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Rudy –výroba železa 

Železo (latinsky Ferrum – proto má značku Fe) patří mezi nejběžnější kovy 

nejen v přírodě, ale i v našich domácnostech. Objev zpracování a využití 

železa umožnil technický rozvoj lidstva, protože mnoho věcí by bez tohoto 

odolného kovu nebylo možno vyrobit. Železo a jeho různé slitiny najdeme 

téměř v každém technickém výrobku. Rezavění je chemická reakce prvku 

železa s kyslíkem obsaženým ve vzduchu. 

 

V průběhu technologického vývoje se výroba železa  

zdokonalovala, aby bylo železo čistší a kvalitnější.  

Vzniklo mnoho slitin, které mají výhodné vlastnosti.  

Nejznámější je ocel. 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alto_horno_antiguo_Sestao.jpg > 



Rudy –výroba železa 

Proces výroby železa začíná těžbou železných rud. Nejdůležitější rudy jsou 

magnetit, hematit, limonit a siderit, které se v hutích (vysokých pecích)  

za vysoké teploty přes 1700°C smíchají s oxidem uhelnatým. V dolní části 

vysoké pece je koks, jehož spalováním vzniká vysoká teplota.  

Vzniklé železo je z počátku pevné, ale obohacuje se uhlíkem, což snižuje 

teplotu tání. Z hlušiny (příměsi železné rudy) a vápence, který po celou 

dobu je pravidelně přidáván, vzniká struska.Ta chrání kapalné železo před 

reakcí s kyslíkem. V pravidelných intervalech se struska i roztavené surové 

železo z vysokých pecí vypouští.  

    Čisté železo      Magnetit 

 

  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magnetit.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg > 



Rudy –výroba železa 

Výsledkem celého procesu je litina obsahující různé příměsi jako je uhlík, 

fosfor a další prvky. Surové železo je charakteristické svou pevností, avšak 

je také křehké a těžce kujné.  

 

 

        Veškerý materiál potřebný k samotné  

        výrobě se do pece sype shora a  

        vzduch se vhání zespodu. Vše je již  

        předehřáté, aby neklesala teplota.  

        Výpustí u dna pece se vypouští  

        železo i struska výpustěmi (odpich). 

             

 

 

 

  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_kopie.jpg > 
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Nejdůležitější železné rudy jsou m……., h……, l…… a s……, které se při 

teplotě …. °C smíchají s oxidem ……… 

K dosažení vysoké teploty se spaluje …. 

Nejznámější slitinou je …. 

 

Jak působí kyslík na železo? 


