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ABSTRAKT 

Bakalářská práce analyzuje moţnosti zpětného vyuţití strusek ze sekundární 

metalurgie. Charakterizuje strusky jak po stránce chemické tak mineralogické a seznamuje 

s problematikou jejich rozkladu na jemný prach. Dále se zabývá rozborem zahraničních 

literárních poznatků zaměřených na posouzení odpadních surovin, technologie zpracování 

a výsledky z provozních aplikací, pomocí kterých lze získat konkrétní představu 

o problematice zpracování pánvových strusek. Recyklací strusek ze sekundární metalurgie lze 

tedy dosáhnout nejen sníţení finanční náročnosti při výrobě oceli, ale i sníţení ekologického 

zatíţení ţivotního prostředí. 

Klíčová slova: struska, pánvová pec, sekundární metalurgie, recyklace, výroba oceli, ţivotní 

prostředí 

ABSTRACT 

This bachelor work is analysing possibilities of waste utilization of slags from 

secondary metallurgy. It is describing the chemical side of slag as well as the mineralogical 

side and it is making acguaint with the problematics of their degeneration to dust. 

Furthermore it is occupying with the study of abroad literary knowledges, aimed at 

consideration of the waste material, processing technology and results of working 

applications, through which it is possible to get particular knowledge about the problematics 

of working the ladle slags. Thanks to recyclation of the slags it is possible to decrease the 

financial heftines of the steel production as well as decreasing the ecological impact to the 

environment.  

Key words: slag, ladle furnace, secondary metallurgy, recycling, steelmaking, environment 
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ÚVOD 

Při výrobě oceli vzniká velké mnoţství strusek. Tyto strusky lze rozdělit do dvou 

základních skupin, a to ocelářské strusky (vznikají při oxidačním procesu výroby) a strusky ze 

sekundární metalurgie (vznikají při redukčním procesu zpracování). Z průmyslového hlediska 

dochází u ocelářských strusek k minimálnímu ekonomickému zhodnocení (pouţívají se např. 

jako kamenivo horší jakosti). Větší problém představují strusky ze sekundární metalurgie, 

u kterých při současné technologii zpracování dochází k rozpadání na jemný prach, coţ 

představuje značné ekologické problémy. Vyuţití těchto strusek tedy činí váţné technické 

problémy, a to ve spojitosti s prašností. Tyto strusky však představují cenný surovinový zdroj, 

který není vyuţíván. 

Česká republika patří mezi největší výrobce oceli na počet obyvatel, přičemţ mezi 

nejvýznamnější producenty oceli patří ArcelorMittal Ostrava a.s., Třinecké ţelezárny, a.s., 

Evraz Vítkovice Steel, a.s. a Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Kaţdý z uvedených podniků 

vyuţívá při zpracování oceli různá zařízení sekundární metalurgie, která produkují významné 

mnoţství strusek. Tyto pánvové strusky jsou pouze odváţeny na úloţiště a jen minimálně dále 

zpracovány.  

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování a vyuţití strusek ze 

sekundární metalurgie. V úvodní části je uvedeno základní rozdělení strusek vznikajících při 

výrobě a zpracování oceli, včetně jejich chemického a mineralogického sloţení. Pozornost je 

také věnována mechanismu rozpadu pánvové strusky na prachové částice představující 

výrazný problém při jejich zpětném pouţití. Druhá část bakalářské práce se zabývá rozborem 

zahraničních literárních poznatků zaměřených na posouzení odpadních surovin, technologie 

zpracování a výsledky z provozních aplikací, pomocí kterých lze získat konkrétní představu 

o problematice recyklace strusek ze sekundární metalurgie. Na závěr je provedeno shrnutí 

zjištěných poznatků, a to jak z teoretických podkladů, tak i zahraničních literárních odkazů 

zaměřených na provozní aplikace. 
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1 CHARAKTERISTIKA RECYKLOVANÝCH STRUSEK 

PRO SEKUNDÁRNÍ METALURGII 

Výroba oceli s sebou nese spoustu vedlejších produktů. Mezi objemově nejvíce 

zastoupené patří strusky, jejichţ roční produkce v České republice představuje cca 1 milión 

tun [1]. V posledních desetiletích však v ocelářském průmyslu dochází ke sniţování 

vedlejších produktů při výrobě oceli jejich recyklací s cílem zvýšit efektivitu výroby a sníţit 

negativní dopad na ţivotní prostředí. V první části bakalářské práce jsou charakterizovány 

základní typy strusek vznikající při výrobě a zpracování oceli. Pozornost je také věnována 

moţnostem a problematice zpětného vyuţití strusek ze sekundární metalurgie. 

1.1 Klasifikace metalurgických strusek 

Podle etapy výroby oceli lze strusky rozdělit na strusky ocelárenské (tzn. pecní strusky 

z primárních agregátů), které vznikají při výrobě oceli v následujících agregátech, např. 

v kyslíkových konvertorech nebo v elektrických obloukových pecích (v současnosti jsou 

v některých zemích provozovány i starší agregáty, jako např. Tandemové pece nebo Siemens-

Martinské pece). Vzniklá ocelárenská struska je tedy produkována na různých zařízeních 

různou technologií, coţ vede k získání strusky rozdílných fyzikálně-chemických vlastností. 

Ukázka rozdílného chemického sloţení strusek je uvedena v tab. 1. 

Tab. 1: Ukázka chemického sloţení různých ocelářských strusek [1] 

Agregát 
Jednotlivé složky strusky (hm. %) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3 

EOP (uhlíkatá ocel) 35-60 9-20 2-9 5-15 3-8 15-30 

EOP (legovaná ocel) 39-45 24-32 3-8 8-15 0,4-2 1-6 

Kyslíkový konvertor 30-55 8-20 1-6 5-15 2-8 10-35 

Tandemová pec 23 15 3 6 5 --- 

Kromě ocelářské strusky dochází při výrobě a zpracování oceli i ke vzniku tzv. 

pánvové strusky ze zařízení sekundární metalurgie. Tato struska má také výrazný vliv na 

kvalitu oceli. Uvedené pánvové strusky lze rozdělit na: 

 strusky používané při zpracování oceli v licí pánvi buď přímo při odpichu, nebo 

při zpracování na pánvové peci, ve vlastní pánvi a při zpracování oceli ve vakuu, 

 strusky ve specifické formě prášku, které se dmýchají do pánve s tekutou ocelí, 

 krycí pánevní strusky, 

 strusky pro elektrostruskové přetavování. 
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První dva a poslední druh vyjmenovaných strusek je moţno nazvat struskami 

rafinačními. Úkolem těchto pánvových strusek v sekundární metalurgii je: 

 rafinace oceli s odstraněním škodlivých příměsí, 

 odsíření, odfosfoření a odplynění kovové taveniny, 

 vyčištění oceli od kovových vměstků, 

 zajištění potřebného chemického složení a tvaru nekovových vměstků, 

 tepelná izolace, ochrana před nadměrnými ztrátami tepla během technologických 

procesů v pánvi a během jejího transportu [2]. 

V tab. 2 je uvedeno průměrné chemické sloţení pánvových strusek nejvýznamnějších 

výrobců v České republice, a to ArcelorMittal Ostrava a.s., Evraz Vítkovice Steel, a.s. 

a Vítkovice Heavy Machinery, a.s. 

Tab. 2: Ukázka průměrného chemického sloţení pánvových strusek [1] 

Podnik 
Jednotlivé složky strusky (hm.%) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 53,58 14,28 18,32 7,49 0,08 --- 

Evraz Vítkovice Steel, a.s. 58,10 10,70 24,30 3,80 0,40 1,10 

Vítkovice Heavy Machinery, a.s. 59,68 9,58 22,35 4,33 0,26 1,00 

Je vhodné uvést, ţe vyuţití ocelárenské strusky a strusky ze sekundární metalurgie 

není příznivé. Většina je odváţena na úloţiště a jen minimálně dochází k ekonomickému 

zhodnocení. S narůstající výrobou nastává problém, kam a jak naloţit s tímto materiálem. 

Hutní výroba je charakteristická velkou náročností na primární suroviny a energie. 

V současnosti, kdy nejen ceny energií, ale i ceny vstupních surovin stoupají, se hledají 

moţnosti, jak těmto růstům čelit a sníţit tak i dopady na ţivotní prostředí. 

Kromě chemického sloţení strusek je vhodné popsat i mineralogické sloţení. 

