
VPLYV ŠROTOVEJ VSÁDZKY NA NIEKTORÉ PARAMETRE VÝROBY OCELE V KYSLÍKOVOM 
KONVERTORE 

 

 

Fedičová D.1, Mihok Ľ.1, Hric J.2 

1 Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach  

2 VSŽ OCEĽ spol. s r.o. 

 

 

INFLUENCE OF SCRAP CHARGE ON SOME PARAMETERS OF STEEL PRODUCTION IN OXYGEN 
CONVERTER 

 

 

Fedičová D.1, Mihok Ľ.1, Hric J.2 

1 Faculty of Metallurgy, Technical University in Košice  

2 VSŽ Steel Ltd. 

 

 

Abstract 

 Contribution presents study of steel scrap quality and quantity influence on some parameters 
of oxygen converter process, represented by contents of sulphur and phosphorus in slag and nitrogen 
contents in steel, in two types of  oxygen converters : top blowed converter, and converter with 
combined blowing. Quality of steel scrap is characterized by three kinds of scrap charges : selectivity 
1, 2  and 3. 

 Study was realized by statistic evaluation of above mentioned parameters in extensive set of 
heats. The results are as follows : 

 

 

Quantity of steel scrap charged into top blowed oxygen converter has little influence on sulphur 
and phosphorus contents in slag from refining process. With increased quantity of charged scrap 
sulphur content in slag increased and phosphorus content in slag decreased. Increase of charged 
scrap quantity decreased upper limit of nitrogen contents in steel. 

Quantity of charged steel scrap didn´t influence the refining process parameters in converter with 
combined blowing. 

Selectivity of scrap charge influenced  sulphur contents in refining process in top blowed 
converter. Sulphur content in slag decreased from selectivity 1 to selectivity 3, content of 
phosphorus wasn´t influenced. When selectivity 3 was used, nitrogen content in steel was higher 
then ones connected with selectivities 1 and 2. 

Refining in converter with combined blowing was influenced by quality of scrap charge by similar 
way as refining in top blowed  converter. Moreover, selectivity of  scrap charge influenced  also 
the phosphorus contents in slag. 

  

 Abstrakt  



  Príspevok prezentuje výsledky štúdia vplyvu množstva a kvality šrotu na niektoré parametre 
kyslíkovo konvertorového procesu, reprezentované obsahmi síry a fosforu v troske a obsahom dusíka v 
oceli, v dvoch typoch kyslíkových konvertorov : vo vrchom fúkanom konvertore a v konvertore s 
kombinovaným fúkaním. Kvalita oceľového šrotu bola charakterizovaná tromi druhmi šrotových 
vsádzok o selektivite 1, 2 a 3. 

  Rozbor bol realizovaný pomocou štatistického hodnotenia sledovaných parametrov v 
obsiahlom súbore tavieb. Výsledky je možné charakterizovať nasledujúco : 

Množstvo vsadeného oceľového šrotu do konvertora s vrchným fúkaním málo výrazným 
spôsobom ovplyvňuje obsah síry a fosforu v troske z procesu skujňovania. S narastajúcim 
množstvom šrotu stúpol obsah síry a klesol obsah fosforu v troske. S narastajúcim množstvom 
šrotu sa znižovala horná hranica obsahov dusíka v oceli. 

Množstvo vsadeného oceľového šrotu do konvertora s kombinovaným fúkaním prakticky 
neovplyvnilo sledované parametre procesu skujňovania. 

Kvalita šrotovej vsádzky, reprezentovaná selektivitou, ovplyvnila obsah síry v procese 
skujňovania vo vrchom fúkanom konvertore. Obsah síry v troskách narastal od selektivity 1 po 
selektivitu 3, obsah fosforu sa nemenil. Pri selektivite šrotovej vsádzky 3 bol obsah dusíka v oceli 
vyšší než pri selektivite 1 a 2.  

Skujňovanie v konvertore s kombinovaným fúkaním bolo ovplyvnené kvalitou šrotovej vsádzky 
podobným spôsobom, ako skujňovanie vo vrchom fúkanom konvertore. Naviac selektivita 
šrotovej vsádzky ovplyvnila aj obsah fosforu v procese, obsah fosforu v troske klesal od 
selektivity 1 po selektivitu 3. 

 

 

Úvod 

 Maximálna možná miera recyklovateľnosti ocele je 100 %. V súčasnosti dosahuje miera 
recyklovateľnosti ocele 55 %, t. zn. oceľ je najviac recyklovaný materiál na svete. Hoci by sa dosiahla 
teoretická 100 % miera recyklovateľnosti, primárna výroba ocele zo železnej rudy by naďalej 
pokračovala, pretože súčasná spotreba ocele je väčšia než tvorba šrotu [1]. 

