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Abstract 

 The contribution presents research results related to relationship between so called selectivity 
of scrap and level of tramping elements in steel. Tramping elements are elements that enter the steel 
melt in the production process. Their presence in steel even is small concentrations is harmful to 
quality of steel and / or the parameters of production process. Also influence of heavy scrap ratio in 
scrap charge on level of tramping elements is described. Steel scrap is subdivided into three categories 
called Selectivity I, II, and III. The Selectivity I contains steel scrap of the highest quality. It was found 
the use of Selectivity II and III steel scrap increased tramping elements level in final steel. Monthly 
distribution of tramping elements contents was not even. Higher contents of the elements were 
recorded in summer monthes regardless of Selectivity category.  

 Next, it was recognized what tramping elements are introduced into steel by heavy steel scrap. 
Calcium, vanadium, boron, cobalt, nickel, tin, zinc and copper contents in steel increased with 
increased contents of heavy scrap in the scrap charge. Tramping elements level in steel produced in 
steel plant of U.S.Steel Košice reaches the parameters of high quality clean steel. 
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Abstrakt 

 Článok prezentuje výsledky výskumu, ktorý sa týkal vzájomného vzťahu medzi selektivitou 
oceľového šrotu a hladinou trampujúcich prvkov v oceli. Tiež je popísaný vplyv podielu vsadeného 
ťažkého šrotu v šrotovej vsádzke na hladinu trampujúcich prvkov v oceli. Oceľový šrot  sa  delí do 
troch kategórií, označovaných selektivita I, selektivita II a selektivita III. Selektivita I obsahuje 
oceľový šrot najvyššej kvality.  

 Bol zistený vplyv používania oceľového šrotu selektivity II a selektivity III na zvvšujúci sa  
obsah trampujúcich prvkov vo vyrobenej oceli. Ďalej sa zistil aj rastúci obsah niektorých trampujúcich 
prvkov v oceli v závislosti na podiele vsadeného ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke. Obsah 
vápnika, vanádu, bóru, kobaltu, niklu, cínu, zinku a medi v oceli sa pri použití veľkého množstva 
ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke zvyšoval. Hladina trampujúcich prvkov v oceli, ktorá sa vyrába 
v U.S.Steel Košice je na úrovni, ktorá zodpovedá požiadavkám vysokočistej ocele. 
 

 
 

 

1. Úvod 

 Trendy, ovládajúce výrobu ocele vo svete, celkový rast objemu vyrobenej  ocele a zvyšovanie 
podielu ocele, vyrobenej v elektrických oblúkových peciach, determinujú aj všeobecné požiadavky na 
oceľový a liatinový šrot. Rastú požiadavky na objem šrotu, spracovaného pri výrobe ocele, klesá objem 
vratného, z hľadiska vlastností čistého šrotu; rastie množstvo znečisteného spotrebiteľského šrotu. 
Podiel plynulo odlievanej ocele a väčšiny jej hlavných  výrobkov už prevláda, prípadne je jediným 
spôsobom odlievania, preto je možné v blízkej budúcnosti predpokladať pokles objemu vratného šrotu 
po určitú stabilnú hladinu. Objem vytvoreného spotrebiteľského šrotu za danú časovú jednotku je v 
korelácii s celkovými  zásobami kovov na danom území, ktoré neustále rastú. V súvislosti s rastom 
objemu spotrebiteľského šrotu sú vytvorené scenáre, ktoré hovoria o tom, že napriek rastúcemu dopytu 
po šrote nebude môcť hutnícky priemysel prepracovať všetok spotrebiteľský šrot [1]. Hlavný problém, 
tomu brániaci, bude príspevok šrotu k rastu hladiny trampujúcich prvkov v oceli.  

 V domácej odbornej literatúre nie je pojem "trampujúce prvky" zaužívaný. Zahraničná 
odborná literatúra  však dôsledne rozlišuje medzi trampujúcimi a stopovými prvkami. Prvky, ktoré sa 
cez výrobný proces dostávajú do oceľovej taveniny a ktorých prítomnosť aj v malých koncentráciách 
negatívne vplýva na kvalitu ocele, resp. na parametre výrobného procesu sa označujú za trampujúce 
prvky. Stopové prvky sú kovové alebo nekovové prvky, ktoré sa v oceli vyskytujú vo veľmi malých 
koncentráciách a sú pre kvalitu a vlastnosti ocele relatívne neškodné. Najdôležitejšie trampujúce prvky 
sú meď, cín, zinok, olovo, bizmut, antimón, arzén, nikel, chróm, molybdén a vanád [2].  