Mineralogické sloţení ocelářských strusek je různorodé, stejně jako chemické sloţení, 

a velice variabilní. V ocelářských struskách se vyskytují minerály: olivín, merwinit, C3S, 

gehlenit, CaO, MgO a další. Konkrétní fázové sloţení strusky závisí na řadě faktorů. Hlavní 

vliv má druh zařízení, ve kterém struska vzniká, parametry surového ţeleza, kvalita vyráběné 

oceli, struskotvorné přísady (na bázi vápna nebo dolomitu – rozdíl v obsahu MgO) a také 

jejich tepelná historie (teplota taveniny, podmínky chlazení). Minerály, které se vyskytují 

v pomalu chlazených ocelárenských struskách, jsou uvedeny v tab. 3. Ţelezo je v pecních 

struskách přítomno ve formě FeO (aţ 30 hm.%), Fe2O3 (4-11 hm.%) a Fe (aţ 10 hm.%) [1]. 
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Tab. 3: Minerály obsaţené v pomalu chladnoucích ocelářských struskách [1] 

Minerál Vzorec Minerál Vzorec 

Merwinit C3MS2 Trikalciumsilikát C3S 

Dikalciumsilikát C2S Kalciumaluminát CA 

Rankinit C3S2 Kalciumferit CF 

Wollastonit CS Olivín 2MgO·SiO2+2FeO·SiO2 

Diopsid CMS2 
RO fáze 
(FeO+MnO+CaO+MgO) 

RO 

Monticellit CMS Vápno CaO 

Gehlenit C2AS Periklas MgO 

Forsterit M2S Oxidy FeO, Fe2O3 

Sulfidy CaS, Mns, FeS Další … 

Strusky, díky známému chemickému a mineralogickému sloţení, jiţ nejsou jen 

materiálem skladovaným, bez další vazby na zpracování. Vyseparováním ţeleza a následující 

úpravou jsou pouţívány jako vsázka do vysokých pecí nebo jako náhrada za struskotvorné 

přísady. V případě závodu ArcelorMittal Ostrava a.s. je struska skladována a probíhá na ní buď 

pozvolné chladnutí (na vzduchu) nebo je přikryta kesonem a následně ochlazována vodou. 

Způsob chlazení závisí na charakteru strusky a na její fázové přeměně a poţadavcích na ni. 

1.2 Problematika recyklace a zpětného využití pánvových strusek 

Limitním faktorem pro vyuţití ocelárenské strusky je kromě zdravotní nezávadnosti 

její objemová stálost. Při větším obsahu CaO a MgO je tato ohroţena. Tyto oxidy snadno 

hydratují, přičemţ mění svůj objem a dochází ke sníţení pevnosti produktů ze strusek 

připravených. Strusky, z hlediska rychlosti průběhu objemových změn zapříčiněných 

přítomností vápna, je moţno rozdělit do dvou skupin: s nízkým obsahem MgO a vyšším 

obsahem MgO. S obsahem do 5 % MgO vlivem hydratace CaO ukončí změnu svého objemu 

do 24 hodin. S obsahem nad 5% je přeměna ukončena do 168 hodin [1]. 

Jiným důvodem objemové rozpadavosti je minerál C2S, který můţe být za normální 

teploty v inertní modifikaci , pokud chladne pozvolně. V rychle chladnoucí strusce je 

modifikace . Za normálních podmínek je - C2S v průběhu chlazení v teplotním intervalu od 

680-630 do 500°C. Pokud je forma mimo rozsah teplot, pak je označována jako metastabilní. 

U pomalu chladnoucí strusky je přeměna  na  spojena s výraznou změnou objemu 

a rozpadáváním na menší částice. Přeměna představuje asi 10% objemovou změnu. Ve 

struskách přítomný P2O5  formu stabilizuje. Oxid fosforečný vytváří ve strusce tuhý roztok 
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2CaO.SiO2-3CaO.P2O5. Změna probíhá při pomalém chlazení v průběhu několika dnů. 

V případě, ţe chlazení strusky probíhá na malá zrnka , transformace na  formu je výrazně 

omezena. 

Kromě modifikace -C2S a -C2S existuje modifikace ´-C2S. Vzniká pod teplotou 

1420°C a je stabilní do teploty 680°C, coţ je teplota, kdy se vytváří -C2S. Rozpadavost je 

omezena, pokud jsou splněny podmínky uvedené v rovnicích [1]: 

CaO + 0,8MgO≤1,2SiO2+0,4Al2O3+1,75S           (1) 

CaO ≤0,9SiO2+0,6Al2O3+1,75S            (2) 

Relativně levným způsobem, jak zabránit rozpadavosti strusek, je její odleţení. Tato 

metoda je náročná na čas a prostor. Podle informací můţe být doba zrání aţ do jednoho roku. 

V praxi tato doba velmi kolísá (nahoru-dolů). Po dobu uloţení strusky musí proběhnout 

všechny reakce, aby objemové změny strusky byly ukončeny [1]. Tato metoda se také 

praktikuje v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Příkladem studia a mechanismu krystalografické přeměny se zabývají autoři příspěvku 

[3], kde u strusek dochází k přeměně, během níţ dochází k zvětšení objemu a následnému 

rozpadu strusky na velmi jemný prach. Kromě jemného prachu dochází k uvolňování emisí do 

ovzduší, které jsou tvořeny velkým mnoţstvím NOx, SO2,CO2 a těţkých kovů. Pro omezení 

vzniku rozpadavosti strusky a rozpadu na prach prováděli autoři na základě fyzikálně-

chemických vlastností dále zmíněných materiálů zkoušky s různým mnoţstvím a způsobem 

pouţití. 

Podíl skelné fáze závisí na teplotě, při které dojde ke granulaci. Teplota granulace 

můţe být pod kritickou hodnotou, kdy dochází ke krystalizaci roztavené strusky. Neţ dojde ke 

granulaci, vznikají krystalické zárodky, které v případě dalšího poklesu teploty mohou růst. 

Následně granulovaná struska obsahuje vyšší podíl krystalické fáze. Struska je ke granulaci 

převáţena ve struskových nádobách s nerovnoměrnou teplotou ve svém objemu. Po vyklopení 

se projevuje další z vlastností strusek, a to rozpadavost. 

Uvedená problematika mechanismu rozkladu strusky byla řešena pro podmínky 

elektrooceláren v Itálii, kdy docházelo ke vzniku bílé strusky a její emise vzniklé při její 

manipulaci způsobovaly problémy. Čistá pánvová struska byla produkována v procesech 

sekundární metalurgie. Tato základní struska obsahující vápník a oxidy hořčíku pomáhá 

tekuté oceli při procesu odsíření, chrání ţárovzdorné stěny pánvové pece LF a udrţuje 

vysokou tekutost při teplotách okolo 1550-1620°C. 
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Jakmile je docíleno poţadovaného sloţení oceli při zpracování v sekundární 

metalurgii, pánev s ocelí je dopravena k licímu stroji. Při ukončení lití, se struska nalije do 

speciální struskové nádoby. Kaţdá následná strusková nádoba je obvykle naplněna čtyřmi aţ 

pěti klopeními a odesílána na zchlazení na dobu potřebnou pro celkové utuhnutí strusky. Stav 

strusky po vyklopení je zobrazen na obr. 1. 

  

Obr. 1: Zobrazení strusky po vyklopení [3] Obr. 2: Zobrazení strusky po ochlazení 

a krystalografické přeměně [3] 

Následným ochlazením strusky dochází ke "vzniku prášku", tzn., ţe dochází ke zvětšení 

objemu s vysokým obsahem křemičitanu vápenatého (2CaO.SiO2), který přejde do alotropické 

pevné fáze při 360°C, během proměny z fáze α (která je stabilní při vysoké teplotě) do fáze 

γ (která je stabilní při teplotách niţších neţ 500°C). Tento přechod je doprovázen 12 % 

nárůstem objemu, coţ vede k rozdrobení na jemný prášek, coţ je zobrazeno na obr. 2.  

Cílem autorů bylo sníţit rozptyl prachu do okolního prostředí, strusky přirozeně 

chlazené na zemi přesměrováním do jámy s vodou a zvlhčováním vodními tryskami. Kromě 

toho bylo zbývající vápno obsaţené ve strusce hydratováno za vzniku exotermní reakce, která 

vede ke zvýšení teploty aţ na 75°C, přičemţ pára vytvořená během tohoto procesu obsahuje 

určité mnoţství prášku. Uvedená přeměna strusky přináší s sebou dva důleţitá negativa pro 

své okolí: 

 zvýšení celkové produkce prachu během manipulace se struskou, 

 v případě, že materiál uložený na struskárně, kdy není ještě zcela ztuhlý, může 

produkovat další páry a prach, při styku s vodou v některých případech může být 

vyvoláno prudké odpařování.   

Autoři navrhli následující moţná řešení uvedených negativ: 

 dodat vápenec - mění se složení strusky (poměr Ca / Si <3,5), za účelem získání 

křemičitanu vápenatého (3CaO.SiO2), který neprodukuje prach, 
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 dodaný oxid hlinitý (Al2O3) - změní složení strusky, vyhne se tvorbě křemičitanu 

vápenatému, 

 dodat sklovité materiály - sklovité materiály jako jsou Na, B, P, atd., brání tvorbě 

silikátu vápenatému.  

První dvě řešení byla zamítnuta, protoţe je třeba dodat velké mnoţství materiálu, coţ 

je nákladné na čas a cenu, proti sérii testů provedených s pouţitím skelných materiálů. Tyto 

materiály mohou být teoreticky vhodné, můţe být dosaţeno stejného efektu s přídavkem 

oxidu křemičitého, ale také křemen má velmi vysoký bod tání (2000 K), pouţití čistého 

křemičitanu by bylo méně účinné vzhledem k obtíţnosti dosáhnout správného poměru.  