 Spracovanie šrotu pri výrobe ocele je ekonomicky veľmi výhodné. Jedna tona šrotu ušetrí 
1134 kg železnej rudy, 635 kg uhlia a 54 kg vápna [2]. Pri výrobe ocele zo šrotu v elektrickej 
oblúkovej peci sa spotrebuje asi polovica energie, než pri výrobe ocele zo železnej rudy. 

 Očakáva sa, že podiel ocele, vyrobenej v kyslíkovom konvertore, kde množstvo šrotu vo 
vsádzke je málo nad 20 %, nebude v budúcnosti rásť. Na druhej strane, časť výroby plochých 
oceľových výrobkov prejde do pôsobnosti minimilov, teda podiel ocele, vyrobenej v elektrických 
oblúkových peciach, bude narastať. Z toho vyplývajú aj rastúce nároky na množstvo spracovávaného 
oceľového šrotu. 

 Problém spracovania oceľového šrotu je vo veľkej miere determinovaný obsahom tzv. 
trampujúcich prvkov. Sú to také prvky, ktoré sa neúmyselne zavedú do oceľovej taveniny počas 
výrobného procesu a nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu vyrobenej ocele, pričom ich odstránenie z ocele je 
obtiažne [1]. Kumulujú sa v materiálovom cykle ocele. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce trampujúce 
prvky patria Cu, Ni, Cr, Mo, V, Zn, Pb, As, Sb, Sn a Bi. Na rozdiel od trampujúcich prvkov, stopové 
prvky sú kovové alebo nekovové, prítomné v oceli sú vo veľmi malých množstvách a pre vlastnosti 
ocele sú relatívne neškodné. 

 Problém trampujúcich prvkov je vlastný všetkým trom druhom šrotu, vratnému, 
spracovateľskému aj spotrebiteľskému (amortizačnému). Výskyt vratného šrotu, šrotu s najlepšie 
definovanými vlastnosťami, v dôsledku nových zavádzaných oceliarenských technológií klesá. Výskyt 
vratného aj spracovateľského šrotu je závislý na výrobe surovej ocele a oceliarenských polotovarov. 
Výskyt spotrebiteľského šrotu závisí na predchádzajúcom objeme výroby produktov, obsahujúcich 
oceľ. Priemerne 70 % výrobkov s podielom ocele sa vracia do materiálového cyklu ocele ako šrot za 20 
rokov. Sú však výrobky, ktoré sa vrátia do materiálového cyklu ocele omnoho skôr. Japonskí 
výskumníci [3] zistili, že ročné množstvo vyrobeného spotrebiteľského šrotu je asi 2,7 % zo súhrných 
zásob ocele v danom roku. Pretože zásoby ocele rastú, predpokladá sa aj významný nárast množstva 



spotrebiteľského šrotu. Vzhľadom k problémom s trampujúcimi prvkami predpokladá sa, že po roku 
2000 sa začne hromadiť na skládkach nerecyklovateľný spotrebiteľský šrot. 

 Kvalita šrotu je definovaná parametrami, ktoré je možné rozdeliť do troch skupín [4]: 

Prvá skupina obsahuje železný výťažok zo šrotu. Informácia o zložení kovu má byť doplnená o 
chemické zloženie hlušiny.  

Druhá skupina obsahuje informácie o obsahu trampujúcich prvkov. Používa sa pre výpočet 
zloženia šrotovej vsádzky tak, aby sa dosiahlo cieľové zloženie ocele. 

Tretia skupina obsahuje informácie o geometrii a mernej hmotnosti šrotu. Slúži pre prípravu 
špecifického zloženia šrotovej vsádzky. 

 

 

 Cieľom tohoto príspevku je prezentovať výsledky štúdia vplyvu kvality a množstva šrotovej 
vsádzky, používanej v divíznom závode Oceliarne VSŽ Oceľ s.r.o., na niektoré parametre výroby ocele 
v kyslíkovom konvertore s vrchným fúkaním a kyslíkovom konvertore s kombinovaným fúkaním. 
Tieto parametre sú reprezentované v príspevku obsahom síry a fosforu v troske a obsahom dusíka v 
oceli. 

 

 

Metóda štúdia 

 Vplyv kvality a množstva šrotovej vsádzky bol hodnotený na základe štatistického 
vyhodnotenia údajov tavieb v kyslíkových konvertoroch, tak s vrchným ako aj s kombinovaným 
fúkaním. Množstvo pridaného šrotu bolo rozdelené počas hodnotenia do troch skupín : do 42 tis. kg, od 
42 do 48 tis. kg, nad 48 tis. kg. Kvalita šrotu bola charakterizovaná tzv. selektivitou šrotovej vsádzky, 
ktorá sa v súčasnosti používa na DZ Oceliarne VSŽ Oceľ. 

