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Abstrakt 

Tuhé odpady z metalurgické výroby vznikají většinou v technologickém cyklu, nebo 

při čištění odpadních plynů a vod. Železonosné odpady se mohou opět používat při výrobě 

daného kovu, lze je tedy považovat za druhotné suroviny. Využívat tímto způsobem se však 

dají jen železonosné odpady, které obsahují určité množství látek škodlivých pro proces 

výroby železa a oceli. 

Kaly a odprašky představují zátěž na životní prostředí a jeden z problematických typů 

hutních odpadů. Jejich zkusovění a další využití v rámci metalurgického podniku významně 

přispěje ke snížení environmentální zátěže. Pro stanovení vhodnosti využití bylo provedeno 

experimentální měření redukovatelnosti laboratorně připravených pelet. 

Klíčová slova: Kaly a odprašky, odpady, pelety, vysoká pec, životní prostředí 

Abstract 

Solid waste from metallurgical production usually arises in the technological cycle, 

during clearing (filtering) of waste gases and water. Ironbearing waste can be used again in 

the production of metal therefore it can be considered as secondary raw material. Use this 

method, however just ironbearing waste which contains low amount of substances harmful to 

the process of making iron and steel is possible to use. 

Sludge and dusts are a burden on the environment and one of problematic types of 

metallurgical waste. Sintering or pelletization and their further use within the metallurgical 

plant will contribute significantly to reduction of the environmental burden. To determine the 

suitability of these materials usage, experimental measurement of reducibility of prepared 

pellets was carried out in laboratory.  

 

Keywords: Sludge and dusts, waste, pellets, blast furnace, environment 

 



4 

 

 

VAVREČKA, P. Využití jemnozrnného prachu ve formě pelet jako vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

1 ÚVOD 

Zpracování a využití odpadů resp. tuhých znečišťujících látek, zahrnuje celou řadu 

různých druhů odpadních materiálů, které se mohou nacházet ve fázi plynné, kapalné i pevné. 

V Moravskoslezském regionu, zejména v souvislosti s metalurgickým a chemickým 

průmyslem, se největší pozornost začíná zaměřovat na zpracování zachycených pevných 

emisí z plynných odpadů včetně odprašování. 

Tuhé odpady z metalurgické výroby vznikají většinou v technologickém cyklu, nebo 

při čištění odpadních plynů a vod (odprašky a kaly). Železonosné odpady se mohou opět 

používat při výrobě daného kovu, lze je tedy považovat za druhotné suroviny. Využívat tímto 

způsobem se však dají jen železonosné odpady, které obsahují určité, ohraničené množství 

látek škodlivých pro proces výroby železa a oceli. Nevhodné odpady se proto skladují na 

skládkách nerecyklovatelných odpadů. Odpadů na takových skládkách je z minulosti 

obrovské množství, které se stále zvětšuje.  

V posledních desetiletích byla ve světě patrná výrazná snaha o recyklaci těchto látek 

uvnitř podniku. Již zmiňovaná skládka nerecyklovatelných odpadů představuje bezprostřední 

nebezpečí poškozování životního prostředí, často v širokém okruhu. Perspektivním řešením je 

náhrada skládkování nerecyklovatelných odpadů speciálním technologickým (chemickým) 

procesem, který oddělí železonosnou část. Získaný koncentrát odpadu se využije v jiných 

zpracovacích technologiích a část se může vrátit do původního procesu výroby. 

 Stále širší možnost zpracování hutních odpadů představují i některé principiálně 

odlišné nové technologie výroby železa, které již nejsou zatíženy specifickými požadavky 

vysokopecní technologie (tavná redukce, přímá redukce). 

Kaly a odprašky představují v dnešních nárocích na životní prostředí významné 

negativní zatížení a jeden z hlavních typů hutních odpadů. Koloběh kalů a odprašků 

v metalurgickém podniku je uveden na obr. 1. 
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Obrázek 1: Koloběh kalů a odprašků v metalurgickém podniku [1] 

 

Převážná část odpadů se nachází v podobě úletů, odprašků, okují nebo kalů, 

znečištěných neželeznými kovy a organickými látkami. Odpady metalurgického průmyslu 

znamenají pro celý výrobní proces nejen vratný, dále použitelný materiál, ale i odpad v další 

výrobě nepoužitelný, ztrátový. Omezení tohoto ztrátového nevratného materiálu na minimální 
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hodnoty je v současné době úkol velmi naléhavý, vzhledem k rostoucím cenám vstupních 

surovin. Při roční ztrátě při využívání železonosné suroviny v ČR přes milión tun je nárůst 

finanční ztráty významný i v měřítku celostátním. Specifikem metalurgických odpadů je 

skutečnost, že jejich značná část se nachází v podobě kalů o velmi jemné granulometrii, které 

obsahují zároveň Zn, Pb i další neželezné kovy. 

Odprašky z hutních výrob vznikají strháváním jemných částic buď výchozích surovin, 

nebo částic vzniklých v průběhu hutnického pochodu, které jsou pak v různém stupni 

zachycovány v odlučovacích zařízeních a vyúsťují v tvorbu kalů nebo suchého prachu. Tyto 

metalurgické odprašky a kaly obsahují 35-67 % železa [1]. Vhodnou úpravou jemných 

metalurgických odpadů by se materiál s (poměrně) vysokým obsahem železa mohl opět vrátit 

do hutní prvovýroby.  

V souladu s požadavky na zvyšování ochrany čistoty ovzduší jsou v posledních letech 

pecní agregáty hutních závodů vybaveny stále více účinnými odlučovači prachu. Tím se ale 

dále zvyšuje množství zachycených pevných podílů spalin o velmi jemné zrnitosti. 

Kovonosné odpady z výroby železa a oceli se vyskytují v kondenzované a plynné formě, 

s čímž souvisejí i způsoby jejich zachycování a možnosti dalšího zpracování. Do této skupiny 

odpadů lze zahrnout následující materiály:  

 kaly a úlety z aglomerace a vysokých pecí, 

 ocelárenské úlety a kaly,  

 okuje a okujové kaly,  

 kovonosné podíly z přepracování ocelárenských strusek,  

 mořírenské kaly a kaly z čištění vod.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

CHARAKTERIZUJÍCÍCH VSÁZKU DO VYSOKÉ PECE A 

MOŽNÉ JEMNOZRNÉ MATERIÁLY 

2.1 Základní reakce probíhající ve vysoké peci  

Probíhající chemické reakce ve vysoké peci, jsou velmi početné, vzájemně propojené 

a vesměs heterogenní. Vzhledem k národohospodářskému významu hutnictví železa se věnuje 

jejich zkoumání zvýšená pozornost. Sledování průběhů reakcí v reálné vysoké peci je velmi 

obtížné, proto se tyto chemické reakce studují v laboratorních, nejčastěji v izotermických 

podmínkách. Reakce, uskutečňující se ve vysoké peci, probíhají v protiproudu plynu a vsázky 

za různých teplot. [2] 

Významné chemické reakce ve vysoké peci představuje redukce oxidů železa, 

obsažených v rudě, resp. ve strusce, působením redukčních činitelů CO, C a H2. Redukce 

oxidů železa je obvykle studována ze dvou hledisek: 

 termodynamika chemických reakcí, 

 chemická kinetika a mechanismus reakcí. 

