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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou intenzifikace tavebního procesu v elektrické 

obloukové peci pomocí kyslíku. Vlastní práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části je 

uveden základní popis elektrické obloukové pece, způsob vedení tavby s popisem základních 

intenzifikačních technologií. Další část představuje rozbor literárních poznatků zaměřených 

na provozní zkušenosti problematiky intenzifikace průběhu tavby v elektrické obloukové peci 

při použití technologie plynného kyslíku představující kyslíko-palivové hořáky, dospalovací 

hořáky a technologie pěnivé strusky. V závěrečné části je uveden průběh intenzifikačních 

kroků elektrické obloukové pece ve společnosti Pilsen Steel s. r. o. 

Klíčová slova: EOP, kyslík, uhlík, intenzifikace 

ABSTRACT 

This bachelor work is focused on analysis of melting process intensification 

technologies in the EAF via oxygen use. The work consists of three parts. First part is 

introduction to electric arc furnace process and equipment fundamentals including basic 

methods of melting process intensification. Second part covers analysis of available literature 

focused on operating experience with EAF melting process intensification via oxygen use. 

Oxygen is used for oxy-fuel burners, post combustion and injection lances and for foaming 

slag technology.  The last part describes intensifications steps of electric arc furnace at Pilsen 

Steel s.r.o. 

Key words: EAF, oxygen, carbon, intensification 
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ÚVOD 
 

Pro výrobu speciálních ocelí, zejména ocelí středně legovaných a vysoce legovaných 

se zaručenou mikročistotou, lze výhodně využít technologii výroby v elektrické obloukové 

peci (dále jen EOP). S rostoucími požadavky zákazníků na množství a kvalitu vyráběných 

ocelí pro těžký a jaderný průmysl byly EOP postupem času upravovány řadou konstrukčních 

prvků, jejichž cílem bylo zvýšit jakost vyráběné oceli, snížit náklady na výrobu, optimalizovat 

využití elektrické a chemické energie a snížit emise a hlučnost při výrobě oceli. Základním 

principem intenzifikačních úprav je využití tepla odcházejících spalin pro předehřev vsázky, 

využití uhlíku a plynného kyslíku – oxidaci uhlíku jako zdroje energie v EOP, dospalování 

CO v peci a náhrada drahé elektrické energie za levnější chemickou energii. 

Tato práce má za úkol zanalyzovat současné poznatky o intenzifikaci tavebního 

procesu v elektrické obloukové peci pomocí kyslíku, injektáže uhlíku a přidáním pomocných 

paliv, které vedou ke snížení energetických ztrát a zvýšení výrobnosti. První část je věnována 

podílům agregátů na výrobě oceli, seznamuje s průběhem tavby na EOP a zabývá se 

možnostmi využití intenzifikačních technologií pro snížení energetické bilance tavení vsázky. 

Popisuje jednotlivé technologie intenzifikace, které mohou být využity, jako je metoda pěnivé 

strusky, využití kyslíko-palivových hořáků, technologie CONSTEEL EVOLUTION 

a injektáž plynného kyslíku pomocí kyslíkové trysky. Další část se zabývá podrobnou 

analýzou literárních údajů k této problematice. Závěr práce obsahuje průběh intenzifikačních 

kroků na tavicím agregátu ve společnosti Pilsen Steel s. r. o. 
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1 CHARAKTERISTIKA VÝROBY OCELI V ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH 

PECÍCH A MOŽNOSTI INTENZIFIKACE 

V průběhu minulého století došlo k výrazným změnám v technologických postupech 

při výrobě oceli. Některé technologie byly zavrhnuty pro velkou časovou a energetickou 

náročnost výroby, např. Siemens-Martinské pece, jiné se postupem času ukázaly jako 

efektivní a velmi využívaný způsob výroby ocelí. Do této skupiny patří především kyslíkové 

konvertory a intenzifikované elektrické obloukové pece. Vývoj způsobu výroby oceli ve světě 

je patrný i z obr. 1 [1]. 

 

Obr. 1: Podíl jednotlivých agregátů na světové produkci oceli v průběhu 20. století [1] 

Legenda:  ~ Pudlovací pec,       

  ~ Bessemerův konvertor, 

  ~ Thomasův konvertor, 

       ~ Siemens - Martinská pec, 

  ~ Kyslíkové konvertory, 

  ~ Elektrické obloukové pece. 

V České republice je rozdělení použití druhů tavicích agregátů pro výrobu oceli obdobné 

jako v zahraničí. Siemens-Martinské pece se již nepoužívají a hlavní agregáty výroby oceli z 90 % 

tvoří kyslíkové konvertory a tandemové pece (představující slepou větev kyslíkových konvertorů). 

Zbývajících cca 10 % představují elektrické obloukové pece, které jsou používány především při 

výrobě speciálních ocelí na ingoty, kusové odlitky určené pro kování. U jednotlivých elektrických 

obloukových pecí proběhla různá míra intenzifikace, např. aplikací kyslíkové trysky, kyslíko-

palivových hořáků, dmýchání inertního plynu a vodou chlazených částí pece atd. [2, 3]. 
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1.1 Elektrická oblouková pec 

Výroba oceli na elektrické obloukové peci (EOP) patří mezi nejrozšířenější způsoby 

výroby speciálních a korozivzdorných ocelí o vysoké mikročistotě na celém světě. V EOP se taví 

vsázka elektrickým obloukem, který vzniká mezi grafitovými elektrodami a elektrovodnou 

vsázkou. Tímto způsobem se elektrická energie oblouku mění na tepelnou energii, která předává 

teplo vsázce převážně sáláním. Elektrické obloukové pece lze rozdělit dle napájení na [4]: 

o napájené střídavým proudem (alternating current - AC), 

o napájené stejnosměrným proudem (direct current - DC). 

Vzhledem k tomu, že stejnosměrné obloukové pece se v ČR pro výrobu elektrooceli 

nevyužívají, nebudou v této práci dále zmiňovány.  

Dále lze EOP rozdělit dle elektrických příkonů do tří skupin, jejichž parametry 

příkonu pro různé velikosti pecí jsou uvedeny v tab. 1: 

o běžná výrobnost (regular productivity - RP), 

o vysoká výrobnost (high productivity - HP), 

o velmi vysoká výrobnost (ultra high productivity - UHP), 

o extrémně vysoká výrobnost (super ultra-high productivity - SUHP). 

Tab. 1: Rozdělení EOP dle příkonu a jejich velikostí [4] 

Typ pece 
Příkon (kW∙t

-1
) 

do 35 t 40 - 90 t více než 100 t 

EOP-RP 200 - 350 150 - 300 150 - 250 

EOP-UHP 450 - 550 400 - 500 300 - 400 

EOP-SUHP 600 - 700 550 - 600 500 - 550 

1.2 Popis hlavních částí a funkcí střídavé elektrické obloukové pece 

Elektrická oblouková pec napájená střídavým proudem se skládá z následujících 

základních částí: vypínač, tlumivka, transformátor, krátká síť, elektrody, vlastní konstrukce 

pece a příslušenství. Na obr. 2 a obr. 3 je pro představu uvedeno schéma elektrické 

obloukové pece ze dvou pohledů [3]. 

V elektrické obloukové peci se vsázka taví elektrickým obloukem, který hoří mezi 

třemi grafitovými elektrodami a vsázkou. Teplota oblouků je 3000 až 4000 °C. Pecní 

transformátor je připojen do rozvodné sítě VVN, většinou 22 kV, součástí primární strany je 

VN rozvodna s vypínači, umožňující zapínání a vypínání transformátoru. Výkon 

transformátoru je možno regulovat napěťovými odbočkami. Omezit zpětné vlivy do sítě lze 
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zařazením tlumivky. Vývod sekundární strany transformátoru tvoří tzv. krátká cesta. Ta je 

složena z několika měděných pásů dostatečně dimenzovaných na přenášený výkon a je 

chlazena vodou. Proudovodné kabely zajišťují pohyblivý přívod na ramena elektrod, na nichž 

jsou ve svěráku elektrod upnuty grafitové elektrody [3, 6]. 

 
Obr. 2: Elektrická oblouková pec – pohled z boku [5] 

Grafitové elektrody jsou vyrobeny z vysoce jakostního kalcinovaného petrolkoksu. 

Elektrody mají válcový tvar s maximální hladkostí povrchu, aby byl zajištěn co nejdokonalejší 

kontakt elektrody a držáku elektrod. Elektrody jsou vzhledem k vysoké ceně konstruovány tak, 

aby nezůstávaly nevyužité zbytky (napojováním pomocí vsuvek tzv. niplů) [3, 6]. 

 
Obr. 3: Elektrická oblouková pec – pohled shora [5] 

Pecní nádobu tvoří ocelový svařenec, který je umístěn do pracovní plošiny umožňující 

pohyb pece. Nádoba je vyzděna žárovzdorným materiálem (magnezit), horní poloplášt je 

tvořen vodou chlazenými panely. V pecní nádobě je sázecí a odpichový otvor. Sázecí otvor 

zakrývají pracovní dvířka, která slouží k stahování strusky a sázení struskotvorných přísad 
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nebo feroslitin. Odpichový otvor je umístěn na opačné straně pece naproti dvířkům. Vlastní 

otvor je řešen pomocí odpichového žlabu nebo šoupátkem pro zajištění bezstruskového 

odpichu. Do konstrukce pece lze také instalovat intenzifikační prvky, jako např. do panelů 

pláště hořáky, do dna pece kameny pro dmýchání inertního plynu. 

