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Abstract  

 Non-control stock of dusts from foundries represent places of serious menace of environment. 
The dust from electric arc furnace (EAF) consists of melt products of oxidation, components of alloys 
and impurities of scrap, respectively fine-grained ingredients. Besides, they contain another metal 
oxides and that of zinc, lead, cadmium and in alloyed steels metal oxides of chrome, nickel, 
manganese, cobalt etc. Size of powder grains under 5 µm is 80-90 %. Lye off from EAF fly-particles is 
considerably toxic due to high pH value and alkalinity. At surroundings of dumps come to changes of 
quality of surface and underground waters as well to contamination by dust with content of hazard 
elements, oxides and heavy metals. For this reason the dust waste from EAF has not to be exported on 
monotone dumps. 

 Experimental works made at Department of Ferrous Metallurgy and Foundry included: 

determination of chemical, mineralogical and grain composition of dusts from melting aggregates 
of selected foundries in Slovak Republic. The results were applied to proposal of creating of 
pieces of material; 

production of pellets where various kinds of binding agents for providing their sufficient strength 
as well as addition of iron sawdust for increasing of iron content and their volume mass were 
tested; 

evaluation of qualitative parameters of pellets, mainly their grain, strength in pressure, shatter and 
abrasion resistance, and influence of the storing time on the mentioned parameters. 
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Abstrakt 

 Nekontrolované skládky prachov zo zlievární sú miestami vážneho znečistenia životného 
prostredia. Prach z elektrických oblúkových pecí (EOP) obsahuje produkty oxidácie, zložky legúr a 
nečistoty zo šrotu, respektíve jemnozrnné častice. Obsahuje ďalej oxidy kovov ako zinku, olova, 
kadmia a v legovaných oceliach oxidy chrómu, niklu, mangánu, kobaltu a i. Veľkosť prachových častíc 
je 80 až 90% pod 5 µm. Častice úletov z EOP sú značne toxické kvôli ich vysokej hodnote pH a ich 
alkalite. Pri uložení prachu na skládkach dochádza v okolí skládky k zmene kvality povrchových a 
spodných vôd kontamináciou prachom s obsahom toxických prvkov a oxidov ťažkých kovov. Z toho 
dôvodu by prachový odpad z EOP mal byť skládkovaný v súlade s platnou legislatívou (Nový zákon o 
odpadoch č. 223/2001 2.2. a súvisiace vyhlášky). 

 Experimentálne práce realizované na Katedre metalurgie železa a zlievárenstva zahŕňali: 

stanovenie chemického, mineralogického a zrnitostného zloženia prachových emisií z taviacich 
agregátov z vybraných zlievární v Slovenskej republike. Výsledky boli použité pre návrh metód 
skusovenia materiálu; 

výrobu zbalkov, pričom boli testované rôzne spojivá pre poskytnutie dostatočnej pevnosti, ako aj 
prídavok železných triesok pre zvýšenie obsahu železa a zvýšenie hmotnosti zbalkov; 

hodnotenie kvalitatívnych parametrov zbalkov, hlavne ich zrnitosti, pevnosti v tlaku, páde a otere, 
hodnotenie vplyvu doby skladovania na spomenuté kvalitatívne parametre. 

 

 
 

 

Úvod 

 Tavenie ocelí a zliatin v elektrických oblúkových peciach je sprevádzané tvorbou emisií v 
podobe plynov, aerosolov a prachu, ktoré kontaminujú životné prostredie. Úlety z elektrických 
oblúkových pecí sú z dôvodu vyšších obsahov zlúčenín prvkov ako chróm, kadmium, olovo, zinok a 
nikel považované za nebezpečné odpady. Uskladňovanie prachov na neriadených skládkach 
predstavuje miesta vážneho ohrozenia životného prostredia aj pre obsahy hlavných zložiek emisií, ako 
SiO2, ktorý môže spôsobiť silikózu, alebo MnO2, ktorý môže narušovať nervovú sústavu a podieľať sa 
na vzniku mozgových nádorov. Okrem zamorovania ovzdušia dochádza vzhľadom na toxicitu výluhov 
k zmenám kvality a vlastností spodných a povrchových vôd. Skládky odpadov naviac zaberajú stále 
vyššie percento poľnohospodárskej pôdy. Preto likvidácii skládok, predchádzaniu ich tvorby ako aj 
technologickému využívaniu odpadov je vo všeobecnosti venovaná značná pozornosť [1-5].  