Termodynamickou analýzou chemicky a tepelně definovaného systému lze objasnit: 

 v jakém směru uvažovaná chemická reakce probíhá za podmínek, blízkým 

provozním, 

 jaký termodynamický stav nastane po úplném dokončení reakce 

(po dosažení rovnovážného stavu). 

Na obr. 2 je znázornění termodynamického diagramu chemických reakcí oxidů železa 

redukčním plynem CO (zelená křivka) a H2 (červená křivka). 
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Obrázek 2: Diagram redukce oxidů železa [3] 

 

Body A a C na přímce zakreslené v diagramu na úrovni koncentrace 30% CO2, 

ukazují, že při teplotě 800°C vzniká redukcí oxidů Fe kovové železo, které se při teplotě 

1000°C mění na wüstit. Bod B, ležící na rovnovážné křivce v oblasti teploty 900°C, udává 

rovnovážný stav. Ve vysoké peci dochází k přiblížení k rovnovážnému stavu redukčních 

reakcí asi ve střední výšce šachty, kde téměř neprobíhá výměna materiálů, ani přestup tepla. 

Jde o „chemicky neúčinné pásmo“, spadající do pásma tepelně neúčinného (viz obr. 3). 

 

Obrázek 3: Vnitřní stav procesu vysoké pece [2] 
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Termodynamická analýza redukční reakce neposkytuje informace o rychlosti reakce, 

která je ovlivňována řadou činitelů. Mezi nejdůležitější faktory patří teplota, složení 

redukčního plynu, tvar i velikost rudných částic a soubor parametrů, které definují podmínky 

styku reagujících složek. 

 

2.2  Mechanismus průběhu redukčního děje 

Na obrázku č. 4 je znázorněn postup redukce tvarově definované hematitové částice, 

(rudné pelety) v prostředí plynného redukovadla. Na průřezu částečně vyredukované pelety 

jsou patrné čtyři vrstvy v pevné fázi. Středové jádro z nevyredukovaného hematitu, je 

obklopeno třemi koncentrickými vrstvami, sestávajícími z magnetitu, wüstitu a metalického 

železa. 

 

Obrázek 4: Model redukce rudné pelety [2] 
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V časovém postupu redukční reakce se tloušťka vnější metalické krusty zvětšuje, 

zatím co vnitřní oxidické vrstvy se ztenčují. Po určité době vnitřní vrstvy vyšších oxidů Fe 

úplně vymizí a rudná částice zůstává delší dobu složena z vnější kovové krusty a vnitřního 

jádra, obsahujícího pouze wüstit. 

 Z matematického vztahu pro teoretický výpočet rychlosti povrchové redukce jediné 

částice v závislosti na třech hlavních parametrech, (složení redukčního plynu, teplotě 

a charakteristických vlastnostech rudného zrna) vyplývá, že při konstantním složení plynu se 

v pevné rudné částici s růstem teploty reakce výrazně zrychluje. Platnost vztahu však byla 

ověřena pouze v laboratorních podmínkách, za kterých byla redukce podrobena tvarově 

definovaná částice čistého oxidu Fe. [2] 

Nečistoty, které jsou v reálné vysoké peci v rudných zrnech vždy obsaženy, vyvolávají 

odchylky rychlosti skutečných redukčních reakcí oproti reakčním rychlostem, zjištěným 

laboratorními experimenty na vzorcích čistých oxidů Fe. Reakční podmínky v laboratoři a 

reálné vysoké peci jsou nezanedbatelně odlišné. Problematika snížení znečišťování životního 

prostředí v rámci hutních procesů je v současnosti velmi aktuální a řeší ji tuzemští i zahraniční 

výzkumníci [4,5]. 

Přímá aplikace výsledků teoretických prací na vysokopecní proces je proto mimořádně 

náročný vědeckovýzkumný úkol. Na rychlosti redukčních reakcí závisí výrobnost pece 

i celková efektivnost výroby.  

Vysoké pece představují nejmohutnější energetický spotřebič v celém komplexu 

metalurgie železa a oceli (obr. 5). 
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Obrázek 5: Pohled na provoz vysokých pecí [6] 

 

Od šedesátých let minulého století se zlepšilo nejen technické vybavení, nýbrž se 

výrazně prohloubily i znalosti o vysokopecním procesu. Potvrdila se existence dvou částí 

pece, oddělených tepelně a chemicky neúčinným pásmem. V horní části pece, ještě před 

vstupem do chemicky neúčinného pásma, se redukují vyšší oxidy železa působením CO a H2 

na oxidy nižší. V oblasti poměrně nízkých teplot, které převládají v horní části šachty pece, 

vytvořené plynné produkty reakce, (CO2, H2O), dále nereagují a přecházejí do sazebního 

plynu. V dolní části pece probíhá redukce oxidů Fe, (převážně wüstitu), přímo za účasti 

tuhého uhlíku. Přímou redukci charakterizují rovnice. 

FeO(s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g) (1) 

CO2(g) + C(s) + teplo → 2CO(g) (2) 

Reakce (2) - (Boudouardova) je příčinou vytváření tepelně neúčinného pásma ve 

vysoké peci, protože tato silně endotermická reakce spotřebovává teplo a výrazně ochlazuje 

pecní plyn. Zároveň však působením tepla, dodávaného do procesu, Boudouardova reakce 

obnovuje redukční schopnost plynu. Přísunem tepelné energie do spalovacích prostorů 

v nístěji lze proto snížit spotřebu paliva. 
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Obdobou Boudouardovy reakce, probíhající mezi plynným oxidem uhličitým a tuhým 

uhlíkem, je redukce vodní páry tuhým uhlíkem, kterou popisuje rovnice: 

H2O(g) + C(s) + teplo → CO (g) + H2(g) (3) 

Ve vysoké peci pracující s kvalitním vysokopecním koksem spadá horní hranice 

tepelně neúčinného pásma do oblasti okolo 950°C. Při použití koksu s vyšší reaktivitou vůči 

CO2 a H2O, se tato teplotní hranice snižuje. [7] V normálně pracující vysoké peci jsou rudné 

částice v době průchodu chemicky neaktivním pásmem již vyredukovány natolik, že se 

skládají jen z vnější krusty kovového železa a wüstitového jádra. Pod tímto pásmem se tyto 

částice dostávají do prostředí, charakterizovaného zvýšením koncentrace CO a H2 a nárůstem 

teploty. V oblasti teplot, ve které se rudná vsázka začíná tavit a vytváří se pásmo plastické 

vsázky, je v rudných částicích přítomno ve formě wüstitu (FeOn) asi 10% železa, které bylo 

původně obsaženo v rudě ve formě vyšších oxidů. V přepočtu na tunu surového železa to 

představuje 95 kg železa (122 kg FeO). Při výskytu odpichové strusky hmotnosti 175 kg.t
-1

 

surového železa tyto ukazatele odpovídají koncentraci 41 % FeO v primární strusce [3]. 