Víko pece je vodou chlazené a je zavěšené na otočném portálu, který umožňuje vyjetí 

víka a otočení směrem od pece pro vsazení pecní vsázky. Součástí víka je koleno pro odtah 

spalin, dále to může být zásobník sloužící k sypání legur pro úpravu chemického složení 

taveniny. Všechny pece jsou vybaveny odsáváním exhalací s jejich separací. Exhalace se 

odsávají z prostoru pece nad víkem, ale některé pece jsou umístěny v samostatném uzavřeném 

prostoru (tzv. Dog House), který je celý odsáván [3, 6]. 

1.3 Průběh tavby v elektrické obloukové peci 

Na elektrických obloukových pecích lze vyrábět různé typy ocelí od nelegovaných až 

po vysoce legované, přičemž technologii výroby lze vést několika způsoby: 

o dvoustruskový pochod (technologie určena pro výrobu legovaných ocelí) – tavba 

se skládá z opravy, natavování (roztavení vsázky), oxidačního údobí (proběhnou 

základní zkujňovací reakce, odfosfoření a stažení oxidační strusky), redukční 

údobí (dezoxidace oceli, vytvoření redukční strusky, odsíření, legování pro 

konečnou úpravu chemického složení a dosažení požadované teploty). 

o jednostruskový pochod (technologie určena pro výrobu nelegovaných ocelí) – 

tavba se skládá z opravy, natavování a oxidačního údobí. 

o redukční přetavba (technologie určena pro výrobu legovaných ocelí) – tavba se 

skládá z opravy, natavování a redukčního údobí. 

V ocelárnách zaměřených na výrobu vysoce jakostních ocelí je převážná část taveb 

vedena dvoustruskovou technologií. Průběh jednotlivých technologických operací pro dvou 

struskovou technologii je pro představu uveden níže. Je vhodné také uvést, že v moderních 

ocelárnách bylo redukční údobí přesunuto do sekundární metalurgie a elektrická oblouková 

pec slouží jako tavící agregát zajišťující základní ocelářské reakce [3]. 

1.3.1 Oprava a sázení pece 

Jedná se období mezi odpichem předchozí tavby a zapnutím transformátoru pece na 

další tavbu. V rámci opravy se provede kontrola stavu pracovní vyzdívky, popřípadě se opraví 
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za tepla nástřikem žárovzdorného materiálu na kritická místa v peci (tzv. torkretování), 

vyčištění a zasypání odpichového otvoru. 

Sázení pece je vhodné provést v co nejkratším možném čase (max. dva až tři koše), 

což vede k úsporám energie. Vlastní sázení se provádí pomocí sázecích košů, přičemž je 

důležité zvolit vhodnou skladbu vsázky. Na dno se ukládá lehký šrot z důvodu ochrany půdy, 

těžké kusy pod elektrody z důvodu dostatečného množství materiálu pro vytvoření lázně [3]. 

1.3.2 Údobí natavování 

Tavení se provádí dodáváním elektrické a chemické energie do vsázky. Největší část 

energie dodávané do pece tvoří elektrická energie. Přenáší se díky oblouku, který vzniká mezi 

grafitovými elektrodami a elektrovodnou vsázkou. Na počátku tavení je oblouk velmi 

nestabilní a je nutná velmi dobrá regulace pohybu elektrod, aby nedocházelo k jejich lomu. Po 

několika minutách, kdy jsou elektrody dostatečně vsunuté do šrotu, je možno použít dlouhý 

oblouk, který maximalizuje přenos elektrické energie do vsázky. Protože je oblouk krytý 

vrstvou šrotu, nedochází k poškození stěn a víka pece radiačním zářením. Čím více je vsázka 

natavena, tím více se stabilizuje oblouk a je možno zvýšit příkon pece. Chemickou energii 

dodávají kyslíko-palivové hořáky, v této fázi pomáhají rychlejšímu natavování vsázky a také 

ohřívají šrot (tříděná ocelová vsázka). V průběhu tavení dochází k úbytku pevné vsázky 

v peci, čímž dochází k odkrytí oblouku a tím ke snížení efektivnosti přenosu tepla do lázně. 

Proto je vhodné vytvořit napěněnou strusku, která skryje oblouk a zvýší přenos tepla do 

vsázky. Vznik pěnivé strusky podporuje dmýchání kyslíku a injektáž prachového uhlí do 

strusky. Exotermické reakce probíhající při dmýchání kyslíku do lázně jsou významným 

zdrojem tepla [3]. 

1.3.3 Oxidační údobí 

V oxidačním údobí dochází k oxidaci základních a nežádoucích prvků s větší afinitou 

ke kyslíku než má železo. Dochází ke snižování obsahu vodíku a dusíku, teplotní 

homogenizaci lázně, snižování obsahu vměstků, oduhličení a odfosfoření lázně, přičemž se 

snižuje obsah hliníku, křemíku a manganu. K oxidaci oceli lze využít železnou rudu nebo 

plynný kyslík. Kyslík používaný při oxidaci obsahuje cca 99 % O2(g). Pořadí, v jakém 

jednotlivé prvky oxidují, záleží na jejich afinitě ke kyslíku a jejich aktivitě. 

Důležitou fází oxidačního údobí je tzv. uhlíkový var oceli. Při uhlíkovém varu dochází 

k reakci železa a uhlíku rozpuštěného v tavenině, zvyšuje se počet srážek vměstků a tím 

i zvýšení koagulace a koalescence vměstků a jejich rychlejší separaci do strusky. Flotační 
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účinek bublin CO – vynášení vměstků do strusky snižuje celkovou povrchovou energii 

systému lázeň – vměstek – bublina CO. Dochází k výraznému snížení obsahu dusíku v oceli 

[2]. Vlivem intenzivního promíchávání strusky a kovové taveniny dochází k částečnému 

snížení obsahu síry, podmínky pro odsíření však nejsou příliš příznivé [3]. 

1.3.4 Redukční údobí 

Začíná přidáním dezoxidačních přísad do pece po stažení oxidační strusky a trvá do 

konce tavby. V této době se provádí: dezoxidace oceli, odsíření oceli, konečná úprava 

chemického složení tavby, úprava odpichové teploty a udržení obsahu vodíku a dusíku pod 

požadovanou koncentrací [3]. Redukční údobí v elektrické obloukové peci se však v dnešní 

době prakticky nevyužívá, neboť výhodnější podmínky jsou v zařízení sekundární metalurgie 

Dezoxidace oceli – provádí se kombinací srážecí a difúzní dezoxidace, nejčastěji 

používanou metodou je srážecí dezoxidace hliníkem. Srážecí dezoxidace je pochod, při 

kterém dochází ke snižování aktivity kyslíku přísadou prvku s vysokou afinitou ke kyslíku 

v důsledku jejich reakce s kyslíkem rozpuštěným v oceli [3]. Hliník patří mezi nejsilnější 

a běžně používané dezoxidační přísady. Dezoxidace se provádí, také přidáním např. FeSi, 

FeMn, Al špony. 

Odsíření oceli – obsah síry v oceli je závislý na následujících faktorech: 

o na aktivitě kyslíku v oceli, která je většinou určována obsahem hliníku v oceli – 

prvkem s nejvyšší afinitou ke kyslíku, 

o na chemickém složení strusky, především na obsahu CaO, SiO2, ale také Al2O3, 

FeO a MgO a na hmotnosti strusky, 

o na počátečním obsahu síry v oceli, 

o na teplotě. 

Řízení obsahu síry lze úspěšně realizovat vývojem aktivity kyslíku v oceli a řízením 

zásaditosti a také tekutosti strusky, tzn. řízením chemického složení a teploty systému ocel - 

struska. Ocel i struska musí být neustále intenzivně míchány, aby se obnovovalo mezifázové 

rozhraní a systém se co nejvíce přiblížil rovnováze [7]. 

Dolegování oceli - se provádí na základě chemického rozboru taveniny vsazením 

legur do pece. K tomu se využívají feroslitiny, např. FeSi, FeCr, FeSiMn. Po dosažení 

odpichové teploty je proveden odpich do pánve. 
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1.4 Intenzifikace elektrické obloukové pece 

S rostoucími požadavky zákazníků na množství a kvalitu vyráběné oceli bylo nutno 

přistoupit k různým úpravám pece, které vedly k zvýšení výrobnosti pece, snížení doby tavby 

a snížení nákladů na vyrobenou ocel. Z pohledu na celkovou dodávanou energii do pece je 

zřejmé, že intenzifikace je možná cestou zvýšení přísunu elektrické energie, zvyšování zisku 

tepla z exotermických reakcí, lepšího využití odpadového tepla a snížení tepelných ztrát. Na 

obr. 4 je schematicky uvedeno rozložení dodávané energie do EOP [4]. 

 
Obr. 4: Rozložení dodávané energie do EOP [4] 

Výkon dnešních elektrických obloukových pecí si nebylo možno před 20 - 30 lety vůbec 

představit, díky mnoha inovacím byla celková doba tavby zkrácena až na 30 - 40 minut pro 

nejlepší 100 - 130 t pece pracující se šrotem. Spotřeba elektrické energie byla snížena přibližně na 

polovinu z 580 - 650 kWh∙t
-1

 na 320 - 350 kWh∙t
-1

. Spotřeba elektrod byla snížena dokonce 4 až 5 

krát [8]. Takovéto parametry pecí byly dosaženy využitím řady intenzifikačních kroků. Široká 

škála nabízených inovací pro každý konkrétní případ odpovídá různým podmínkám provozu 

pece. Průběh intenzifikačních kroků v závislosti na čase je znázorněn na obr. 5 [3]. 

