
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

Základním cílem této diplomové práce, vyjma obecných teoretických popisů výroby 

surového železa, je informovat o provedených změnách postupy výroby, které je nutné 

realizovat při uvedení do provozu technologie injektáže prachového uhlí. Současně je brán 

zřetel na technickoekonomické ukazatele výrovy surového železa, na chod a výrobnost 

vysokých pecí v podmínkách Třineckých železáren a.s. Experimentální část se zaměřila na 

analýzy sypání s využitím akustického systému měření teplot plynu na sazebně vysoké pece, 

na vliv injektovaného množství prachového uhlí na teoretickou teplotu hoření v oxidačním 

prostoru vysoké pece.   

Klíčová slova: surové železo, injektáž prachového uhlí, vysoká pec, sypání, akustický 

systém, teoretická teplota hoření, oxidační prostor 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis, except general theoretical description of pig iron 

production, is to inform about the changes made in the production process, which is necessary 

to implement during commissioning of pulverized coal injection technology. It is also taken 

into account the technical and economical indicators of pig iron production and the operation 

and productivity of blast furnaces in terms of Třinecké železárny a.s.. The experimental part is 

focused on the analysis of filling with the use of acoustic measurement system for gas 

temperature at the blast furnace throut, the effect of the injected amount of pulverized coal on 

the theoretical combustion temperature in the oxidation area of the blast furnace.   

Key words: : pig iron, pulverized coal injection, blast furnace, filling, acoustic system, 

theoretical combustion temperature, oxidation area 
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Seznam použitých zkratek: 

VP  Vysoká pec  

TTH  Teoretická teplota hoření (°C) 

PCI  Technologie prachového uhlí 

OSS  Otočný skluz bezzvonové sazebny 

SOMA  Akustický systém detekce teplot nad vsázkou 

Wtr Obsah veškeré vody (hm. %) 

Vdaf Obsah prchavé hořlavina (hm. %) 

Ad Obsah popela (hm. %) 

M40 Pevnost koksu (hm. %) 

M10 Otěrnost koksu (hm. %) 

CRI Reaktivita koksu (hm. %) 

CSR Pevnost koksu po reakci s CO2 (hm. %) 

H2O Obsah vody (hm. %) 

LRT Látky rozpustné v toluenu 

Fecelk Obsah celkového železa (hm. %) 

FeO Obsah oxidu železnatého (hm. %) 

C  Obsah uhlíku (hm. %) 

S  Obsah síry (hm. %) 

SiO2  Obsah oxidu křemičitého (hm. %) 

Al2O3  Obsah oxidu hlinitého (hm. %) 

MnO  Obsah oxidu manganatého (hm. %) 

MgO  Obsah oxidu hořečnatého (hm. %) 

CaO  Obsah oxidu vápenatého (hm. %) 

Cr2O3  Obsah oxidu chromitého (hm. %) 

Zn  Obsah zinku (hm. %) 

TiO2  Obsah oxidu titaničitého (hm. %) 

P2O5  Obsah oxidu fosforečného (hm. %) 

K2O  Obsah oxidu draselného (hm. %) 

Pb  Obsah olova (hm. %) 

Na2O  Obsah oxidu sodného (hm. %) 

Cl  Obsah chloru (hm. %) 

DEZA  Náhradní palivo pro vysokou pec vyráběna ze surového dehtu 
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ÚVOD 

Mezi hlavní cíle provozovatelů vysokých pecí patří maximální výroba surového železa 

o požadovaném chemickém složení při co možná nejnižších nákladech.  

Celosvětová produkce surového železa a oceli meziročně ustavičně stoupá. V roce 

2013 činila výroba surového železa 1 164 612 milionů tun a surové oceli bylo vyprodukováno 

1 582 493 milionu tun. V tomto trendu došlo i v České republice k nárůstu produkce a to na 

5 171milionu tun [1] [2]. 

Majorita produkované oceli je vyrobena ze surového železa, které dodávají právě 

vysoké pece. Z tohoto důvodu je vyžadována solidní jakostní surovinová platforma a 

pravidelný, bezproblémový chod vysoké pece s dlouhodobou kampaní, která se dnes 

pohybuje až na úrovni 20 let. Zatímco kvalita rudné vsázky, charakterizovaná vlastnostmi 

jako zrnitost, chemické a mineralogické složení, pevnost, redukovatelnost, stupeň rozpadu při 

redukci a termoplastické vlastnosti, musí vyhovět přísným požadavkům vysokopecařů a je 

důležitým předpokladem maximální výrobnosti.  

Taktéž i kvalita koksu jako paliva, který je mimo jiné i zdrojem redukčního plynu, 

tepla, funguje jako nauhličovadlo  a plní funkci „nosné kostry“ a „rozdělovače plynu“, je pro 

chod vysoké pece a ekonomiku výroby velmi důležitá, jelikož běžná spotřeba je ve světě cca 

500 kg.t
-1

 surového železa což znamená, že její spotřebou a složením lze ovlivnit cca polovinu 

nákladu na výrobu. Tento fakt lze potvrdit skutečností, že postupně nabývá na důležitosti 

podíl přidávaných tzv. „alternativních“ paliv jako je zemní plyn, odpadní olej, prachové uhlí, 

jejichž spotřeba se postupně zvyšuje do té míry, že se spotřeba koksu dostává pod 300 kg/t 

surového železa. Zprvu se aplikovala náhradní paliva plynná (pro jejich jednoduchou aplikaci 

do vysoké pece), avšak po nárůstu cen plynů začala být tato technologie injektáže 

nevyhovující. V dalších letech došlo k rozmachu technologie injektáže kapalných náhradních 

paliv. Avšak problémy s dopravou kapalných paliv a taktéž zvýšení cen vedlo k zavedení 

technologie injektáže pevných náhradních paliv. Výstavba a uvedení do provozu technologie 

injektáže prachového uhlí je však velmi nákladná. Je nezbytné zajistit dodávku vhodného uhlí 

pro injektáž, vybudovat zařízení na mletí a dopravu uhlí k peci, případně distribuci 

prachového uhlí na jednotlivé výfučny i přes skutečnost, že koks nelze z procesu výroby 

úplně vynechat. Musí zajistit dostatečnou prodyšnost a také zajistit nezbytné nauhličení 

surového železa. Proto je důležité optimalizovat minimální spotřebu koksu pro zajištění 

stabilního chodu vysoké pece. 
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 V případě správné instalace tohoto zařízení z pohledu technicko-ekonomického lze 

tuto technologii využít, kde vzorným příkladem je i celosvětové tendr v uplatňování tohoto 

postupu výroby surového železa, který je pak velmi výhodnou alternativou náhrady drahého 

metalurgického koksu s efektem snížení negativních dopadů výroby koksu na životní 

prostředí a konečně i snížením ceny surového železa. 

Diplomová práce je vyhotovena ve dvou verzích z důvodu použitých interních dat 

Třineckých železáren, které podléhají utajení. Plná verze včetně grafů a tabulek bude 

dostupná na VŠB -TU Ostrava a v Třineckých železárnách.  
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1 Vysokopecní provoz 

V první části této diplomové práce je analyzovány postupy výroby surového železa ve 

vysoké peci (dále VP). Vysokopecní proces je možné charakterizovat jako souhrn fyzikálně-

chemických dějů probíhajících při zpracovávání vsázkových surovin (palivo, železorudná 

vsázka a struskotvorné přísady) ve vysoké peci. Vsázkové suroviny klesají v protiproudu 

redukčního plynu, při kterém probíhá odstraňování vlhkosti, disociace uhličitanů a hydrátů, 

redukce vyšších oxidů železa a manganu na jejich nižší oxidy. Následně dochází k 

vyredukování téměř všeho železa a fosforu, 55% manganu a část křemíku. Současně s těmito 

reakcemi probíhá vznik strusky. Účelem VP je chemická redukce a fyzikální konverze oxidů 

železa do formy tekutého tzv. „surového železa“. VP je téměř kontinuálně pracující šachtová 

pec založená na protiproudém principu.  

Moderní VP, viz obr. 1, se svou podstatou v zásadě neliší od původních vysokých 

pecí, avšak jejích pracovní objem se zmnohonásobil a technické zařízení se velmi 

zdokonalilo. Dnešní největší pece dosahují denní výrobnosti převyšující až 12 000 tun. Horký 

vítr do výfučen dodává výkonné turbodmychadlo, umožňující provoz se zvýšeným tlakem. 

Dmýchaný vítr je ohříván na 1000 – 1300 °C a často je obohacován kyslíkem. Kromě 

metalurgického koksu jako základního vysokopecního paliva a redukovadla se stále více 

používá plynných, kapalných a práškových paliv, dmýchaných do nístěje společně s větrem. 

Zavážení vysokých pecí bývá plně automatizováno a do řízení vlastního pochodu stále více 

proniká výpočetní technika. [3] 

 

Obr. 1: Schéma vysoké pece.[5] 
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1.1 Podmínky VP provozu  

Moderní způsob výroby surového železa a oceli je charakterizován řadou variant s 

několika různě navazujícími technologickými stupni výroby, v nichž významnou roli má 

uhlík v různých formách: 

- jako upravené černé a hnědé uhlí, koks 

- plynné a kapalné uhlovodíky 

Inovace vysokopecní výroby nezměnily podstatu výroby surového železa ve vysoké 

peci, ale promítaly se hlavně do:  

- růstu velikosti vysokých pecí (větší užitečný objem pecí, větší počet odpichových 

otvorů, vytvoření lepších pracovních podmínek na plošině vysoké pece apod.) 

- uplatnění nových systémů řízení vysoké pece zejména počítačové automatizace 

vysokopecního pochodu jako celku i jednotlivých dílčích subsystémů zahrnujících 

zejména 

- řízení ohřívačů 

- řízení tepelně teplotního stavu pece. 

- modelů řízení ukládání surovin na povrchu vsázkového sloupce ve VP (radiální i 

obvodové) 

- řízení intenzity chodu vysoké pece s diagnostikou stavu 

- do tvorby dalších doplňkových subsystémů 

- využívání nejrůznějších druhů náhradních paliv (práškové uhlí, drcené plasty, těžké 

oleje, hnědouhelné a černouhelné dehty, zemní a karbonský plyn, konverzi plyny 

případně i jejich kombinací 

- využívání nových typů sazeben pro dokonalejší ukládání vsázky (souřadnicové a 

bezzvonové sazebny) 

Vyvíjení jiných úprav redukce rud vedl k moderním metalurgickým pochodům, což 

také otevřelo cestu lehčímu a rozsáhlejšímu zpracování vlastních metalurgických odpadů. 