Koncentrace FeO v konečné odpichové strusce je však pouze okolo 0,5%. Struska, 

skapávající do nístěje různými místy průřezu pece, může obsahovat FeO na úrovni jeho 

obsahu v odpichové strusce, (0,5 %), ale také ve strusce primární (41 %). 

 
 

Obrázek 6: Výsledky analýzy zchlazených vysokých pecí v Japonsku [3] 
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Obr. 6 uvádí teplotní poměry, stanovené matematickým modelováním a zjištěných 

studiem náplně zchlazených japonských vysokých pecí Kukioka č. 4 a Hirohata č. 1. [4]. Při 

těchto pracích se prokázala existence plastického pásma a oblasti „mrtvého muže“. Ověřil se 

také význam pevnosti koksu, podrobeného za horka reakci s CO2 pro stabilitu a efektivnost 

procesu. 

Nístějový plyn, který se vytváří ve spalovacích prostorech před výfučnami, plní 

současně dvě vzájemně svázané funkce: redukci oxidů a ohřev náplně pece. Základní 

parametry tohoto plynu, zejména chemické složení a tepelně – teplotní vlastnosti určují, kolik 

oxidů obsažených v rudné vsázce se vyredukuje v tuhé a kolik v kapalné fázi. Částečná 

redukce roztavených kapalných oxidů Fe (zejména wüstitu) na kovové železo, začíná v pásmu 

prokapávání, které se v peci nalézá v oblasti vymezené teplotou tavení oxidu FeO a povrchem 

mrtvého muže. 

Rozsah přímé redukce kapalných oxidů Fe, která se uskutečňuje v pásmu prokapávání 

za přítomnosti silného redukčního prostředku, významně ovlivňuje celý vysokopecní proces 

a výrobní ukazatele. Závisí na řadě činitelů, z nichž nejdůležitější se jeví doba pobytu vsázky 

v dané oblasti a parametry určující podmínky styku redukčního plynu s taveninou. Uplatňují 

se také vlastnosti surovin a provozní podmínky pece. Rychlosti, jakými probíhá ohřev 

a redukce rudných zrn, jsou pro vysokopecní proces mimořádně důležité. Jejich význam 

objasní dva extrémní případy: 

1) Ohřev rudných částic je tak pomalý, že se úplná metalizace ukončí dřív, než začne 

tavení tuhého wüstitu. Toto uspořádání ohřevu a redukce vsázky se může vytvořit při 

zpracování rudných surovin, vykazujících velmi dobré metalurgické vlastnosti, 

zejména vysokou teplotu začátku měknutí a malý rozdíl mezi teplotou měknutí tavení. 

Příznivé podmínky se vytvářejí při provozu pece s vysokou injektáží náhradního 

paliva a při nízké teoretické teplotě spalování před výfučnami (dále „RAFT“). 

Zpracování rudných surovin v pásmu plastické vsázky při tomto režimu je snadné, 

jednoduché a proces je stabilní. Spotřeba paliva je však vyšší a výrobnost pece menší. 

2) Rychlost ohřevu je tak vysoká, že se teplota tavení wüstitu dosáhne v čase, kdy je 

centrální wüstitové jádro, obklopené kovovou krustou, ještě relativně veliké. Kapalná 

struska, která se vytváří uvnitř rudných částic, má dvojí negativní vliv. 
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a) Působením kapilárních sil vzlíná roztavený wüstit do pórů povrchové kovové 

strusky. I malý objem taveniny, vniklé do kovové vrstvy zhoršuje významně 

difúzi redukčního plynu do rudných částic a unikání plynných produktů redukce. 

b) Tvorba taveniny uvnitř rudné částice vede ke zmenšení mechanické pevnosti zrna. 

Vedle mechanického oslabení zrna přechodem tuhé fáze na kapalnou se 

vycezováním taveniny do kovové krusty vytváří v centru částice prázdná dutina. 

Redukce kapalného wüstitu z takto změněných rudných zrn, navíc stlačovaných 

gravitačním působením horních vrstev vsázky a tlakem pecního plynu, se téměř 

úplně zastavuje až do doby, kdy se železná krusta roztaví a steče s povrchu 

částice. Zbylý kapalný wüstit, osvojený primární struskou, se pak redukuje 

převážně přímou redukcí. 

Zpoždění redukce oxidů železa, vedoucí k přesunu redukční reakce do teplejší části 

pece, je pro efektivnost vysokopecního procesu mimořádně negativní. Využití CO a H2 se 

zhoršuje. Spotřeba energie pro redukci wüstitu je v oblasti vyšších teplot zvýšená. [4 ] 

 

2.3 Přímá a tavná redukce za vysokých teplot ve spodní části pece 

Oblast vysokých teplot, špatně přístupná přímému měření byla v praxi i výzkumu 

studována řadou experimentálních postupů. Autoři [3] prováděli experimentální měření 

s redukčním plynem o složení 30% CO a 70% N2. Experimenty se prováděly ohřevem vzorků 

v prostředí redukčního plynu. Horní část obrázku 7a) ukazuje výsledky redukční reakce délky 

3 hodin za konstantní teploty. Nárůst reakční teploty z 900°C na 1000°C a 1100°C vedlo ke 

zvýšení rychlosti redukce. Další zvýšení redukční teploty na 1200°C a na 1250°C se však 

projevilo snížením rychlosti redukce, protože se při těchto teplotách uplatnil zpožďující vliv 

tavení wüstitu, obsahujícího struskotvorné příměsi. Na dolní části obrázku, 7b) jsou výsledky 

zkoušek, provedených při různých rychlostech ohřevu v rozmezí teplot 900°C-1400°C. Když 

se vzorky ohřívaly pomalu, rychlostí 3°C.min
-1

,
 
dosáhla redukce všech pelet i aglomerátu 

vysoké úrovně. Při nejvyšší rychlosti ohřevu 7°C.min
-1

, se redukce pelet v zásadě zastavila, 

když se dosáhlo metalizace asi poloviny obsahu wüstitu.  
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Střední rychlost ohřevu, 5°C.min
-1

, se projevila na výsledku redukce u jednotlivých 

vzorků rozdílně, a to v závislosti na obsahu a složení struskotvorných příměsí, které ovlivnily 

teplotu a průběh tavení wüstitu. 