 
Obr. 5: Druhy intenzifikace v průběhu let [3] 
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V dalších podkapitolách jsou uvedeny vybrané metody intenzifikace EOP, které byly 

aplikovány v provozních podmínkách. Mezi tyto technologie patří: metoda napěněné strusky, 

technologie PTI JetBOX (napěněná struska + využití exotermických reakcí), kyslíková tryska 

(manipulátor) a předehřev vsázky EOP. 

1.4.1 Metoda napěněné strusky 

Napěněná struska vzniká kombinovaným podáváním plynného kyslíku s práškovou 

uhlíkatou látkou, pro co nejrychlejší vytvoření efektivní vrstvy pěnivé strusky. Uhlíkatá látka 

(vzpěňovadlo) se používá v různých modifikacích, nejpoužívanější je mletý antracit 

s vysokým obsahem uhlíku. Při výrobě antikorozních ocelí se pro větší vývin CO mísí 

s vápencem či dolomitem. Pro dmýchání vzpěňovadla lze využít následující způsoby: 

o kyslíko-uhlíkové manipulátory, 

o víkem pece – např. systém Berry Lances, 

o kombinované hořáky integrované do pecní stěny. 

Vytvoření vrstvy napěněné strusky probíhá ve třech fázích, přičemž druhá a třetí může 

probíhat současně [9,10]. 

Primární fáze pěnění: začíná po roztavení vsázky v primární strusce. Dmýchaný 

kyslík reaguje s rozpuštěným uhlíkem ve strusce za vzniku bublinek plynu CO, způsobujících 

napěnění strusky, jak je zřejmé z obr. 6. Primární pěnění je omezeno mírou nauhličení lázně, 

proto je možné zvýšit míru nauhličení přidáním uhlíkaté látky do vsázky. Nauhličením 

zároveň dochází k oxidaci železa, která vede ke zvýšení propalu, což patří k nevýhodám této 

metody. 

Flat Slag

C
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C

C
C
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O2

O2

O2

O2
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C + 1/2 O         Bubbles of CO
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Obr. 6: Schéma primární fáze pěnění [10] 

Druhá fáze pěnění: pro sekundární pěnění je předpokládaná existence pěnivého lože 

a duálně saturovaná oxidická struska. Do napěněné strusky je vháněno vzpěňovadlo, které se 

účastní redukční reakce (1) a vytvoří bubliny CO za vzniku pěny druhé generace. Vlivem této 
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reakce dochází jednak k vytvoření bublin CO a zároveň k přechodu Fe do lázně, což zvyšuje 

využití kovu, jak je vidět na obr. 7.  

          (1) 

FeO + C            Fe + Bubbles of CO

FeO

Foaming Slag

FeO

CO

CO CO
CC

C C

C C CO

FeO

FeO
FeO FeO
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CO
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CC

C C

C C CO

FeOFeO FeO

Carbon

CO

CO

Fe Fe FeFe

Liquid Steel
Liquid Steel

 
Obr. 7: Schéma sekundární fáze pěnění [10] 

 

Třetí fáze pěnění: tato fáze probíhá dmýcháním kyslíku do napěněné strusky, probíhá 

reakce (2). Masivní tvorba bublin vznikajících na základě reakcí (1) a (2) společně se 

saturovanou struskou tvoří druhou generaci pěny v nístěji EOP, což je zřejmé z obr. 8. 

        (2) 
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Obr. 8: Schéma třetí fáze pěnění [10] 

Výhody použití pěnivé strusky lze shrnout do následujících bodů: 

o snížení spotřeby vyzdívky a elektrod, 

o zmenšení tepelných ztrát stěnami pece, 

o lepší přestup tepla z elektrického oblouku do lázně, zvýšení účinnosti příkonu, jak 

je patrné z obr. 9, 

o snížení hlučnosti pece při tavení. 
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Obr. 9: Vliv pěnění strusky na účinnosti příkonu [11] 

Kromě výhod tato technologie pěnivé strusky má i nevýhodu uvedenou níže:  

o vznik velkého množství CO, což zvyšuje tepelné ztráty pece. 

1.4.2 Technologie PTI JetBOXTM 

Tato technologie umožňuje intenzifikovat proces tavby jednak metodou napěněné 

strusky a jednak využitím vlivu exotermických reakcí mezi složkami lázně a rafinačním 

médiem (kyslík) představující reakce při oxidaci pomocných paliv. Uvedený systém se skládá 

ze dvou základních částí tvořených kombinovaným hořákem a vodou chlazenou skříní. 

Hořáky se nejčastěji instalují do bočních stěn pece nebo do struskových dveří. Rozmístění je 

dáno snahou o eliminaci studených míst v peci. 

Každý modul JetBOX
TM

 umožňuje injektáž uhlíku do rozhraní strusky a kovu. Injektáž 

uhlíku se provádí standardní trubicí z oceli, která je uložena uvnitř vodou chlazené trysky. 

Injektážní místo se obvykle nachází cca. 450 - 600 mm nad hladinou roztaveného kovu obr. 10. 

 
Obr. 10: Technologie PTI JetBOX

TM 
[12] 
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Modul typu PTI Jet pracuje ve třech základních režimech jako [12]:  

o hořák – sloužící k předehřívání šrotu a tavení + dvojfázový spalovací plamen, 

o střední tryska – sloužící k řezání šrotu proudem kyslíku (střední intenzita) 

a dodatečné spalování měkkým kyslíkem (plamen bohatý na kyslík), 

o nadzvuková tryska – slouží k oduhličování, dodávání energie a míchání lázně, 

nadzvukový proud (střední intenzita), krycí plamen ze směsi paliva a kyslíku. 

Při použití uvedeného systému dochází k následujícím reakcím [12]: 

   (-) hoření zemního plynu s kyslíkem  (3) 

  (-) reakce kyslíku s železem v oceli  (4) 

  (-) reakce kyslíku s manganem v oceli (5) 

   (-) reakce kyslíku s křemíkem v oceli (6) 

   (-) reakce kyslíku s uhlíkem v oceli  (7) 

 (-) reakce FeO ve strusce s uhlíkem z lázně (8) 

 (+) reakce FeO ve strusce s injekt. uhlíkem (9) 

  (-) dospalování CO v prostoru pece  (10) 

Uvedená technologie PTI JetBOX
TM

 přináší následující výhody [13]: 

o účinnost uhlíku je velmi vysoká, protože se vstřikovací bod nachází uvnitř pěnivé strusky, 

o trajektorie uhlíku je rovnoběžná s plamenem hořáku, čímž je zajištěno, že uhlík 

pronikne hluboko do strusky a kovu, aniž by narušil proud kyslíkové trysky, 

o blízkost uhlíku k oxidačnímu krycímu plamenu podporuje tvorbu oxidu uhličitého, 

který napomáhá tvorbě pěnivé strusky, 

o uhlík je přiváděn hluboko do strusky, kde reaguje s oxidem železitým 

a maximalizuje tak výnos železa (podporou tvorby optimálních podmínek), 

o snížení spotřeby elektrické energie v rozsahu 60 - 80 kWh∙t
-1

, 

o snížení doby tavby o 10 - 15 %, 

o zvýšení výkonnosti EOP. 

1.4.3 Kyslíková tryska 

V průběhu posledních let se dmýchání kyslíku kyslíkovou tryskou (kopím) stalo 

nedílnou součástí tavení v EOP. Kyslík byl využíván pouze pro oduhličení lázně při spotřebě 

cca 3-8 Nm
3
∙t

-1
. V současnosti slouží i k řezání šrotu a snížení spotřeby elektrické energie 

využitím exotermických reakcí. Dmýchání kyslíku kyslíkovou tryskou rychlostí 30 Nm
3
∙min

-1
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je ekvivalentní příkonu 11 MW na základě zisku z reakčních tepel spalování CO. K úspoře 

elektrické energie dochází zejména vlivem následujících reakcí [6]: 

  - zisk tepla z této reakce 6,0 kWh∙Nm
-3

 O2    (11) 

  - zisk tepla z této reakce 2,8 kWh∙Nm
-3

 O2     (12) 

Z reakcí je zřejmé, že větší zisk tepla je získán z reakce železa s kyslíkem, což však 

vede ke snížení výnosu kovu. Studie prokázaly, že optimální množství kyslíku je v rozmezí 

30 - 40 Nm
3
∙t

-1
. Nad touto úrovní jsou již ztráty vysoké [6]. 

První kyslíkové kopí (tryska) tvořila kovová trubka o dostatečné délce (při použití 

trubka postupně uhořívá) napojená na zdroj kyslíku a vložená do pece přes struskové dveře. 

Toto řešení však nevyhovovalo z hlediska bezpečnosti, protože docházelo ke zranění obsluhy. 

Následně byl vyvinut robotický manipulátor, který umožnil automatizaci procesu. Nevýhodou 

použití kyslíkového kopí při otevřených struskových dveřích je nasávání okolního vzduchu, 

což vede jednak ke zvýšení obsahu dusíku, k vyšším tepelným ztrátám a k zvětšení objemu 

odsávaných spalin, což zvyšuje nároky na odsávací zařízení. Proto byl navržen systém vložení 

kyslíkového kopí (trysky) přes boční stěnu EOP, jak je patrné z obr. 11. 