 Štatisticky boli vyhodnotené nasledujúce počty tavieb, vyrobených v kyslíkovom konvertore s 
vrchným fúkaním: 

 

 

množstvo šrotu   do 42 tis. kg   - 168  tavieb     

množstvo šrotu   od 42 do 48 tis. kg - 535 tavieb 

množstvo šrotu nad 48 tis. kg  - 304 tavieb 

selektivita šrotovej vsádzky 1  - 323  tavieb 

selektivita šrotovej vsádzky 2  - 403  tavieb 

selektivita šrotovej vsádzky 3  - 262  tavieb 

    

 V kyslíkovom konvertore s kombinovaným fúkaním: 

 

 

množstvo šrotu   do 42 tis. kg  -   15  tavieb     

množstvo šrotu   od 42 do 48 tis. kg - 210 tavieb 

množstvo šrotu nad 48 tis. kg  -   53 tavieb 

selektivita šrotovej vsádzky 1  -   78  tavieb 

selektivita šrotovej vsádzky 2  - 134  tavieb 

selektivita šrotovej vsádzky 3  -   59  tavieb 



   Detailné údaje o príprave selektívnych šrotových vsádzok sú uvedené v TOP DZ Oceliarne 
[5]. Predpisy vychádzajú zo skutočnosti, že celý objem vyrobenej ocele v DZ Oceliarne sa odlieva 
zariadením pre plynulé odlievanie ocele. 

 Šrotová vsádzka selektivity 1 sa používa pri výrobe značiek ocelí, ktoré sú limitované 
chemickým zložením: 

 C = 0,05 % 

 S = 0,012 % 

 Cu = 0,065 % 

 ∑ trampujúcich prvkov < 0,150 % 

 

 

 Šrotová vsádzka selektivity 2 sa používa pri výrobe značiek ocelí, ktoré sú limitované 
chemickým zložením: 

 S = 0,018 % 

 Cu = 0,100 % 

 ∑ trampujúcich prvkov = 0,250 % 

 

 

 Šrotová vsádzka selektivity 3 sa používa pri výrobe značiek ocelí, ktoré sú limitované 
chemickým zložením: 

 S = 0,020 % 

 ∑ trampujúcich prvkov > 0,250 % 

  

Zloženie selektívnych šrotových vsádzok : 

Typ I : 

SV 

SZ    max. 5 t / vsádzka 

TB, KI    max. 3 t / vsádzka 

BV 

MP    max. 6 t / vsádzka 

M1    max. 4 t / vsádzka 

TK 

SK    max. 5 t / vsádzka 

CK 

Pre typ I sú neprípustné druhy šrotu : Fe ( surové železo a kokilovina ), BK, LU, ZF, M2, valce, OZ a 
BR. 

 

 

 Typ II : 

Ako typ I s použitím : 

ZF, Fe    max.   5 t / vsádzka 

LU    max.   5 t / vsádzka 



BK    max.   3 t / vsádzka 

SK    max. 25 t / vsádzka 

M1+M2   max.   8 t / vsádzka 

z toho M2   max.   2 t / vsádzka 

 

 

Hmotnosť druhov šrotu Fe, BK, M1, M2, ZF a LU nesmie byť vyššia ako 50 % hmotnosti celej 
vsádzky. Pre typ II je neprípustný druh šrotu SP ( špony ), valce, OZ, BR. 

 

 

Typ III : Obmedzené hmotnosti druhov 

BK ( vlastné aj nakupované )  max.   8 t / vsádzka 

M1 a M2    max. 12 t / vsádzka 

z toho M2    max.   4 t / vsádzka 

SP     max.   2 t / vsádzka 

Fe     max.   5 t / vsádzka 

ZF     max.   4 t / vsádzka 

LU     max. 15 t / vsádzka 

BR - brikety    max.   2 t / vsádzka 

VA valce    max.   4 t / vsádzka 

OZ     max.   1 t / vsádzka 

 

 

 Označenie druhov železného odpadu : 

 

 