 Množstvo emisií z EOP sa pohybuje okolo 10 až 20 kg na tonu tekutej ocele a rovnako ako 
ich chemické zloženie  závisí od prevádzkových podmienok vyrábaného druhu ocele, kvality 
vsádzkových surovín a kovového odpadu [6]. Nakoľko prachové úlety vznikajú hlavne z produktov 
oxidácie taveniny, prachových podielov legúr, jemnozrnných nečistôt šrotu a prísad, predstavujú 
relatívne bohatý zdroj druhotných surovín. Spracovanie prachových úletov sa zaoberá možnosťou 
vytvorenia fyzikálne stabilných kusových látok, ktoré umožnia ich skládkovanie a bezprašnú prepravu 
bez ohrozovania životného prostredia, ako aj skusovením do takej formy, ktorá umožní ich 
metalurgické využitie.   
 

 
 

 

Hodnotenie prachových emisií z elektrických oblúkových pecí 

 Analyzovanie prachových úletov sa uskutočnilo na vzorkách, odobratých v šiestich 
slovenských zlievárňach. Chemické zloženie vzoriek vykazovalo značné rozdiely v kvalite. Základnou 
zložkou prachov je železo, a to vo forme kovovej a oxidickej, ďalej oxidy vápnika, kremíka, horčíka a 
mangánu. Kolísanie koncentrácie zložiek prachu je závislé od používaných surovín a technologického 
postupu výroby rôznych značiek ocelí a bolo u celkového Fe od 15 do 35%, FeO od 0,55 do 8,56%, 



Fe2O3 od 20,60 do 39,77%, SiO2 od 4,06 do 9,60%, CaO od 10,52 do 13,44%, MgO od 7,20 do 
26,83%, MnO od 5,14 do 21,48%.   

  Podľa zrnitostného zloženia sa jedná o veľmi jemný prach, tvorený až z 98 % časticami s 
rozmermi pod 0,04 mm. Zvyšné 2 % sú podiely zŕn veľkosti do 2 mm. Stredná veľkosť zrna častíc 
prachu je 0,4 až 0,5 µm.  

 Mikroskopickou analýzou bolo zistené, že prevažná časť prachu obsahuje častice guľovitého 
tvaru, ktoré boli identifikované ako kovové, oxidické a oxidické s kovovým jadrom. Ďalší podiel 
prachu obsahuje kryštalické častice s vnútornou stavbou alebo bez nej, identifikované ako oxidy a tiež 
nepravidelné častice kovov, oxidov a iných minerálov. 
 

 
 

 

Technológia skusovenia prachov  

 K riešeniu problému bezprašného skládkovania prachov bola vybraná technológia, pri ktorej 
vzniknú pri čo najnižších nákladoch stabilné kusové materiály. 

 Jemnozrnné materiály je možné skusovieť zbaľovaním, pretože sú schopné po pridaní vody 
počas zbaľovania vytvárať pevné zbalky. Najdôležitejšie parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu zbalkov, 
sú mineralogické zloženie, zrnitosť a vlhkosť použitého materiálu. Výsledky rozborov materiálu 
preukázali prítomnosť mineralogických zložiek s dobrou zmáčavosťou, ktorá podporuje vznik 
väzobných síl, dostatočný podiel ílovitých zložiek, ktoré určujú zbaliteľnosť a pevnosť zbalkov v tlaku, 
ako aj potrebný podiel disperzných častíc koloidných rozmerov, ktoré vzhľadom na vysoký podiel 
kontaktných bodov jednotlivých častíc zabezpečia pevnosť surových zbalkov [7].    