 

Obr. 11: Kyslíková tryska – robotický manipulátor firmy Danieli [6] 

Běžné množství průtoku kyslíku se pohybuje v rozmezí 30-100 Nm
3
∙min

-1
 a je 

obvykle omezeno možnostmi odsávání spalin. Doporučené průtoky kyslíku v závislosti na 

velikosti EOP jsou pro představu uvedeny na obr. 12 [6]. 
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Obr. 12: Doporučené průtoky v závislosti na tonáži pece [6] 

Výhody využití kyslíkové trysky (manipulátoru) lze shrnout do následujících bodů: 

o menší spotřeba elektrické energie, 

o zkrácení doby tavby, 

o vysoká účinnost oduhličení. 

Nevýhody využití kyslíkové trysky (manipulátoru): 

o nárůst objemu spalin, 

o dochází ke generování většího množství CO, což může vyžadovat instalaci 

dospalovacích hořáků. 

1.4.4 Technologie předehřevu vsázky 

Technologie předehřevu vsázky využívá teplo odcházejících spalin. V průběhu vývoje 

došlo ke vzniku různých konstrukčních řešení. Jednu z moderních technologií předehřevu 

vsázky představuje systém CONSTEEL EVOLUTION. 

Uvedená technologie pracuje na následujícím principu. Ocelový odpad je pomocí 

vibračního dopravníku přiváděn ze šrotového pole otvorem v boku přímo do EOP. Tím se 

zamezí sázení pomocí koše a není nutno otvírat víko pece. Tento dopravník je v délce cca 16 

metrů vyzděn žáruvzdorným materiálem a vytápěn kyslíko-palivovými hořáky na teplotu cca 

700
 o

C. Pec pracuje se stabilní vrstvou napěněné strusky, která zakrývá oblouk v průběhu 

celého procesu tavby, takže energie oblouku přechází přímo do lázně a nedochází k ztrátám 

radiačním zářením do stěn pece. Vrstva strusky zároveň pomáhá ke stabilizaci oblouku 

snížením hodnoty výkonové špičky a snížení hladiny hluku. V rámci tavby dochází k měření 

hmotnosti pece, což pomáhá k řízenému využití energie pomocí změny rychlosti pohybu 

vsázky na dopravníku a množstvím tekutého zbytku v peci představující cca 15 %. Spotřeba 
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elektrické energie se pohybuje v rozmezí 315 – 390 kWh∙t
-1 

a spotřeba elektrod činí pouze  

1 – 1,85 kg∙t
-1 

[4]. 

 
Obr. 13: Schéma pece s ohřevem vsázky hořáky [14] 

Výhody předehřevu vsázky systémem CONSTEEL EVOLUTION: 

o nižší spotřeba elektrické energie o 80 - 120 kWh∙t
-1

, 

o nižší spotřeba elektrod a omezení možnosti lomu elektrody, 

o snížení nákladů na logistiku řízení přípravy vsázky, obsluhu a údržbu, 

o nižší spotřeba kyslíku v peci a snížení propalu o 1 - 2 %, 

o snížení obsahu odprašků v odchozích spalinách až o 30 %, 

o nižší obsah FeO ve strusce, 

o nižší obsah N, H v oceli. 
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2 ANALÝZA POSTUPU INTENZIFIKACE PRŮBĚHU TAVBY V EOP  

Druhá část této práce představuje její jádro a zaměřuje se na rozbor zahraničních 

literárních poznatků k problematice intenzifikace tavebního procesu použitím kyslíku 

v elektrické obloukové peci. Rozborem těchto poznatků lze získat představu o možnostech 

využití různých intenzifikačních metod. 

2.1 Využití kyslíko-palivových hořáků v EOP 

Problematikou instalace kyslíko-palivových hořáků se zabýval autor odborné literatury 

[6], jenž rozebírá výhody využití této intenzifikační metody se zaměřením na konkrétní 

problémy. 

Kyslíko-palivové hořáky jsou nyní téměř standardní výbavou na EOP. První použití 

hořáků bylo ve struskových dveřích, kde tavení elektrickým obloukem bylo poměrně 

neefektivní. Jak se navyšoval výkon, byly hořáky instalovány pro napomáhání roztavení 

vsázky v peci a omezení studených míst v nístěji. Došlo k rovnoměrnějšímu natavování 

a snížení potřebného času k dosažení roztavené lázně. Dalšího zvýšení produktivity bylo 

možno dosáhnout instalací více hořáků. Typické zvyšování produktivity uváděné v literatuře 

[6] bylo v rozmezí 5 - 20 %. V posledních letech se však zvýšil zájem o kyslíko-palivové 

hořáky z důvodů vyšších nákladů za elektrody a elektřinu, neboť zemní plyn nabízí 

potenciálně levnější zdroj energie pro tavení. 

 

Obr. 14: Ukázka kyslíko-palivových hořáků během tavby v EOP [6] 

Typicky jsou hořáky umístěny ve struskových dveřích, na boční stěně nebo na víku 

EOP. Dveřní hořák se většinou používá v malých a středně velkých pecích, kde jeden hořák 

může obsáhnout všechna studená místa. Dveřní hořáky mají tu výhodu, že je lze odstranit, 

pokud se nepoužívají. Pro větší pece jsou účinnější tři nebo čtyři hořáky montované v boční 
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stěně pro efektivnější odstranění studených míst. Nicméně jsou náchylné k poškození od 

strusky, zejména v případě, kdy je v praxi využívána pěnivá struska. V těchto případech lze 

hořáky namontovat do víka pece a eliminovat tak studená místa [6]. 

Kyslíko-palivové hořáky napomáhají tavení šrotu přenosem tepla do vsázky, přičemž 

toto teplo se přenáší následujícími způsoby: 

o nucenou konvekcí ze spalin, 

o zářením od produktů hoření, 

o vedením z oxidace uhlíku nebo železa, 

o vedením ze šrotu na jiný šrot. 

Primárně se přenos tepla děje prostřednictvím prvních dvou režimů, kromě případů, 

kdy jsou hořáky provozovány s přetlakem kyslíku. Přenos tepla těchto dvou režimů velmi 

závisí na rozdílu teplot mezi šrotem a plamenem a na ploše šrotu vystaveného přenosu tepla. 

Výsledkem je, že kyslíko-palivové hořáky jsou nejúčinnější na začátku tavby, v období, kdy 

je šrot studený. V důsledku roztavení šrotu dochází k poklesu plochy, která je ve styku 

s plamenem a ke zvýšení teploty šrotu. Obecně se doporučuje zastavení hořáků po dosažení 

50 % tavicí periody, aby se dosáhlo největší účinnosti. Další komplikací je fakt, že jakmile se 

ohřeje šrot, je možná reakce železa s vodou vzniklou jako produkt spalování oxidu železitého 

a vodíku. Tento jev přináší ztráty a vodík musí být spálen v proudu odtahových spalin. 

Obvykle se doba, kdy má být hořák odstaven, vyznačuje nárůstem teploty odtahových spalin. 

(indikuje, že teplo je uchováno v odtahových spalinách). V případě, kdy boční panely pece 

přiléhají k hořáku, lze sledovat teplotu panelů pro určení účinnosti hořáků. Jakmile účinnost 

klesne pod nastavenou hodnotu, dojde k vypnutí hořáku [6]. 

K dalšímu přenosu tepla, tentokrát vedením dochází, když přebytek kyslíku reaguje 

s materiálem ve vsázce. Pokud je materiálem před hořákem železo nebo jeho slitiny, má to za 

následek nižší účinnost a obecně se to nedoporučuje. Nicméně v období bezprostředně po vsázení, 

při vypnutém elektrickém oblouku, kdy těkavé a hořlavé materiály ve šrotu reagují s kyslíkem 

v peci, dochází ke spalování uvnitř pece a výsledkem je přenos tepla zpět do šrotu, což je výhodné 

z hlediska energetických úspor a menšího tepelného namáhání systému odsávání. 

Účinnost přenosu tepla se velmi liší a pohybuje se v rozmezí 50 – 75 %. Údaje 

publikované L'Air Liquide ukazují účinnost 64-80 % v závislosti na úsporách energie. Dle 

údajů společnosti Krupp je energetická účinnost vyjádřena pouze na základě úspor energie 

78 %, tak vysoká účinnost je pouze při pohledu na energetickou výměnu samotnou. Dle 

výsledků z firmy Krupp představuje nárůst doby tavby o jednu minutu zvýšení spotřeby 

energie o 2 kWh∙t
-1

. Pro snížení doby tavby musí být toto vzato v úvahu při výpočtu účinnosti 
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hořáků. Normálně se účinnost hořáků pohybuje okolo 45-65 % ve všech případech. To 

podporují i teoretické výpočty společnosti Danieli, která dokázala, že pouze 20-30 % energie 

z hořáků přechází do šrotu, až 40-60 % tepla jde do odsávaných spalin a zbytek tepla je 

odveden chlazením vodních panelů pece [6]. 

