
Výroba železa a oceli 

Výroba železa 

Železné rudy 

– magnetovec (magnetit) – Fe3O4 
– krevel (hematit) – Fe2O3 
– hnědel (limonit) – Fe2O3 . n H2O 
– ocelek (siderit) – FeCO3 
– pyrit – FeS2 
 
Výroba surového železa 
Železo je v současnosti nejrozšířenějším kovem. Vyrábí se 
především z kyslíkatých rud obsahujících oxid železitý 
Fe2O3 redukcí oxidem uhelnatým a uhlíkem ve vysoké peci. 
 
Vysoká pec 
Vysoká pec je 30 až 50 m vysoká o průměru až 15 m, vyzděná 
žáruvzdorným materiálem. Plní se shora nepřetržitě rudou, 
koksem a vápencem (struskotvorná přísada). Do spodní části 
pece se vhání horký vzduch obohacený kyslíkem. V horní části 
pece se suroviny nejprve vysuší a řadou reakcí dochází k redukci 
oxidů železa uhlíkem a vznikajícím oxidem uhelnatým na železo. 
 
Fe2O3 + 3 C  2 Fe + 3 CO 
Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2 
 
Ve spodní části pece se vzniklé železo taví a rozpouští v sobě 
uhlík. Z hlušiny a vápence vzniká kapalná struska, která chrání 
povrch roztaveného železa před oxidací. Struska i roztavené 
železo se vypouštějí zvlášť (odpich). 
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Surové železo (litina) 
Vlastnosti: obsahuje uhlík (asi 4%) a další prvky (např. křemík, 
fosfor, mangan, síru), je tvrdé, ale křehké 
Použití: výroba topných těles, částí strojů, potrubí, odlitků atd., 
většina se zpracovává na ocel 
 
 
 
 

Výroba oceli 

Většina surového železa se zpracovává v ocelárnách na ocel. Toto 

zpracování – zkujňování – spočívá na snižování obsahu uhlíku a 
dalších přimíšených prvků. 
 
Provádí se dvěma způsoby: 



a) v konvertorech – k roztavenému železu se vhání kyslík, který 
oxiduje přimíšené prvky na oxidy. Některé unikají z taveniny jako 
plyny (CO2, CO, SO2) a některé se stávají součástí strusky (P2O5, 
SiO2, MnO). 
 
 

 
 
 
b) v nístějových pecích – k surovému železu se přidává železný 
šrot a směs se taví. Přimíšené prvky se oxidují kyslíkem vázaným 
v oxidech železa. 
 
 



 
 

 

Na rozdíl od surového železa je ocel měkčí a je kujná. Její 

vlastnosti se dají výrazně zlepšit přídavkem některých kovů (např. 

titanu, vanadu, chromu, manganu, niklu atd.). Získají se tak 

různé druhy ocelí, např. nerezová ocel, žáruvzdorná ocel, zvlášť 

tvrdá ocel pro obráběcí nástroje apod. 

 

Další zpracování oceli 

– mechanické opracování (kování, válcování) 

– tepelné zpracování 

   a) popouštění – pomalé ochlazování rozžhavené oceli – vzniká 

méně tvrdá a snáze ohýbatelná ocel 

   b) kalení – prudké ochlazení rozžhavené oceli – vzniká tvrdá a 

lámavá ocel (zakalená ocel)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc       výroba  železa a oceli 

 

https://www.youtube.com/watch?v=girf7IEF2LY  třinecké železárny 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BOMfH7Dbc
https://www.youtube.com/watch?v=girf7IEF2LY