 Je známych niekoľko metód na odstránenie trampujúcich prvkov z ocele a ďalšie sú stále 
vyvíjané. Aplikovateľnosť týchto metód v priemyselnom merítku je však problematická.  To je 
príčinou, prečo sa trampujúce prvky hromadia v cykle ocele a oceľového odpadu.  

 Trampujúce prvky sa vyskytujú v oceli v rýdzom stave (meď), vo forme povlakov (zinok, cín) 
alebo ako zliatinové prvky. Odstránenie rýdzej medi z oceľového šrotu mechanickým spôsobom je 
technicky jednoduchá úloha, náročná na ľudskú prácu. Metóda je založená na farebnom odlíšení medi a 
jej automatizovaný spôsob bol vyvinutý v Japonsku [3].  Použitie zinku ako prvku pre povrchové 
aplikácie  vykazuje neustále rastúci trend, čo sa odráža aj v neustálom zvyšovaní jeho obsahu v oceli 
ako trampujúceho prvku. Sľubným sa javí proces elektrolytického odstraňovania zinku, vyvinutý v 
holandských oceliarňach Hoogovens. Podrvený a skomprimovaný oceľový odpad sa ponorí do 
horúceho roztoku hydroxidu sodného, v ktorom sa selektívne rozpustí zinok. Zinkom obohatený roztok 
cirkuluje do elektrolytických komôr, kde sa v procese elektrolýzy zinok usadzuje na katódových 
plechoch. Proces má obmedzenia z hľadiska použitia a vysokých prevádzkových nákladov.  

 Elektrolytické odstraňovanie cínu z pocínovaného oceľového šrotu je zavedený priemyselný 
proces. Pocínovaný oceľový šrot po úprave veľkosti sa stláča do zväzkov. Zväzky, ktoré slúžia ako 
anódy v procese elektrolýzy, ponoria sa do kúpeľa hydroxidu sodného pri teplote okolo 85°C . Cín sa 
vylučuje na oceľovej katóde ako elektrolytický nános, ktorý sa potom zoškrabuje, stláča a ďalej 
spracuje. Metóda má obmedzenia z hľadiska spracovaného materiálu [4]. 



 Problémy priemyselnej aplikácie a ekonomickej únosnosti procesu odstraňovania 
trampujúcich prvkov z materiálového cyklu ocele spôsobujú, že v súčasnosti nedochádza ani k 
zastaveniu rastu obsahov trampujúcich prvkov v oceli. Pretože prítomnosť trampujúcich prvkov 
nepriamo vplýva na kvalitu ocele buď pri jej výrobe alebo pri použití, technológ výroby ocele musí 
používať metódy, ktoré obmedzujú vstup trampujúcich prvkov do ocele v procese jej výroby.  

 Boli prezentované štúdie, zamerané na predpoveď vývoja obsahu trampujúcich prvkov v 
rôznych kategóriách oceľového odpadu. Zdôrazňujú odlišnosť takýchto predpovedí, pretože hladina 
trampujúcich prvkov sa vo veľkom rozsahu mení v závislosti od danej krajiny, od spôsobu výroby 
ocele a od veľkosti zásoby odpadu.  Jednu z takýchto predpovedí spracovali v Nippon Steel 
Corporation pre vývoj obsahov medi a cínu v ťažkom odpade a v odpade tyčovej ocele v Japonsku.  

 Nemenej dôležité pre technológa výroby ocele je aj poznanie, aké obsahy trampujúcich 
prvkov je možné očakávať v jednotlivých druhoch oceľového odpadu. Pre tieto účely sa používa buď 
metóda štatistického hodnotenia kvality oceľového šrotu, alebo experimentálne náročné taviace skúšky. 
Výsledkom takýchto štúdií sú dve všeobecne platné zistenia: 

ťažký zdemolovaný šrot je pomerne čistý a menej znečisťuje oceľ trampujúcimi prvkami v 
porovnaní so strihaným alebo drveným šrotom;  

kvalita oceľového šrotu z hľadiska výťažnosti a obsahu trampujúcich prvkov klesá, čo je 
spôsobené poklesom podielu výrobného odpadu a nárastom podielu spotrebiteľského oceľového 
odpadu. 