 
Obr. 15: Účinnost hořáku v průběhu tavby v EOP [6] 

Na obr. 15 je uveden průběh účinnosti hořáku v závislosti na době tavby na základě 

skutečných měření odsávaných spalin. Z obrázku vyplývá, že účinnost hořáku klesá rychle po 

uplynutí 40-50 % doby tavby. Od 60 % doby tavby klesla účinnost hořáku až na hodnotu nižší 

než 30 %. Je zřejmé, že kumulativní účinnosti 50-60 % je dosaženo v průběhu první poloviny 

období a poté klesá rychle dolů. Výsledkem je typická provozní praxe na tři sázecí koše, 

spuštění hořáků na dvě třetiny prvního sázení, polovinu druhého sázení a jednu třetinu třetí 

sázecí doby. Pro operace s jediným sázením obvykle hořáky běží 50 % doby tavení. 

Výše dodávané energie do pece má malý vliv na zvýšení celkového tepla a objemu 

odsávaných spalin. Hlavním faktorem je rychlost, kterou je energie dodávána do pece. Proto 

u pece s nízkým výkonem (dlouhá doba tavby), může být celková energie dodávaná hořáky 

v rozmezí 80-100 kWh∙t
-1

. Čistý dopad na objem odsávaných spalin se nesmí změnit, i když 

jsou hořáky provozovány delší dobu. Podobně u pece s vysokým výkonem může být kvůli 

krátké době tavby rychlost nárůstu objemu spalin poměrně vysoká, i když hořáky dodávají 

pouze 30 kWh∙t
-1

do pece. Objem spalin se může zvýšit až 1,5krát a množství tepla 

obsaženého ve spalinách až 2,5krát při použití nadzvukové kyslíkové trysky [6]. 

2.2  JET moduly: design, pracovní režimy, spolehlivost 

Autoři odborné literatury [8] se v jedné kapitole zaměřili na problematiku JET 

modulů. Jedná se o multifunkční zařízení představující kyslíko-plynové hořáky, které se 

používají k ohřívání šrotu, dmýchání kyslíku do ocelové lázně a dmýchání uhlíku do taveniny 
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za účelem napěnění strusky a pro redukci FeO. Všechny konstrukční díly modulů jsou 

obvykle umístěny ve vodou chlazeném boxu, který je zároveň chrání před vysokými teplotami 

a před poškozením během sázení šrotu. Tyto boxy jsou vloženy do otvorů v bočních panelech, 

což výrazně snižuje vzdálenosti trysky hořáků a trysek pro injektáž od povrchu ocelové 

vsázky nebo lázně. 

K dispozici je široká škála konstrukčních verzí JET modulů. V současnosti jsou tyto 

moduly instalovány blíže k úrovni hladiny tak, aby vzdálenost trysky kyslíkového hořáku od 

hladiny ocelové lázně nepřesáhla 700 mm. Snížení délky proudu kyslíku zlepšuje jeho 

využití. To je podstatnou výhodou tohoto JET modulu (obr. 16), který se používá v mnoha 

zemích po celém světě [8]. 

 
Obr. 16: Princip modulu JET instalovaného v EOP [8] 

Vysvětlivky: 1 - vodou chlazený měděný blok, 2 - kyslíkový hořák, 3 - vodou chlazená spalovací 

komora, 4 – potrubí pro injektáž práškového uhlíku 

Hořák lze provozovat ve dvou režimech. V prvním režimu je používán jako hořák pro 

ohřev šrotu a provozuje se při maximálním výkonu 3,5 až 4,0 MW. Plynová směs s kyslíkem 

částečně hoří ve spalovací komoře. Na výstupu z komory tvoří vysokoteplotní plamen, který 

intenzivně zahřeje a roztaví odpad před přední částí hořáku. Spalovací komora chrání do 

značné míry trysky hořáku před ucpáním od rozstřikovaného kovu a strusky. Ve druhém 

provozním režimu se hořák používá hlavně jako zařízení pro dmýchání do ocelové lázně. 

Průtok plynu se výrazně snižuje a průtok kyslíku prudce zvyšuje. V tomto případě je vytvořen 

dlouhý nadzvukový proud kyslíku. Režim představuje změnu funkce hořáku, je omezena na 

zachování udržovacího plamene s nízkou spotřebou zemního plynu. Plamen je krytý proudem 

kyslíku, který zvyšuje jeho dosah a zabraňuje proudění zpěněné strusky do spalovací komory 

a chrání tak trysku hořáku před ucpáním [8]. 
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Hořák je řízen počítačem, který přepíná své provozní režimy v souladu s nastavením 

programu. Bezprostředně po vsazení šrotu se zapíná první režim, po několika minutách se 

přepne do druhého režimu. Velmi prudce ohřátý šrot lze řezat kyslíkem snadněji než studený 

šrot. Proto předchozí provoz hořáku v prvním režimu výrazně usnadňuje pronikání 

nadzvukového proudu kyslíku přes vrstvy šrotu do taveniny na dně. Tím je zajištěno včasné 

zahájení dmýchání kyslíku do tekutého kovu, což je nezbytnou podmínkou pro dosažení 

vysoké produktivity pece. Zatímco horní vrstvy odpadu dále klesají až na úroveň hořáků, 

pokračuje střídání provozních režimů hořáků a to se opakuje po vsazení další části šrotu. To 

podstatně zvyšuje účinnost využití kyslíku v počátečním období tavby před vytvořením lázně. 

Provozní spolehlivost modulu hlavně závisí na odolnosti ochranných boxů a nástěnných 

panelů v zóně působení hořáku. Tyto vodou chlazené prvky působí ve velmi náročných 

podmínkách. Především čím blíže povrchu lázně, tím náročnější podmínky. Zpětný proud 

kyslíkové trysky odražený od kusů šrotu je hlavní příčinou poškození boxů a bočních panelů 

v pracovní zóně hořáku. Střídání provozních režimů hořáků snižuje riziko poškození, ale 

nevylučuje jej úplně. Ke snížení rizika poškození a zvýšení výdržnosti nejvíce namáhaných částí 

se někdy moduly instalují do větší výšky. Tím dojde ke zvýšení délky kyslíkového proudu 

nutného pro dmýchání do lázně z důvodu velké vzdálenosti od ní. Dle autorů spočívá největší 

výhoda využití Jet modulů oproti ostatním obdobným systémům právě ve zkrácení délky proudu 

kyslíku, čímž dojde k zvýšení účinnosti této technologie. Velmi důležité pro správné využití vlivu 

hořáku na intenzifikaci tavebního procesu je vhodné použití tří hlavních provozních režimů [8]. 

2.3 Technologie dospalování CO v peci 

V průběhu 90. let došlo k další vlně snižování nákladů zaměřených na výrobu tekuté 

oceli. Tento trend se projevil navýšením podílu vstupní elektrické energie a zvýšení spotřeby 

kyslíku a zemního plynu, což vedlo ke snížení doby tavby a zvýšení výrobnosti. Energetické 

ztráty byly minimalizovány a až 60 % celkového příkonu skončí v oceli. To se však neobešlo 

bez dalších nákladů představujících vodou chlazené panely a víko pece nutné k provozu při 

vyšším tepelném toku. Obvykle přešlo 8 - 10 % příkonu do chladicí vody. Ztráty tepla 

odchozími spalinami ve výši přibližně 20 % jsou poměrně vysoké, jsou zapříčiněny extrémně 

vysokou teplotou spalin. Jedním ze způsobů, jak využít teplo odchozích spalin, je použít 

spaliny pro předehřívání vsázky. Tím se využije teplo spalin, ale neřeší kalorické teplo, které 

může představovat až 50-60 % energie ve spalinách [6]. 

 Autor článku [6] uvádí, že dospalování představuje spalování jakýchkoli částečně 

spálených sloučenin. Plyn CO je produkován ve velkých množstvích v EOP z kyslíkové trysky, 
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pěnivé strusky a při použití surového železa nebo DRI ve vsázce. Velké množství CO a H2 je 

vyvinuto na počátku tavby z hoření oleje, mastnoty a dalších hořlavých materiálů na povrchu 

šrotu. Sloučeniny shoří dokonale v případě, že je dostatek kyslíku pro dokonalé spalování. Ve 

většině případů je však kyslíku nedostatek, a proto dochází k zvýšení množství plynu CO. 

 Spalné teplo CO na CO2 je třikrát větší než C na CO (pro rozpuštění uhlíku v lázni). 

To představuje velmi velký potenciální zdroj energie pro EOP. Bylo prokázáno, že úspora 

energie je významná a může dosáhnout až 72 kWh∙t
-1

. Pokud je CO dospalován na volném 

místě nad lázní, přechází získané teplo zpět do lázně. Množství plynného kyslíku využívaného 

ke snížení spotřeby elektrické energie se neustále zvyšuje, tím se zvyšuje i množství plynu 

CO. Dalším aspektem využití dospalování plynu CO je vliv na životní prostředí, neboť 

množství povolených emisí CO2 se bude v budoucnosti neustále snižovat [6]. 

Dospalování v elektrické obloukové peci – dle autora bylo provedeno několik studií 

využití dospalování v EOP. V některém případě je kyslík foukán do pece nad struskou pro 

dospalování CO nad lázní, v jiném proces zahrnuje foukání kyslíku do strusky pro 

dospalování CO před vstupem do volného prostoru v peci. Tyto studie vznikly na základě 

analýz spalin, které ukázaly velké množství plynu CO odcházejícího z pece [6]. 

 Níže uvedený obr. 17 ukazuje typický dospalovací systém, kdy je kyslík pro dospalování 

přidáván do volného prostoru nad lázní v peci. Tak jsou spaliny přímo v kontaktu se studeným 

šrotem. Většina přenosu tepla získaného dospálením CO je v tomto případě radiační.  