 Materiál bol zbaľovaný v zbaľovacej mise s priemerom 1020 mm a s výškou stien 235 mm. 
Zbaľovacia misa má nastavitelný uhol sklonu v rozmedzí 45 až 60° a je u nej možná zmena rýchlosti 
otáčania od 10 po 60 otáčok za minútu. Na uvedenom zariadení bolo najskôr uskutočnené pokusné 
zbaľovanie materiálu. Podľa dosahovaného priemeru zbalkov a množstva zbaleného materiálu v 
určitom čase bol určený sklon misy 45° a rýchlosť otáčania 13 otáčok za minútu.  

 Vlastnosti vyrábaných zbalkov je možné ovplyvniť zmenou mineralogického zloženia 
materiálu alebo povrchových vlastností zŕn materiálu. Pre získanie zbalkov s vyššou pevnosťou a 
stabilitou boli preto pri skúškach použité okrem základného materiálu ďalšie látky, pri výbere ktorých 
sa prihliadalo na: 

prítomnosť glejovitých alebo spájajúcich látok; 

vhodnosť použitia spojív pre spracovávaný materiál; 

chovanie sa na ďalších etapách spracovania; 

prítomnosť zásob pre priemyselné využitie; 

nízku cenu. 

 Uvedeným podmienkam vyhovovali a boli pri pokusnom zbaľovaní odskúšané tieto materiály: 
bentonit, vápno, cement, sulfitový výluh, vodné sklo. Pre prípadné využitie zbalkov v metalurgickom 
procese boli ďalej vyrobené zbalky s prísadou kovových triesok, ktoré zvyšovali v zbalkoch celkový 
obsah železa. Uskutočnilo sa 13 sérií pokusov, pre ktoré zloženie zbaľovaného materiálu a 
charakteristiku použitých prísad udáva tab.1. 
            Table 1 The composition of the experimental charges 

 

 

 

 

 Vzhľadom na odlišnosť chemického, mineralogického a granulometrického zloženia surovín 
sa materiály pri zbaľovaní chovali rozdielne. Rozdiel v množstve použitej vody, pri ktorom došlo k 



úplnému zbaleniu prachových podielov, bol pre jednotlivé série pokusov od 10,1 po 16,2% (Fig.1). 
Vyrobené zbalky vznikali v nerovnomernej veľkosti, stredný priemer surových zbalkov bol 10 až 15 
mm. Pri experimentoch bola považovaná za vhodnú veľkosť zbalkov nad 5 mm. Podiel zbalkov 
nevhodnej veľkosti (Fig.1) bol použitý pri hodnotení zbalitelnosti materiálov.  
 

 

 

 
Fig.1 Charakteristic of the peletizing material 

 

 
 

 

 Najlepšia zbalitelnosť prachu sa dosiahla pri použití sulfitového výluhu a vodného skla. 
Nakoľko obsah kovových triesok výrazne ovplyvnil zbalitelnosť prachu, bolo nutné pri spracovaní 
zmesí zmeniť podmienky zbaľovania.  
 

 
 

 

Vlastnosti vyrobených zbalkov 

 Vzhľadom na vplyvy, ktorým by skusovený materiál podliehal pri manipulácii, doprave a 
skladovaní, bol podrobený skúškam, pri ktorých sa hodnotili vlastnosti zbalkov, ako ich rozmery, 
mechanická pevnosť, pórovitosť, vplyv doby a podmienok skladovania/skládkovania na pevnostné 
parametre.   
 

 
 

 

Mechanická pevnosť zbalkov 

 Vyjadruje odolnosť voči určitým druhom mechanického namáhania. Hodnotená bola pevnosť 
zbalkov v tlaku, páde a otere. Pevnosť surových zbalkov sa môže meniť s časom, nakoľko u nich môže 
dochádzať postupne k samovoľnému vytvrdzovaniu alebo rozpadu. Pevnosť zbalkov sa tiež mení po 
vysušení, prípadne pri zmene poveternostných podmienok. Z toho dôvodu boli pevnostné skúšky 
vykonané u zbalkov : 

surových, po vysypaní zo zbaľovacej misy; 

prvý, tretí a siedmy deň po vyrobení; 

po vysušení pri teplote 120°C; 

po desiatich dňoch ponorenia vo vode. 

