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Rozdelenie ocelí 



Prímesi v oceliach 

• Prímesi závisia od typu ocele: 
– Nízkouhlikaté 

– Vysokouhlíkaté 

– Ušľachtilé  

– Špeciálne 

– Ferozliatiny 

– .......... 

  



Výroba ocele 

• Principiálne možnosti  

– Kyslíkový konvertor 

– Bessemerov konvertor 

– Thomasov konvertor 

– AOD konvertor 

– S-M pece 

– Elektrické oblúkové pece 

– iné 

 

 



Výroba ocele.sk 

• Principiálne možnosti  

– Kyslíkový konvertor - USSKe 

– Bessemerov konvertor 

– Thomasov konvertor 

– AOD konvertor 

– S-M pece 

– Elektrická oblúková pece – ŽP, SSM 

– iné 

 

 



Vstupy pre výrobu ocele 

• Surové železo 
• Šrot 
• Troskotvorné prísady (kyslé, zásadité) 
• Kyslík 
• Dezoxidačné prísady 
• Desulfurizačné prísady 
• Defosforizačné prísady 
• Legúry 
• Modifikátory 
• ................. 

 



Materiálové toky 

 



Vstupy a výstupy BOF konvertor  

 



Vstupy a výstupy EOP 

 



Svetová produkcia trosky  / rok 

• Svetová ročná produkcia ocele: 1.5 mld ton 

– 1.2 mld ton primárna BOF 

– 0.3 mld ton druhotná EOP 

 

• Svetová produkcia trosky: 

– 0.12 mld ton primárna výroba 

– 0.04 mld ton druhotná výroba 

 



Troska 

• Troska je v zásade zliatina oxidov s možným 
obsahom mechanických prímesí taveného 
kovu alebo výmurovky 

• Úlohou trosky je oddeliť nežiaduce prímesi z 
taveniny a chrániť taveninu pred vonkajšími 
vplyvmi 

• Vlastnosti trosky – prídavok troskotvorných 
prísad 



Troska 

• Rôzne zariadenia – rôzna troska 

• Rôzny vyrábaný kov (= oceľ) – rôzna troska 

• Rôzny technologický postup – rôzna troska 

• ...... 

 

Vplyv vsádzky ! 



Zloženie trosiek - príklady 



Zloženie trosiek - príklady 



Zloženie trosiek - príklady 

 



Zloženie trosiek - príklady 

 



Zloženie trosiek - príklady 

 



Fázové zloženie trosiek 

 



Fázové zloženie trosiek 



Porovnanie trosiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOF troska                          EOP troska 
 



RTG fázová analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOF troska                                  EOP troska 



Zloženie trosiek 

• Oxidy Si, Ca, Mg, Fe, Mn, ...  

– Sklá, inertný materiál, stavebníctvo 

 

• Minority  

– materiálová recyklácia 

– ďalšie možnosti  !!! 



Zloženie - minority 

 



Vlastnosti a možnosti trosiek 



Využitie trosiek 

 



Súčasný stav 

• Výroba cementu 

• Inžinierske stavby 

• Stavebníctvo 

• Terénne úpravy 

• Posypy 

• Umelé hnojivá 

• Recyklácia Fe 

 

 

 



Využitie trosiek 

 

cesty 
48% 

výroba cementu 
6% 

hydraulické inžinierstvo 
3% 

hnojivá 
3% 

recyklácia v hutníctve 
10% 

skladovanie 
11% 

skládkovanie 
13% 

iné 
6% 



Spracovanie trosiek 

 



Získavanie kovov z trosky 



Získavanie kovov z trosky 

Využitie oceliarenskej trosky: 

      Harsco Metals 

 

 

 

 

 



Získavanie kovov z trosky 

Využitie oceliarenskej trosky: 

          Phoenix Services Slovensko s.r.o. 

 

 

 

 

 

 



Získavanie kovov z trosky 

Využitie oceliarenskej trosky: 

 Phoenix Services Slovensko s.r.o. 

 

 

 

 

 

 



Schéma Harsco 

 

 

 

 

 

 



Perspektívy 
Získavanie ďalších zaujímavých kovov 

 



Vstupné úvahy 



Vstupné úvahy 



Vstupné úvahy 



Vstupné úvahy 



Závery 

• Recyklovateľné kovy – podľa typu trosky:  

– Železo: fyzikálno mechanické (FM) spôsoby 

– Chróm: FM+PM, FM+HM 

– Wolfram: FM + HM 

– Nikel: FM + HM 

– PVZ: FM + HM 

 

 

 

 



Súčasný stav 
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Riešenie 

CHROMIC 

• Cr, Nb, V, Mo, inertný materiál 

• výsledky obecne aplikovateľné na trosky 

• SK: Železiarne Podbrezová, a.s.,  

  SSM Strážske  
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