 

 
Obr. 17: Průběh dospalování CO v různých částech EOP [6] 

Na obr. 18 je znázorněn postup, při kterém je prováděno dospalování nízko v peci 

nebo přímo ve strusce. Přenos tepla se uskutečňuje prostřednictvím oběhu strusky a kovové 
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kapky v rámci strusky. Dospalovací kyslík je zaveden velmi nízkou rychlostí do strusky. 

Přenos tepla je převážně konvektivní pro tento druh dospalování.  

 
Obr. 18: Průběh dospalování CO v různých částech EOP [6] 

Jiné systémy využívají půdní dmýchání kyslíku (přes kámen usazený v nístěji pece) 

spolu s foukáním malého množství kyslíku do pece. Procesy (K-ES, EOF) jsou první dva 

využívající dospalování jako součást operace [6]. 

Provozní výsledky některých dospalovacích systémů jsou shrnuty v tab. 2 spolu 

s jejich teoretickými hodnotami. Je nutné podotknout, že v mnoha případech se úspora energie 

uvádí v kWh∙Nm
-3

 přidaného kyslíku pro dospalování. Teoretická spotřeba kyslíku pro 

dospalování CO při teplotě lázně 1 600 °C je 5,8 kWh∙Nm
-3

. PCR byly vypočteny na základě 

analýzy spalin prezentovaných v těchto odkazech. HTE se málo měří při zkouškách 

dospalování na EOP a je obecně vyhodnoceno na základě úspory elektrické energie 

v důsledku dospalování. To však nemusí představovat skutečný vliv dospalování, neboť 

kyslík může reagovat s jinými sloučeninami než s CO [6]. 

Dospalování a mechanismy přenosu tepla - přenos tepla do objemu pevného odpadu 

je relativně efektivní díky jeho velké ploše a velkému rozdílu v jeho teplotě. Nicméně, přenos 

tepla do lázně je obtížnější a jsou možné dva způsoby: interakce kovu a kapky strusky 

v průběhu jeho tání a při přenosu tepla přes struskovou fázi v hluboké strusce. V nístěji je 

spotřebována energie dospalování a není převedena do lázně. Přesné mechanismy nejsou 

v současné době známy [6]. 
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Tab. 2: Vyhodnocení vlivu dospalování CO v EOP [6] 

Location Method 
Net 

Efficiency 

HTE 

% 

PCR 

% 

kWh∙Nm
-3

 

O2
 

Acciaiere Venete SpA K-ES 40-50% ××× 80 ××× 

Commonwealh Steel Co Ltd. Independent 30% ××× ××× ××× 

Ferriere Nord SpA K-ES/ DANARC 40% 50+ 72-75 3-4 

Vallourec Air liquide 60% ××× 66-71 ××× 

Ovako Steel AB AGA 61% ××× 77-87 4,3 

Nucor Praxair 
80% lance 

60% burners 
80 42-75 

5,04 

3,78 

UES Aldewerke 
Air Products 

Independent 
64% ××× ××× 3,7 

Von Rol (Swiss Steel AG) Air Liquide  ××× ××× 2,53 

Ferriera Valsabbia SpA Air Liquide Burners ××× ××× 1,2-1,6 

Atlantic Steel Praxair  ××× 60 - 70 3,7-5,13 

Cascade Steel Air Liquide  ××× ××× 2,5-3,0 

Badische Stahlwerke GmbH Air Liquide 64% ××× 83 3,69 

Cia Siderurgica Pains SA Korf EOF 60% ××× 80-100 ××× 

Poznámka: HTE - Heat transfer efficiency (Účinnost přenosu tepla), 

 PCR - Post combustion ratio (Dospalovací koeficient) 

Dospalování ve volném prostoru nad lázní - všechny výsledky dospalování ukazují, 

že vysoké účinnosti lze dosáhnout pouze dokonalým přenosem tepla z produktů dospalování 

na jiné materiály. To bylo ověřeno v několika studiích dospalování v BOF, kde díky nárůstu 

teploty šrotu vlivem dospalování lze dosáhnout vyšší účinnosti dospalování. Jestliže spaliny 

nemohou odevzdat své teplo, mají tendenci se odloučit. Nejlepší možnost při tavení šrotu je 

přenést teplo do studeného šrotu. Adiabatická teplota plamene pro spalování CO s kyslíkem je 

2 800 °C. Adiabatickou teplotu plamene nelze zvyšovat úměrně k množství spáleného CO. 

Tak se množství tepla převedené z plamene nezvyšuje proporcionálně. Adiabatické teplota 

plamene pro spalování kyslík/zemní plyn je v rozmezí 2 600 - 2 700 °C. Spalování zemního 

plynu produkuje větší žár na jednotku kyslíku, a proto by mělo dojít k většímu kontaktu se 

šrotem. Pokusy s kyslíko-palivovými a kyslíko-uhelnými hořáky ukazují, že účinnosti  

75 - 80 % lze dosáhnout na počátku doby tavení, účinnost rychle klesá s rostoucí teplotou 

odpadu, průměrná účinnost je 65 %. Účinnost dospalování může být stejná či nižší 

v závislosti na tom, jak dlouho proces probíhá. Účinnost hořáku nad plochou lázně je 20 až 

30 %, nastavená dolní mez má za následek zvýšení tepelného toku do panelů pece. Air 
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Liquide hlásí PCR = 70 % a HTE = 50 % pro dospalování nad lázní. To se rovná čisté 

účinnosti 35 % [6]. 

Může také dojít ke zvýšení spotřeby elektrod. Vysoká hladina lázně pomáhá k získání 

více energie. Pokud se teplo nepřenáší z dospalování, pak se nemůže očekávat vysoká 

účinnost, protože některé části CO2 budou disociovat. Při tavení šrotu se oleje a tuky spalují 

mimo šrot. Ke koncentračním špičkám CO a H2 dojde, pokud odpad spadá do lázně. Vodík 

z těchto organických látek má tendenci vytvářet ionty hydroxidů, které zvyšují rychlost, 

s jakou může být CO dospalováno. Reakce mezi CO a O2 jsou považovány za rozvětvené 

řetězové reakce, jejichž rychlost je výrazně posílena, pokud je přítomno i malé množství H2. 

Vyšší účinnosti v EOP je tedy dosahováno v průběhu tavení šrotu. Tato výhoda nepovede 

k následnému dospalování ve strusce, ačkoli kyslík dmýchaný do strusky bude i nadále 

reagovat ve volném prostoru v peci, jakmile opustí strusku. 

Autor uvádí, že ve studiích, které se týkají vysokých teplot spalin, byla radiace 

dominantním mechanismem přenosu tepla, ale čisté množství tepla, které bylo převedeno, 

bylo nízké. Pro teploty menší než 1 765 °C tvoří přenos tepla radiací a konvekcí asi 30 % 

z celkového předaného tepla. Zbytek tepla zůstal v důsledku oběhu materiálu ve strusce [6]. 

2.4 Technologie Closed Door Process 

Autor článku [15] uvádí provozní zkušenosti s použitím technologie „Closed Door 

Process“, představující proces výroby oceli na EOP při zavřených pecních dveřích. Vlastní 

technologie je charakterizována jako proces využívající 60-65 % předredukované rudy DRI 

nebo HBI, která je nepřetržitě dávkována do pece. V rámci technologie je využívána pěnivá 

struska dosahující výšky 1,5 - 2,0 m, čímž dochází ke snížení energetických ztrát. 

Provozní zkušenosti byly získány v ocelárně Pisco SteelWorks, kde je používána 

střídavá EOP o objemu 43,5 t a kapacitě transformátoru 45 MVA. Pecní agregát je 

intenzifikován dvěmi dospalovacími tryskami a ruční trubkovou tryskou. V plášti pece jsou 

dále instalovány dvě trysky pro injektáž uhlíku. Tyto trysky jsou doplněny třetí, která je 

umístěna ve dveřích pece. 

Původně byla technologie „Closed Door Process“ vyvinuta pro tavení předredukované 

rudy DRI s nízkým obsahem fosforu a použití maximálního výkonu pece v periodě roztavené 

lázně. V současnosti je používána vsázka obsahující 60 - 65 % předredukované rudy DRI 

nebo HBI, která je sázena jedním košem. V rámci úpravy technologie došlo ke zvýšení 

kapacity o 50 % při dosažení doby tavby v rozsahu 47-51 minut, spotřebě elektrod 1,6 kg∙t
-1

 

a 89 - 95 % využití kovu. 



25 

TUPÝ, T. Možnosti intenzifikace tavebního procesu v elektrické obloukové peci pomocí kyslíku.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 

Vlastní technologie „Closed Door Process“ probíhá následujícím způsobem. Před 

úplným roztavením vsázky dojde k uzavření dveří a následně je zvýšena hladina pěnivé 

strusky na výšku 1,5 - 2,0 m (v některých případech struska dosahuje až víka pece). Dále 

dochází k nepřetržitému přidávání předredukované rudy DRI nebo HBI. Výkon pece je 

zvýšen na maximum (33-38 MVA) v závislosti na dostupnosti energie. Pokud je k dispozici 

plný výkon 38 MVA, je možné dosáhnout doby tavby cca 42 minut. Schéma principu 

technologie „Closed  Door Process“ je uveden na obr. 19 [15]. 