 Ku skúškam boli použité zbalky veľkosti nad 10 mm. 

 

 

a/ Pevnosť v tlaku

 Zisťovala sa stláčaním zbalku medzi dvoma rovnobežnými plochami. Zaznamenávala sa 
hodnota sily, pri ktorej došlo k porušeniu celistvosti zbalku (N/zbalok). Výsledky pevnosti v tlaku sú 
uvedené v tabuľke 2. Každá hodnota pevnosti zodpovedá priemeru z 20 stanovení. 



 

 
            Table 2  Strength in pressure of pellets 

 

 
 

 

 Pevnosť zbalkov okamžite po výrobe bola dostatočne vysoká na to, aby zbalky prekonali 
namáhanie pri preprave do zásobníka a vydržali tlaky v zásobníku. Pevnosť zbalkov vzrastala s dobou 
skladovania, čo poukazuje na vytvrdzovanie. U zbalkov vyrobených s vodným sklom boli už po 24 
hodinách dosiahnuté nečakane vysoké hodnoty pevností. Sušené zbalky boli podstatne pevnejšie, pri 
ďalšom skladovaní nemenili svoj tvar, vzhľad ani pevnosť. Zbalky uložené po vyrobení do vody 
vykazovali po 10 dňoch vyššiu pevnosť ako po vyrobení s výnimkou zbalkov so sulfitovým výluhom, 
u ktorých klesla pevnosť pod hranicu únosnosti. 

b/ Pevnosť v páde 

 Pri tejto skúške (shatter test) sa vzorky zbalkov zrnitosti nad 10 mm o hmotnosti 0,5 kg 
nechali 3x voľne spadnúť z  výšky 1,8 m na liatinovú dosku a pevnosť zbalkov bola stanovená podľa 
stupňa roztrieštenia pôvodného materiálu, to je z rozsevu podrveného materiálu ako podiel zŕn pod 5 
mm, tab.3. 
 

 
            Table 3  Shatter resistance of pellets 

 

 
  

 Najvyššiu pádovú odolnosť vykazovali zbalky vyrobené s použitím sulfitového výluhu a 
vodného skla. Zatiaľ čo sa u zbalkov so sulfitovým výluhom trieštivosť s odstátím postupne zvyšovala, 
zbalky s vodným sklom sa časom stávali mierne odolnejšími. Vysušené zbalky mali značne vysokú 
trieštivosť s výnimkou tých, kde bolo pri ich výrobe použité vodné sklo. 
 

 

c/ Pevnosť v otere

 K stanoveniu pevnosti v otere bol použitý laboratórny bubon s priemerom 240 mm, výškou 80 
mm, rýchlosťou otáčania 25 otáčok za minútu a dobou otáčania 4 minúty. Z navážky 0,5 kg zbalkov 
zrnitosti nad 10mm sa po skúške stanovil  podiel rozpadnutých zbalkov o zrnitosti pod 5 mm ako 
oternosť zbalkov. Výsledky sú uvedené v tabuľke 4. 

 U zbalkov všetkých sérií sa oternosť s časom odstátia zvyšovala až na zbalky vyrobené s 
neriedeným vodným sklom, ktoré vykazovali závislosť opačnú. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri 
použití sulfitového výluhu a vodného skla. Dobrú pevnosť v otere vykazovali aj zbalky vyrobené bez 
prísad a zbalky vyrobené s 2 % cementu. Po vysušení dosiahli vhodnú pevnosť len zbalky vyrobené s 
vodným sklom. 
 