TB ťažký šrot z popálených brám a rozvalkov o max. hmotnosti 3t 

KI krátke šrotové ingoty upravené na max. hmotnosť 3 t 

SZ šrotové zvitky z valcovaní o max. hmotnosti 5 t 

SV stredný vratný šrot VSŽ 

BV  balíky lisované na DZ Oceliarne z  vlastného vratného šrotu druh 31 

BK balíky nakupované a balíky vlastné lisované z nakupovaného šrotu druh 36 

ZF  zliatky surového železa, žliabovina a zliatky Maďarsko druh 92 

Fe surové železo pevné a kokilovina o max. hmotnosti 5t / ks 

SP špony nelisované a lisované druh 51 a 52 

TK ťažký kovošrot, pálená vagónovina, koľajnice, banská výstuž a banské vozíky 

       a popálené oceľové konštrukcie, druh 13 a 11 

SK stredný kovošrot druh 12 

LU t.j. lugro druh 14 

MP zliatky z medzipanvy a liacej panvy upravené na hmotnosť max. 3 t a max.  



   rozmer 1000 x 1500 x 500 mm 

M1 multiserv výber zliatkov a šrotu oceliarenskej trosky a z čistenia na DZ Oceliarne 

 ( t.j. obchodné označenie MA1 a MA2 ) 

M2 multiserv výber zliatkov a šrotu zo spracovania haldy a trosky s vyšším obsahom 

 síry  

CK chladiaci šrot do konvertora, druh 71 

OZ multiserv výber zliatkov z odsírenia surového železa 

BR brikety z prachov a kalov 

VA valce upravené na max. hmotnosť 4 t 

  

 Ako bolo vyššie spomínané, boli hodnotené nasledujúce parametre : obsah S a P v troske, 
obsah N v oceli. Rozsah študovaného parametra bol rozdelený do tried a bol zostrojený histogram. Ako 
vyplýva z vyššie uvedeného, množstvá a kvalita šrotu boli študované na sústavách tavieb o rozdielnej 
veľkosti. Z týchto dôvodov bol pri zostrojení histogramu použitý pomerný výskyt parametra v 
zvolených triedach. Následne bola cez histogram preložená distribučná krivka. 

 

 

Vyhodnotenie vplyvu množstva a kvality šrotu 

Vplyv množstva vsádzaného šrotu - vrchom fúkaný konvertor

 Na obr.1  je znázornený vplyv množstva vsadeného oceľového šrotu na rozdelenie obsahov 
síry v troske v procese skujňovania. Z obrázku je zrejmý veľmi nevýrazný vplyv pridaného šrotu, keď s 
jeho narastajúcim množstvom posúva sa interval obsahov síry v troske k mierne nižším hodnotám. 
Presne opačná tendencia bola pozorovaná u obsahu fosforu, keď s narastajúcim množstvom pridaného 
oceľového šrotu interval obsahov fosforu v troske sa posunul  k mierne vyšším hodnotám. 

 

 
  to 42 000  kg                  from 42 to 48 000 kg    

 

 
Obr.1 Influence of charged scrap quantity on distribution of sulphur contents in slag, top blowed oxygen converter 

 

 

 Zaujímavé zistenie bolo urobené pri posúdení vplyvu množstva pridaného šrotu na obsahy 
dusíka v oceli, vyrobenej v danom procese. S nárastom množstva vsadeného šrotu, obr.2, horná hranica 
rozdelenia obsahov dusíka sa znižovala, dolná hranica ostala rovnaká. 

 

 

Vplyv množstva vsadeného šrotu - konvertor s kombinovaným fúkaním

 Pri posúdení vplyvu množstva vsadeného oceľového šrotu na obsahy síry a fosforu v troske a 
na obsahy dusíka v oceli neboli zistené žiadne významné závislosti. Pri posúdení obsahov síry v troske 
je pri množstve vsadeného šrotu do 42 tis. kg najmenší rozptyl obsahov síry v troske, pri väčších 
množstvách šrotu je interval rozdelenia obsahov širší. 

 

 
Obr.2 Influence of charged scrap quantity on nitrogen contents in steel, top blowed oxygen converter 



 

 

Vplyv selektivity šrotovej vsádzky - vrchom fúkaný konvertor

 Selektivita šrotovej vsádzky má výrazný vplyv na obsah síry v skujňovanej vsádzke a teda aj v 
troske z procesu skujňovania. Histogram rozptylu hodnôt síry v troskách z tavieb, vyrobených s 
prídavkom šrotu s rôznymi selektivitami, je na obr.3. Ako je vidno z obrázku, rozmedzie obsahov síry 
v troskách posúva sa k vyšším hodnotám od selektivity 1 po selektivitu 3. Na rozdiel od obsahu síry 
obsah fosforu v troskách zo skujňovania nebol selektivitou šrotovej vsádzky ovplyvnený. 