Více než polovina materiálových výstupů v celé oblasti výroby železa a oceli přechází ve 

výstupy v podobě odcházejících plynů a pevných odpadů, resp. vedlejších produktů. V 

minulosti se odpady ukládaly na skládkách, ale nová technologie, zejména nové způsoby 

výroby železa umožňují výraznější zvýšit podíl opětného využití a recyklace metalurgických 

odpadů. 

Ustavičně klesající světové zdroje koksovatelných uhlí vedou ke snahám nahradit 

vysoké pece jinými výrobní agregáty, v nichž by bylo možné používat levnější a dostupnější 

paliva, tzv. bezkoksová metalurgie železa. Tento proces se nazývá „Přímá výroba“, protože 
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železa se produkují přímo z bohatých rud. Při těchto procesech se používají zvlášť bohaté 

koncentráty (nad 68% Fe) a to k produkci „železné houby“.  Pochod probíhá v nevysokých 

šachtových pecích nebo retortách s použitím konvertorovaného zemního plynu. Metan 

zemního plynu se rozkládá v konvertoru a uvolněný uhlík se oxidem uhličitým oxiduje na 

CO. Získává se tak redukční plyn, který přichází dovnitř do spodní části šachty, zaplňované 

odshora vsázkou. Tím dochází k redukci. V dolní části je konečný výrobek zchlazován a 

odváděn mimo výrobní agregát (Midrex, Corex, Hlsmelt apod.). [3] 
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2 Popis technologie vysokopecního provozu 

Vysokopecní proces výroby surového železa zahrnuje řadu samostatných složitých 

jevů, které na sebe vzájemně působí. Patří mezi ně procesy redukce oxidů a složitých 

sloučenin, rozklad hydrátů a solí, hoření tuhého, kapalného a plynného paliva, reakce v pevné 

fázi a heterogenní reakce, výměny tepla, pohyb tuhých, kapalných a plynných složek, atd. V 

důsledku průběhu těchto dějů vznikají produkty tavby - surové železo, struska, vysokopecní 

plyn a vysokopecní výhoz. Vsázkové materiály, tj. aglomerát, pelety, rudy, palivo a 

struskotvorné přísady se pohybují od sazebny k nístěji a plynné produkty ve směru opačném, 

tj. od výfučen k sazebně. Vzájemné působení těchto pochodů komplikuje analýzu tavby ve 

vysoké peci. 

   Veškeré procesy ve vysoké peci dělíme: procesy mechanické, výměnu tepla a procesy 

chemické. Procesy mechanické jsou spojené s pohybem materiálů a proudu plynu. Při styku 

vsázky a proudu plynu dochází k intenzívní výměně tepla mezi plyny a materiály a proto 

vysokou pec hodnotíme, také jako agregát na výměnu tepla. [5] 

2.1 Vsázka vysoké pece   

Vsázka pro vysokou pec je tvořená kovonosnými surovinami, struskotvornými 

přísadami a palivem. Vysokopecní vsázka by se měla vyznačovat rovnoměrnými atributy, 

nepatrným podílem jemnozrnných častíc, úzkým rozptylem zrnitosti při vyloučení jemných 

podílů a dostatečnou mechanickou soudržností. 

Kovonosná součást vsázky tvoří aglomerát, pelety, železné a manganové rudy, a také 

některé odpady z průmyslové výroby hutního podniku. 

 Struskotvornou část vysokopecní vsázky představují zásadité přísady vápenec a 

dolomitický vápenec anebo kyselé přísady křemenec, bauxit a hlinité břidlice.   

 Palivová část vysokopecní vsázky je složená zejména z vysokopecního koksu a 

náhradního paliva. Jako náhradní palivo se používá zemný plyn, oleje a v současnosti 

nejčastěji prachové uhlí. [5] 

2.1.1 Železné rudy a jejich úprava 

Za železnou rudu se pokládá hornina příhodného chemického a mineralogického 

uspořádání, z níž lze přiměřenými výdaji získat železo požadovaného složení. Z chemického 

aspektu je možno železné rudy rozčlenit do čtyř kategorií. 

1. Bezvodé oxidy (krevel, hematit Fe2O3,  Fe3O4, magnetit (magnetovec). 
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2. Hydratované oxidy, Fe2O3 . nH2O , (hydrohematit, goetit, limonit, turit) 

3. Uhličitany Siderit, (ocelek), FeCO3, 

4. Křemičitany (Chamosit [Fe,Mg]15Al10Si11O52.16H2O.) 

Vhodnost ke zpracování rud a rudných surovin je možno hodnotit podle následovných 

vlastností: 

- chemické vlastnosti (chemické složení, stupeň oxidace, zásaditost) Z hlediska 

chemického složeni je nejdůležitější kovnatost (obsah Fe a Mn), dále byl zavedený 

pojem bohatost rud, který se vypočítá pomoci vzorce (1): 

 

   
 (     )

     
              (%) (1) 

p  -  spotřeba vápence na 100 kg rudy (kg) 

Stupeň oxidace železa je měřítkem redukovatelností. Stupeň oxidace vypočítáme 

podle vzorce.  

   (
    

    
)          (%) (2) 

Stupeň zásaditosti je daný vztahem zásaditých a kyselých hlušinových složek. 

   
   

    
                         

       

          
      (1) (3) 

- fyzikální vlastnosti (vlhkost, měrná hmotnost, kusovost, sypné vlastnosti, pórovitost, 

mechanická pevnost), 

- metalurgické vlastnosti (redukovatelnost, průběh měknutí). [3] 

2.1.2 Rozdíl mezi aglomerátem a peletami 

Vlastnosti rud a podmínky vysokopecního pochodu si vynutili úpravu rud na 

požadovanou kvalitu. Neupravené surové rudy obsahují vedle hlavního kovu různé škodlivé 

příměsi: síru, arzén a jiné a tyto přecházejí do surového Fe což je nežádoucí.  

Metody úpravy rud je  možno rozčlenit na studené (drceni, třídění, rozdružování, 

zprůměrňování) a teplé (pražení, peletizace, aglomerace). 

Dobrá kvalitní vsázka do VP by se měla skládat hlavně z aglomerátu případně pelet. 

Mnoho producentu používá kombinaci pelet a aglomerátu a jejich poměry se dost významně 

diferencují. Kovonosné materiály ve vsázce ukazuje Obr. 2. [5] 
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Obr. 2: Materiály ve vsázce zleva Aglomerát 90% < 25 mm, Pelety 11 mm (± 2 mm), 

Kusová ruda 6 – 25 mm[8] 

2.1.2.1 Aglomerace 

Hlavním účelem spékání železných rud (aglomerace) je zkusovění  prachových 

surovin pro výrobu surového železa ve vysoké peci se současnou změnou jejich vlastnosti. 

Vznik aglomerátu je důsledkem měknutí a natavování povrchu větších částic. Vsázka pro 

výrobu aglomerátu se skládá ze tří základních částí. 

a) Rudná část vsázky je tvořena aglomerační rudami (agloruda) a železorudnými 

koncentráty o zrnitosti pod 10 mm a prachové odpady obsahující železo.  

b) Aglomerační koks je prachová frakce vyráběného koksu o zrnitosti 0 až 3 mm..  

c) Zásadité přísady tvoří dolomitický vápenec, vápenec, případně dolomit. Jejich úloha je 

zabezpečit dostatečnou bazicitu vysokopecní vsázky. 

Máme tři druhy aglomerátu: kyselý aglomerát, samo-tavný aglomerát a aglomerát se 

zvýšeným obsahem tavidla. Mezi hlavní kvalitativní kritéria vyrobeného aglomerátu patří 

jeho redukovatelnost a pevnost. Mírou pevnosti aglomerátu může byt množství vratného 

aglomerátu (frakce aglomerátu pod 6,3 mm). Když pevnost hotového aglomerátu klesá tak 

redukovatelnost stoupá a naopak. [5] 

2.1.2.2 Peletizace rudných surovin 

Pelety se vyrábějí vždy na území těžby železných rud a do metalurgického závodu se 

dovážejí. Peletizace je způsob zkusovění materiálů o zrnitosti zpravidla menší než 0,2 mm.  

Vsázka pro výrobu pelet se skládá z rudné části a pojiv. Rudná část je tvořená 

bohatými koncentráty. Důležitá je dobrá smáčivost povrchu zrn. 

Druhou složkou paletizační vsázky je pojivo. Nejčastěji se používá bentonit, který 

zdokonaluje sbalování paletizační směsi a pevnost sbalků i pelet. Vsázka neobsahuje palivo a 

bazické přísady, k ohřevu se používá většinou plynu. [5] 

Rozhodující vliv na soudržnost sbalků mají kapilární síly na surové sbalky také pusobi 

i adhézní a kohézní sily. Teorie vypracována p. Tigerskjöldem o velikost kapilárních sil byla 

odvozená z obecného vztahu pro stanovení výšky sloupce kapaliny v kapiláře: 
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  (  ) (6) 

kde   je  povrchové napětí kapaliny (N ∙ cm
-1

) 

     -  stykový úhel kapaliny - tuhá fáze 

  r  -  poloměr kapiláry (cm)  

      -  hustota kapaliny (g ∙ cm
-1

) 

   g  -  tíhové zrychlení (cm ∙ s-2
) 

V porovnání s aglomerátem mají pelety rovnoměrnější granulometrické složení a nižší 

podíl zrnitostní třídy 0 - 5 mm.  

Výsledky získané při zpracování pelet ve vysoké peci potvrdily, že vedle zvýšení 

obsahu železa ve vsázce se použitím pelet zmenšil podíl jemnozrnných části vsázky 0 - 5 mm 

a zlepšily se plynodynamické podmínky v peci. 

Aglomerát se v průběhu redukce ve vysoké peci rovněž rozrušuje, ale vytváří se 

zejména zrnitostní třída  5 - 10 mm. 

Aglomerát tedy podléhá rozrušení v celém objemu a pelety tvoří prachovou třídu, 

vzniklou oddělováním povrchových vrstev. Ve spodní části šachty se aglomerát nerozpadne, 

nastává zde vysokoteplotní rozrušení a měknutí. Malý otěr je předností aglomerátu před 

peletami.  