 
Obr. 19: Schéma technologie „Closed Door Process“ [15] 

S cílem vyššího využití tepla odcházejících spalin byla dospalovací tryska ponořena 

do pěnivé strusky. Tento postup umožnil řízený přenos tepla do pěnivé strusky, která předá 

teplo předredukované rudě DRI nebo HBI. Uvedené materiály jsou přidávány průběžně 

a postupným sestupem dochází ke snížení teploty pěnivé strusky. Mechanismus tepelné 

výměny v pěnivé strusce je znázorněn na obr. 20 [15]. 

 

Obr. 20: Mechanismus tepelné výměny ve strusce [15] 
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Dalším důležitým prvkem procesu je obsah Fe ve strusce. Běžně se slévá struska s obsahem 

mezi 4 - 8 % FeO (při použití DRI nebo HBI s nízkým obsahem fosforu). Nízký obsah FeO ve 

strusce zvyšuje využití kovu, využití feroslitin, řídká struska snižuje opotřebení dolomitické 

vyzdívky pánví. Zvýšeným odsířením v průběhu tavby dochází k redukci strusky. Základní index 

zásaditosti – B je v rozsahu 1,2-1,5 s obsahem 9-12 % MgO. Tyto vlastnosti umožňují provoz pece 

s řídkou pěnivou struskou, což je velmi důležité pro kontrolu celého procesu [15]. 

Hlavní výhody procesu „Closed Door Process“ jsou uvedeny v následujících bodech [15]: 

o zvýšení výrobnosti o 50 %, 

o množství sázených pelet DRI nebo HBI se zvýšilo z 28 - 32 kg∙min
-1

∙MW na  

40 - 50 kg∙min
-1

∙MW, 

o využití kovu, vypočtené na celkovou vsázku se pohybuje mezi 89,5 - 91,5 %, což 

závisí na typu použité vsázky (ovlivňuje vysoký nebo nízký obsah fosforu). 

Výsledky zjištěné z provozních podmínek jsou uvedeny na obr. 21, 

 

Obr. 21: Výtěžek kovu při použití technologie „Closed Door Process“ [15] 

o při sázení materiálů s nízkým obsahem fosforu se prodloužila kampaň pece 

a zvýšila životnost licích pánví, 

o využitím dlouhého oblouku byly optimalizovány spotřeby elektrod a výrobnost 

pece. Proces se stává účinnějším, pokud se absorbuje více energie uvnitř pěnivé 

strusky. Pěnivá struska bude chladnout, pokud bude více redukčních reakcí 

probíhat tak, že bude více tepla převedeno do horkých plynů, 

o vliv dospalování se stává efektivnější, protože pěnová struska ukládá vzniklé teplo 

a dodává jej endotermním reakcím, jinak dojde k přehřátí strusky a snížení 

výměny tepla, 
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o nižší hluk a méně prachu, protože oblouk je zcela ponořen v pěnivé strusce a tím 

dochází k drastickému snížení hladiny hluku,  

o páry železa vznikající v oblasti oblouku jsou zhuštěny ve studené pěně strusky tak,  

že se tzv. hnědý kouř nevytváří a dochází k obnově železa ze skupenství par, 

o byla zjištěna vyšší tepelná účinnost. 

Uvedená technologie „Closed Door Process“ vykazuje, také určité nevýhody, které 

byly shrnuty do následujících bodů [15]: 

o obtížné tavení materiálu s vysokým obsahem fosforu (redukce fosforu), 

o možnost přetečení strusky přes klenbu EOP, 

o možnost přetížení transformátoru a vzniku trhlin na elektrodách, 

o obtížné měření reálné výšky strusky. 

o velmi vodivé strusky, což vede k nebezpečí poškození chladících panelů a klenby 

od elektrod, 

o riziko přetečení strusky, pokud obsah FeO není řízen. 

2.5 Technologie pěnivé strusky v EOP 

Autoři příspěvku [16] se zabývají novými metodami měření pěnivosti strusky. V rámci 

studia zavedli nový pojem, tzv. index pěnivosti, a také se zabývali vlivem obsahu surového 

železa, hmotnosti strusky, množství injektovaného uhlíku, kyslíku a reakcí, jejich produktem 

je CO na pěnění strusky. 

V rámci procesu tvorby pěnivé strusky je injektován uhlík do strusky, který reaguje 

s FeO ve strusce za vzniku bublin CO, jenž napěňují strusku. Tato reakce probíhá dle rovnice: 

        (13) 

Vznik CO pro pěnění je dáno reakcí oduhličení lázně: 

          (14) 

Takto vzniklý plyn způsobuje pěnění tvorbu bublinek, které se vyskytují v horní části 

vrstvy strusky. Pěna může mít relativně malé pěnové bubliny jako pivní pěna nebo velké 

bubliny jako je mýdlová pěna na vodě. Obecně platí, že malé bublinky vzniklé z chemických 

reakcí vytváří stabilní vrstvu napěněné strusky, naopak bubliny vzniklé injektáží plynu jsou 

větší a vzniká tak méně stabilní pěna. Ideální pěnění by nemělo být zaměňováno s prostým 

zadržováním bublinek plynu v tekutině. Pěnění strusky může být poměrně stabilní a průběh se 

může zastavit až několik minut po vývinu bublin. Pro dostatečné pěnění je nutná vrstva husté 

strusky, která se však nemusí vytvořit pokaždé. Autoři měřili schopnost pěnění pecní strusky 
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s použitím bublin vytvořených tryskou o průměru 5 - 10 mm. Pro hodnocení vytvořili 

tzv. index pěnění, který se vztahuje na výšku pěny a povrchovou rychlost plynu [16]: 

            (15) 

kde  je výška pěny, 

  - povrchová rychlost plynu. 

Povrchová rychlost plynu souvisí s průtokovou rychlostí plynu a plochou pece: 

             (16) 

kde Q je rychlost průtoku plynu, 

 A - obsah plochy pece. 

Index pěnění může být posuzován jako čas potřebný k průchodu plynu struskou 

v sekundách. Autoři uvádějí, že index pěnění je závislý na viskozitě strusky a snižuje se 

s velikostí bublin plynu. Při zkouškách v provozu na EOP bylo zjištěno, že se pěnění na konci 

procesu tavby stává méně stabilní a výška napěněné vrstvy strusky se snižuje. Autoři 

předpokládali, že s počátečním vysokým obsahem FeO ve strusce bude průběh reakce (13) velmi 

rychlý, přičemž bude vzrůstat obsah plynu CO a struska bude dostatečně napěněná. Tento 

předpoklad se však nepotvrdil. Pokud struska obsahuje vysoký obsah FeO, sníží se její viskozita 

a tím dochází k úniku bublinek plynu ze strusky a k poklesu vrstvy napěněné strusky. Proto je 

důležité udržovat obsah FeO ve strusce v rozmezí 20 - 40 % v závislosti na dalších provozních 

podmínkách. Při zkouškách na peci byly zjištěny následující hodnoty indexu pěnění [16]: 

o při obsahu FeO ve strusce 15 % se index pohyboval mezi 6 až 8, 

o při obsahu 45 % FeO ve strusce se index pohyboval v rozsahu 2 až 4, 

o maximální výše pěnivé vrstvy bylo dosaženo při 25 % obsahu FeO ve strusce. 

V průběhu procesu na EOP se složení strusky výrazně nemění, což bylo ověřeno analýzou 

vzorků odebraných během provozu. Jako kritický ukazatel pro pěnění byl zjištěn obsah FeO ve 

strusce, který závisí na množství injektovaného uhlíku a kyslíku. V rámci studia vlivů na pěnění 

strusky při použití kinetického modelu EOP navrženého H. MATASUUROU byly použity následující 

odlišné strusky. Závislost jejich složení v průběhu zpracování je uvedena na obr. 22 [16]. 
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Obr. 22: Závislost složení strusky A a B v průběhu zpracování [16] 

V rámci pokusu byl sledován vliv obsahu surového železa, hmotnosti strusky, 

množství injektovaného uhlíku a kyslíku a vliv reakcí, které produkují CO, a to pro obě dvě 

strusky (jako vsázka je používán šrot a tekuté surové železo). Dříve se při vyhodnocování 

produktivity na EOP při výrobě oceli porovnávala výška vrstvy pěnivé strusky, nyní lze 

využít vyvinutý kinetický model EOP a metodu měření indexu pěny. Z dosažených výsledků 

byly autory stanoveny následující dílčí závěry [16]: 

o pro zajištění vysoké produktivity EOP je používána vsázka s vysokým podílem 

surového železa, dále je injektováno velké množství uhlíku a kyslíku, což zajišťuje 

velmi vysoký potenciál pěnění, přičemž výška pěnivé strusky je omezena výškou, 

při které struska vytéká z pece nebo maximálním možným objemem pěnivé strusky, 

který se vejde do pece. Na konci procesu se pěnivá struska rozpadne v důsledku 

nižší tvorby bublin CO a vyššímu obsahu FeO ve strusce, 

o při vsázce s nižším podílem surového železa, malým množství injektovaného 

uhlíku a kyslíku vrstva pěnivé strusky stále dosahuje maxima, avšak je omezena 

množstvím strusky, přičemž dochází k jejímu rychlejšímu rozkladu v důsledku nižší 

tvorby bublin CO, 

o není jasné, zda je tvorba bublin CO z oduhličení stejně účinná jako z reakce FeO 

a C pro vznik pěnivé strusky. Pokud je množství plynu CO z reakce oduhličení 

zanedbatelné, řídí se pěnění množstvím injektovaného uhlíku a kyslíku během 

procesu tavby, 

o je důležité, aby uhlík a kyslík reagoval dle rovnice (14), pokud struska obsahuje 

málo kyslíku, obsah FeO se snižuje, množství vzniklého plynu CO dle reakce (13) 

klesá. Krom toho se snižuje množství uhlíku se slévanou struskou. Pokud je obsah 

kyslíku příliš vysoký, zvyšuje se obsah FeO ve strusce, klesá pěnění a také index 

pěnění, přičemž se výnos železa snižuje. 
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3 PRŮBĚH INTENZIFIKACE EOP V PODNIKU PILSEN STEEL s.r.o. 