Jednou z moţností omezení přeměny strusky v jemný prášek je pouţití křemičitého 

prášku, tzv. křemičitanu sodného s B2O3. Dosáhnutím dobré účinnosti tohoto produktu bylo 

doporučeno dodávat určité mnoţství tohoto prášku 3-4 min před kaţdým naplněním pánve 

struskou po lití, s cílem udrţet teplotu prachu pod bodem tání. Skelný prach zvyšuje tvorbu 

nekrystalické skelné struktury strusky, čímţ se eliminuje prachový účinek. Čím vyšší je 

rychlost chlazení strusky, tím vyšší je účinnost technologie. Skelný prášek omezí vznik 

křemičitanu vápenatého, který umoţňuje vznik prachu. 

Vytvoření práškové formy z pevné strusky uloţené na zemi začíná bezprostředně po 

vykládce, coţ je kontinuální proces. Na povrchu je teplota 210°C, zatímco uvnitř je ještě 

ţhavá – červená. Po třech a půl hodinách je spodní část tvořena práškem, zatímco jen malá 

horní část je ještě pevná. Teplota prášku stoupá zespodu (teplota okolí) na maximum (200°C). 

V této fázi (stupni) rozpadu jev pokračuje, zatímco jádro strusky má však stále 

vysokou teplotu. Po 24 h dojde k dokončení rozpadu strusky, průměrná teplota strusky je 

40°C, stav je zobrazen na obr. 2. Pokud jde o konkrétní ocelárny, analýzy průměrného 

chemického a mineralogického sloţení strusky jsou uvedeny pro představu v tab. 4 

a v diagramu na obr. 3. 

Tab. 4: Průměrné chemické a mineralogické sloţení strusky [3] 

Chemické složení strusky (hm.%) 

SiO2 Al2O3 CaOcelk. Na2O SO3 K2O MgO Fe2O3 TiO2 

17,65 11,36 51,00 0,63 2,30 0,42 13,20 0,71 2,51 

Mineralogické složení strusky (hm.%) 

CaSiO3 Ca2Al2SiO7 CaSiO3 C12Al14O33 MgO 

180 90 80 70 160 
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Obr. 3: Zobrazení ternárního diagramu s vyznačením průměrného sloţení strusky [3] 

V následujících kapitolách budou popsány moţnosti vyuţití strusek s novými 

technologiemi i technickým zázemím potřebným pro jejich vyuţití. 
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2 POSOUZENÍ TECHNOLOGIÍ ZPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ 

RECYKLOVANÝCH STRUSEK V SEKUNDÁRNÍ 

METALURGII 

Druhá část bakalářské práce představuje její jádro a zabývá se rozborem zahraničních 

literárních poznatků zaměřených na posouzení odpadních surovin, technologie zpracování 

a výsledky z provozních aplikací, pomocí kterých lze získat konkrétní představu 

o problematice recyklace strusek ze sekundární metalurgie. 

2.1 Technologie recyklace pánvových strusek v podniku Posco – Pohang 

Iron & Steel Co Ltd  

Autoři příspěvku [4] uvádějí výsledky vyuţití pánvových strusek v podmínkách 

konvertorové ocelárny č. 2 podniku Pohang Iron & Steel Co Ltd Works v Jiţní Koreji. 

V uvedeném podniku dochází ročně k produkci cca 110000 tun pánvových strusek. Jeden 

z hlavních důvodů, který brání širokému pouţití nebo-li recyklaci pánvových strusek, vyplývá 

z vlastností pánvových strusek. Autoři uvádějí, ţe 30 % z pánvové strusky se transformuje na 

prášek a zbylých 70 % se vyskytuje v kusové formě. Prachová část pánvové strusky vzniká 

při jejím chladnutí a způsobuje znečištění ovzduší. 

Recyklační zařízení určené pro pánvovou strusku se skládá ze sběrače prachu ve 

struskárnách, který shromaţďuje struskový prach o velikosti pod 1mm a ukládá ho do 

zásobníku prachu. Následuje drtič pánvové strusky, který slouţí k drcení této strusky na 

poţadovanou velikost. Následně se magnetickým separátorem oddělí ocelové části od 

pánvové strusky. Postup zpracování pánvové strusky je detailně uveden v tab. 5.  

Tab. 5: Ukázka zpracování pánvové strusky [4] 

Fáze Etapy zpracování 

1. Struska je chlazena na teplotu okolí 

2. 
Pánvová struska je převáţena nákladními automobily, zatímco prášek se hromadí 

v prachových násypkách 

3. Všechny typy strusek (kusová a prachová) jsou dopravovány ke zpracování 

4. Velké kusy jsou drceny a celé podíly jsou separovány pomocí magnetických separátorů 

5. Struska je rozdělena na tři typy podle velikosti 

6. Dva typy kusové strusky jsou soustředěny v násypkách a prach je peletizován 

Úpravou pánvové strusky byly získány tři základní typy produktů, přičemţ jsou pro 

představu uvedeny na obr. 4, základní chemické sloţení a velikost jednotlivých produktů 

zpracování v tab. 6. 
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a)  b)  c)  d)  

Obr. 4: Ukázka produktů recyklované pánvové strusky: a) kusová pánvová struska typ A, 

b) kusová pánvová struska typ B, c) pelety pánvové strusky, d) prášek pánvové 

strusky [4] 

Rozdíl mezi kusovou pánvovou struskou typu A a typu B je pouze v jejich velikosti, 

přičemţ menší vzniká při mechanickém drcení a dopravě. Základní chemické sloţení 

recyklované pánvové strusky je uvedeno v tab. 6. Z tab. 6 je patrné, ţe obsah Fe a P2O5 

v kusové pánvové strusce je vyšší neţ u pánvové strusky práškové. Nicméně obsah CaO 

v práškových struskách je vyšší neţ u kusových strusek.  

Tab. 6: Typické chemické sloţení recyklované pánvové strusky [4] 

Pánvová 

struska 

Chemické složení (hm. %) Průměr 

(mm) T.Fe CaO SiO2 S P2O5 

Struska typ A 8 42 9 0,1 0,8 5 – 50 

Struska typ B      1 – 5 

Pelety 0,2 55 9 0,2 0,1 5 – 50 

V rámci výzkumu moţností zpracování a recyklace pánvových strusek autoři provedli 

celou řadu pokusů, které začaly v roce 1996 a v roce 2000 byla technologie zavedena 

v provozních podmínkách. V dalších částech jsou uvedeny provozní výsledky zavedení 

technologie recyklace pánvových strusek na různých zařízeních při výrobě oceli.  

Předúprava surového železa (hot metal pretreatment) – na této stanici byly provedeny 

zkoušky s cílem porovnání efektivity konvenční technologie a recyklovaných pánvových 

strusek. Autoři uvádějí, ţe standardně je při odpichu z vysoké pece přidávána sintrovaná ruda 

do prázdné pánve (nebo torpéda), a to pro sníţení obsahu křemíku v surovém ţeleze, dle 

následujících reakcí: 

3[Si]+2Fe2O3=3(SiO2)+4[Fe]           (3) 

Fe2O3+3[C]=2[Fe]+3CO            (4) 

Tento standardní způsob má však problémy s relativně nízkou účinností a nadměrným 

pěněním strusky, které je způsobené vznikem plynu, dle rovnice (4), coţ můţe být hlavním 

důvodem nízké účinnosti, ale také zvýšeným bezpečnostním rizikem. Autoři se pro odstranění 

uvedených problémů zaměřili na kontrolu sloţení strusky vytvořené po sníţení obsahu 

křemíku při odpichu. Recyklovaná pánvová struska byla do prázdné pánve (nebo torpéda) 
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přidávána před a během odpichu. Vytvořená struska měla v závěru bazicitu 1,0 s tím, ţe 

pěnivost strusky byla nízká. Při pouţití pánvové strusky během odpichu se křemík v tekutém 

surovém ţeleze sníţil z 0,45 na 0,25 hm. %, a to bez problémů s pěnící struskou, coţ  nebylo 

moţné při standardní technologii. Srovnání efektivity mezi standardní a testovaným 

způsobem sníţení obsahu křemíku pomocí recyklovaných strusek je uvedeno v tab. 7. 

Tab. 7: Srovnání efektivity sníţení obsahu křemíku mezi standardní a testovaným způsobem [4] 

Sledované parametry Standardní - A Testovaný - B Rozdíl B - A 

Činidlo 
Sintrovaná ruda 1–3 t / tavbu 1–3 t / tavbu  

Pánvová struska --- 1 t / tavbu  

Měřená efektivita (%) 42,9 81,4 38,5 

Směrodatná odchylka (%) 23,2 14,2 -9 

Poznámka: Efektivita = kyslík (v SiO2) / kyslík (v rudě) – kyslík (v CO) – kyslík (v MexOy) 

Při studiu recyklovaných strusek bylo zjištěno, ţe jsou přínosem pro odfosfořování při 

předúpravě surového ţeleza. Na obr. 5 jsou uvedeny vypočtené aktivity CaO a FeO ve strusce 

při odfosfořování a také teoretický podíl tekuté fáze s měnícím se mnoţstvím strusky v pánvi 

(nebo torpédu). Výpočet ukazuje, ţe podíl tekuté fáze a aktivita FeO můţe řízeně zvýšit 

efektivitu odfosfořovací reakce tím, ţe řídí relativní podíl pánvové strusky během 

odfosfořování.  