 Množství strusky, které vzniká při tavení pelet je menší než při zpracování aglomerátu, 

proto je také vliv popela na chemické složení konečné strusky výraznější.[7] 

2.1.3 Palivo pro vysoké pece  

Palivo vysokopecní vsázky je složeno především z vysokopecního koksu. Neměnnou 

součásti každého koksu je popel, který by neměl přesáhnout 8 - 9  %, vlhkost 4,5 %, síra 1 % 

a prchavé látky 1 %. Naproti tomu obsah uhlíku by měl být větší než 90 %. Koks ve 

vysokopecním pochodu plní následující funkce: 

- palivo dodává teplo na ohřev a roztavení vsázkových surovin a teplo potřebné na 

endotermické reakce pochodu, 

- redukční činidlo dodává uhlík a oxid uhelnatý na redukci oxidů kovů, 

- nauhličovalo dodává uhlík pro nauhličení surového železa, 

- nosná kostra vsázky zabezpečuje prodyšnost pro plyn a propustnost pro tekuté 

produkty tavby v zóně vyfučen  
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Koks je nejdražší komponenta vysokopecní vsázky a jeho produkce souvisí se 

zvětšeným ekologickým zatížením životného prostředí. Z těchto důvodu jsou trvalé snahy o 

redukci jeho měrné spotřeby. V posledních letech se část spotřeby koksu snižuje využitím 

náhradních druhů paliv, a to: 

- plynných – topné plyny, např. zemní plyn koksárenský plyn  

- kapalných -  topné oleje, olej z dehtu, mazut, 

- práškových -   koksovatelné i nekoksovatelné uhlí, koksový prach 

- 5% podílem hnědého uhlí ve směsi s černým uhlím.(TŽ) [3] [5] 

2.1.3.1 Požadavky na jakost vysokopecního koksu 

Kvalita koksu má pro výrobu surového železa prvořadý význam nejen z 

technologického, ale i z ekonomického hlediska. Vyšší pevnost koksu za studena i za tepla 

výrazně zlepšuje využití (zejména pokud jde o velkoobjemové pece) a celkový výkon pece.  

Vyšší hodnoty CSR a I20 současně umožňují zvýšit objem injektovaných náhradních 

redukčních činidel a snížit celkovou spotřebu redukčních činidel. Obě tyto skutečnosti mají 

pozitivní vliv na nákladovou stránku výroby surového železa. Zvýšení kvality koksu má z 

ekonomického hlediska význam pouze tehdy, budou-li vyšší náklady na výrobu koksu 

kompenzovány zlepšením výkonu VP. Zkušenosti z provozu VP, které intenzivně využívají 

technologii injektáže prachového uhlí, oleje nebo plastů dokazují, že současné chemické a 

fyzikální vlastnosti koksu musí být pozvednuty na vyšší úroveň než v minulosti. Zejména 

vyšší pevnost koksu za studena (hodnoty M40 a I20) a za tepla (CSR) má pozitivní vliv na 

provoz vysoké pece. Největší vliv na kvalitu koksu má však výběr uhlí. [12] 

Výše uvedené vlastnosti koksu se vyhodnocuji pomoci zkoušek, které se zaměřují na 

hodnocení fyzikálních a fyzikálně mechanických vlastností koksu. Které se zjišťují pomocí 

bubnových a pádových zkoušek a také k vyhodnocení reaktivity koksu: 

1. Zkouška MICUM popisující pevnostní charakteristiky koksu za studena v oxidační 

atmosféře. Odpovídá namáhání koksu při třídění, skladování, dopravě koksu do VP a 

jeho pobytu v horní části šachty VP 

2. Zkouška CSR – CRI, která popisuje odolnost vůči degradaci koksu v průběhu 

Boudouardovy reakce. Určitou alternativou této zkoušky u nás může být zkouška 

reaktivity vysokopecního koksu dle VÚHŽ Dobrá a. s. 

3. Bubnová zkouška IRSID je vlastně modifikovaná zkouška MICUM pro drobnější 

koks (nad 20 mm). Hodnotí se pevnost I20 (zbytek po 500 otáčkách na sítě 20 mm) a 

otiravost I10 (procentuální podíl, který propadne sítem o průměru 10 mm). [3] 
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2.1.4     Struskotvorné přísady 

Struskotvorné přísady se přidávají do vysoké pece kvůli převodu hlušiny kovonosné 

vsázky a popela koksu do strusky vyhovujícího chemického složení a metalurgických 

vlastností. V souvislosti od složení hlušiny rudy a typu paliva se používají zásadité nebo 

kyselé struskotvorné materiály. 

   Většinou jsou nezbytné zásadité materiály, protože většina hlušinových podílů jsou 

kyselého charakteru. Při produkci surového železa za použití vysokopecního koksu se všude 

používá jako struskotvorné přísady vápenec, dolomitický vápenec, který obsahuje mimo 

CaCO3 ještě MgCO3, dolomit, nebo vápno. 

      Pokud se jedná o zásaditou hlušinu, používají se jako struskotvorné přísady kyselé 

složky-křemenec, resp. hlinité přísady – bauxit a hlinité břidlice. 

      Podíl zásaditých složek ve vysokopecní vsázce se v současnosti velmi omezuje. 

Spodní hranice zrnitosti by neměla klesnout pod 20 mm, aby se nesnižovala prodyšnost a 

neměla by přesahovat 40 mm z důvodu opožděné disociace až ve spodní části pece. Toto 

snižuje teplotu, jež by měla být v této oblasti co nejvyšší. Zároveň CO2 z disociace reaguje 

s uhlíkem koksu (Boudouardova reakce), která je též silně endotermická a snižuje průměr zrn 

koksu ve spodní části vysoké pece. Zhoršuje se mezerovitost koksové vrstvy a klesá 

výrobnost vysoké pece. [8] 

2.2 Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci 

Práce vysoké pece je podmíněna neustálým poklesem vysokopecní vsázky a 

neustálým prouděním redukčních plynů v protisměru. To znamená, že síly působící na částice 

vsázky směrem dolů musí být větší než síly působící proti poklesu vsázky – kinetická energie 

plynu, třecí síly a nadnášivá síla koksu ponořeného do surového železa a strusky. 

Hořením paliva před výfučnami, hlavně koksu, vzniká plyn se značným obsahem 

redukčních složek CO, H2, který prouděním sloupcem vsázky v peci tuto redukuje, zahřívá a 

taví. Spalováním koksu, tavením kovonosné složky vsázky a odpichy taveniny z pece, vzniká 

stále nové místo pro pokles vsázky a jejím následným doplňování přes sazebnu. 

Protiproud vsázky a plynu má velký dosah na práci vysoké pece viz obr. 3. Jen při 

maximálním využití tepla plynů a jejich redukčních kapacit je možno dosáhnout nejlepších 

technických a ekonomických kritérii. Využiti tepla vysokopecního plynu je v současných 

vysokých pecích cca 85% a využití redukčních schopnosti dosahuje 47 až 49%. 

Optimální rozdělení proudění plynu a vsazky je odůvodněno tím, že v místech, 

kterými proudí plyn v množství větším než je nezbytné, se zcela nevyužije a odchází z VP s 
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vysokou teplotou a nízkým obsahem oxidu uhličitého. Při nízkém množství plynu se sice 

dobře zužitkuje jeho redukční kapacita, ale množství tepla, které předá plyn vsázce, není 

dostatečné na ohřátí surovin na požadovanou teplotu a na náležitý průběh redukce. [3] [5] 

 

 

Obr. 3: Schéma protiproudu ve vysoké peci [8] 

 

 G>V  (7) 

                                       
 

 
      

        (8) 

 

kde:  ρm  je hustota zrn vsázky (kg ∙ m-3
)  

 wg  –  rychlost proudění plynu (m ∙ s-1
) 

 ρg  –  hustota plynu (kg ∙ m-3
) 

 h  –  vzdálenost od hladiny zásypu (m)      

 T  –  třecí síly (N) 

 A  –  vztlaková síla od koksu ponořeného do strusky a surového železa je znázorněná 

na obr. 4. 

 
Obr. 4: Výsledná vztlaková síla [8] 
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Je třeba si uvědomit, že plyno-dynamická propustnost koksu je značně lepší, než 

propustnost rudy. Je to důsledek faktu, že koks je daleko hrubší než aglomerát a pelety, tím 

jsou dutiny ve vrstvě koksu o hodně větší. Kupříkladu typická střední velkost koksu ve 

vysoké peci je 45 až 55 mm, zatím co střední velikost aglomerátu je 18 až 25 mm a pelet od 

10 do 12 mm. Následkem toho jsou určujícím faktorem prouděni plynu ve vysoké peci vrstvy 

železonosné vsázky a vrstvy koksu plní funkci rozdělení plynu obr. 5. 

 

Obr. 5: Ukázka distribuce plynu přes koksové vrstvy [8] 

V zóně teplot 1000-1200C není ještě rudná část vsázky s přísadami úplně roztavená a 

formuje těstovitou hmotu, která klade proudu plynu největší odpor. Toto tzv. kohezivní 

pásmo může mít různý tvar a různou střední výšku. Pro plynulý chod pece je důležité, aby 

toto plastické pásmo mělo co nejmenší střední výšku a zasahovalo do vysokých teplot. [3] 

Nad plastickým pásmem je oblast tzv. suchého pásma, mezi nímž může plyn proudit 

bez větších potíží jen v tom případě, má-li vsázka vhodné granulometrické složení, na rozdíl 

od toho pod plastickým pásmem jsou jen roztavené produkty tavby a žhavý koks. 