 
 

 

Sypná hmotnosť zbalkov 

 Pre výpočet veľkosti zásobníkov a skládok, výkony dopravných strojov a pod. je dôležité 
poznať hmotnosť objemovej jednotky voľne nasypaného materiálu. Vyjadruje ju sypná hmotnosť 



materiálu. Tá je závislá od zrnitosti, druhu materiálu, vlhkosti, výšky násypu, zhustenia a pod. U 
vzoriek bola stanovená sypná hmotnosť voľným nasypaním zbalkov do určeného objemu. Sypná 
hmotnosť prachu pred zbaľovaním bola 390 kgm-3, skutočná merná hmotnosť prachu 4,06 gcm-3. 
Výsledky meraní sú uvedené v tab.5. 
            Table 4  Abrasion resistance of pellets 

 

 
 

 
 

 

Table 5  Apparent density of pellets, kgm-3 

 

 

 

 

 Podľa výsledkov stanovení sypná hmotnosť zbalkov vyrobených s použitím prísad bola nižšia, 
ako u zbalkov vyrobených len s prídavkom vody. Keďže sa predpokladalo, že zbalky vyrobené s 
prísadou železných triesok budú vykazovať vyššie hodnoty, vysvetlenie možno hľadať v rozdielnej 
pórovitosti zbalkov.  
 

 
 

 

Pórovitosť zbalkov 

 Pórovitosť bola vyrátaná ako pomer objemu všetkých pórov ku zdanlivému objemu peliet z 
výsledkov skúšok stanovenia skutočnej a zdanlivej mernej hmotnosti materiálov. Zbalky vyrobené bez 
spojiva mali pórovitosť najnižšiu, a to 48,6 %. S prídavkom spojiva pórovitosť materiálu vzrastala, 
napr. prídavkom 2 % cementu na 50,5 %, prídavkom 4 % cementu na 52 %, pri použití vodného skla 
na 53,9 % a zriedeného vodného skla na 58,3 %. U materiálov s prísadou vodného skla a kovových 
triesok bola nízka sypná hmotnosť zbalkov spôsobená ich vysokou pórovitosťou. Pórovitosť zbalkov je 
možné ovplyvniť zmenou podmienok výroby, ako sú rýchlosť otáčania, sklon a veľkosť misy. 
Zvýšením rýchlosti otáčania klesá pórovitosť zbalkov a narastá objemová hmotnosť. 
 

 
 

 

Záver 

 Skládky jemných nebezpečných prachových odpadov znečisťujú územie a podieľajú sa na 
zhoršovaní životného prostredia. Možnosť obmedziť pôsobenie skládkovaných prachov z výroby ocele 
v elektrických oblúkových peciach na životné prostredie bola v rámci ekologického programu v prvej 
fáze orientovaná na prevedenie prachových odpadov do takej formy, v ktorej by pri preprave a 
skladovaní nekontaminovali okolie. Ekonomicky najvýhodnejšie prichádzalo do úvahy spracovanie 
prachov zbaľovaním. Pri hodnotení vyrobených zbalkov sa prihliadalo na ich namáhanie počas 
prepravy a vplyvy poveternostných podmienok počas skládkovania. Výsledky výskumu skusovenia  
prachov do formy zbalkov s veľkosťou nad 5mm ponúkajú nasledovné možnosti spracovania:  



 Pre dlhodobé skládkovanie zbalkov používať pri zbaľovaní prídavok riedeného vodného skla. 
Zbalky vykazovali vysokú pevnosť a súčasne vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu, ako aj 
odolnosť voči zmenám teplôt a pôsobeniu vody. 

 Pre možnosť prípadného opätovného využitia legujúcich prvkov v metalurgickom procese 
používať pri spracovaní prídavok riedeného vodného skla a súčasne zvýšiť obsah železa v zbalkoch 
pridaním jemného kovového odpadu. Podľa výsledkov pokusov spätného využitia zbalkov pri výrobe 
ocele nie je možná ich prísada v redukčnej perióde tavby, pretože vzhľadom na ich nízku objemovú 
hmotnosť nedôjde k  prepadu zbalkov cez trosku do roztaveného kovu. Zbalky sa rozpadávajú a 
prechádzajú späť do úletu. Zbalky je možné použiť do vsádzky, kedy vzniká reálna možnosť viazať 
oxidy prachu s vysokým bodom vyparovania do nerozpadavých sklovitých oxidických trosiek. Prvky s 
nízkym bodom vyparovania však budú recyklované a ich podiel v zachytávanom prachu sa bude 
zvyšovať. 
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