 

Obr. 5: Vypočtené aktivity CaO, FeO a podíl kapalné frakce při teplotě 1300°C s měnícím 

se mnoţstvím strusky [4] 

Na obr. 6 autoři uvádějí teoretické změny viskozity strusky s měnící se mnoţství 

strusky pánve. Autoři dospěli k závěru, ţe viskozita strusky během procesu odfosfořování se 

sniţovala při pouţívání recyklované pánvové strusky vytvářením viskózní strusky, coţ 

představuje zásadní problém pro efektivní odfosfoření, kterému bylo během procesu bráněno.  

Po počátečních zkouškách a výpočtech, jak řídit vlastnosti strusky, autoři vyvinuli 

nový postup odfosfoření při předúpravě surového ţeleza. Výsledky tohoto procesu jsou 

uvedeny v tab. 8. Kromě úspor nákladů a zvýšení efektivity autoři uvádějí, ţe došlo pomocí 
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recyklované strusky v procesu odfosfoření k výraznému sníţení provozních odchylek, se 

kterými se autoři často setkávali ve zpracování tekutého surového ţeleza. 

 

Obr. 6: Teoretická viskozita strusky s měnícím se mnoţstvím pánvové strusky [4] 

Tab. 8: Výsledky odfosfořování při pouţití recyklované pánvové strusky na stanici 

předúpravy surového ţeleza [4] 

Sledované parametry Standardní - A Testovaný - B Rozdíl B – A 

Spotřeba 

(kg·t-1) 

Sintrovaná ruda 56,0 42,0 -14,0 

Vápno 14,5 11,5 -3,0 

Prášková struska  --- 12,5 12,5 

CaF2 1,6 0,7  --- 

Konvertorový proces – recyklací pánvových strusek byly získány tři typy produktů 

pánvových strusek, tj. kusový typ A, kusový typ B a pelety. Vzhledem k tomu, ţe kusové 

pánvové strusky typu A a B mají poměrně vysoký obsah Fe + MnO (cca 10 hm. %), mohou 

být v konvertoru pouţity jako tavidlo nebo mohou slouţit jako odfosfořovací činidlo při 

předúpravě surového ţeleza (hot metal pretreatment). Pánvové strusky byly v konvertoru 

pouţity v mnoţství 10-30 kg·t
-1

oceli a následně bylo mnoţství CaO převodem sníţeno  

o 3-l0 kg·t
-1

oceli, přičemţ CaF2 nebylo pouţito jako ztekucovadlo. Výsledky opakovaného 

pouţití recyklované pánvové pánve strusky v konvertoru jsou uvedeny na obr. 7a. 

a)  b)  

Obr. 7: Srovnání: a) obsah [C] a [P], b) bazicita strusky / Lp na konci foukání [4] 
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Na obr. 7 jsou výsledky zaměřeny na finální obsah fosforu, kdy pánvová struska nebo 

CaF2 jsou přidávány jako ztekucovalo do konvertoru během foukání. Vzhledem k tomu, ţe je 

pánvová struska přetavená, má niţší hodnotu entalpie během rozpouštění a můţe se snadno 

rozpouštět i při počáteční teplotě při foukání. To znamená, ţe se můţe podporovat tavení 

jiných přísad přidaných do konvertoru sníţením viskozity strusky, jakoţ i zvýšením kapalné 

fáze strusky. Autoři předpokládají, ţe díky pánvové strusce dochází ke vzniku strusky 

s poţadovanými vlastnostmi jiţ na počátku foukání. 

Obr. 7b charakterizuje vztah mezi (sledovanou) bazicitou strusky a (sledovaným) 

poměrem fosforu (hodnoceného) a podle podobného rozsahu bazicity strusky byly zjištěny 

hodnoty Lp vyšší, kdyţ byla pánvová struska ovlivněna pomocí CaF2. Vztahy mezi 

vypočtenou a sledovanou hodnotou bazicity strusky (tzv. V poměr) počítá s podobnou úrovní 

bazicity strusky, přičemţ výsledky jsou uvedeny na obr. 8. Hodnocené poměry byly obecně 

vyšší s pouţitím pánvové strusky neţ u běţných případů. 

 

Obr. 8: Srovnání sledované a teoretické hodnoty bazicity strusky [4] 

Sekundární metalurgie - provozní výsledky recyklované pánvové strusky v rámci 

sekundární metalurgie jsou uvedeny v tab. 9. Recyklovaná pánvová struska byla do licí pánve 

přidávána v mnoţství 1,5 kg·t
-1

oceli, přičemţ mnoţství CaO během odpichu bylo sníţeno 

stejný poměrem a CaF2 nebyl pouţit vůbec. Experimenty byly provedeny s cílem dosaţení 

nízkých obsahů síry v roztavené oceli. Při pouţití recyklované pánvové strusky pro 

sekundární metalurgii bylo zjištěno, ţe bylo dosaţeno obdobných obsahů síry v oceli, coţ 

bylo splněno i při sniţujícím se mnoţství vápna v pánvi. Autoři uvádějí, ţe je to zřejmě 

způsobeno nízkým bodem tání pánvové strusky, kdy roztavená pánvová struska usnadňuje 

průběh procesu na rozhraní struska-kov při rafinačním zpracování. 
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Tab. 9: Výsledky recyklace pánvové strusky během rafinace na zařízení sekundární metalurgie [4] 

Sledované parametry Etapa 1 Etapa 2 

Počet testovaných taveb 46 97 78 63 

Strusková směs 

(kg·t
-1

oceli) 

Pánvová struska 1,5 0,0 1,5 0,0 

CaO 5,0 5,5 4,5 5,5 

CaF2 0,2 0,5 0,1 0,3 

Stupeň odsíření (hm. %) 54 53 47 49 

Pokles teploty během odpichu (°C) 57 57 57 52 

Sloţení pánvové 

strusky (hm. %) 

V 5,5 5,5 6,0 7,5 

T.Fe+MnO 1,4 1,0 1,2 1,2 

Ls 26 146 82,9 105 

Zavedením recyklace zpracované pánvové strusky v konvertorové ocelárně č. 2 

v podniku Pohang Iron & Steel Co Ltd Works při různých procesech výroby oceli byly 

zjištěny následující závěry: 

 bylo prokázáno efektivní použití, nebo-li recyklace, pánvové strusky při výrobě oceli, 

 dále bylo zjištěno, že recyklovaná pánvová struska podporuje reakci odfosfoření, a to 

jak v roztaveném surovém železe, ale i oceli, 

 opětovným zpracováním pánvové strusky dochází ke snížení nákladů při výrobě oceli, 

 recyklací pánvové strusky při výrobě oceli se technologie výroby stává šetrnější vůči 

životnímu prostředí. 

2.2 Vývoj technologie použití směsi recyklované strusky a žáromateriálů 

v ocelárně WCI v Ohiu 

Další příklad vyuţití odpadních materiálů představuje ocelárna WCI v Ohiu v USA. 

V tomto podniku byl autory [5] proveden vývoj a pouţití směsi recyklované strusky 

a ţáromateriálů. Vlastní experimenty spočívaly v porovnání s původní syntetickou struskou 

a různými typy směsí recyklovaných strusek. V rámci výzkumu byla pozornost věnována 

i problematice rozpadavosti testovaných směsí ve formě briket.  

První vyvíjenou verzi briketovaných směsí představuje směs páleného vápna a oxidu 

hlinitého. Tato směs však měla nízkou pevnost, coţ se projevovalo rozpadavostí, vysokým 

otěrem během manipulace a výskytem prachu. Tyto negativní vlastnosti autoři připisují 

poměru páleného vápna k Al2O3 (váhově 50:50), coţ způsobuje hydrataci a rozpad. Uvedený 

materiál se nerozpouštěl v pánvi dostatečně rychle a nevytvářel tekutou pánevní strusku. Proto 

se hledal materiál, který by kombinoval pálené vápno s jinými sloţkami k zabránění 
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hydratace a rozpadu. Jedním z těchto materiálů byl přetavený kalcium aluminát, přidávaný 

v podílu cca jedné třetiny do směsi. Syntetická struska přidávaná při odpichu do pánve pak 

měla následující výchozí sloţení, jak vyplývá z tab. 10. 

Tab. 10: Výchozí sloţení syntetické strusky [5] 

Složka Podíl v hm. % 

Přetavený kalcium aluminát 30 

Pálené vápno 20 

Odsiřovací směs 50 

Vysoká kvalita přetaveného kalcium aluminátu a další dvě sloţky vytvářely tekutou 

strusku v pánvi, vhodnou pro absorpci vměstků, ochranu proti oxidaci okolní atmosférou, 

ředění uniklých zbytků strusky z kyslíkového konvertoru a zlepšovaly vyuţití legujících 

a dezoxidačních přísad. Problém byl ale ve vysoké ceně přetaveného kalcium aluminátu, který 

byl sice kvalitní, ale velmi drahý. [5] 

Hledal se tedy substitut, který by nahradil zčásti drahý kalcium aluminát a tím zlevnil 

pouţívanou syntetickou strusku do pánve. Jako vhodný zdroj Al2O3 byly pouţity v prvním 

kroku řešení recyklované pálené cihly na bázi Al2O3. Tyto zlomky nahradily z části přetavený 

kalcium aluminát ve směsi. Zároveň byla odděleně přidávána odsiřovací směs podle 

poţadovaného konečného obsahu S v oceli. Sloţení vytvořené směsi je uvedeno v tab. 11. 

