Výroba oceli
Výrobní postup – od elezné rudy
Adiabatické
Ohøevkaoceli
ochlazování
mísení vlhkého vzduchu
Výroba kovù je zaloena na prùmyslovém zpracování pøírodní suroviny, tzv. rudy, která je
tvoøena rudnými nerosty obsahujícími uitné sloky a hlušinovými nerosty bez uitných sloek.
Pomìr obou sloek je obecnì rùzný, u rud elezných kovù výluènì pøevládá sloka rudných
nerostù, naopak u vìtšiny neelezných kovù jsou pøevládající slokou hlušinové nerosty.
V pøeváné vìtšinì jsou kovy v rudách obsaeny ve formì chemických slouèenin (nikoliv
ryzích kovù) a pro získání kovù je nutné tyto rudy podstoupit zpracování a chemickým
reakcím, jejich výsledkem je poadovaný kov. Mezi nejznámnìjší elezné rudy patøí mag. 22O33) nebo
netit (magnetovec, Fe33O44), hematit (krevel, Fe22O33), limonit (hnìdel x.H22OnFe
siderit (ocelek, FeCO3).
3 Hlušina je tvoøena zejména oxidy køemíku a vápníku.
Výchozí surovinou pro výrobu oceli je obvykle surové elezo, které se z elezné rudy vyrábí ve vysoké peci.
Ruda se spolu s vysokopecním koksem a dalšími pøímìsi taví za vysokých teplot ve vysoké peci, èím dochází
k redukènímu pochodu a vzniku surového eleza.
Surové elezo a struska, která je odpadním produktem vysokopecního zpracování elezné rudy, jsou odebírány
z vysoké pece. Avšak surové elezo nemá velký pøímý technický význam z dùvodu velkého obsahu uhlíku,
fosforu, síry a dalších prvkù, které jsou hlavními pøíèinami jeho nevhodných vlastností. Surové elezo je tedy
dále zpracováváno a odstranìní pøebyteèného mnoství uhlíku vzniká ocel. Tento proces, který se nazývá
zkujňování, dnes probíhá nejèastìji v konvertorech, ve kterých je do roztaveného surového eleza dmýchán
kyslík s argonem, èím dochází k jeho oxidaci. Další moností je zkujňování surového eleza v elektrických
obloukových nebo indukèních pecích.
Roztavená ocel je následnì odlévána pøedevším metodou plynulého odlévání na ocelové polotovary, tzv.
bramy nebo sochory, pøípadnì je ocel odlévána do stacionárních forem na tzv. ingoty. Tyto polotovary jsou
dále zpracovávány válcovnami na plechy, dráty, profily, nosníky èi kolejnice, které jsou urèeny pro další pouití.
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Fotografie elezných rud pøevzaty z http://www.wikipedia.org/; schéma vysoké pece pøevzato z http://www.scienceshorts.com/; fotografie z oceláren a hutí pøevzaty z http://www.stahlseite.de/, © Uwe Niggemeier.
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