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XI 822:43

Popiš vysokou pec a dění v ní.

1)

XI 821:44

Surové železo  - slitina železa s obsahem 
uhlíku 3,5 - 4,5 %.

Litina - složením téměř shodná se surovým 
železem - tvrdá, křehká, nedá se kovat, 
dobře se odlévá.

Ocel- slitina železa, uhlíku (do 2,11 %) a 
dalších kovů (Mn, Cr, W, Mo, Al, Ni...), 
které ovlivňují její pevnost, tvrdost, 
žárovzdornost, korozní odolnost...

Jaký je rozdíl mezi surovým železem a ocelí?

XI 821:44

Co je třeba udělat se surovým železem, 
aby z něj vznikla ocel?

Zkujňování surového železa
se provádí v ocelárnách v konvertoru  
snižováním obsahu C a dalších příměsí a 
přidáváním jiných prvků ( Cr, Ni, Mn, V, 
Ti...) podle typu oceli.

XI 80:22

Konvertor - 
vyzděná nádoba 
s roztaveným 
železem.

vyzdívka

2)

2)

http://xantina.hyperlink.cz/vyr_zeleza.html
http://www.strojirenstvi.wz.cz/stt/rocnik1/02ocel.php
http://www.historiacultural.com/2010/11/primera-revolucion-industrial.html
http://www.mikeroweworks.com/2012/04/ohio-steel-making-a-comeback/
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XI 80:22

Vháněný vzduch a 
přidaný šrot 
(FeO) oxidují 
příměsi. Ty se 
váží na vyzdívku 
(P2O5, SiO 2) nebo 
unikají jako plyny 
(CO, CO 2, SO 2).

3)

4)

XI 821:44

Vlastnosti oceli  se mění i způsobem 
tepelného zpracování - kalení, popouštění.

Kalení - rychlé zchlazení; pružnější, 
měkčí

Popouštění  - pomalé chladnutí; křehčí, 
tvrdší

XII 622:10

Koroze

poškozování povrchu některých kovů 
působením _______________________

způsobuje velké ztráty

kyslíku, vlhkosti, kyselých 
dešťů, některých roztoků...

Fe + O 22 2 FeO

2 Fe 2O34 Fe + 3 O 2

zkorodovaný blatník 
osobního auta

XII 622:10

Ochrana:

oleje a vazelíny, barvy, laky, 
plasty, pokovení odolnějším 
kovem (Zn, Sn, Cr)

zabránění přístupu vzduchu a 
vlhkosti

Čím:

Jak:

XII 622:47

1. Čím se liší litina od oceli?

2. Co je to zkujňování železa, proč 
a jak se dělá?

3. Co je kalení a popouštění oceli?

4. Jak ovlivňuje korozi karoserií 
automobilů solení vozovek v zimním 
období a zvýšení teploty na jaře?

Zopakuj si:
1. Má vyšší obsah uhlíku a neobsahuje 
legující příměsi (W, Cr, Ni, V...).
Je tvrdší, křehčí, nedá se kovat, vhodná
k odlévání.

2. Zkujňování je výroba oceli ze surového 
železa, dochází k výrazné změně vlastností, 
provádí se v konvertorech oxidací 
přebytečného uhlíku a síry a přídavkem 
legujících prvků.

3. Kalení - prudké zchlazení,
popuštění - pomalé chladnutí.4. Zlepšuje podmínky pro korozi.

http://www.youtube.com/watch?v=Ea_7Rnd8BTM

VIII 1314:43

Zapiš rovnici vzniku amoniaku.

Zapiš rovnici vzniku hydroxidu amonného.

Zapiš rovnici štěpení hydroxidu 
amonného na ionty.

NH4
+ + OH -

http://www.youtube.com/watch?v=ea_7rnd8btm
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