 
 

Obrázek 7: Vliv struskotvorných příměsí na zpomalení redukce wüstitu [3] 

 

V pásmu prokapávání se sestupující vsázka setkává s alkáliemi (K, Na), sírou, zinkem 

a dalšími látkami, které v plynné fázi cyklicky obíhají mezi nístějí a šachtou pece. Oxidy 

alkalických kovů, kondenzované na povrchu rudných částic, mohou s SiO2 a wüstitem 

vytvářet sloučeniny, které mají teplotu tavení velmi nízkou, až 800°C. Zpoždění redukce rudy 

vlivem tekutých fází, vytvořených v rudných částicích, může vyvolat sestup většího množství 

FeO do nístěje pece při narušení vyrovnaného chodu pece. Tepelná bilance nístěje se utváří 

jinak než ve vyšších částech vysoké pece. Proudění plynu, který zajišťuje přestup tepla 

v částech pece nad rovinou výfučen, v nístěji chybí. Přísun tepla do nístěje zajišťuje pouze 

entalpie surového železa, koksu a prachových částic. Produkty tavby, vypouštěné při odpichu, 

vynášejí z nístěje teplo svou entalpií. V nístěji pece probíhá endotermická redukce oxidů Fe, 

MnO, SiO2 a dalších. Za normálního stavu procesu je bilance mezi teplem, přiváděným 

entalpií tavenin a teplem, spotřebovaným endotermickou redukcí oxidů, poměrně stabilní. 

Významnou proměnnou veličinou v tepelné bilanci nístěje však představuje množství FeO, 

které sestupuje z vyšších partií pece. [8] 
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Při náhlém sesunu větší dávky nepřipravené, nedostatečně zahřáté a málo 

vyredukované rudné vsázky do nístěje, může redukce zvýšeného množství FeO vyvolat silné 

zchlazení až „zamrznutí“ kapalné lázně s katastrofálními důsledky. 

V laboratorních podmínkách se ověřilo, že vodík redukuje oxidy železa rychleji než 

oxid uhelnatý. Hlavní příčinou je změna přechodného stavu, charakterizovaného difuzí 

plynného redukovadla do rudných částic a produktů redukce do pecního plynu. Vnitřní difuze 

H2, následovaná adsorpcí iontů OH a vnější difuzi H2O, je děj mnohem jednodušší a rychlejší, 

než difuzní přesun CO a CO2. Tato výhoda vodíku se ve vysoké peci uplatňuje po celé výšce. 

Za přítomnosti H2 v pecním plynu se dosahuje vyšší úrovně nepřímé redukce oxidů Fe v horní 

části pece. V nižší partii pece, kde jsou teploty dostatečně vysoké, aby se uplatnila reaktivita 

koksu, je v rudné části vsázky obsaženo (značně) méně kyslíku, než při práci pece s nízkou 

koncentrací H2 v pecním plynu. Oxidační redukcí se vytvoří méně CO2 a H2O a spotřebuje se 

méně uhlíku koksu.  

I za výborných provozních podmínek vysokopecních agregátů představuje teplo, 

spotřebované oxidační reakcí koksu, asi polovinu spotřeby tepla v dolní části pece a zhruba 

čtvrtinu celkové tepelné náročnosti procesu.  

Změny podmínek, vyvolané vháněním zemního plynu se při výrobě surového železa 

projevují jako významný přínos ke snížení spotřeby tepla. Oxidační reakce uhlíku koksu 

následuje vždy až po částečné redukci oxidů železa, v horní chladnější části vysoké pece. 

V nižší oblasti pece, kde převažují teploty vyšší, ale ještě nedosahující úrovně potřebné pro 

začátek měknutí rudné vsázky, je koks už chemicky aktivní a účastní se (přímé) redukce 

oxidu Fe v tuhé fázi. Rozsah celkového zmenšení rozsahu přímé redukce oxidů Fe v tuhé fázi 

a tavné redukce FeO z tavenin v pásmu prokapávání a v nístěji pece, dosažitelné zvýšením 

koncentrace vodíku v pecním plynu lze vypočítat s využitím bilančních rovnic. Není však 

možné určit podíl redukce, která se uskuteční v jednotlivých (aktivních) oblastech pece. Lze 

však charakterizovat úlohu vodíku v oblasti vysokých teplot, kde není hlavním řídícím 

faktorem reakční rychlosti kinetika chemické reakce, ale kde se uplatňují vlastnosti styčných 

povrchových ploch a podmínky přestupu hmoty. Tepelná bilance horní a dolní části tří 

předních vysokých pecí je uvedena v tabulce 1.  
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Tabulka 1: Výsledky tepelné bilance pro horní a dolní části vysoké pece [3] 

 Dunkerque Burns Harbor Fukuyama 

Horní část vysoké pece - teplota: 25°C 

Vstup (kcal/THM) 
492,300 453,400 449,700 

Teplo z plynu 

Výstup (kcal/THM) 

-9,200 4,500 -1,700 Teplo z nepřímé 

redukce 

Ruda 263,000 246,900 256,800 

Koks 96,000 128,200 122,000 

Sazební plyn 86,100 59,400 21,300 

Vypařená voda 9,100 7,500 6,500 

Mezisoučet 445,00 446,500 405,00 

Ochlazení a jiné ztráty 

47,300 6,900 44,700 Vstup-výstup 

(kcal/THM) 

Dolní část vysoké pece - teplota: 1 000°C 

Vstup (kcal/THM) 
589,300 549,200 483,400 

Teplo spalováni 

Horký vítr 409,200 348,900 422,900 

Koks 39,500 71,400 60,300 

Oxidace 41,000 43,000 43,000 

Mezisoučet 1 079,00 1 012,500 1 009,600 

Výstup (kcal/THM) 
492,300 452,400 449,600 

Výstup plynu 

Injektáž 91,100 86,700 39,300 

Ztráty 259,700 264,400 281,900 

Nepřímá redukce  

Struska 56,900 36,500 46,600 

Tekuté železo 125,00 125,000 125,000 

Mezisoučet 1 025,000 965,000 942,000 

Ochlazení a jiné ztráty 

54,000 47,500 67,200 Vstup-výstup 

(kcal/THM) 

 

Při protiproudovém pohybu vsázky a plynu lze oprávněně předpokládat, že se vlivem 

vyššího obsahu vodíku v plynu zmenšuje hlavně podíl přímé redukce FeO, probíhající 

v nístěji pece. 
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Ze sklonu křivek rovnovážného diagramu na obr. 2 lze soudit, že se schopnost 

plynných redukovadel vázat kyslík mění s teplotou soustavy. Při stoupání plynu v peci se 

zvyšuje redukční schopnost směsi CO-CO2 a klesá u směsi H2-H2O. 