Hlavní překážkou pro proudění plynu tuhou vsázkou jsou drobné a prachové podíly 

surovin. Z tohoto důvodu se dbá na to, aby před jejich zavazením do pece byly odtříděné 

podíly pod 5 - 6 mm. [5] 

Odpor proudění plynu ve vysoké peci nejlépe charakterizuje hodnota tlakové ztráty 

plynu P. Její využití má tu přednost, že pro kterýkoli výškový sektor je poměrně snadno 

měřitelná a pro celou pec zhruba koresponduje rozdílu tlaku větru v okružním větrovodu a 

tlaku plynu na sazebně. [3] 
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Nejčastěji se vyjadřuje Ergunovým vztahem: 

     
   

  
 
  

   
 
     

 

 
 
 

  
 
  

 
   (Pa)   (9) 

kde  ΔP je ztráta tlaku plynu v zrnité vrstvě (Pa) 

 ξ – součinitel aerodynamického odporu (1) 

 ε  –  mezerovitost vrstvy (m
3∙ m3

) 

 Δh – výška hodnoceného sloupce (m) 

 d  – střední lineární rozměr zrn (m) 

   – součinitel tvaru zrn (1) 

 ρ0 –  hustota plynu (kg ∙ m-3
) 

 ω0² – rychlost proudění plynu (m ∙ s-1
) 

 T – skutečná teplota plynu (K) 

 T0 –  standardní teplota plynu (K) 

 P – skutečný tlak (Pa) 

 P0 – standardní tlak (Pa) 

2.2.1 Řízení protiproudu vsázky a plynu ve vysoké peci 

Produktivita pece je určována množstvím energie spotřebované v pochodu. Tepelné 

ztráty přes stěnu a přílišná teplota plynu na sazebně jsou ukazateli energetických ztrát.  

Můžou byt rozlišené dva základní typy distribuce plynu v peci: 

1. středovým (vnitřním) režimem  

2. chodem při stěně (vnějším) 

Pro vysvětlení diference v chodu byla vytvořena typologie. Taktéž můžou byt 

pozorované přechodné (smíšené) typy. 

V peci se “středovým režimem“ je proudění plynu usměrněné do centra vysoké pece. 

V tomto případě střed pece obsahuje jen koks a hrubozrnné vsázkové materiály a je nejvíc 

propustnou zónou v peci. Zóna tavení zaujímá “tvar převráceného V“. 

V peci s vnějším chodem je proudění plynu středem brzděné měknoucím a tavícím se 

vsázkovým materiálem. Plyn proudí přednostně přes zónu s největší permeabilitou, to je při 

stěně. V tomto případě zóna tavení zaujímá formu “W tvaru“. Obr. 6 znázorňuje oba dva 

typy. Oba typy můžou být použité pro řízení vysoké pece, ale mají své vlastní nedostatky 

(nevýhody). [9] 
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 a) b) 

 

Obr. 6: Dva typy oblasti (zóny) tavení a) centrální režim, b) obvodový režim  

Propustnost (permeabilita) rudne vsázky je determinovaná množstvím jemných častíc. 

[9] 

Množství jemných častíc je determinované: 

- Účinnosti prosívaní v prostorech kryté skládky. 

- Fyzikální degradací v období dopravy a sázeni. 

- Používanou metodou distribuce vsázky. 

- Nízkoteplotní degradací kvalita vsázky. 

Řízení proudění plynu je dosahované hlavně pomocí distribuci vsázky. Obr. 7 ukazuje 

křivky obsahu CO2  a teploty v radiálním směru vysoké pece (4 m pod hladinou zásypu). 

Rozdělení proudění plynů ve vysoké peci závisí na rozčlenění materiálů na sazebně, od 

rádiusu, a hladkosti kanálů, kterými plyn proudí v sloupci vsazky, od opakovaného roztřídění 

surovin, ke kterému dochází v průběhu jejich klesání do dolní části šachty, od pórovitosti 

vsázkových materiálu, od průběhu hořeni koksu před výfučnami, tj. od velikostí oxidační 

zóny. Pro vyvážený pohyb materiálů v peci by pokles na periferii měl být o 40 – 60 % vyšší 

než pokles v centru pece. 
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Obr. 7 : Křivky obsahu CO2  a teploty v radiálním směru vysoké pece (4 m pod hladinou  

zásypu): a)při pravidelném chodu pece, b)při vnějším chodu pece, c)při vnitřním chodu pece 

[6] 

2.2.2 Plynodynamika vysoké pece 

Protiproudá soustava vysoké pece má vliv na vsázkové suroviny po dobu 5 – 7 hodin, 

které klesají od sazebny až po úroveň výfučen. Doba zdržení plynu ve vysoké peci obvykle 

kolísá mezi 5 až 10 vteřinami. Role různých oblastí ve vysoké peci může být vyjádřena jako 

geometrické útvary ve válci dle obr. 8. Na základě tohoto obrázku může být funkce 

jednotlivých zobrazených oblastí popsána následovně: 

1. Oblast ukládání a distribuce vsázkových materiálů. 

2. Suchá (koksová) zóna s centrálním sloupcem koksu ve středu šachty. Typické 

puchnutí suchých vsázkových materiálů nepřevyšuje 2 – 3% původního objemu. 

3. Kohezivní zóna pro rozměklou železorudnou vsázku. V této oblasti je prostor mezi 

kusy zaplněn těstovitou hmotou. Stejně jako zóna „2“ je i kohezivní zóna „3“ 

charakterizována oddělenými vrstvami železorudné vsázky a koksem 

4. Zóna tavení. 

5. Oxidační oblasti před výfučnami. 
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6. Zóna „mrtvého muže“. Má obvykle kónický tvar. Mrtvý muž je částečně ponořen do 

tekuté lázně s časově proměnlivou akumulací taveniny a „odpouštěním“ taveniny z 

nístěje. 

7. Oxidační oblast před výfučnami, kde koks a alternativní paliva konvertují na redukční 

plyn. 

8. Tekutá lázeň.  

 

Obr. 8: Geometrie vysokopecního pochodu[4] 

Pokles vsázky ve vysoké peci je způsoben: 

- hořením koksu v zóně výfučen, 

- úbytkem objemu materiálu usazením menších zrn mezi větší kusy, 

- změnami ve fázovém stavu materiálu (přeměna pevné fáze na kapalnou, zvlášť pak 

zplyňování, směřuje k redukci objemu). 

Rychlost sestupu materiálu je okolo 3 až 4 (m∙h–1
). Maximální rychlost je obvykle 

pozorována v periferní oblasti nad výfučnami a klesá směrem ke středu pece. V současnosti je 

gradient rychlosti proudění plynu po průřezu pece snižován zdokonalením vysokopecní 

technologie a úpravou vsázkových materiálů. V některých vysokopecních provozech je řízení 

rozdělení vsázky a plynu prováděno automaticky a jednotně. Pro vyvážený pohyb materiálů v 

peci by pokles u stěny měl být o 40 – 60 % vyšší než pokles v centru pece. [4] 
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2.3 Zavážení vysoké pece 

Zavážením (sypáním) se rozumí vytváření struktury sloupce vsázky v prostoru vysoké 

pece. Struktura materiálů ovlivňuje většinu procesů vysokopecního pochodu: 

plynodynamickou prodyšnost, styk tuhé vsázky a plynu, výměnu tepla a průběh redukce, 

polohu a tvar kohezivního pásma a popis „mrtvého muže“.  

Účelem sypání je dosáhnout rovnoměrného proudění redukčních plynů po průřezu i 

výšce vysoké pece a to tak že sypeme drobnozrnný materiál tam, kde chceme proudění 

potlačit a hrubozrnnou vsázku (koks) tam, kde chceme proudění podpořit. K tomu 

potřebujeme vědět jaká je konkrétní distribuce plynových proudů. Radiální rozložení 

plynových proudů vyhodnocujeme na základě měření teploty plynu a obsahu CO2 a v ose 

sazebny nad povrchem vsázky. 

Chápání rozdělení vsazky je značně komplikovaný proces, protože distribuce vsázky 

je výsledkem interakce rysů vsázkových surovin se vsázkovým mechanismem. Obr. 9 

znázorňuje násypné uhly jednotlivých materiálů používaných ve vysoké peci. Koks má 

nejstrmější násypný uhel, pelety mají tento uhel nejnižší a aglomerát je v polovině. A teda při 

peletové vsázce, mají pelety tendencí sesypávat se (sestupovat) do středu pece. [5] 

 Koks: 35-38°  Aglomerát: 29-33°  Pelety: 25-26° 

 

Obr. 9: Segregace a násypné uhly[9] 

Jemné částice se koncentrují v místě dopadu a hrubé částice se pohybují dolů, zatímco 

jemné částice zůstávají pod místem dopadu. Tento mechanizmus je známy jako segregace 

(roztřídění) vsázkových surovin.  

Suroviny se do vysoké pece dopravují z denních zásobníků (zásoba cca 1 den). Před 

nasypáním do skipové nádoby se jednotlivé suroviny třídí. Odstraňuje se drobná frakce, podle 

požadavků na jejich zrnitost. Důležité je to hlavně u rudné části vsázky, kde se odstraňují zrna 

pod 6,3 mm respektive 5 mm. [3] 

2.3.1 Zařízení sazebny 

Sazebna tvoří horní část vysoké pece a má válcový tvar. Přes sazebnu se dostávají 

veškeré vsázkové suroviny do vysoké pece. Obsahuje vlastní sázecí zařízení a další zařízení 

jako např. skipový výtah, materiálové komory, atd. 
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Požadavky na moderní sázecí zařízení vysoké pece: 

- musí umožňovat rozdělování vsázkových surovin po celém průřezu sazebny, 

- musí dokonale utěsňovat pec a zabránit tím úniku vysokopecního plynu, 

- musí dovolovat rychlou výměnu vadných součástí, 

- musí dlouhodobě odolávat účinkům zvýšené teploty a erozivním účinkům prachu 

obsaženého v plynu. 

Vlastní distribuce vsázky po profilu sazebny se realizuje sazebním zařízením. 

Zvonová sazebna je již technicky zastaralá, neboť úhel zvonu se nedá měnit a členění vsázky 

po průřezu sazebny se realizovalo hlavně řízením množství a pořadí jednotlivých vsázek. 

Příklad zvonové sazebny je na obr. 10. 

 

 Obr. 10: Násypné zařízení Mc Kee s otočným rozdělovačem české konstrukce [7] 

Zvyšování užitečného objemu vysoké pece a používání vysokého tlaku způsobilo, že 

zvonové sazebny, nebyly schopny zabezpečit účinné rozdělení složek vsázky po povrchu 

vsázky ani utěsnit vnitřní prostor vysoké pece od okolního prostředí. 

Z těchto důvodů byla vyvinuta bezzvonová sazebna. Princip je ve dvou materiálových 

komorách, které se střídavě propojují s pecním prostorem, nebo s plnícím zařízením 

(rozdělovací násypka). 