Chemické sloţení a kusovost pálených recyklovaných zlomků Al2O3 cihel je uvedeno v tab. 12. 

Tab. 11: Sloţení syntetické strusky s recyklovanými cihlami [5] 

Složka Podíl v hm. % 

Přetavený kalcium aluminát 16 

Pálené vápno 21 

Odsiřovací směs 53 

Recyklované pálené Al2O3 cihly 10 

Tab. 12: Chemické sloţení recyklovaných zlomků cihel Al2O3 (kusovost 6 mm) [5] 

Chemické složení (hm. %) 

Al2O3 SiO2 CaO MgO FeO 

46,8 33,4 1,9 3,6 7,3 

V dalším kroku řešení byla autory vyzkoušena úplná náhrada podílu přetaveného 

kalcium aluminátu ve směsi dávkou recyklované, přesně připravené pánevní strusky ze 

zařízení sekundární metalurgie a recyklovanými zlomky pálených cihel v daném poměru. 

Základní sloţení je pro představu uvedeno v tab. 13. 
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Tab. 13: Sloţení strusky bez pouţití kalcium aluminátu [5] 

Složka Podíl v hm. % 

Recyklovaná pánevní struska 22 

Pálené vápno 22 

Odsiřovací směs 50 

Recyklované pálené Al2O3 cihly 13 

Materiál je v tříděné formě, hrubší podíly byly z počátku zkoušeny pro granulování, 

pro briketování je vhodnější jemnější podíl, který zvyšuje reakční povrch potřebný pro 

vyvolání briketovacího tlaku a maximalizuje reakční povrch pro asimilaci materiálu do 

strusky ihned po přidání. Chemické sloţení a kusovost recyklované pánvové strusky je 

uvedeno v tab. 14. 

Tab. 14: Chemické sloţení recyklované pánvové strusky (kusovost 6 mm) [5] 

Chemické složení (hm. %) 

CaO Al2O3 MgO SiO2 FeO MnO S P 

52,4 23,1 7,5 5,8 3,0 0,7 0,3 0,06 

Struska musí projít při recyklaci pečlivou přípravou. Je nutná přesná segregace při 

ukládání do hromad, musí být sledována chemická homogenita chemického sloţení, hlavně 

z hlediska obsahu S a P. Struska se drtí, třídí a hlavně musí projít procesem sušení. Po jejím 

míchání a následné briketaci je vyšší vlhkost zdrojem vyšších obsahů kyslíku a vodíku 

v oceli, dále způsobuje hydrataci vápna, zvětšování objemu briket a jejich rozpad. Připravené 

suroviny jsou váţeny, registrovány, míchány a dopraveny k briketovacímu lisu. Hotové 

brikety jsou během výrobního procesu tříděny pro minimalizaci jemných podílů v produktu, 

shromaţďovány ve sběrných zásobnících a okamţitě baleny (většinou do big-bagů) [5]. 

Z provozních experimentů provedených v ocelárně WCI, kde byly testovány 

briketované strusky a původní klasické syntetické strusky v průběhu celého procesu výroby 

a zpracování oceli, byly zjištěny následující závěry: 

 po odpichu oceli do pánve a přidání testovaných strusek byly kontrolně odebrány 

vzorky, ze kterých vyplývá, že briketovaná struska vykazuje mírně vyšší obsah CaO 

a naopak nižší obsah FeO než klasická syntetická struska,  

 byly sledovány také spotřeby energie na pánvové peci, přičemž v případě briketované 

strusky docházelo k rychlejší aktivaci rafinačních schopností, což se projevilo rychlejším 

rozpouštěním základních složek do tekuté fáze strusky v pánvi spolu s nižšími 

spotřebami elektrické energie, 
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 při výrobě a zpracování oceli byly průběžně odebírány vzorky oceli, přičemž 

porovnáním obou verzí strusek nebyly konstatovány výrazné rozdíly ve sledovaných 

prvcích. Pouze u briketovaných strusek došlo k mírnému nárůstu fosforu, který se však 

pohyboval v povolené toleranci, 

 pozornost byla věnována také obsahu síry v oceli, přičemž autoři konstatují, že její 

obsah byl u obou verzí strusek srovnatelný,   

 při použití testovaných strusek byl na ZPO sledován tzv. clogging index. Dle autorů při 

překročení indexu 0,025 je nutno výlevku propálit nebo vyměnit. U taveb s použitím 

briketovaných strusek se tento index blížil nulové hodnotě, 

 zkoušky potvrdily, že recyklovaná a upravená pánevní struska může plně nahradit 

společně s pálenými zlomky cihel (na bázi Al2O3) drahé syntetické strusky. Výhodou této 

recyklované směsi je, že snižuje bod tání a urychluje přechod výše tavitelných složek do 

rafinační směsi, což výrazně zefektivňuje celý proces rafinace oceli v pánvi. 

2.3 Recyklace pánvové strusky v podmínkách ocelárny Ferriere Nord 

Works 

V příspěvcích [6, 7] je uvedena jedna z progresivních moţností, jak nakládat 

s materiálem dosud označovaným jako odpad a skloubení znalostí chemického sloţení 

jednotlivých materiálů, ať uţ pecní strusky, recyklované strusky s aplikováním výpočetní 

techniky. V podniku Ferriere Nord v Itálii je produkována ocel v elektrických pecích, které 

společně s dalšími stupni výroby vyprodukují přibliţně 2 000 000 t strusek ročně a různých 

odpadních materiálů. 

Autoři projektu se snaţí docílit téměř bezodpadní výroby, kdy veškeré odpadní 

produkty budou analyzovány, shromáţděny, upravovány a následně mixovány do nového 

produktu nahrazující vápno podle momentálního chemického sloţení pecní strusky a oceli. 

Účelem projektu je také, aby se zabránilo nadměrnému skládkování a převáţení těchto 

sypkých materiálů mimo podnik k případným zpracovatelům. Tímto se vyřeší jak náklady na 

zpracování a dopravu k cizímu odběrateli, tak dojde k omezení znečištění ovzduší během 

přepravy mimo závod. Pro zajištění maximálního vyuţití chemického potenciálu těchto 

materiálů je třeba tyto materiály analyzovat a následně od sebe separovat tak, aby je bylo 

moţné uskladňovat ve speciálních silech. 

Odpadní materiály vyuţívané v recyklačním procesu pocházejí z vyprazdňování licích 

pánví a z bourání vyzdívek pouţitých na ocelárně. Tyto základní materiály jsou nestabilní, 
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vytváří prášek nebo hrudky. To vytváří značné potíţe, pokud jde o manipulaci, skladování 

a následné odstranění. Pánvová struska obsahuje ţelezo, které je ve formě usazenin. Během 

chladnutí, krystalické transformace -  silikátových materiálů spolu reaguje oxid vápenatý 

a oxid uhličitý v atmosféře, vygeneruje se velmi jemný materiál. Tento jemný materiál je 

převáţně sloţen z oxidu vápenatého (50-60 hm. %), oxidu hořečnatého (5 hm. %), křemíku 

(5-10 hm. %) a oxidu hlinitého (5-10 hm. %) [6]. 

Pánvová pec - demolicí pánvové pece se získají dva materiály: magnezitové cihly, 

které jsou za normálních okolností opětovně pouţity a spodní vyzdívka, která představuje 

kombinaci s ostatními ţárovzdornými materiály. Tento materiál je sloţen z oxidu hořečnatého 

(55 hm. %), oxidu vápenatého (17 hm. %), oxidu ţelezitého (12 hm. %) a uhlíku (6 hm. %). 

Žárovzdorné materiály z licí pánve - jsou tvořeny oxidy vápníku a hořčíku 

a obsahující vlhký kovový podíl. To se projevuje ve formě šedých cihel, které se během 

několika dnů rozpadají a vápno v nich obsaţené stoupá k povrchu. Jejich průměrná chemická 

analýza je 54 hm. % CaO, 36 hm. % MgO a 2 hm. % C. 

Mezipánev - materiál vygenerován při bourání mezipánví je sloţený ze zbytků 

ţárovzdorné vyzdívky, rafinační strusky, licích trubic a ocelových zbytků. Základní chemická 

analýza je hlavně sloţena z hořčíku (50 hm. %), silikátů (19 hm. %), hliníku (6 hm. %) 

a vápna (12 hm. %) [6]. 