Hlavním metalurgickým úkolem nístěje pece je dokončení endotermické redukce 

dosud nedoredukovaných oxidů, zejména FeO, MnO, P2O5 a odsíření surového železa 

působením zásadité strusky. Tepelnou spotřebu těchto reakcí musí pokrýt entalpie materiálu, 

sestupujících do nístěje z vyšších částí pece. 

Za provozu pece „jen s koksem“, s případným obohacením větru kyslíkem, je nutno 

v nístěji vyredukovat větší podíl FeO, obsaženého v sestupující rudné vsázce. Vzhledem 

k vyšší teplotě RAFT, je při tomto provozním režimu pro pokrytí endotermických reakcí 

v nístěji k dispozici více tepla. 

Při vhánění náhradního paliva, zvláště zemního plynu, se RAFT snižuje, ale pecní 

plyn je obohacen velmi účinným redukovadlem, vodíkem, takže se více oxidů vyredukuje 

nepřímo už ve vyšších částech pece. Rozsah hlavního úkolu nístěje, vyredukovat zbývající 

oxidy, je omezen a spotřeba tepla pro pokrytí endotermických reakcí je zmenšena.[3] 

Problematikou injektáže náhradních paliv se dlouhodobě zaobírá také pracoviště 

RWTH Aachen v Německu. [9, 10] 
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3 ÚPRAVA KOVONOSNÝCH JEMNOZRNÝCH 

KOVONOSNÝCH MATERIÁLŮ VČETNĚ ODPADŮ 

3.1 Historický vývoj peletizování 

Název peletizace, původně zavedený v hutnictví železa, lze užít pro všechny postupy, 

jejichž podstatou je tvorba definovaných kulovitých sbalků spojováním jednotlivých částic 

zvlhčených surovin následkem rotačního pohybu. 

Autorem myšlenky sbalování vlhkých jemnozrnných surovin byl A. G. Anderson, 

jehož švédský patent z roku 1912 nebyl však komerčně využit. Obdobný postup sbalování 

s přídavkem pojiva a zpevňováním při vysoké teplotě patentoval v roce 1913 

C. A.Brackelsberg v Německu. Metoda byla poloprovozně vyzkoušena v Rheinhausenu, kde 

bylo postaveno poloprovozní zařízení s denním výkonem 120 tun pelet připravených 

z koncentrátu Sydvaranger, rudy Kiruna, vysokopecního výhozu a dalších materiálů. 

Zkušební vysokopecní tavby s použitím pelet ve velkoobjemových vysokých pecích 

uskutečnila v roce 1953 firma Republic Steel v Chicagu a v roce 1954 až 1956 firma Armco 

Steel v Middletownu. Těmito výzkumy byly inspirovány i studie problematiky peletizace 

zpracovávané u nás v rámci Hutnictví železa. Pokusy ukázaly vysokou efektivnost použití 

pelet a nastal prudký rozvoj jejich výroby. 

Hlavní předností pelet je možnost přivést do vysoké pece v mechanicky odolné 

a granulometricky stejnorodé formě koncentráty blížící se kovnatostí čistým oxidům železa. 

Další výhodou peletizace proti aglomeraci, která je těsně svázaná s hutním výrobním 

komplexem, je to, že pelety následkem vysoké mechanické pevnosti umožňují překládku 

a dopravu do značných vzdáleností, a tím zásobování hutního průmyslu místo bohaté železné 

rudy. [2] 
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Peletizace odpadních surovin 

Zužitkování hutních úletů a odpadů v uzavřeném výrobním cyklu znamená nejen 

přínos v ekonomické bilanci, ale i snížení nároků na odvalové prostory a v mnoha případech 

významné zlepšení z hlediska ekologie a hygieny práce. Kovonosné odpady hutní výroby 

představují široké spektrum surovin s různým chemickým a mineralogickým složením 

a fyzikálním stavem. 

Vývoj ekologizačních opatření v oblasti hutnictví železa je v posledních letech 

charakterizován zaváděním dokonalých odlučovacích zařízení. To však vede v závodech ke 

stále většímu výskytu zachycených tuhých podílů spalin i o velmi jemné zrnitosti spolu 

s dalšími odpady vzniklými během výroby železa a oceli. Značná část těchto surovin, zejména 

pokud jsou odlučovány mokrým způsobem, se vyváží na odval, přestože obsahují cenné 

kovonosné složky. Schéma uvádí obr. 8. 

 

Obrázek 8: Schéma výrobního procesu sbalování železné rudy [11] 
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3.2 Obecné základy výroby pelet 

Sbalování jemnozrnných materiálů je základní technologický pochod pro jejich 

převedení do kusového tvaru. Při vlhčení jemnozrnné suroviny se tvoří na povrchu 

jednotlivých zrn tenký film kapaliny a v místech vzájemného styku těchto zvlhčených částic 

vznikají kapalinné můstky. Za současného rotačního pohybu se částice shlukují ve sbalky 

s postupným vývojem vazebních sil. Působením mechanických sil, tj. vzájemnými srážkami 

sbalků a jejich nárazy na stěny rotujícího zařízení, se uzavřený vzduch ze sbalků vytlačuje 

a vzniká kapilární stav, kdy kapalina vyplňuje volné prostory mezi částicemi.  

Zaplněné póry jsou vzájemně propojeny a v celém objemu sbalku působí na 

soudržnost částic kapilární síly. Povrchové póry jsou uzavřeny konkávním tvarem povrchu 

kapaliny. Pro dostatečnou pevnost sbalků je rozhodující množství přítomné vody. Maximální 

pevnosti, tj. soudržnosti sbalku se dosáhne při vyplnění všech kapilár vodou. Nízká vlhkost 

způsobí uzavření vzduchových bublin ve sbalku, které omezí kapilární účinek a převlhčením 

se vytvoří vodní film na povrchu celého sbalku, který ruší kapilární síly a na soudržnost částic 

má pak vliv jen povrchové napětí vody. Podle míry vyplnění mezizrnných prostorů sbalků 

vodou se rozlišují tyto stavy: 

1) Pendulární, kdy voda je pouze na místech dotyku částic; 

2) Funikulární, kdy mimo místa styku jsou jen některé póry zcela zaplněny; 

3) Kapilární, kdy všechny póry sbalku jsou zaplněny vodou, a na povrchu sbalků se tvoří 

vodní film.  

Pozornost zasluhuje problematika uchování, resp. zvýšení soudržnosti částic ve 

sbalcích během dalších technologických operací. Jednou ze zásadních je sušení sbalků, které 

může být již konečnou úpravou nebo mezistupněm úpravy před vypalováním na pelety. Podle 

kapilární teorie by sušením, tj. odstraněním veškeré vlhkosti, kdy se zruší působení 

kapilárních soudržných sil, mělo docházet k úplnému rozpadu sbalků. Ve skutečnosti tento 

jev nenastává, neboť soudržnost částic je zajišťována novými druhy vazeb.  