Ve vlastní peci se otáčí sklopný žlab, jenž člení materiál po povrchu vsázkového 

sloupce v radiálním směru. Žlab může mít 2 rychlosti otáčení, může zastavit a sypat na jedno 

místo (bodově). V podstatě může sypat vybranou složku vsázky na libovolné místo sazebny. 

Složitým problémem je spojit informace o aktuálním existujícím profilu povrchu vsázky a o 

rozložení plynových proudů s funkcí bezzvonové sazebny. Popis bezzvonové sazebny je na 

obr. 11.    Mimo relativně dokonalých možností ukládání komponent vysokopecní vsázky na 
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povrch vsázky a účinného utěsnění vysoké pece je velkou výhodou simplifikace oprav 

sazebny. [3] 

 

Obr. 11: Popis bezzvonové sazebny [7] 

2.3.2 Roztřídění a vytvářeni heterogenní vrstvy 

Pote, co je vsázka nasypána do pece jsou pěchovány hrubé částice koksu na povrchu 

koksové vrstvy, směrem do středu pece. Tento efekt je nazývaný tlačení koksu a je více 

výrazný když se do pece fouká vysokopecní vítr. Teplota vysokopecního plynu se pohybuje 

na sazebně v širokém spektru teplot (100-500 ° C) to má také za následek různou distribuci 

vsázkových materiálů. Je to znázorněné na obr. 12. [9] 

 

Obr. 12: Efekt tlačeni koksu při proudění plynu [9] 
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Protože průměrný rozměr koksu od 45 do 55 mm je mnohem větší než u pelet a 

aglomerátu (typicky pod 15 mm, resp. 25 mm), součásti vsázky nasypané na vrstvu koksu 

budou mít tendenci vytvářet heterogenní vrstvu. Tvorba heterogenních vrstev je umožněna 

výskytem výčnělků nebo prohlubní ve vyzdívce šachty nebo také na vyčnívající chladnici.  

Heterogenní vrstvy mají rozdílnou propustnost a můžou způsobit obvodovou nepravidelnost 

pochodu. Na obr. 13 je jasně patrná penetrace kovonosné části do vrstvy koksu. 

Spojený CFD-DEM model je schopen posoudit dopad těchto změn teploty a 

objemového průtoku plynu, stejně jako také protiproudu vsazky a plynu níže v peci. [11] 

Obr. 13: Experimentální (vpravo) a DEM simulace (vlevo) výsledky experimentu s 

heterogenní  peletovou vrstvou. Koksové frakce jsou znázorněny malé (zeleně), střední 

(modře) a velká (bíle), zatímco pelety jsou znázorněny světle šedou barvou [11] 

2.4 Injektáž prachového uhlí 

Všeobecnou snahou dnešních závodů produkujících surové železo je náhrada části 

deficitního metalurgického koksu alternativním palivem a snížit tím cenu vyráběného 

surového železa. Existuje celá řada alternativních paliv, kupříkladu: zemní plyn, oleje, dehty, 

plasty, ale zásadního rozšíření doznalo využití injektáže prachového uhlí PULVERIZED 

COAL INJECTION (dále PCI). 

Při PCI je nutná vyšší teplota vysokopecního větru z důvodu, že uhlí obsahuje 

nespalitelnou složku (popel), která obsahuje nehořlavé anorganické látky. Popel a částice 

nespáleného uhlí jsou schopny bránit distribuci plynů a tekutých produktů tavení. Toto má za 

důsledek úbytek výkonu vysokopecního agregátu. Z tohoto důvodu je podstatné znát chování 

uhlí při injektáži do vysoké pece. 

Spalování uhlí je komplexní pochod. Vlastnosti uhlí je nutno zhodnotit z hledisek 

analyzovaných kritérii. Celosvětově se uhlí člení podle kritérii těchto klasifikačních tříd: 

- ASTM D388: klasifikace uhlí podle stáří 

- Mezinárodní klasifikace černého uhlí podle typu 

- Mezinárodní systém pro klasifikaci hnědého uhlí a lignitu 



   21 

Kaszperydes, Aleš. Řízení chodu VP s proměnlivou vsázkou. 

  Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

- ISO 2950: Hnědé uhlí a lignit – klasifikace na základě souhrného obsahu vlhkosti a 

dehtu 

Obr. 14 prezentuje výhřevnost a obr. 15 složení dvanácti uhelných tříd, od hnědého 

uhlí po meta-antracit, na podkladu klasifikace ASTM. Černé uhlí má tmavě černou barvu a 

vyznačuje se vyšší křehkostí. Sub-bitumenové uhlí má matnou černou barvu, relativně nízkou 

vlhkost a nízkou výhřevnost. Hnědé uhlí má vysoký obsah vlhkosti a nízkou výhřevnost. 

Černé uhlí má nejvyšší houževnatost vůči rozpadu na vzduchu ze všech tří druhu uhlí 

následuje ho sub-bitumenové a hnědé uhlí. Obsah vlhkosti černého uhlí je nízký, obsah 

těkavých látek středně vysoký až vysoký a výhřevnost je vysoká. Nakonec antracit se 

vyznačuje černou lesklou barvou, je tvrdý a křehký. Má nízký obsah vlhkosti a vysoký obsah 

uhlíku [17]. 

 

Obr. 14: Výhřevnost uhlí [17] 
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Obr. 15: Složení uhlí [17] 

V okamžiku injektáže částice uhlí do vysoké pece, jsou tyto předehřívány sáláním z 

plamene. Potom se začne uvolňovat prchavá hořlavina a proběhne vznícení dané částice a je 

také pravděpodobný průběh obou těchto děju současně. Po uvolnění všech prchavých látek 

začíná zplyňovaní uhlíku. Stupeň zplyňovaní uhlíku je nižší než uvolnění prchavé hořlaviny. 

Zplyňovaní uhlí se skládá z několika kroků, které jsou znázorněné na obr. 16. Všechny tyto 

stadia následují okamžitě za sebou a dochází k jejich častěnému vzájemnému překrývaní. Po 

zplynění uhlí vzniká popel, popřípadě i nespálený zbytek (polokoks) [18]. 

 

Obr. 16: Fáze zplynovaní uhlí [18] 
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Přímé pozorování pohybu skupiny částic prachového uhlí je vzhledem k vysoké 

rychlosti a teplotním podmínkám obtížné. Na obr. 17 je model pro pozorování chování částic 

injektovaného prachového uhlí [17]. Jednotlivé oblasti oxidace uhlíku z injektovaných 

náhradních paliv jsou popsány na obr. 18. 

 

Obr. 17: Experimentální laboratorní zařízení pro injektáž náhradních vysokopecních paliv 

[19] 

 

Obr. 18: Oblasti oxidace uhlíku z injektovaných náhradních paliv[19] 

Zařízení se skládá z vysokotlaké (0,5 MPa) a nízkotlaké části (0,26 MPa) a simuluje 

pochody při injektáži pevných látek do oxidační oblasti vysoké pece. Oblast 1 představuje 

oblast výfučny až po konec injektáži trysky. Oblast 2 simuluje injektáži trysku, zatímco oblast 

3 zahrnuje oblast, ve které pevné látky vstupují do proudu horkého větru. Oblast 4 zařízení 

odpovídá oblasti oxidační zóny před výfučnami vysoké pece. Zařízení umožňuje průběžnou 

analýzu vzniklých plynů a tím i dosažení přesnějších výsledků. Získaný plyn je přiváděn do 

analyzátoru a analyzován na obsah CO, CO2, CH4, H2 a O2. [19] 
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2.5 Opatření při provozování technologie injektáže prachového uhlí do 

vysoké pece 

Pro dosažení ustáleného chodu vysoké pece při velkém množství PCI je potřebné 

dodržet tři předpoklady: 

- zajistit dobrou permeabilitu (prodyšnost) ve vyšších částech vysoké pece 

prostřednictvím tepelného toku a řízené distribuce vsázky, 

- Zajistit dobrou redukovatelnost a prodyšnost v dolní části vysoké pece prostřednictvím 

vyšší redukovatelnosti aglomerátu  

- Potlačit množství podílu jemnozrnného koksu v oblasti „mrtvého muže" na minimum 

v součinnosti s vyšší pevností koksu a hodnoty indexu CSR koksu. 

Z požadavkem provedení těchto podmínek musí být vyvinuta kombinovaná 

technologie pro řízení čtyř významných faktorů: distribuce vsázky, podmínky v oxidačně-

redukční oblasti, úroveň tepelného proudění a podmínky v „mrtvém muži“.  

Za situace, že se navýší množství injektovaného prachového uhlí do VP, je podstatné 

potlačit rozvinuté obvodové proudění plynu, V jádru je řízení rozdělování vsázky 

uskutečňováno na základě souhry centrální vsázky koksu a používání pohyblivého 

odrazového pancíře, viz příloha obr. 1 nebo bezzvonové sazebny. Zvláště je podstatné 

pomocí řízené distribuce vsázky, upravovat kohezní zónu ve tvaru obráceného písmene „V“. 

Rychlost proudění vysokopecního větru uvnitř výfučen musí být řízena s cílem 

udržování dané hloubky oxidačně-redukční oblasti. Pozice injektážní trysky se při navyšovaní 

množství injektovaného prachového uhlí musí posunout směrem dovnitř VP, aby tak byla 

zachována neměnná délka mezi vrcholem hoření a ústím výfučny. 

Pro zachování potřebné výše tepelného toku musí být zvýšeno obohacování větru 

kyslíkem. Vysoká teplota plynu na sazebně může být také způsobena malou rychlostí klesání 

surovin. Vysokopecní vítr s vysokým obohacením kyslíkem může zvyšovat míru tepelného 

proudění v důsledku se snižováním objemu nístějových plynů. Toto také zkracuje délku 

oxidačního pásma s příčinou zvyšování teploty chladnic. Proto je nutné zachovat dostatečnou 

rychlost proudění větru. 