 Jediným riešením pre technológa výroby ocele je selektívne definovanie šrotových vsádzok 
podľa kvality oceľového šrotu s ohľadom na kvalitu vyrábanej akosti ocele. Kvalita oceľového šrotu je 
určená na základe vzájomných vzťahov medzi troma parametrami [5]: 

výťažnosť železa zo šrotu 

zastúpenie trampujúcich prvkov a ich obsah  

geometria a veľkosť kusov šrotu. 

 Cieľom práce bolo sledovať vplyv druhov selektivity šrotových vsádzok na hladinu 
trampujúcich prvkov v oceli a zároveň vplyv podielu ťažkého šrotu vo vsádzke kyslíkového konvertora 
na hladinu obsahu trampujúcich prvkov vo vyrobenej oceli.  
 

 
 

 

2. Materiály a použité experimentálne metodiky 

 Šrot pre prípravu šrotových vsádzok pre konvertory DZ Oceliarne, U.S.Steel Košice, je 
charakterizovaný a delený na 23 druhov.       

 Medzi najdôležitejšie patria:         

ťažký šrot z rozpálených brám a rozvalkov 

šrotové zvitky z valcovní 

stredný vratný šrot 

balíky nakupované a lisované z nakupovaného šrotu 

špony nelisované a lisované 

ťažký kovošrot 

stredný kovošrot 

zliatky a šrot z oceliarenskej trosky 

brikety z oceliarenskych úletov 

metalizované pelety 

 Maximálne rozmery jednotlivých zhutnených kusov šrotu sú 



   2500 mm x 500 mm x 6 až 500 mm hrúbky = max 3 tony. 

 Prípustné znečistenie neškodnými látkami ako hlina, drevo, porcelán, sklo, betón, ďalej 
prítomnosť gumy, PVC, farby v obaloch, chemikálií v obaloch, dechtu a olejov v obaloch, alebo v 
materiáloch tieto komponenty obsahujúce, do 0,5 % z dodávky u ťažkých druhov oceľového odpadu a 
do 1 % z dodávky u ľahkého odpadu. 

 Šrotové vsádzky sa pripravujú v troch kvalitatívnych typoch selektivity: 

 Typ I:   pre značky ocelí kde :  

    C max.  ≤  0,05 % 

  S max.   ≤  0,012% 

   Cu max. ≤  0,065 % a Σ trampujúcich prvkov Cu + Ni + Cr + As   

                           < 0,150%                                                                                                    Typ 
II: pre značky ocelí kde : 

  S max.  ≤  0,018 % 

  Cu max. ≤ 0,100 % a Σ trampujúcich prvkov ≤ 0,250 % 

 Typ III : pre značky ocelí kde : 

  S max. ≤ 0,020 % a Σ trampujúcich prvkov  > 0,250 % 
 

 
 

 

3. Analýza výsledkov 

 Vplyv druhov selektivity šrotových vsádzok na hladinu trampujúcich prvkov v oceli bol 
študovaný na základe databázy tavieb v konvertoroch Oceliarne I. Boli spracované údaje z 1590 tavieb 
tak, že sa získali údaje o obsahu základných trampujúcich prvkov obsiahnutých v surovom železe a o 
obsahu týchto prvkov v konečnej tavbovej analýze. Analýzy boli robené v Kvantometrickom 
laboratóriu optickým kvantometrom typu ARL 31 000 RET - B. Bol urobený predpoklad, že rozdiel 
týchto hodnôt rovná sa  obsahu trampujúcich prvkov, ktoré do tavby ocele priniesol oceľový šrot. Tieto 
údaje boli spracované s ohľadom na jednotlivé druhy selektivity šrotových vsádzok. Nárasty obsahu 
základných trampujúcich prvkov (Cu, Ni, Cr, As) pre jednotlivé selektivity sú na obr.1,2 a 3. 

 Nárast obsahu medi vykazuje v porovnaní s ostatnými prvkami pri všetkých druhoch 
selektivity najväčšie zmeny. Pri selektivite I vzrástol obsah medi najviac o 0,035%, zatiaľ čo ostatné 
hodnoty neprekročili hladinu 0,020 %. Pri selektivite II sú maximálne nárasty trochu vyššie, okolo 
0,045 % a najvyšší nárast obsahu medi je zaznamenaný pri selektivite III okolo 0,047 %. Rozloženie 
hodnôt nárastu medi v sledovaných mesiacoch nemalo rovnomerný charakter.  