Nejužívanější zařízení pro pochod sbalování jsou rotační bubny nebo mísy. Při 

sbalování lze rozlišit dvě fáze: vznik zárodků a růst sbalků. V první fázi převládá působení 

kapilárních jevů, ve fázi růstu sbalků se naproti tomu podstatnou měrou uplatňují pohybové 

síly. [2]
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Vlastnosti surovin pro sbalování 

Základní vlastností jemnozrnných surovin z hlediska sbalování je tzv. sbalovací 

schopnost k tvorbě sbalků s vyhovující pevností v tlaku. Dílčí vlastnosti představují velikost 

částic a jejich rozdělení, měrný povrch a tvar, smáčivost částic a obsah vlhkosti. Omezený 

vliv na sbalování má mineralogické složení, jestliže surovina již obsahuje vazné jílovité 

složky. 

Granulometrické složení surovin má rozhodující vliv na dosažení potřebné pevnosti 

sbalků. Obecně platí, že se vzrůstající jemností částic roste pevnost sbalků a aby byl materiál 

v zásadě sbalovatelný, musí být jeho zrnitost minimálně pod hranicí 0,2 mm. 

Smáčivost suroviny v součinnosti s povrchovým napětím kapaliny je vlastnost mající 

podstatný vliv jak na sbalovatelnost surovin, tak na pevnost sbalků. Obsah vlhkosti suroviny 

pro sbalování má specifický význam, neboť pro každý druh suroviny existuje určitý obsah 

vlhkosti k dosažení maximální pevnosti sbalků. 

Mineralogické složení, zejména u železorudných surovin, má rovněž vliv na sbalování 

a pevnost sbalků. 

Pojiva 

Pojivé přísady v technologii peletizace se uplatňují z několika hledisek: 

 přísadou pojiva se mohou zlepšit sbalovací schopnosti suroviny 

 pojivo má vliv na pevnost syrových a sušených sbalků, popřípadě i vypálených 

pelet 

 pojivo u vypálených pelet působí na chemické a mineralogické složení 

i kvalitativní vlastnosti 

 

Nejvhodnějším pojivem pro peletizaci je přírodní sodný bentonit s vysokým obsahem 

minerálu montmorillonitu; stačí přídavek 0,5 %-1% bentonitu. Při úpravě hutnických vsázek 

peletizací má vápno význam jako zásaditá struskotvorná přísada, která účinně působí na 

metalurgickou hodnotu pelet. 
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3.3 Požadavky na vlastnosti sbalků 

Mechanické vlastnosti jsou velmi důležité, neboť sbalky jsou vystavovány během 

dopravy, skladování, sušení nebo vypalování za vysokých teplot značnému mechanickému 

namáhání. Proto je zásadním kvalitativním požadavkem, aby sbalky vykazovaly dostatečné 

hodnoty pevnosti v tlaku, pevnosti při pádu a odolnosti proti otěru. Granulometrické složení 

respektive velikost sbalků se volí se zřetelem k jejich dalšímu uplatnění. Obecně se rozlišují 

tři základní granulometrické rozsahy: 

1) Malé sbalky (mikrosbalky) – průměr 3-8 mm. Určené pro zpracování 

v aglomeraci nebo pro hydrometalurgické postupy. 

2) Sbalky – průměr 10-15 mm. Standartní velikost pro výrobu vysokopecních 

pelet. 

3) Velké sbalky – průměr 20-30 mm. Pro výrobu ocelárenských pelet, při přípravě 

fluoritových pelet, sbalování cementářských surovin. 

Pórovitost má rovněž významnou úlohu v tepelném zpracování sbalků sušením 

a vypalováním, kdy se vypařuje vlhkost a probíhají fázové změny, rekrystalizace apod. 

Hodnota optimální pórovitosti u sbalku se pohybuje kolem 30 %. Odolnost proti teplotnímu 

rázu je schopnost sbalku zachovat neporušenou celistvost i při prudké tepelné změně. 

Odolnost obecně závisí na kombinaci více činitelů jako pórovitost, velikost částic výchozí 

suroviny a průměru sbalku. 

 

Metody hodnocení sbalků 

Pevnost v tlaku se měří plynulým zatěžováním sbalku mezi dvěma rovnoběžnými 

deskami až do okamžiku jeho porušení. Pevnost při pádu se hodnotí opakovaným pádem 

sbalku na ocelovou desku z výšky 300 mm (hodnotou pevnosti je pádové číslo). Odolnost 

proti otěru se zjišťuje na vysušených sbalcích a měří se na vibračním nebo bubnovém sítě 

(hodnota odolnosti se udává v hmotnostních procentech podsítné frakce pod 0,1 mm). 

Odolnost proti teplotnímu rázu je charakterizována teplotou, při níž zůstane neporušeno 

minimálně 80 % zkoušených sbalků.  
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Vlhkost se udává jako obsah vody v procentech vztažený na hmotnost vlhkých sbalků. 

Celková pórovitost sbalků udává podíl objemu póru z celkového objemu výchozí suroviny 

a vypočte se z rozdílu měrné skutečné a zdánlivé hmotnosti.[2]  

3.4 Technologie výroby sbalků a přehled zařízení 

Cílem přípravy surovin je dosáhnout sypkého stavu surovin umožňujícího dopravu 

a rovnoměrné dávkování do sbalovacího zařízení. Zásadním požadavkem pro dosažení 

potřebné pevnosti sbalků je dodržet požadovanou jemnost surovin, jejíž limitní hodnota opět 

závisí na druhu zpracovávaného materiálu. 

Stupeň nutné homogenizace vychází z počtu složek vsázky, jejich granulometrického 

poměru a vlhkosti. V základním případě se vsázka skládá z vlhkého koncentrátu (jemně mleté 

rudy nebo jiné suroviny), jehož vlhkost je nižší než sbalovací a z prachového pojiva. 

Rovnoměrné rozložení jednotlivých složek v objemu sbalku má závažný technologický vliv, 

neboť jeho důsledkem je optimální průběh všech reakcí při následném zpevňování sbalků 

a dalším zpracování pelet. 

Peletizační buben - charakteristika sbalování v rotačním bubnu je v tom, že suroviny 

jim procházejí tolikrát, dokud se nedosáhne požadované velikosti sbalků. Charakter pohybu 

materiálu v peletizačním bubnu závisí na množství materiálu, na frekvenci otáčení i na 

vnitřním povrchu bubnu.  

Peletizační mísa - oproti peletizačnímu bubnu má mísa tu přednost, že současně 

pracuje jako třídič sbalků. Kvalitativní ukazatele sbalků mohou být ovlivněny jednoduchými 

zásahy, např. sklonem mísy, otáčkami, seřízením a rozestavením škrabáků, změnou místa 

podání a postřiku suroviny. Otáčky jsou hlavním parametrem pro úspěšný chod sbalování. 