Je důležité udržovat vysokou prodyšnost v zóně „mrtvého muže" s nižším stupněm 

degradace koksu za účelem udržování nižšího tlakového poklesu ve vysoké peci. Injektování 

velkého množství prachového uhlí má za následek menší objem koksu v šachtě pece a delší 

dobu pobytu koksu ve vysoké peci, takže pevnostní vlastnosti koksu mohou být v této oblasti 

snadněji degradovány. Současně se musí zlepšit kvalita koksu. Tlakový pokles ve vysoké peci 

se mnohonásobně zvýší, pokud bude v oblasti „mrtvého muže" přítomen velký podíl 
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jemnozrnného koksu. Podíl jemnozrnného koksu by se měl redukovat na podkladě větší 

kusovosti a vyšší pevnosti za studena prosazovaného koksu.[9] 

2.6 Řízení Vysoké pece pomocí matematických modelů a expertních 

systémů   

Hluboké poznání fyzikálně-chemických dějů ve VP umožňuje sestavování 

matematických modelů, které počítač zpracuje a předá obsluze. Vysoké pece byly brzy 

vybaveny tzv. základních automatizačních systémů, aby bylo možné automaticky ovládat 

další a další části provozu. Matematické vysokopecní modely, které byly dosud vypracovány, 

lze rozdělit na statistické, bilanční jedno dvou a vícepásmové, reakčně kinetické dynamické a 

kineticko-dynamické. Většina řídicích systémů je budována tak aby bylo možné měnit jak 

rozsah řízení, tak i úroveň řídicích algoritmů.  

Další etapou řízení vysokopecního pochodu jsou tzv. expertní systémy. Když se 

podíváme na všechny stávající expertní systémy vysokých pecí, můžeme vidět, že existují tři 

různé druhy, které jsou v souladu s historickým vývojem těchto systémů: 

- Inteligentní alarmující a predikující expertní systém používá naměřená procesní data, 

vyhodnocuje je, kombinuje různé hodnoty a tvoří složitější diagnózy a prognózy. 

Nicméně nebyl schopen snížit náklady na provoz. 

- Poradní expertní systém jde ještě o krok dále jako výše zmíněný. Kromě právě 

stanovené diagnózy, také ukazuje konkrétní opatření, které mají být provedena 

provozovatelem, ale poslední rozhodnutí má operátor. Tímto také nemohl výrazně 

snížit náklady na provoz. 

- Expertní systémy s uzavřenou smyčkou: Hlavní rozdíl do poradenského systému je 

automatické a simultánní provedení nápravných opatření v případě potřeby. Systém 

provádí mnoho oprav a úprav procesu najednou, které nelze řešit v interakci 

s obsluhou. Pouze expertní systém s uzavřenou smyčkou je schopen výrazně snížit 

výrobní náklady. Způsob vyhodnocení a analýza dat jsou popsány, viz příloha obr 2. 

[10] [14] 

2.7 Distribuce koksu do středové zóny vysoké pece v Kobe Steel 

Pro případy injektování vysokých množství (180 - 200 kg.t
-1

 surového železa), 

vyvinula společnost Kobe Steel novou technologii, označovanou jako „Chod vysoké pece 

se středově prosazovaným koksem" (Centre coke charged blast furnace operation). Podstatou 

této technologie je centrální zavážení koksu za účelem stabilizace vnitřních podmínek ve VP. 
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Řízení je realizováno prostřednictvím ustáleného radiálního proudění plynu a prodyšnosti 

v oblasti „mrtvého muže". Vliv centrálního zavážení koksu do vysoké pece je shrnut v 

následujícím obr. 19. Jednotlivé zóny pece jsou popsány na obr. 20. 

 
Obr. 19:  Popis děju při centrálním zavážení koksu [15] 

Vlastnosti koksu používaného pro středové zavážení, viz obr. 20 jsou totožné jako v 

případě koksu prosazovaného po obvodu. Nicméně je možné snížit kvalitu obvodově 

zaváženého koksu a tím zlepšit pevnost a velikost koksu prosazovaného do osy vysoké 

pece.[15] 

 



   27 

Kaszperydes, Aleš. Řízení chodu VP s proměnlivou vsázkou. 

  Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

 

Obr. 20: Popis jednotlivých zón po průřezu pece [16] 

2.8 Technologie zavážení směsi aglomerátu s vysokým podílem koksu 

V posledních obdobích získala pozornost a celosvětově se rozšířilo zavážení drobného 

koksu ve směsi s rudou. Zkoumání této technologie věnovala pozornost řada výzkumných 

pracovišť. Jejich práce vesměs potvrdily, příznivé účinky vsázení směsi rudy s koksem. Na 

vysoké peci Nagoya č. 3 v JFE Steel's East Japan Works, přineslo vsázení směsi rudy s 

koksem zlepšení ηCO o 0,4 % a snížení spotřeby paliva o 3 kg.t
-1

 surového železa. Ověřili 

také, že s nárůstem obsahu koksu ve směsi s aglomerátem se zmenšují ztráty tlaku plynu 

v peci. V běžné praxi se do směsi přidává pouze vytříděný koks zrnitosti < 25 resp. < 20 mm, 

což omezuje podíl koksu ve směsi s aglomerátem na max. 5 %.  Zjistilo se také, že při podílu 

koksu ve směsi < 3 %, se veškerý koks spotřebuje ještě před sestupem do oblasti“ mrtvého 

muže“. Výsledky matematického modelování vlivu rostoucího podílu koksu v rudné směsi na 

relativní tlakovou ztrátu v plastickém pásmu ukazuje obr. 21. 
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Modelová rudná vsázka byla složená ze směsi 72%, resp. 58 % aglomerátu s železnou 

rudou, bez přídavku a s přidaným podílem 7,5 % koksu. Tvary plastického pásma a rozdělení 

stupně redukce v peci za uvedených výchozích provozních podmínek jsou zakresleny na obr. 

21. 

 

Obr. 21: Tvar kohezivní zóny [22] 

Podle původního postupu se VP zavážela čtyřmi dávkami v pořadí, K1,K2 R1, R2, 

Drobný koks. v množství 45 kg.t
-1

 surového železa, se přidával ke směsi aglomerátu s 

železnou rudou, V průběhu zkoušek byla celková přísada i hrubého koksu do směsi 

s aglomerátem zvýšena na 120 kg.t
-1
surového železa. Bylo nutné upravit způsob zavazení s 

důvodu segregace vsázkových materiálu. Způsob zavážení se upravil tak že nejdříve se do 

osové části pece zaváží kusový koks, poté se do středu pece zaveze zbylý koks s první dávkou 

k směsi aglomerátu s koksem, následně se zaveze zbylá směs na obvodovou část VP. [22] 

2.9 Teoretická teplota hoření 

Teoretická teplota hoření by se měla pohybovat v rozmezí teplot 1800°C - 2200°C. U 

nižších teplot může dojít k ochlazení, popřípadě k „zamrznutí“ pece, a u překročení 

optimálních teplot k nedostatečnému chlazení a technologicky i ekonomicky nepříznivým 

vlivům při produkci surového železa a vysokému tepelnému namáhání vyzdívky a chlazení 

pece.[3] 

Pro výpočet teoretické teploty hoření se používá vzorec (10): 
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      (°C)  (10) 

kde  TTH  je  teoretická teplota hoření (°C), 

 QHK  -  reakční entalpie koksu (kJ ∙ t-1
s.ž), 

 QPK   -  entalpie předehřevu koksu kJ ∙ t-1
s.ž), 

 QV -  entalpie větru (kJ ∙ t-1
s.ž), 

 QPU  -  entalpie injektovaného uhlí (kJ ∙ t-1
s.ž), 

 QHU  - reakční entalpie hoření uhlíku (kJ.t
-1
s.ž), 

 QD   -  teplo disociace H2O (kJ ∙ t-1
s.ž), 

 QDU  -  teplo disociace uhlí (kJ ∙ t-1
s.ž), 

 QA  -  teplo na ohřev a tavení popela  (kJ ∙ t-1
s. ž), 

 cCO  -  měrné teplo CO (kJ ∙ m-3 ∙ K-1
), 

 VCO  -  objem CO v nístějovém plynu  (m
3
 ∙ t-1

s. ž.), 

 cN2  -  měrné teplo N2  (kJ ∙ m-3 ∙ K-1
), 

 VN2 -  objem N2 v nístějovém plynu  (m
3∙ t-1

s. ž.), 

 cH2  -  měrné teplo H2 (kJ ∙ m-3∙ K-1
), 

 VH2  -  objem H2 v nístějovém plynu  (m
3∙ t-1

s. ž.), 

 cSO2  -  měrné teplo SO2 (kJ ∙ m-3∙ K-1
), 

 VSO2  -  objem SO2 v nístějovém plynu (m
3∙ t-1

sž..). 

Veškeré hodnoty lze vypočítat dle vzorců, které jsou, viz příloha vzorců. 
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3 Popis provozních podmínek v TŽ, a.s. 

V následující kapitole bude popsán provoz a technologie vysokopecní výroby 

surového železa v podmínkách Třineckých železáren, jednoho z předních producentů 

surového železa a oceli v České republice. Třinecké železárny společně s desítkami dceřiných 

společností se řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. Dnes vyváží 

produkty do více než 60 zemí všech světadílů. 

3.1 Popis vysokopecního provozu TŽ, a. s., Třinec 

Provoz VO – výroba surového železa vznikl v květnu 1993 sloučením dvou 

oddělených provozů „příprava vysokopecní vsázky“ a „vysoké pece“. Od roku 2001 se 

provozy výroba surového železa a výroba oceli sloučily a vzniknul provoz VO – výroba 

železa a oceli. [19]. Produkci aglomerátu a surového železa zajišťují v současné době 

střediska: 

- rudná vsázka 

- aglomerace 

- vysoké pece 

3.2 Rudná vsázka 

Toto centrum výroby je tvořeno vysokopecním a aglomeračním rudištěm. 

Aglomerační rudiště zajišťuje vykládku vagónů na čelních výklopnících 5 – 8, vykládku 

materiálů bagry na polních skladech (tzv. pohyb materiálu) a zakládání homogenizačních 

hromad prachových rud, které tvoří základní vsázku (homogenizovanou směs) pro výrobu 

aglomerátu. Přísun jemných i kusových aglorud z železniční stanice Třinec do TŽ, je 

zabezpečován železniční podnikovou dopravou. 

Homogenizační skládka je složená z 6 základních hromad o kapacitě max. 350 000 

tun, přičemž obsah železa se pohybuje v rozmezí 47 – 50 %. V ročním objemu to představuje 

asi 3,17 mil. tun hutních substrátů, tj. aglorudy, koncentrátů, zásaditých přísad (dolomit, 

vápenec 0 až 4 mm), druhotných kovonosných surovin (odprašky, okuje, modifikovaný 

vysokopecní kal, hrubé ocelárenské kaly, produkty mlýnice strusky popř. odpadní vápno z 

kyslíkokonvertorové ocelárny). Homogenizační směs je odebírána korečkovými naběrači a 

pásovou dopravou dopravována do zásobníku na aglomeracích. 

