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Obsah: 3.4. Vzorce a názvosloví   opakování; řešení tažením za slona

5. Železné rudy   opakování

6.14. Vysoká pec  výklad; případná řešení tažením za slona, dotykem příslušného čísla nebo vytažením 
záložky

13.14. Vysoká pec  opakování, procvičení; řešení vytažením záložek

15.18. Litina    seznámení

Připravit: železná ruda, koks, vápenec, dřevěné uhlí, struska

Citace: 1)

2)

http://xantina.hyperlink.cz/vyr_zeleza.html

http://www.hornictvi.info/prirucka/zprac/vyspec/vyspec.htm

http://www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/2008/
corporate_communication/media_summit_2008/soaxx20080309.htm

3)

X 3122:22

Piš vzorce ( kyselin, hydroxidů, solí a oxidů):

kyselina sírová

kyselina siřičitá

hydroxid amonný

hydroxid vápenatý

kyselina sulfanová

kyselina uhličitá

H2S

H2SO3

H2SO4

H2CO3

NH4OH

Ca(OH)2

X 3122:22

Piš vzorce ( kyselin, hydroxidů, solí a oxidů):

oxid železitý

síran železnatý

hydrogenuhličitan železnatý

oxid železnatý

sulfid železnatý

uhličitan železnatý

FeO

Fe2O3

FeS

FeSO4

FeCO3

Fe(HCO3)2

VII 617:26

rudy železa

XI 723:33

Výroba surového železa
1. Úprava železné rudy - snižování 
obsahu hlušiny
2. Redukce uhlíkem (koks) a CO ve vysoké 
peci (sušení, redukce železa, tavení, 
rozpouštění C - snižování t t)
Redoxní rovnice:

2 FeO + CO 2

http://xantina.hyperlink.cz/vyr_zeleza.html
http://www.hornictvi.info/prirucka/zprac/vyspec/vyspec.htm
http://www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/2008/corporate_communication/media_summit_2008/soaxx200803-09.htm
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XI 723:35

Vysoká pec

CO2, CO, NH 3, ...

železná ruda, koks, vápenec

7

Ze surového 
železa se 
odlévají např. 
potrubí, topná 
tělesa, kotle.

6

Vyznačuje se 
velkou pevností 
a stálostí na 
vzduchu, je 
však křehké a 
není kujné.

5

Surové železo - 
litina - bsahuje 
různé příměsi: 
C, Si, P, Mn a 
další prvky.

4

Hutníci mluví o 
odpichu železa a 
strusky. Vysoká 
pec pracuje 
nepřetržitě 
několik let.

3

Struska i 
roztavené železo 
se z vysoké pece 
vypouštějí zvlášť, 
přibližně každé 
dvě hodiny.

2

Při této teplotě 
vzniká z hlušiny a 
vápence kapalná 
struska, která chrání 
kapalné železo na 
jeho povrchu před 
reakcí se vzdušným 
kyslíkem.

1

Při větších
teplotách se
železo obohacuje 
uhlíkem, a tím se 
zmenšuje jeho 
teplota tání.  

http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_plant10_s6_cz.html

1)

XI 822:43

Popiš vysokou pec  
a dění v ní.

1)

XI 723:50

2)

VII 79:30

odpich vysoké pece

3)

XI 723:50

Nejstarší vysoká pec 
ve střední Evropě, 
Františčina huť v 
Josefovském údolí u 
Adamova byla 
založená r. 1732 
Lichtenštejny. 
Provoz zastaven r. 
1877. Výroba železa 
se na tomto místě 
datuje již od doby 
500 let před n. l.

XI 723:50

Středověká železářská pec
(okolo 10. století)

Surové železo - houba

http://www.arcelormittal.com/ostrava/am_plant10_s6_cz.html
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XI 723:49

1. Proč se vysoká pec plní kusovými 
a ne práškovými surovinami?
2. Proč se do vysoké pece přidává 
vápenec, když z něho vzniká odpad - 
struska?
3. Jakou má struska ve vysoké peci 
další funkci?

4. Dá se struska nějak využít? 

1. Aby vysokou pecí mohly dobře 
procházet plyny.2. Váže na sebe zbytky hlušiny 
z železné rudy.3. Chrání roztavené železo před oxidací 
vháněným vzduchem.4. Struska se používá jako příměs při 
výrobě cementu, tvárnic a někdy i cihel.
Také se využívá jako materiál na podklad 
vozovek, do základů staveb...

XI 723:49

7. Jaké příměsi obsahuje surové 
železo?

6. Jaký důsledek má rozpouštění uhlíku 
v roztaveném železe?

8. Jaké mechanické vlastnosti má 
surové železo?

5. Jsou odpadní (kychtové) plyny 
hořlavé? K čemu se používají?

5. Ano, jsou hořlavé. Využívají se k 
získávání některých látek, např. NH 4OH, 
a k předehřívání vzduchu vháněného do 
vysoké pece.

6. Tato směs má nižší teplotu tání, než 
by mělo samotné železo.7. C, Si, P, Mn...
8. Je tvrdší a křehčí než než ocel, dobře 
se odlévá a dobře snáší vysoké teploty.

9. Jakými surovinami se vysoká pec 
plní?

9. Shora železnou rudou (FeO, Fe 2O3), 
koksem (C) a vápencem (CaCO 3), spodem
se vhání předehřátý vzduch.

VIII 822:18

Výrobky z litiny (muzeum v Blansku)

VIII 822:18

VIII 822:18 VIII 822:18
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