Technologické schéma přípravy sbalků lze volit v mnoha odměnách (schéma uvádí 

obr. 9) - podle druhu, množství a fyzikálních vlastností vstupních surovin a dále podle 

způsobu následného zpevňování syrových sbalků. 
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Obrázek 9: Technologické schéma přípravy sbalků 
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3.5 Zpevňování sbalků 

Pevnost syrových sbalků je nedostatečná a může být zvýšena různými způsoby, které 

musí respektovat výchozí materiál sbalku a jeho další zpracování. Ke zvýšení pevnosti 

v některých případech stačí sušení s možnou kombinací vazných přísad, chemické postupy 

zpevňování nebo vysokoteplotní vytvrzování. Tepelné vytvrzování je nejrozšířenějším 

způsobem pro zvyšování pevnosti sbalků, zejména v hutnictví. Při oxidačním tepelném 

postupu vytvrzování železorudných sbalků nastává zpevňování rekrystalizací rudných částic 

nebo natavení hlušinových složek za tvorby struskové fáze. Mechanismus zpevňování určuje 

chemické složení výchozí rudné suroviny. [1] 

Sušení sbalků - je obvykle součástí vysokoteplotního vytvrzování. Podstatou sušení 

syrových sbalků jsou tyto děje: 

 převod kapaliny obsažené ve sbalku do plynného stavu, 

 odvod vzniklé páry z povrchu materiálu do okolního plynného prostředí. 

Rychlost sušení sbalků závisí na tepelné vodivosti materiálu, podmínkách výměny 

tepla a pórovitosti sbalků. Pro úspěšný pochod sušení je nutno dosáhnout maximální 

pórovitosti sbalků, aby se umožnil rychlý odvod páry. Pórovitost a obsah vlhkosti jsou proto 

limitujícími činiteli procesu sušení. 

Oxidační tepelné zpevňování - je obvyklý postup v peletizaci železných rud. Zpevnění 

pelet vyplývá z rekrystalizace oxidů železa, tvorby struskové fáze a druhotných složek 

za zvýšených teplot. Oxidace oxidů železa plynným kyslíkem je heterogenní reakcí 

probíhající na fázovém rozhraní, které během oxidace zachovává svůj původní geometrický 

tvar. Úplnost oxidace značně závisí na podmínkách oxidačního vypalování a chemickém 

složení zpracovávané suroviny. Teplota a doba vypalování určují průběh strukturní přeměny 

ve sbalku a charakter této přeměny má vliv na mechanické vlastnosti pelet. 

Redukční zpevňování - výchozí surovinou pro předredukci jsou bohaté rudy, 

popřípadě koncentrát a vypálené oxidické pelety, z nichž se získává produkt ve formě 

předredukovaných (metalizovaných) pelet. Zpevnění předredukovaných pelet je dáno tvorbou 

tzv. železné houby, která dodává peletám vysokou mechanickou pevnost. Strusková fáze se na 

zpevnění podílí minimálně, neboť redukční postupy se uplatňují zejména u bohatých surovin 

s nízkým obsahem hlušinových složek. 
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Nízkoteplotní zpevňování - tepelné oxidační nebo redukční zpevňování klade vysoké 

nároky na zdroje tepla a vyžaduje poměrně komplikované zařízení. Tyto postupy jsou 

efektivní při velkovýrobě pelet. Proto se přistoupilo k vývoji tzv. nízkoteplotních metod, které 

zahrnují postupy v rozmezí normální teploty, např. při volném odložení po sušení až zvýšení 

teploty na 300°C až 400°C. Podstatou těchto procesů je vytvoření pevné vazebné kostry 

z přidaného pojiva, která je dostatečně účinnou pro zajištění soudržnosti jednotlivých zrn 

nebo přímo s nimi reaguje a vytváří strukturu s vyšší pevnosti. 

Požadavky na vlastnosti pelet sledují ve své komplexnosti cíl granulometrické úpravy 

jemnozrnných surovin, kterým je spojení zrn ve větší celky za současného zajištění dostatečně 

mechanické pevnosti vytvořených kusů. 

Mezi nejzávažnější ukazatele metalurgických vlastností kovonosných složek 

vysokopecní vsázky patří tyto charakteristiky: 

1) Chemické a mineralogické složení: obsah železa a manganu, stupeň oxidace užitných 

kovů, obsah škodlivých příměsí, obsah struskotvorných látek a stupeň jejich 

zásaditosti. 

2) Fyzikální vlastnosti: granulometrické složení (rozmezí zrnitosti a obsah velmi 

jemných podílů), mechanická pevnost, pórovitost, násypná hmotnost atd. 

3) Metalurgické vlastnosti: redukovatelnost, objemové a pevnostní změny a stupeň 

rozpadu při redukci, termoplastické vlastnosti. 

Uvedené ukazatele jsou pro hodnocení železorudných pelet závazné, přičemž zásadní 

význam má stabilizace stanovených hodnot, popř. rozptyl těchto hodnot. 

Technologie zpevňování sbalků:  

Volba technologického systému a zařízení se řídí především ekonomickými důsledky 

celého procesu, je však třeba respektovat specifické technologické požadavky dané 

charakterem zpracování suroviny. Základní technologické schéma zpevňování sbalků 

(viz obr. 10) zahrnuje vždy podávání sbalků pásovým systémem charakterizovaným malou 

výškou přepadů, aby při dopravě nedocházelo k poškození sbalků. Dále zahrnuje třídění 

a rovnoměrné dávkování do zařízení, v němž se sbalky zpevňují. Pelety se po zpevnění opět 

třídí a odtříděné podíly pak podle druhu buď přemílají, nebo bez úpravy vracejí do úseku 

přípravy sbalků spolu s odloučenými tuhými podíly ze spalin tepelných zařízení. 
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Obrázek 10: Schéma zpevňování sbalků 

 

Vliv pelet na chod vysoké pece 

Při posuzování jakosti pelet se vychází se základních požadavků na vysokopecní 

vsázky. Srovnává se jakost pelet, vyrobených v různých peletizačních závodech, jsou 

porovnávány komplexní metodikou, kde byly zastoupeny různé typy výchozích surovin 

i různé postupy oxidačního vypalování pelet (šachtová pec, roštový pás a rošt s rotační pecí). 