Vysokopecní rudiště má úlohu skladování a dávkování požadovaného množství 

aglomerátu, pelet, kusových rud a vápence (v případě poruch na VP také koksu) pro vysoké 
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pece a zajištění paliva a přísad pro aglomeraci 1 a 2. Požadované vsázkové materiály pro 

vysoké pece (kromě aglomerátu) jsou zajišťovány přes výklopníky č. 3 a 4. Z výklopníků jsou 

suroviny vysypávány a pásovou dopravou dopravovány přes skládkové mosty na úložiště do 

denních zásobníků (vícedenní zásoby) a přebytky vysypány do velkých složišť dál 

distribuovány portálovými jeřáby. Z denních zásobníků jsou jednotlivé vsázkové suroviny 

dávkovány vynášecím zařízením dle předem určeného množství a druhu do tzv. kbelíků na 

pojízdných vahách a tyto kbelíky jsou v ucelených soupravách pomocí železniční dopravy TŽ 

transportovány k vysokým pecím. 

Na vysokých pecích je vsázka za pomoci kbelíkových jeřábů vysypána do růdných 

skipových zásobníků a skipy je přes bezzvonové sazebny zavážena do vysokých pecí. [20] 

3.3 Aglomerace 

Do tohoto produkčního centra přísluší dvě aglomerace (aglomerace 1 a aglomerace 2). 

Na obou aglomeracích se vyrábí spékáním prachových rud a přísad kusový aglomerát o 

požadované bazicitě a chemickém složení. Na aglomeraci č. 1 se produkuje rovněž 

ocelárenský aglomerát pro potřebu kyslíkové konvertorové ocelárny, jenž nahrazuje 

dolomitické vápno. 

Aglomerace mají po dvou spékacích pásech, každý o celkové odsávané ploše 75 m2 se 

16 odsávacími komorami a výškou spékané vrstvy 400 mm. Aglomerační vsázka, kterou tvoří 

homogenizační směs, bazické ingredience, reverzní materiál a jemný koks, je po následujícím 

navlhčení a promíchání v míchačkách primárního a sekundárního stupně transportována 

pomoci pásové dopravy přes dávkovací buben na spékací pás. Dále je aglomerační směs s 

použitím plynové zapalovací hlavy zapálena v povrchové vrstvě. 

Vlivem prosávání postupuje fronta hoření v úzké vrstvě a dochází ke spečení aglomerační 

směsi za vzniku aglomerátu, tento je následně drcen, tříděn, ochlazován a je podroben 

druhotnému třídění. 

Druhotná fáze třídění je tvořena soustavou dvou třídičů, Hewitt – Robins, který odtřídí 

frakci 0 – 15 mm a třídičem Mogensen, který odtřídí frakci 0 – 4 mm, která je po navlhčení ve 

vlhčícím bubnu pomoci pásové dopravy transportována do vagónů a opětovně se vrací na 

homogenizační hromadu. Nadsítné z obou třídičů je posíláno do zásobníku pro vysoké pece. 

Aglomerační spékací pásy jsou opatřeny elektrostatickými odlučovači prachu, které splňují 

emisní limity tuhých znečišťujících látek v úrovni 50 mg/N . V roce 2008 bylo uvedeno do 

provozu odprášení spalin aglomerace č. 1, které garantuje, že se množství emisí tuhých 

znečišťujících látek pohybuje výrazně pod předepsanou úrovní 50 mg/Nm3. [20] 



   32 

Kaszperydes, Aleš. Řízení chodu VP s proměnlivou vsázkou. 

  Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

3.4 Vysoké pece 

Středisko vysoké pece je tvořeno vysokou pecí č. 4 (dále VP 4) a vysokou pecí č. 6 

(dále VP 6.) Obě vysoké pece jsou vybaveny moderní bezzvonovou sazebnou VP 6 typu 

Vítkovice a VP 4 typu fy Paul Wurth s využitím dusíku jako pracovního a chladicího média. 

Náhradním médiem pro bezzvonovou sazebnu jsou zemní plyn a pára. VP 4 využívá čtyři 

ohřívače větru, VP 6 tři. V roce 1999 proběhla generální oprava vysoké pece č. 6. Cílem bylo 

dosáhnout výrobnosti 1150 kt, zvýšit průsadu mazutu na 100 kg/t surového železa, zvýšit 

teplotu dmýchaného větru až na 1250 °C při obohacení větru kyslíkem a dosáhnout životnosti 

pece 15 až 20 let. 

Odparné chlazení rozporu a šachty vysoké pece bylo nahrazeno průtočným chlazením 

upravenou demineralizovanou vodou v uzavřeném okruhu (5. až 10. řada chladnic), přičemž 

do tepelně nejexponovanějších částí pece, tj. sedla, rozporu a spodní části šachty, byly 

instalovány tři řady měděných chladnic. K oběhu chladící vody v uzavřeném okruhu slouží tři 

elektrická čerpadla a jedno záskokové dieselové. Množství oběhové vody je 1600 až 1700 m3∙ 

h-1. Ostatní chladnice nístěje i horní části šachty jsou litinové a tím, že chladnice šachty v 8. 

řadě mají na každé chladnici chlazený nos, v 9. a 10. řadě na každé druhé chladnici 

šachovnicově uspořádané a v poslední, 11. řadě jsou opět nosy na každé chladnici, ale 

nechlazené. K chlazení dna pece slouží 68 trubek, umístěných v grafitových blocích uvnitř 

pece. Chladnice nístěje a výfučny jsou chlazeny otevřeným okruhem vodního chlazení. 

Nístěj je až po úroveň sedla vyzděna grafitovými a uhlíkovými bloky s využitím 

mikroporézních supermikroporézních materiálů. Zbytek sedla až k počátku rozporu je vyzděn 

andaluzitovými tvarovkami. Na měděných chladnicích rozporu a spodní části šachty je pouze 

deseticentimetrová vrstva betonu na bázi oxidu zirkoničitého. Zbytek šachty a sazebna jsou 

vyzděny šamotovými a andaluzitovými materiály různých vlastností. Z hlediska rozměrů 

zůstal zachován původní rozměr nístěje 8,2 m; byla zvětšena výška od osy odpichového 

otvoru ke dnu (tzv. popelníku) pece na dva metry. V důsledku použití měděných chladnic a 

tenčích vyzdívek došlo ke zvětšení objemu pece asi o 200 m3. 

V roce 2005 proběhla generální oprava VP4. Technické parametry této pece, jejíž 

životnost se odhaduje minimálně na 15 let, jsou srovnatelné s VP6. Odparné chlazení bylo 

taktéž nahrazeno průtočným chlazením upravenou demineralizovanou vodou v uzavřeném 

okruhu (1. až 11. řada chladnic) a to chladnice, 1až 4 řada a 9 až 11 řada litinové chladnice, 5 

až 8 řada měděné chladnice. Hlavni parametry vysokých peci jsou v tab. 1. Obě pece jsou 

vybaveny zařízením pro injektáž práškového uhlí. 
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Hlavním produktem je tekuté surové železo, které je převáženo v pojízdných mísičích 

do kyslíkokonvertorové ocelárny a vedlejšími produkty jsou vysokopecní struska a 

vysokopecní plyn. Část vyrobeného surového železa je také spotřebována ve slévárnách 

Veškerá vysokopecní struska je zpracována na granulát a kamenivo, které jsou dále 

upraveny na umělá hutní kameniva a pomalu tuhnoucí pojiva pro další užití v silničním a 

železničním stavitelství a ve stavebnictví. 

Vysokopecní plyn je jímán do plynojemu a společně s dalšími plyny vznikajícími v 

hutní výrobě je využíván pro přehřev hutních agregátů. 

Tab. 1. Parametry vysokých peci Třineckých Železáren 

Hlavní parametry vysokých pecí 

 VP 4  VP 6  

Výroba surového železa 

/rok  
cca 1 200 000 t  cca 1 200 000 t  

Užitečný objem  1373 m
3 
 1372 m

3 
 

Průměr nístěje  8,2 m  8,2 m  

Počet výfučen  20  20  

Počet odpichových 

otvorů  
1  1  

Chlazení pece  Měděné a litinové chladnice  Měděné a litinové chladnice  

Vyzdívka nístěje  Uhlíkové bloky  Uhlíkové bloky  

Sazebna  Bezzvonová  Bezzvonová  

Plynočistírna  

Prašník, skrubr, venturiho 

pračky, expanzní stanice, 

odlučovač kapek  

Prašník, skrubr, venturiho 

pračky, expanzní stanice, 

odlučovač kapek  

Odprašování licích hal  Elektrostatický odlučovač – odsávané množství 600 000 m
3
/h  

Odprašování skipových 

jam a pásové dopravy  
Látkové filtry – odsávané množství 300 000 m

3
/h  

Počet ohřívačů větru/typ  4 s vnější spalovací šachtou  3 s vnitřní spalovací šachtou  

Historie  

 VP 4  VP 6  

V provozu od roku:  1923  1952  

Poslední generální 

oprava  
2005  1999  
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3.5 Surovinová základna 

Rudné suroviny na výrobu surového železa jsou dováženy do TŽ, a. s., Třinec, 

převážně z východních oblasti Evropy a můžeme je rozdělit na: 

- rudy, pelety a koncentráty z Ukrajiny, 

- koncentráty a pelety z Ruska, 

- ostatní rudné suroviny. 

Rudy, pelety a koncentráty z Ukrajiny pocházejí z oblasti Záporožské, Ingulecké, 

Krivoj Rog, Jugok, Sevgok, Cegok. Poltava. Rudné koncentráty a pelety z Ruska pocházejí z 

oblasti Stoilenské, Lebedinské a Michailovské. Koks pro vysoké pece a aglomerace se 

dostává asi z 60 % z Třinecké koksovny, zbylá část z tuzemských koksoven nebo z Polska. 