 

 

 

 
Obr.3 Influence of charged scrap selectivity on distribution of sulphur contents in slag, top blowed oxygen converter 

 Na obr.4 je znázornený vplyv selektivity šrotovej vsádzky na obsah dusíka v oceli. Z obrázku 
je zrejmé, že obsah dusíka v oceli pre selektivity šrotovej vsádzky 1 a 2 je veľmi podobný. Výraznejší 
vplyv na obsah dusíka má selektivita 3, keď pri použití oceľového šrotu tejto kvality je rozmedzie 
hodnôt dusíka v oceli posunuté k vyšším hodnotám. 

 

 

 

 
Obr.4 Influence of charged scrap selectivity on nitrogen contents in steel, top blowed oxygen converter 

 

 

Vplyv selektivity šrotovej vsádzky - konvertor s kombinovaným fúkaním

 Selektivita šrotovej vsádzky vplývala na obsah síry v procese a tým aj na obsah síry v troske z 
procesu skujňovania. Obsah síry v troske narastal od selektivity šrotovej vsádzky 1 po selektivitu 3, 
obr.5. 

 

 

Na rozdiel od vrchom fúkaného konvertora, selektivita šrotovej vsádzky v konvertore s kombinovaným 
fúkaním vplývala aj na obsah fosforu v troske z procesu skujňovania. V tomto prípade bol vplyv 
selektivity opačný, obsah fosforu v troske klesal od selektivity šrotovej vsádzky 1 po selektivitu 3. 

 Pri hodnotení vplyvu selektivity na obsah dusíka v oceli bola zistená rovnaká závislosť, ako u 
konvertora s vrchným fúkaním. Pri použití oceľového šrotu selektivity 1 a 2 boli obsahy dusíka v oceli 
podobné, pri použití šrotu o selektivite 3 bol interval obsahov dusíka posunutý k vyšším hodnotám. 

 Pri porovnaní tavieb z konvertora s vrchným fúkaním a konvertora s kombinovaným fúkaním 
je zrejmá vyššia hladina obsahov dusíka v oceli, vyrobenej v konvertore s kombinovaným fúkaním. Je 
to pravdepodobne spôsobené tým, že časť tavieb v konvertore s kombinovaným fúkaním bola vyrobená 
s fúkaním dusíka. V týchto tavbách sa obsah dusíka v oceli zvýšil, čo sa v konečnom dosahu odrazilo 
aj na priemerných hodnotách obsahu dusíka. 

 

 

Záver 

 Príspevok sa zaoberá vplyvom množstva a kvality oceľového šrotu v procese skujňovania v 
kyslíkovom konvertore s vrchným fúkaním a v kyslíkovom konvertore s kombinovaným fúkaním na 



obsah síry a fosforu v troske z procesu skujňovania a na obsah dusíka v oceli. Štúdium je postavené na 
štatistickom spracovaní údajov z rozsiahlych súborov tavieb. 

 Výsledky je možné charakterizovať nasledujúco : 

Vo vrchom fúkanom kyslíkovom konvertore množstvo vsadeného oceľového šrotu len málo 
výrazným spôsobom ovplyvňuje obsah síry a fosforu v troske. S narastajúcim množstvom šrotu 
klesol obsah fosforu a stúpol obsah síry v troske. Horná hranica obsahov dusíka v oceli sa 
znižovala s narastajúcim množstvom šrotu. 

V kyslíkovom konvertore s kombinovaným fúkaním množstvo vsadeného oceľového šrotu  
prakticky neovplyvnilo sledované parametre procesu skujňovania. 

V procese skujňovania vo vrchom fúkanom konvertore kvalita šrotovej vsádzky, reprezentovaná 
selektivitou, ovplyvnila obsah síry. Obsah síry v troskách narastal od selektivity 1 po selektivitu 
3, obsah fosforu sa nemenil. Pri selektivite šrotovej vsádzky  1 a 2  bol obsah dusíka v oceli 
nižšší než pri selektivite 3.   

V kyslíkovom konvertore s kombinovaným fúkaním bolo skujňovanie ovplyvnené kvalitou 
šrotovej vsádzky podobným spôsobom, ako skujňovanie vo vrchom fúkanom konvertore. 
Naviac selektivita šrotovej vsádzky ovplyvnila aj obsah fosforu v procese, obsah fosforu v 
troske klesal od selektivity 1 po selektivitu 3. 

Príspevok prezentuje niektoré problémy, spojené s recykláciou oceľového šrotu. Rastúce 
znečisťovanie oceľového šrotu trampujúcimi prvkami pri súčasnej rastúcej miere recyklácie 
šrotu je vážnou úlohou pre riešenie v súčasnosti aj v najbližšej budúcnosti. 
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