 

 
Fig.1 Increase of tramping elements contents for scrap selectivity I  

 

 
 

 

 

 
Fig.2 Increase of tramping elements contents for scrap selectivity II  

 

 



 

 

 Nikel bol po medi druhým prvkom, ktorého obsah sa zvýšil pri všetkých selektivitách  v 
sledovaných mesiacoch. Najvyšší nárast obsahu niklu pri selektivite I bol 0,012 %, pri selektivite II pri 
takmer rovnomernom rozložení 0,017  %. Pri selektivite III boli nárasty obsahu niklu v porovnaní so 
selektivitou II takmer rovnaké. 

 Chróm bol jediným prvkom, ktorý vykázal pokles obsahu, resp. nulovú zmenu v každom 
sledovanom mesiaci pri selektivite I a v dvoch prípadoch aj pri selektivite II. Pri selektivite II bol 
najväčší nárast chrómu len 0,008 %. Pri selektivite III boli nárasty obsahu chrómu omnoho vyššie.  
 

 

 

 
Fig.3 Increase of tramping elements contents for scrap  selectivity III 

 

 
 

 

 Nárasty obsahu arzénu boli pri  všetkých troch selektivitách nízke.  

 Druhým študovaným problémom bol vplyv podielu ťažkého šrotu vo vsádzke kyslíkového 
konvertora na hladinu obsahu trampujúcich prvkov vo vyrobenej oceli. Pre tento  účel boli ponorným 
vzorkovačom odobraté vzorky zo 152 tavieb z konvertorov Oceliarne 1. Optickým kvantometrom boli 
stanovené obsahy trampujúcich prvkov As, Ti, V, Nb, Mo, Co, Cu, Sb, Zn, Pb, B, Zr, W, Ca. Z 
počítačovej databázy bol zistený podiel ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke pri jednotlivých 
vzorkovaných tavbách. Na základe týchto údajov boli vypočítané priemerné hodnoty nárastu všetkých 
trampujúcich prvkov v závislosti na hmotnosti ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke. Príklady 
závislosti pre As a Ni sú na obr.4 a 5.  
 

 

 

 
Fig.4 Increase of As [%] in relation to weight of heavy scrap 

 

 
Fig.5 Increase of Ni [%] in relation to weight of heavy scrap 

 

 
 

 

 Najvyšší  nárast obsahu As v oceli bol pri použití šrotovej vsádzky bez ťažkého kovošrotu, 
najnižší nárast obsahu arzénu v oceli bol pri vsadení väčšieho množstva ťažkého kovošrotu. Podobná 
závislosť bola zistená aj u obsahu antimónu.  

 Najnižší nárast obsahu zinku bol v oceli, ktorá bola vyrobená pri použití šrotovej vsádzky s 
minimálnym podielom ťažkého kovošrotu. Najvyšší nárast obsahu zinku bol pri použití 39 t ťažkého 
kovošrotu v šrotovej vsádzke. Podobne aj najvyšší obsah cínu v oceli bol zistený pri použití väčšieho 
množstva ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke. Prírastky obsahu niklu aj titánu v oceli boli približne 
rovnaké pre všetky množstvá  ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke. Podobné zistenie bolo aj u 
obsahov kobaltu a vanádu v oceli. Prírastok obsahu medi v oceli bol najvyšší pri použití najväčšieho 



množstva ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke. U tavieb bez použitia ťažkého kovošrotu bol najnižší 
nárast obsahu medi v oceli.  U obsahu olova nebola zistená závislosť jeho nárastu na množstve 
použitého ťažkého kovošrotu. U obsahu bóru bolo zistené, že najvyšší nárast v oceli bol pri použití 
väčšieho množstva ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke. Najnižšie nárasty obsahu vápnika v oceli 
boli zistené pri použití vsádzky s malým podielom ťažkého kovošrotu.  

 Prírastky obsahu Cr aj molybdénu v oceli boli pre všetky hmotnosti použitého ťažkého 
kovošrotu v šrotovej vsádzke takmer rovnaké. U obsahov volfrámu, nióbu a zirkónu v oceli nebola 
zistená závislosť na podiele použitého ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke.  