Dolomitický písek a vápenec se dováží ze Slovenska a z Moravy. Slovenské lokality jsou 

Varín, Mnichová Lehota, Vitošov, Čachtice a Rájec. Domácí lokalitou je Štramberk. [20] 
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4 Experimentální část 

Tématem experimentální části této diplomové práce je nahlédnout do problematiky 

PCI, zanalyzovat prvotní zkušenosti se zaváděním této technologie v Třineckých železárnách 

a navrhnout další opatření pro dosažení požadované úrovně technologie výroby surového 

železa jak z pohledu technického tak i ekonomického. Při zaváděni této technologie je nutno 

do jisté míry změnit způsob zavážení surovin do VP, dodržovat doporučenou TTH a sledovat 

mnoho dalších aspektů výroby jako např. využití plynů, nárůst obsahu redukčního plynu, 

měření teploty na sazebně apod.  

4.1 Řízení vysokých pecí v TŽ, a.s.  

4.2 Zařízeni sazebny a způsoby zavážením Vysoké pece č. 4 

4.3 Změna způsobu zavážení vysoké pece 

4.4 Řízení vysoké pece spodem 

 

5 Průběh zavadění technologie injektáže prachového uhlí 

v Třineckých Železárnách 

5.1 Vliv injektáže práškového uhlí na teoretickou teplotu hoření 

5.2 Změny zaváženi v souvislosti s PCI 

5.3 Korekce množství nístějového plynu 

5.4 Analýza nespálené frakce PCI 

5.5 Bilance některých základních sledovaných veličin při náběhu PCI 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení počátečních zkušenosti z technologie 

PCI v návaznosti na změny zaváženi vysoké pece. V první části práce byla provedena analýza 

současných literárních poznatků. Mezi hlavní parametry vsázkových surovin v souvislosti se 

zavážením vysoké pece a vlivem na technologii výroby patří především jejich kusovost, 

granulometrické složení, metalurgické vlastnosti, pevnost, měrná hmotnost a také sypné uhly 

a sklon k jejich segregaci. 

 Z analýzy výsledků experimentálních prací, provedených výpočtů a literárních 

pramenů je možno udělat následující závěry:  

- Injektáž prachového uhlí výrazně snižuje teoretickou teplotu hoření. Modelovými 

propočty TTH bylo zjištěno, že bez obohacování vysokopecního větru kyslíkem by 

došlo k poklesu TTH pod stanovenou minimální hodnotu, což by mělo negativní 

dopad nejen na stupeň využití prachového uhlí, ale komplexně i na chod vysoké pece. 

Na základě výsledků výpočtů a analýzou dat z náběhu PCI se došlo k závěru, že 

optimální pro provozování VP v návaznosti na udržování hodnoty TTH 

v požadovaném rozmezí je obohacování vysokopecního větru kyslíkem v poměru 

k množství injektovaného prachového uhlí. 

- Pro návrh optimalizace zavážení posloužila analýza kampaně VP4, když se jako 

náhradní palivo používal olej Deza. V případě posunutí průměrných kružnic rudné 

vsázky příliš do středu pece se zvyšovala teplota na sazebně a zvyšoval se podíl CO ve 

vysokopecním plynu, tedy docházelo ke zhoršení využití tohoto plynu k nepřímé 

redukci. Dále bylo zjištěno, že zvyšování množství injektovaného oleje mělo na 

teplotu na sazebně a obsah CO v plynu minoritní vliv 

- Před samotným náběhem  technologie PCI byl v Třineckých železárnách nainstalován 

na VP4 akustický systém měření teploty na sazebně SOMA, který poskytuje údaje o 

teplotě plynu nad úrovní zavážky. Při zavaděním technologie PCI, bylo upraveno 

schéma zavážení VP s cílem uvolnit středovou část, došlo tedy k posunutí kružnic více 

do centrální části VP a kružnice sypání rudy byly nadefinovány více ke stěně pece. 

K vyhodnocení tohoto opatření posloužil mimo jiné systém SOMA, který signalizoval 

zvýšení teploty v ose pece. Dále bylo analýzou provozních dat zjištěno zlepšení 

využití plynu ηCO v souvislosti s obohacováním větru kyslíkem. 

- Výpočty množství nístějových plynů potvrdily, že vlivem injektáže prachového uhlí 

dochází k jejich nárůstu. Oproti tomu obohacení větru kyslíkem snižuje objem 
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nístějových plynů a zkracuje délku oxidačního pásma, dále je úzce spjato s výrobnosti 

pece. V návaznosti s těmito fakty bylo během náběhu PCI sníženo množství 

dmýchaného větru hlavně z důvodu zachování dosavadní výrobnosti pece. 

- Během provozování technologie PCI došlo k výskytu nespálené frakce uhlí na 

plynočistírně pece. Na základě chemické a granulometrické analýzy nespáleného 

zbytku je možný důsledek tohoto jevu velká diference granulometrie prachového uhlí 

mezi jednotlivými vysokými pecemi. 

- Provedeným rozborem technicko- ekonomických ukazatelů výroby bylo zjištěno, že se 

výrazně snížila měrná spotřeba paliva, snížilo se také celkové množství prosazovaného 

koksu o cca 110 kg∙t-1
. Příznivý je také trend výhřevnosti vysokopecního plynu, která 

se zvýšila.  

- Potřeba obohacování větru kyslíkem je bohatě kompenzována zlepšením možností 

řízení spodní části vysoké pece a celkovým finančním efektem zavedení nové 

technologie.  

V případě dalšího navyšování množství prachového uhlí bude nutná další korekce 

systému zavážení s cílem další intenzifikace středového proudění. Další alternativní změnou 

zavážení by mohla byt technologie centrálního zavážení koksu, která se osvědčila v KOBE 

steel v Japonsku při množství prachového uhlí nad 200 kg·t
-1

 surového železa. V Třineckých 

železárnách se běžně prosazuje drobný koks hrášek spolu s rudnou vsázkou, další inovaci by 

mohla být, větší průsada i hrubého koksu s vysokým indexem CRI ve směsi s aglomerátem. 

Co se tyče rozdílnosti granulometrie prachového uhlí pro VP lze očekávat zlepšení po 

plánované instalaci dodatečného zařízení pro centrální plnění hlavního zásobníku prachového 

uhlí. 
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Vzorce pro výpočet TTH  

Reakční entalpie koksu a uhlí se vypočte dle vzorce (1): [6] 

                (    
  ) 

kde:  (1) 

QHK  - reakční entalpie koksu  (kJ.t
-1
s.ž) 

QC  - entalpie nedokonalého hoření C koksu  (kJ.kg
-1

), 

Ct  - topný uhlík koksu  (kJ.t
-1
s.ž) 

                      (    
  ) 

kde:  (2) 

QHU - reakční entalpie hoření uhlíku  (kJ.t
-1

s.ž.), 

uhmax - maximální průsada uhlí  (kg.t
-1
s.ž.), 

Cuh - podíl uhlíku v uhlí  (kg.kg
-1

) 

Entalpie předehřátého uhlí a injektovaného uhlí se vypočte pomocí vzorce (13): 

    
        

  
              (      ) 

kde :        (3) 

QPK  -entalpie předehřevu koksu  (kJ.t
-1
s.ž.), 

tK  - teplota koksu v okolí oxidační oblasti  (°C), 

cK  - tepelná kapacita koksu  (kJ.kg
-1.

K
-1

), 

CK  - podíl uhlíku v koksu  (kg.kg
-1

). 

                        (    
  )  

kde:        (4) 

QPU - entalpie injektovaného uhlí  (kJ.t
-1
s.ž.), 

cuh  - tepelná kapacita uhlí  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

tuh  - teplota injektovaného uhlí  (°C). 

Entalpie předehřátého větru se vypočte pomocí vzorce (15). Pro výpočet entalpie je 

nutno stanovit množství dmýchaného větru dle vzorce (16): 

                (    
  ) 

kde:   (5) 

QV  -entalpie větru  (kJ.t
-1
s.ž.), 

cV  - tepelná kapacita větru  (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

tV  - teplota větru  (°C), 
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VV  - množství větru  (m
3
.t

-1
s.ž.).  

   [
(        )        (                 )

      
]  (   )      (      ) 

   (6) 

Ouh  - podíl kyslíku v uhlí  (kg.kg
-1

), 

ω  - podíl kyslíku ve větru  (m
3
.m

3
), 

φ  - vlhkost větru  (m
3
.m

-3
) 

Teplo spotřebované na disociaci vody a uhlí je vypočteno pomoci vzorce (17) a (18): 

               (    
  ) 

kde :   (7) 

QD  - teplo disociace vody  (kJ.t
-1
s.ž.), 

Qd  - disociační teplo vody  (kJ.kg
-1

). 

                   (    
  ) 

kde :   (8) 

QDU - teplo disociace uhlí  (kJ.t
-1
s.ž.), 

QdU  - disociační teplo uhlí  (kJ.kg
-1

) 

Teplo spotřebované na ohřev a tavení popela se vypočte pomocí vzorce (19): 

             (          )      (    
  ) 

kde:  (9) 

QA  - teplo na ohřev a tavení popela  (kJ.t
-1
s.ž.) 

Auh  - podíl popela v uhlí  (kg.kg
-1

) 

cA  - tepelná kapacita popela  (kJ.kg
-1

.K
-1

) 

ttp  - teplota tavení popela  (°C) 

qtp  - tavné teplo popela  (kJ.kg
-1

) [6] 
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Příloha 1: Obrázky 

 

Obr. 1: Bezzvonová sazebna a sazebna s dvojitým zvonem a odrazovým pancířem 

 

 

Obr. 2: Způsob analýzy dat expertního systému s uzavřenou smyčkou 

Obr. 3: Vizualizace hodnot systému SOMA 

Obr. 4: Závislost množství PCI na přídavku 1000 m
3
.h

-1
kyslíku 

Obr. 5: Závislost množství PCI na přídavku 2000 m
3
.h

-1
kyslíku 

Obr. 6: Závislost množství PCI na přídavku 3000 m
3
.h

-1
kyslíku 
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Obr. 7: Závislost množství PCI na nárůstu O2 (m
3
∙ h

-1
)
 

Obr. 8: Závislost množství PCI na nárůstu teploty na sazebně 

Obr. 9: Navržené a dosahované teploty naměřené systému SOMA 

Obr. 10: Pěna na plynočistírně 

 

Příloha 2 tabulky: 

Tab. 1 Vypočítané hodnoty TTH 

Tab. 2 Vypočítané a analyzované hodnoty náběhu PCI 

Tab. 3 Vypočítané a analyzované hodnoty náběhu PCI 

Tab. 4 Analýza teplot na sazebně v závislosti na zavážení VP 4 

Tab. 4 Granulometrie prachového uhlí 

 