Průběh recyklace a zpracování probíhá následujícím způsobem. Promíchaný prášek je 

gumovým dopravníkovým pásem ze sila dopravován přes magnetický separátor, odstraňují se 

částice oceli, které obsahovala pánvová struska a ostatní ocelové frakce. Před naplněním sila 

se kontroluje prachová směs. Velikost zrna je stanovena v závislosti na vybavení závodu, 

vzdálenosti sila a EOP, tlaku pneumatického dopravníku, potrubního materiálu a poţadované 

době a ostatních hlediscích. Doprava mezi sily a mezi posledním silem a pecí je pneumatický. 

Tlakové zásobníky jsou umístěny ve spodní části sila. Plyn pouţívaný pro pneumatickou 

dopravu musí být suchý a čistý vzduch. Finálová fáze ukládání do sila - systém pracuje na 

denní bázi: pánvová struska a ostatní materiál vyprodukován týţ den je recyklován v podniku, 

prachová směs je dopravována a uskladňována do sila následující den. Tímto způsobem lze 

vědět několik hodin dopředu, jaký prášek ze sila půjde do pece [7]. 

Celou technologii je moţné rozdělit na část přípravnou, která zahrnuje analýzu 

přípravu a skladování materiálu a technologii, jejíţ součástí je model, který podle poţadavků 

pece odebírá materiál z jednotlivých sil a následně jej mixuje. První zkoušky byly prováděny 

s mnoţstvím materiálu, které se průběţně zvyšovalo. Připravená směs se skládá převáţně 
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z vápníku (52 hm. %), hořčíku (8 hm. %), oxidu ţelezitého (6 hm. %), oxidu křemičitého 

(15 hm. %) a oxidu hlinitého (5 hm. %). Základní frakce (vápník a hořčík) představuje více 

neţ 60 % z celkového mnoţství a představuje tak 10-12 kg.t
-1 

ve vyrobené oceli. Jednoduché 

schéma recyklačního závodu je uvedeno na obr. 9. 

 
Obr. 9: Základní schéma recyklačního podniku Ferriere Nord Works [6] 

Na základě chemické analýzy strusky a dodaného recyklovaného materiálu se 

prokázala chemická podobnost recyklované strusky se struskou normální produkce. Automat 

pak umoţňuje dopravu materiálu z úloţiště do pomocné násypky nedaleko pece. Odtud je 

dopravován pomocí speciální vrtule k vstřelovacímu systému s injektáţí sondou. Sonda na 

obr. 10, je v prostoru pece chlazena vzduchem a vodou. Její poloha a tvar umoţňuje efektivně 

přidávat materiál do strusky. 

 
Obr. 10: Základní schéma injektáţního zařízení v podniku Ferriere Nord Works [6] 

Na základě provozních experimentů provedených v ocelárně Ferriere Nord Works 

v Itálii, kde bylo vyvinuta technologie zpracování a aplikace odpadních materiálů při výrobě 

oceli, autoři uvádějí následující závěry: 

 bylo dosaženo vyvážené bilance v souvislosti s odpadovým materiálem. Tím je možné 

vyhnout se ztrátám a velkému množství odpadů, protože 100 % pánvové strusky je 

možno recyklovat,  

 směs s pánvovou struskou má chemickou analýzu, která je vhodná pro běžnou produkci 

oceli. Mírný pokles oxidu vápenatého s častým nárůstem oxidu hořečnatého nejen 

zlepšuje tvorbu pěny strusky, ale je také méně agresivní k žárovzdorným materiálům, 
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 v průběhu zkoušek nebyly pozorovány žádné problémy v normálním provozu pece, dále 

nebyly zjištěny rozdíly v chemické analýze oceli, která byla vyrobena rozdílnou 

technologií (s a bez použití upravených odpadních materiálů), zejména nebyly zjištěny 

žádné rozdíly v obsahu fosforu a síry připadající na recyklovaný materiál, 

 autoři také uvádějí, že nebylo pozorováno zvýšené opotřebení vyzdívek. 

2.4 Vývoj technologie zpracování odpadních materiálů z ocelářství 

v podniku Vítkovice, a.s. 

V rámci mezinárodního projektu bylo v podniku Vítkovice a.s. postaveno zařízení na 

moţné zpracování odpadních materiálů z hutní výroby přímo v závodě, kde došlo k úpravě 

pánvové pece. Tento proces je obvykle označován jako „proces s nulovým odpadem“ a je 

zaloţen na základním redukčním tavení s vhodným mícháním. Mezi základní vstupní 

produkty patří např. z ocelářského průmyslu základní ocelářská struska a prach nebo kyselé 

odprašky. V případě ostatních průmyslových odvětví to jsou kyselé produkty jako popílek 

z elektráren, drcený automobilový šrot nebo popel z městských spaloven. Jak je znázorněno 

na obr. 11, hlavními produkty jsou rafinační strusky (nebo minerální produkty), dále kov 

s poţadovaným chemickým sloţením a výstupní plyny s odprašky [8]. 

 

Obr. 11: Základní schéma principu tzv. nulových odpadů [8] 

Pro tavicí tzv. redukční proces jsou pouţita základní uhlíková redukční činidla (koks, 

antracit nebo uhlí) a jsou přidávány směsi vedlejších produktů. V závislosti na surovinách 

a cílovém minerálním produktu, malé mnoţství silnějších redukovadel, jako jsou ferosilicia 

nebo jako přísady mohou být také pouţity vápno nebo bauxit. Tato technologie byla pouţita 

pro vysokoteplotní redukční proces v elektrické pánvové peci s horním plněním, a to do 

napěněné tekuté strusky. Pomocí injektáţe je přidáván prachový materiál do tekutého kovu. 

Ukázka tohoto principu na pánvové peci je zobrazena na obr. 12 [8]. 
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Obr. 12: Ukázka principu tzv. nulových odpadů na pánvové peci [8] 

Mezi další funkce pánve patří spodní dmýchání (zvýší se míchání a kinetika reakcí) 

a podpoří se hoření v horní struskové části (obnoví se chemické teplo). Hlavní částí zařízení 

s vyuţitím popsané technologie je pánev s vodou chlazeným krytem. Tento kryt byl navrţen 

tak, aby byl vhodný pro různá zařízení a dávkování: dávkování hrubého materiálu, hloubková 

injektáţní sonda, spalovací sonda, teplotní a vzorkovací manipulátor pro proces a kamera pro 

snímání pecních operací. Vnitřní rozměry pánve jsou 2,25 m průměr a 2,8 m výška. Kapacita 

je 55 t tekuté oceli s nulovým mnoţstvím odpadu, běţně 15 t tekutého kovu a 3-5t strusky. 

Dále jsou pouţívána pomocná zařízení, a to pro suchou granulovanou strusku, sofistikované 

pneumatické injekční zařízení pro kontrolu míchání, a aţ 8 prachových materiálů s různými 

moţnostmi injektáţí. Na obr. 13 jsou uvedena jednotlivá zařízení [9]. 

  

Obr. 13: Ukázka jednotlivých částí zařízení pro pánvovou pec [9] 
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Mícháním produktů a přísad se získají produkty podrobně uvedeny na obr. 14. Po 

sníţení obsahů oxidů kovů (především oxidů ţeleza, ale také manganu, chromu a oxidu niklu) 

jsou hlavní prvky zbylé ve strusce vápno, křemičitany a hlinitany. Plánované minerální 

produkty mohou být probírány v ternárním diagramu těchto směsí. V tomto diagramu jsou 

hlavní materiály umístěny ve třech různých oblastech: základní ocelové strusky a prach jsou 

vlevo, kyselé produkty jako je popílek nebo zbytky šrotu jsou nahoře a bauxit je vpravo. 

Portlandský slinek (nebo hydraulické pojivo, HB) můţe nahradit směs kyselých a základních 

materiálů ve vhodných poměrech [9]. 

 

Obr. 14: Ukázka míchání vstupních materiálů na cílové materiály [9] 

Celý projekt zahrnoval jedenáct testovacích kampaní, s 70 tavbami. Dvě kampaně byly 

úspěšně provedeny v roce 2002 a dalších sedm v roce 2003. V lednu roku 2004 bylo provedeno 60 

aţ 70 taveb a bylo zpracováno 147 tun různých materiálů: LD struska, popílek, šrot z ProfilARBED, 

strusky z nerez. ocelí a prach z Ugine ALZ, vysokopecní prach a kaly, ocelové zbytky 

z automobilového průmyslu z Cometsambre. Další dvě kampaně proběhly na začátku roku 2004. 

Výsledky na zařízení se postupně během kampaní zlepšovaly, přičemţ autoři uvádějí, ţe 

byla dosaţena správně napěněná struska s vhodnými redukčními vlastnostmi. V základní 

variantě byly testovány prachový koks, antracit a uhelný prach. Z předběţného posouzení 

vyplývá, ţe všechny mohou být pouţity v procesu: prachový koks vykazuje vyšší C-výnos, 

zatímco uhlí má vyšší pěnivost a za stálého míchání vyšší mnoţství prchavého objemu. 

Alternativní redukční činidla vyrobená z vedlejších produktů byla připravena ICPC a úspěšně 
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testována: granulovaný vysokopecní prach a kaly, které obsahují asi 35 hm. % uhlíku a asi 

25 hm. % ţeleza se vrací zpět. 