Společnost Pilsen Steel s.r.o. je podnik zabývající se výrobou odlitků s vysokou 

čistotou a výkovků určených zejména pro těžký a energetický průmysl. Součástí podniku je 

provoz elektroocelárna, ve kterém se realizuje výroba oceli ve dvou elektrických obloukových 

pecích – EOP č. 2 a EOP č. 5 a zařízením pro sekundární metalurgii ASEA–SKF sloužící ke 

zušlechťování oceli. Vlastní výrobní cyklus se skládá z několika technologických operací 

zahrnujících přípravu vsázky, roztavení, základní zkujňovací reakce (EOP č. 2 a č. 5), rafinaci 

oceli (pánvová pec ASEA-SKF) a její odlévání (kokilovou cestou). 

Vlastní výrobní proces je realizován převážně na peci EOP č. 5, na které byla provedena 

postupná intenzifikace výroby oceli s cílem zkrácení doby tavby, spotřeby elektrické energie 

a grafitových elektrod. Intenzifikační kroky vedly k postupnému zvyšování výrobní kapacity 

a snížení provozních nákladů. Průběh jednotlivých intenzifikačních kroků je uveden níže: 

o pec 25 tun, zděný plášť, zděné víko, transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie:  755 kWh t
-1

 

o pec 35 tun, zděný plášť, zděné víko, transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie:  678 kWh t
-1

 

o pec 60 tun, zděný plášť, zděné víko, transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie:   655 kWh t
-1

 

o pec 60 tun, zděný plášť, zděné víko, půdní dmýchání Ar/N2, transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie:   621 kWh t
-1

 

o pec 60 tun, zděný plášť, zděné víko, půdní dmýchání Ar/N2, ruční foukání O2, 

transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie:   593 kWh t
-1

 

- spotřeba elektrod:   5,2 kg t
-1

 

- spotřeba kyslíku O2 foukání:  4,9 Nm
3

t
-1

 

o pec 60 tun, zděný plášť, vodou chlazené víko,  půdní dmýchání Ar/N2, ruční 

foukání O2, transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie:   646 kWh t
-1

 

- spotřeba elektrod:   4,3 kg t
-1

 

- spotřeba kyslíku O2 foukání:  7,7 Nm
3

t
-1
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o pec 60 tun, zděný plášť, vodou chlazené víko,  půdní dmýchání Ar/N2, ruční 

foukání O2,  dospalování CO, transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie   575 kWh t
-1

 

- spotřeba elektrod   3,9 kg t
-1

 

- spotřeba kyslíku O2 foukání  7,7 Nm
3

t
-1

 

- spotřeba kyslíku O2 dospalování 3,7 Nm
3

t
-1

 

o pec 60 tun, zděný plášť, vodou chlazené víko,  půdní dmýchání Ar/N2, kyslíko-

palivové hořáky, transformátor 15 MVA: 

- spotřeba elektrické energie   455 kWh t
-1

 

- spotřeba elektrod   4,8 kg t
-1

 

- spotřeba kyslíku O2    43,7 Nm
3

t
-1

 

- spotřeba zemního plynu ZP  14,9 Nm
3

t
-1

 

- doba tavby    240 minut 

o pec 70 tun, vodou chlazený poloplášť, vodou chlazené víko,  půdní dmýchání 

Ar/N2, kyslíko-palivové hořáky, transformátor 40 MVA: 

- spotřeba elektrické energie   510 kWh t
-1

 

- spotřeba elektrod   2,5 kg t
-1

 

- spotřeba kyslíku O2    44 Nm
3

t
-1

 

- spotřeba zemního plynu ZP  13,9 Nm
3

t
-1

 

- doba tavby    160 minut 

Z výše uvedených parametrů je zřejmé, že v průběhu intenzifikace došlo 

k postupnému zvyšování objemu pece z 25 t na 70 t, kapacity transformátoru z 15 MVA na 40 

MVA, a dalším technickým úpravám představující zavedení dmýchání inertních plynů, ruční 

foukání kyslíku, dospalování odváděných plynů, použití vodou chlazeného víka a kyslíko-

palivových hořáků. Porovnáním základních parametrů představující spotřeby elektrické 

energie grafitových elektrod atd. V rámci posledních dvou intenzifikací došlo ke zvýšení 

spotřeby elektrické energie o 55 kWh∙t
-1

, což lze vysvětlit zvětšením objemu pece o 10 t 

a vyšší energetickou náročností. V případě spotřeby elektrod lze konstatovat, že došlo ke 

snížení spotřeby o 2,3 kg∙t
-1

, což lze vysvětlit využitím skrápění elektrod, zmenšením roztečné 

kružnice elektrod, zvětšením průměru elektrod a zkrácením doby tavby a také skutečností, že 

za dobu provozu pece došlo pouze k dvěma lomům elektrody. Další parametr představuje 

spotřeba kyslíku, která vzrostla o 0,3 Nm
3
∙t

-1
, přičemž i tento mírný vzrůst lze připsat zvětšení 
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objemu pece. Předposledním parametrem je spotřeba zemního plynu, která poklesla  

o 1 Nm
3
∙t

-1
, což lze vysvětlit vhodnější úpravou programu pro řízení hořákového systému 

a zkrácení doby pod proudem, kdy je spotřeba zemního plynu nejvyšší. Posledním 

parametrem je doba tavby, která i přes zvětšení objemu pece poklesla, díky technickým 

úpravám o 80 min. Touto optimalizací spotřeb došlo ke snížení celkových výrobních nákladů 

a lze tuto pec označit za pec  UHP. 

V současné době je navržena další vlna intenzifikace, která spočívá v navýšení 

nosnosti sázecích jeřábů, což povede ke snížení počtu sázených košů a tím i ke zkrácení doby 

tavby. Dále optimalizace procesu řízení a vedení tavby pomocí vzorkovače, který umožní 

rychlejší a bezpečnější měření teploty a odebírání vzorků taveniny z pece. Je třeba také uvést i 

to, že nyní je kapacita transformátoru využívána pouze z 65 % z důvodu nedostatečné 

kapacity přenosové soustavy. Tento problém navýšení kapacity přenosové soustavy však 

souvisí s celkovou rekonstrukcí rozvodné části sítě na straně dodavatele. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na možnosti intenzifikace tavebního procesu 

v elektrické obloukové peci pomocí kyslíku (dále jen EOP). V první části práce byly uvedeny 

druhy agregátů využívaných pro výrobu oceli, průběh tavby na EOP. Dále jsou popsány 

některé z intenzifikačních technologií, a to metoda napěněné strusky, technologie PTI 

JetBOX
TM

, injektáž kyslíku pomocí kyslíkového manipulátoru a technologie CONSTEEL 

EVOLUTION. V druhé části, která představuje jádro práce, byla provedena analýza 

zahraničních literárních poznatků z provozních podmínek intenzifikačních technologií. Závěr 

práce obsahuje průběh intenzifikačních kroků na pecním agregátu ve společnosti Pilsen Steel 

s. r. o. Na základě provedeného rozboru jednotlivých možností intenzifikace, které jsou 

uvedeny v této práci byly zjištěny následující poznatky:  

1. Princip intenzifikačních technologií spočívá ve snižování energetické náročnosti 

tavebního procesu, technologie nahrazují drahou elektrickou energii energií vzniklou 

z chemických reakcí, zvyšují výrobnost pece, snižují spotřebu elektrod a vyzdívky, vedou 

ke snížení hluku při výrobě oceli. 

2. Technologie PTI JetBOX
TM

 zajišťuje vysokou účinnost vstřikovaného uhlíku, uhlík 

proniká hluboko do strusky a kovu, blízkost uhlíku k oxidačnímu krycímu plameni 

podporuje tvorbu oxidu uhličitého, který napomáhá k vytvoření pěnivé strusky, 

napomáhá k tvorbě optimálních podmínek pro maximalizaci výnosu kovu. 

3. Výhoda využití technologie napěněné strusky oproti ostatním intenzifikačním 

technologiím spočívá ve zmenšení tepelných ztrát stěnami pece a zlepšení přestupu tepla 

z elektrického oblouku do lázně a tím i zvýšení účinnosti příkonu. 

4. Při foukání kyslíku pomocí kyslíkové trysky se snižuje spotřeba elektrické energie, 

dochází ke zkrácení tavby. Účinnost oduhličení je velmi vysoká. Mezi nevýhody této 

metody patří zvýšení objemu spalin a generování většího množství plynu CO. 

5. Systém CONSTEEL EVOLUTION omezuje možnosti lomu elektrod, snižuje náklady na 

logistiku řízení přípravy vsázky, obsluhu a údržbu. Kyslík se v tomto případě nepoužívá 

pouze v peci, ale i v přídavných hořácích pro předehřev šrotu. 
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