 Zo získaných grafických závislostí je možné usúdiť, že najnižší nárast trampujúcich prvkov 
bol v oceli, ktorá bola vyrobená za použitia šrotovej vsádzky pre selektivitu I.  

Nízky obsah trampujúcich prvkov v oceli je možné vysvetliť tým, že v šrotovej vsádzke pre selektivitu 
I sa nesmú vyskytovať silne znečistené druhy šrotu, ako napríklad nakupované balíky a balíky lisované 
z nakupovaného šrotu, vysokopecné zliatky, žľabovina a pod., ktoré sú pre selektivitu II a III šrotovej 
vsádzky už prípustné.  

 Jediným prvkom, ktorý vykazoval, okrem nárastu, aj pokles svojho obsahu v oceli bol chróm. 
Pokles jeho obsahu v oceli je najmä pri selektivite I šrotovej vsádzky, čo môže byť dôsledkom 
skutočnosti, že do vsádzky tohto druhu sa pridáva aj vysoko čistý šrot z valcovní, čím sa pri 
zvyšujúcom objeme ocele znižuje koncentrácia chrómu.  

 Bola zistená nerovnomerná distribúcia jednotlivých hodnôt nárastu obsahu trampujúcich 
prvkov v oceli v daných mesiacoch pre všetky druhy selektivity šrotových vsádzok. Môže to byť 
vysvetlené tým, že dodávky šrotu neboli v týchto mesiacoch od jedného dodávateľa.  

 Pri štúdiu vplyvu podielu ťažkého kovošrotu na hladinu trampujúcich prvkov v oceli boli 
zistené rozdiely v náraste obsahu trampujúcich prvkov v závislosti na podiele vsadeného ťažkého 
kovošrotu v šrotovej vsádzke. Nárast obsahu arzénu a antimónu v oceli je najvyšší pri použití šrotovej 
vsádzky s minimálnym podielom ťažkého kovošrotu, alebo bez prídavku ťažkého kovošrotu. Na druhej 
strane, nárast obsahu vápnika, vanádu, bóru, kobaltu, niklu, cínu, zinku a medi v oceli je najvyšší 
vtedy, ak sa použije šrotová vsádzka s veľkým podielom ťažkého kovošrotu.  

 Môže sa to vysvetliť tým, že prvky ako meď, cín, zinok, nikel a pod. sa veľmi často a vo 
veľkej miere používajú v predmetoch spoločenskej potreby a ich vyradením na šrotovisko a následnou 
recykláciou sa tieto prvky zhromažďujú v oceli. Prvky ako zirkón, niób, molybdén, olovo, titán, 
antimón a arzén sú pravdepodobne do ocele vnášané iným typom šrotu v šrotovej vsádzke.   
 

 
 

 

Záver 

 V práci bol sledovaný vplyv selektivít šrotových vsádzok na hladinu trampujúcich prvkov v 
oceli a vplyv podielu ťažkého šrotu vo vsádzke kyslíkového konvertora na hladinu trampujúcich 
prvkov v oceli. 

 Bolo zistené : 

Najnižší nárast obsahu trampujúcich prvkov v oceli bol pri použití šrotovej vsádzky pre 
selektivitu I. Nárast obsahu trampujúcich prvkov sa pre selektivitu II a III postupne zvyšoval.  

Distribúcia jednotlivých hodnôt nárastu obsahu trampujúcich prvkov v oceli nebola v daných 
mesiacoch pre všetky druhy selektivity šrotových vsádzok rovnomerná. Vyššie hodnoty boli pri 
všetkých druhoch selektivity zaznamenané v letných mesiacoch.  

Nárast obsahu trampujúcich prvkov závisí od podielu vsadeného ťažkého kovošrotu v šrotovej 
vsádzke. Pri použití veľkého množstva ťažkého kovošrotu v šrotovej vsádzke sa obsah vápnika, 
vanádu, bóru, kobaltu, niklu, cínu, zinku a medi v oceli zvyšoval. Prvky ako zirkón, niób, 
molybdén, olovo, titán, arzén a antimón nie sú do ocele vnášané ťažkým kovošrotom.  



Hladina obsahu trampujúcich prvkov v oceli je na úrovni, ktorá zodpovedá požiadavkám na 
výrobu kvalitnej ocele. Napriek tomu je účelné robiť a udržiavať opatrenia, aby nedošlo k ich 
navyšovaniu v oceli.  
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