Ocel vyrobená ve Vítkovicích byla vzorkována a analyzována. Předběţné výsledky 

ukazují, ţe ocel obsahuje 3 aţ 5 % uhlíku s velmi nízkým obsahem síry <0,05 %. Relativní 

mnoţství redukčních kovů (Fe, Cr, Ni, Mn a Si) v konečném sloţení v oceli samozřejmě 

závisí na jejich koncentraci v zpracovávaném materiálu a na redukci během procesů. Redukce 

je téměř kompletní pro Ni, velmi vysoká pro Fe (> 98%) a Cr (> 95%), střední pro Mn (20 aţ 

75 % v závislosti na podmínkách procesu) a velmi nízká pro Si. Sníţení a přenos fosforu do 

roztaveného kovu je obecně rovněţ vysoká (> 80 %). V tab. 15 je uvedeno typické chemické 

sloţení oceli při zpracování uhlíkové nebo nerezové oceli. 

Tab. 15: Chemické sloţení testovaných ocelí [9] 

Jakost 
Chemické složení (hm. %) 

Fe C S Cr Ni Mn Si P 

Ocel - C 89,2 4,0 0,02 0,9 0,0 4,2 0,07 1,6 

Ocel - St 64,5 5,0 0,05 25,1 3,6 1,6 0,10 0,1 

V případě oceli - C dosahuje konečný obsah fosforu v oceli aţ 2 %, především díky 

P2O5, obsahu upravené strusky a popílku. Pro většinu aplikací je obsah fosforu v oceli příliš 

vysoký pro přímou recyklaci. Cílem je získat zpět fosfor ve strusce sekundární bez fluoridů, 

které mohou být vyuţity jako hnojivo. Při zpracování strusky a prachu z nerez oceli lze získat 

oceli s velmi vysokým obsahem chromu a niklu (aţ 30 % Cr a 6 % Ni, v závislosti na 

vstupních materiálech). Tato struska z nerez ocelí má vysokou hodnotu pro recyklaci. Během 

tzv. nerez kampaní byl materiál přidáván do 500kg ingotů a poslán zpět do Ugine  ALZ na 

recyklaci do elektrických pecí. 

 Co se týká minerálních výrobků, byly obecně vyráběny podle definovaného- 

poţadovaného cílového sloţení, a to díky dostatečné charakterizaci produktů a účinné 

kontrole míchání a prověřovacích operací. Firma Lafarge zodpovědná za stanovení cílů 

a hodnocení kvality slinku stanovila cílové sloţení s typickými skladbami evropské 

granulované vysokopecní strusky uvedené v tab. 16 [9]. 

Tab. 16: Cílové sloţení odpadu a chemického sloţení granulované strusky [9] 

Materiál 
Chemické složení (hm. %) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO CaO/SiO2 

Nulový odpad - cíl 44,0 34,0 10-15 <8 1,3 

Granulovaná struska 40-44 35-36 10-12 7-11 1,15-1,25 
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Kromě hlavních prvků obsaţených ve strusce obsahuje struska malé mnoţství (<3 % 

celkem) zbytkového Fe, Mn a Cr oxidy. Pokud jde o hydraulické vlastnosti, vysoká sklovitost 

byla dosaţena suchým struskovým granulátem a dobrou reaktivitou. Co se týká hydraulických 

vlastností, vysoké sklovitosti bylo dosaţeno struskou dobré reaktivity. 

Velmi důleţité je sníţení mnoţství chromu ve strusce. Toto je důleţité pro budoucí 

komercializaci technologie (spodní obsah chromu méně jak 2 ppm). Pro sníţení Cr by bylo 

moţné dodat malé mnoţství FeSi na dodání tepla. 

Firma ProfilARBED byl zodpovědný partner pro stanovení cílů a testování 

vyrobených hutních prášků (sekundární metalurgie). Z tab. 17 je zřejmé cílové sloţení dvou 

mírně odlišných prášků, které byly vyrobeny ve Vítkovicích, a sloţení komerčního prášku. 

Tab. 17: Analýza metalurgických prášků [9] 

Materiál 
Chemické složení (hm. %) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO P2O5 FeO MnO TiO2 S 

Cíl nulová tech. 44,0 34,0 10-15 35-38 3,0 <0,04   <0.15 

Prášek A 39,5 13,9 38,6 4,5 0,01 1,1 0,4 1,7 0,07 

Prášek B 47,9 10,3 33,9 4,3 0,01 2,2 0,6 1,5  

Komerční verze 51,0 2,0 41,0 0,5  1,5  2,5 0,02 

Autoři také uvádějí, ţe bylo také provedeno porovnání dvou skupin ocelí vyráběných 

v závodě Vítkovice a.s., kde drtivou většinu tvoří uhlíkaté oceli cca. 4mil. t.rok
-1 

a nerez oceli cca. 

0,6 mil.t.rok
-1 

. Spotřeby, produkce jednotlivých materiálů a energií jsou uvedeny v tab.18 [9]. 

Tab.18: Shrnutí spotřeb, produkce energií a materiálů [9] 

C - ocel Nerez ocel 

Materiál (kt) 
Na tunu 

recykl. mat. 
Materiál (kt) Na tunu recykl. mat. 

LD struska 440   Struska 190 1,000kg 

LF struska 48   Prach 22   

de-S struska 32   SUMA: 212 1,000kg 

LD prach 68 1,000kg Popílek 37 175kg 

BF prach 60   Koks/uhlí   21kg 

drceno 20   FeSi   0,3kg 

SUMA: 668 1,000kg N2   29Nm
3
 

Popílek 154 231kg Elektřina   616kWh 

Koks/uhlí   32kg    

N2   41Nm
3
    

Elektřina   693kWh    
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Na základě provedených technických úprav v rámci mezinárodního projektu na stávajícím 

zařízení v ocelárně Vítkovice a.s. a na základě provedených zkoušek autoři uvádějí následující dílčí 

závěry: 

 byla úspěšně provedena realizace úprav stávajícího zařízení, jak úprava vlastní 

pánvové pece se speciálním poklopem pro montáž všech potřebných manipulačních 

a dávkujících zařízení, tak montáž zásobníků - pro dodávání požadovaného mixovaného 

materiálu podle momentální  potřeby výroby,  

 došlo k úspěšnému provedení požadovaného počtu kampaní, v počtu jedenácti 

a vlastních teplých zkoušek v období let 2002 až 2004, kdy bylo prosazeno cca 147tun 

materiálu tvořícího: LD strusku, popílek, strusky z nerez ocelí aj., 

 byly porovnány dvě varianty použití redukčních činidel: v prvé variantě - prachový koks, 

antracit a uhelný prach (tyto způsobují vyšší pěnivost a za stálého míchání vyšší množství 

prchavého objemu), v druhé variantě recyklované materiály jako - granulovaný 

vysokopecní prach a kaly (těmito se navrací  asi 35 hm. % C a  25 hm. % Fe), 

 použitím nové technologie a materiálů byly vyrobeny bez problémů oceli s obsahem 

uhlíku  3 až 5 %  a s  nízkými obsahy síry <0,05 %, 

 bylo využito strusek z výroby nerez ocelí, kde je nezanedbatelný obsah Cr. Bylo 

provedeno přidání těchto materiálů s vyšším podílem Cr do 500kg ingotů, které byly 

následně použity v elektrických pecích v Ugine  ALZ, 

 firmou ProfilARBED bylo navrženo chemické složení metalurgických prášků určených 

jako struska pro sekundární metalurgii a výrobu ocelí s nízkým obsahem síry. 

2.5 Zkušenosti se zpětným využitím pánvových strusek při mimopecním 

zpracování oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Jedním z podniků, kde většina pánvových strusek je skladována v areálu podniku, je 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Roční výskyt pánvových strusek se pohybuje okolo 60 aţ 70 tisíc 

tun. Pánvová struska je po odlití oceli převezena ve speciální struskové pánvi na úloţiště, kde 

se nechá buď pozvolně chladnout na vzduchu, nebo je chlazena vodou, a to hlavně z důvodu 

rychlé rozpadavosti, kdy dochází ke změně v prášek. Následně dojde k obvyklému 

vyseparování zbytků oceli ze strusky a k opětovnému pouţití [10]. 

Jedním z poţadavků je mít strusku takovou, která svým chemickým sloţením, 

fyzikálními vlastnostmi a samozřejmě i cenou musí tyto nároky splňovat. Během 

zpracovávání oceli na pánvových pecích je třeba získat takovou strusku, která umoţní ideální 



26 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

LUNKMOSS, E. Nové technologie recyklace metalurgických strusek v sekundární metalurgii. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2011. 

průběh všech chemických reakcí, tak i tepelně zajistí ocel, aby nedošlo k poklesu 

a k případnému zatuhnutí během lití [10]. 

V současnosti jsou kladeny vyšší poţadavky jak na ekologii, tak na sníţení nákladů. 

V produkci podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. tvoří oceli, jejichţ koncový obsah síry se 

pohybuje v rozmezí 0,006-0,008 hm. % nezanedbatelné procento. Pro získání těchto hodnot je 

zapotřebí takové strusky, která pozitivně ovlivní chemické sloţení oceli tak, ţe v časovém 

toku nedojde k zpomalení nebo přerušení sekvence na licím zařízení. Pro splnění těchto 

poţadavků se řešitelský tým soustředil zejména na tyto oblasti: 

 zanalyzování fyzikálně-chemických parametrů jednotlivých rafinačních strusek, 

 provedení materiálových bilancí z hlediska granulometrie, 

 zkusovění prachových podílů pánvových strusek, 

 zpětné využití vybraných pánvových strusek na pánvové peci,  

 odsíření oceli při použití recyklovaných strusek, 

 měrné spotřeby struskotvorných přísad při zpracování na pánvové peci. 

Při vlastním řešení se autoři nejprve zaměřili na zmapování chemického sloţení 

jednotlivých strusek odváţených doposud na struskárnu. Následně bylo provedeno porovnání 

získaných analýz s analýzami odebranými u jednotlivých značek oceli. Například obsahy CaO 

kolísaly v průměru od 43,5 do 57,6 hm. %, obsahy SiO2 se vesměs pohybují od 3,5 do 25,3 

hm. % a u Al2O3 od 10,8 do 34,2 hm. %. Z pohledu dalšího vyuţití strusek v metalurgii má 

poměrně značný význam obsah síry v těchto struskách. V závislosti na poţadavcích pro 

odsíření oceli se tyto pohybovaly u jednotlivých skupin značek ocelí od 0,130 do  

0,590 hm. % S. 

Pro zpětné pouţití těchto pánvových strusek jsou rovněţ důleţité obsahy lehce 

redukovatelných oxidů. Součty obsahů FeO + Fe2O3 + MnO + P2O5 + Cr2O3  se přitom 

pohybují v rozmezí 1,4 aţ 15,4 hm. %. Vyšší součtové obsahy lehce redukovatelných oxidů 

se vyskytují u ocelí určených pro tzv. otevřené lití. Na základě provedeného posouzení 

jednotlivých typů strusek byly pro zpětnou recyklaci při mimopecním zpracování oceli 

pouţity strusky z bezkřemíkatých ocelí. Optimální sloţení rafinačních strusek z pánvových 

pecí je znázorněno v ternárním diagramu CaO – Al2O3 – SiO2  uvedeném na obr. 15 [10]. 
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Poznámka: značka S - optimální sloţení strusek křemíkatých ocelí, 

                   značka M - optimální sloţení strusek z bezkřemíkatých ocelí. 

Obr. 15: Ternární diagram CaO – Al2O3 – SiO2  [10] 

Nezbytným předpokladem pro manipulaci a dávkování těchto strusek je vhodná 

granulometrie, která se pohybuje v rozpětí 3 aţ 50 mm. Jelikoţ pánvová struska při pomalém 

chladnutí podléhá rozpadavosti v důsledku fázových přeměn dikalciumsilikátů, vznikají 

postupně prachové podíly [10]. 

V rámci vyuţití těchto pánvových strusek se řešitelé rozhodli pro technologii briketace 

a peletizace. V rámci tohoto byly navrţeny takové směsi strusek, které by nečinily potíţe při 

vyuţití těchto technologií. Tato směs musí být řádně homogenizována, přičemţ pro zajištění 

dobrých podmínek zkusovění je zapotřebí stanovit vhodné granulometrické sloţení Al2O3 

materiálů. Minimální doby zrání pelet či briket činí při optimálních podmínkách cca 7 dnů. 

Před expedicí pelet či briket je prováděno sušení na max. 3 % vlhkosti. Schéma peletizační 

linky je uvedeno na obr. 16. 

 

Obr. 16: Schéma peletizační linky [11] 
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V přepravní nádobě se nechávají pelety dozrát, kdy se docílí maximální vlhkosti 3 % 

a projde ještě vytříděním na granulometrii 3–20 mm. Při pouţití odpadních strusek na 

pánvové peci 1 byla pozornost zaměřena především na spotřebu struskotvorných přísad a na 

odsíření oceli. U jednotlivých taveb byla zpočátku pouţívaná tato struska v kombinaci 

s vápennými briketami a Alcatenem. Na základě zkušeností pak byly tyto odpadní pánvové 

strusky pouţívány v maximální míře s cílem ověřit sulfidickou kapacitu těchto strusek. 

Z porovnání obou technologií v podmínkách pánvové pece v podniku ArcelorMittal 

Ostrava a.s. lze uvést následující závěry [10]: 

 pro metalurgické účely, tj. pro recyklaci při mimopecním zpracování oceli, jsou 

nejvhodnější strusky z bezkřemíkatých ocelí s obsahy oxidu SiO2 do 5 hm. %, 

 nezbytným předpokladem při mimopecním zpracování oceli je úprava (tj. třídění, 

odstranění kovových podílů, drcení, peletizace a sušení) odpadních pánvových strusek. 

Pevnost vyrobených pelet byla dle autorů jak z hlediska manipulace, tak i z pohledu 

dávkování vyhovující, 

 u zkušebních taveb s recyklovanou pánvovou struskou byly docíleny vesměs vyšší stupně 

odsíření než u taveb s běžnou technologií, 

 tekutost rafinačních strusek je vyšší než při používání vápenných briket, což umožnilo 

snížení specifické spotřeby ředících přísad, 

 v průměru bylo docíleno nižších obsahů síry ve vyrobené oceli s recyklovanou struskou 

než u běžné technologie. Přitom však bylo spotřebováno více struskotvorných přísad. 

Při 100% použití recyklovaných strusek bylo vyrobeno 27 taveb. U těchto taveb nebyly 

používány ředící přísady (Alcaten), 
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3 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je věnována problému současného zpracování pánvové strusky, její 

recyklaci a následnému pouţití jako plnohodnotného materiálu v hutní výrobě. K získání 

informací a analýz bylo pouţito jak domácí, tak zahraniční literatury. 

První část bakalářské práce se zabývá základním rozdělením strusek, jejich moţnou 

funkcí v jednotlivých etapách výroby oceli a jejich úkolem zajišťovat poţadované chemicko- 

fyzikální parametry vyráběné oceli. Zároveň je zde popsána problematika její objemové 

stálosti, která je důleţitá pro vyuţití strusky při výrobě hotových produktů. Druhá část se 

zabývá problémem zpětného vyuţití této strusky přímo v procesu, sladěním původní 

technologie s novým materiálem. Před opětným pouţitím musí projít řadou úprav, jak 

získáním potřebného chemického sloţení, tak fyzikálních vlastností, jako je pevnost, kusovost 

aj. Uvedená bakalářské práce poukazuje na zajímavé moţnosti vyuţití recyklovaných 

materiálů a lze uvést následující dílčí závěry: 

1) Na objemovou změnu strusek má vliv obsah MgO a hydratace CaO. Strusky s obsahem 

do 5% MgO ukončí změnu objemu do 24hodin, nad 5% MgO je změna ukončena do 

128 hodin.  

2) Obsah minerálu C2S (dikalcium silikát – anorganické pojivo, odpovědné za hydraulické 

vlastnosti vápna). Změna teploty má výrazný podíl na změně modifikace. Přeměna 

modifikace  na  je spojena s výraznou změnou objemu a rozpadáním na menší částice. 

Přeměna představuje asi 10% objemovou změnu.  

3) Jednou z možností omezení přeměny strusky v jemný prášek je použití křemičitého 

prášku, tzv. křemičitanu sodného s B2O3. 

4) Pro maximální využití odpadních materiálů je třeba provést technické změny na 

stávajících zařízeních, která se musí doplnit o speciální podavače recyklovaných 

materiálů a o zásobníky pro jednotlivé typy těchto materiálů, které jsou pak následně 

mixovány podle potřeb výroby závodu. 

5) Použité materiály prochází peletizací nebo briketací, tímto se minimalizují prachové 

podíly a s touto zaručenou kusovostí se maximalizuje využití a minimalizují se ztráty 

odtahem. 

6) Strusky s použitým recyklovaným materiálem byly tekutější, což umožnilo 

bezproblémový průběh chemických reakcí (hlavně odsíření a odfosfoření), mají pozitivní 

vliv na dobu tavby a tím nižší spotřebu elektřiny, snížení opotřebení elektrod, 

pracovního zdiva aj. a snížení množství ředících přísad.   
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7) Detailní analýzou chemického složení recyklovaného materiálu, posouzení jeho 

fyzikálních vlastností a navržení technického zařízení pro injektáž recyklovaného 

materiálu může dojít až k 100% recyklaci, tzn. v tomto případě jde pak o výrobu oceli 

s nulovým odpadem. 

Závěrem lze dodat, ţe po stránce technické v současnosti není problém zkonstruovat 

zařízení pro dávkování tohoto recyklovaného materiálu. Je však třeba se soustředit na detailní 

poznání mechanismu rozkladu pánvových strusek. Dále je také nutné navrhnout optimální 

technologii vyuţití, nebo-li recyklaci, těchto strusek v podmínkách dané ocelárny. Pomocí 

recyklace strusek ze sekundární metalurgie lze tedy významně ovlivnit výrobu jak po stránce 

technologické a ekonomické, tak i ekologické. 
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