[12] Závislosti vlastností pelet na technologických podmínkách výroby jsou uvedeny na 

obr. 11 až 16.  
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Obrázek 11: Vlastnosti pelet v závislosti na vypalovacím zařízení (obsah železa) 

 
 

 

Obrázek 12: Vlastnosti pelet v závislosti na vypalovacím zařízení (celková pórovitost) 
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Obrázek 13: Vlastnosti pelet v závislosti na vypalovacím zařízení (otevřená pórovitost) 
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Obrázek 14: Vlastnosti pelet v závislosti na vypalovacím zařízení (pevnost pelet v tlaku) 
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Obrázek 15: Vlastnosti pelet v závislosti na vypalovacím zařízení (redukovatelnost) 

 

 
 

Obrázek 16: Vlastnosti pelet v závislosti na vypalovacím zařízení  

(pevnost pelet v tlaku po redukci) 
 
 

Předpeletizace aglomerační vsázky 

Přes velký rozvoj peletizace je aglomerace dosud převládající technologií úpravy 

vysokopecní vsázky, zejména v evropských zemích se peletizuje jen její malý podíl. 
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Z hlediska vysokopecního zpracování není mezi oběma typy vsázky, aglomerátem a peletami, 

podstatný rozdíl. Aglomerace – je velmi efektivním postupem při zpracování železonosných 

surovin o zrnitosti v rozmezí asi 1 až 6 popřípadě 8 mm, viz obr. 17. Aglomerace vsázky 

o zrnitosti přibližně pod 1 mm je v současných provozech velmi obtížná, neboť jejich strojní 

a technologické schéma odpovídá požadavkům zpracování drobnozrnné vsázky. 

 

Obrázek 17: Spékací pás aglomerace [6] 

Výrobnosti aglomeračních zařízení vykazují při zpracování jemnozrnných surovin 

následkem nízké prodyšnosti vrstvy vsázky pronikavý pokles. Aby se dosáhlo vysokých 

výkoností při spékání, je třeba důsledně zajišťovat optimální podmínky pochodu vhodnou 

úpravou vsázky, zejména po stránce zrnitosti. Nejlepších výsledků při přípravě jemnozrnné 

vsázky pro aglomeraci se dosáhlo právě předpeletizací, která umožňuje, aby všechen 

jemnozrnný materiál přicházel na aglomerační pás ve tvaru drobných kuliček, tzv. mikropelet 

a dosahovalo se tak příznivějších granulometrických podmínek pro proces spékání. Výkonost 

lze zvýšit nejen zlepšením prodyšnosti vsázky, ale i vyšší násypnou hmotností mikropelet. 

Rozdíl ve vypalování pelet na pásu a v aglomeraci předpeletizované vsázky záleží 

na teplotních podmínkách pochodu.  

Následkem toho zachovávají pelety při vypalování svůj kulovitý tvar, kdežto 

drobnozrnná předpeletizovaná směs se hořením paliva rozptýleného ve vsázce natavuje 
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v pórovitý spečenec. Předpeletizace jemnozrnné vsázky pro aglomeraci je podmíněna dvěma 

činiteli: 

 zařízením pro sbalování a úpravou technologické linky, 

 vlastnostmi jemnozrnného materiálu. 

Pro sbalování se užívá buď upravený míchací buben, obvykle prodloužený s vnitřní 

úpravou, nebo jsou přímo předřazeny paletizační bubny. Aby se zlepšil průběh sbalování a 

mechanické vlastnosti mikrosbalků, přidávají se do vsázky různá pojiva. V aglomeraci se 

spékají kromě rud a koncentrátů také odpadní suroviny, zejména z vlastního hutního závodu. 

Specifickými vlastnostmi z hlediska tvorby mikropelet se vyznačují úlety, zachycované 

zejména elektrostaticky. Tyto materiály jsou špatně smáčivé a tedy i obtížně sbalovatelné. 

 

3.6 Peletizace odpadních surovin 

Kovonosné odpady hutní výroby představují široké spektrum surovin s různým 

chemickým a mineralogickým složením a fyzikálním stavem. V zásadě je lze rozdělit do dvou 

základních skupin: 

1) Úlety a kaly: 

 středně bohaté (odpady z provozu aglomerace a vysokých pecí) 

 s vysokým obsahem železa (odpady z provozu oceláren a válcovenské okuje) 

 odpady doplňujících provozů  

2) Strusky: 

 vysokopecní 

 ocelárenské 

Úlety a kaly z aglomerace i čištění vysokopecního plynu svým chemickým složením 

zhruba odpovídají vstupní vsázce, avšak s vyšší koncentrací těkavých složek a uhlíku.  

Z granulometrického hlediska složení představují velmi jemný až drobně zrnitý 

materiál. [13] 
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Tyto suroviny se vesměs přidávají do aglomerační vsázky, ať již v původním stavu, 

nebo granulometricky upravené – předpeletizované. Varianty úpravy těchto surovin pro 

zpracování v aglomeraci jsou uvedeny na obr. 18 

  

 

Obrázek 11: Schéma zpracování kalů a prachů 

Ocelárenské úlety a kaly se vyznačují velmi jemnou zrnitosti od deseti až do několika 

set mikrometrů. Chemické složení ocelárenských úletů závisí na způsobu výroby oceli a 

obsah železa je v nich okolo 60%. Tyto suroviny se vzhledem ke svému specifickému 

charakteru přes svou vysokou kovnatost využívají podstatně méně. 

Okujové kaly jsou nejjemnějším podílem okují sedimentovaných v usazovacích 

nádržích, zhruba o zrnitosti pod 1 mm. Obsahují přibližně 60 až 70 % železa a značné 

množství olejů (obvykle nad 10 %), které bývá příčinou jejich haldování. 

Mořírenské kaly obsahují oxidy železa odstraněné z povrchových vrstev kovu 

v kyselém prostředí. 
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Vysokopecní strusky se liší druhem zpracovávaných surovin, používaných palivem a 

typem vyráběné slitiny. V průměru obsahují kromě SiO2 8 až 11 % Al2O3, 38 až 40 % CaO a 

9 až 16 % MgO, dále se v nich ve větší míře vyskytují oxidy železa a manganu. Ocelárenská 

struska, odpadající jako vedlejší produkt při výrobě oceli, má značný obsah železa a 

zásaditých složek (asi 20 až 30 % Fe a 25 až 50% CaO + MgO).  

Obecně jsou pro zpracování jemnozrnných hutních úletů a kalů rozhodující tyto 

činitele: 

a) Chemické složení (kovnatost a obsah SiO2, případně některých škodlivých 

příměsí). 

b) Fyzikální stav suroviny (kal, filtrační koláč, suchý prach). 

c) Vzdálenost a náklady manipulace i zpracování provozu na zpracování rud. 

d) Náklady manipulace a zpracování. 

Pro zpracování velmi jemných odpadních surovin je nejvhodnějším postupem 

peletizace. Pelety lze zpracovávat podle obsahu železa a dalších složek buď ve vysokých 

pecích, nebo v ocelárnách. Přehled variant výroby pelet je uveden na obr. 19. [14] 

 

Obrázek 12: Schéma zpracování prachů a kalů na pelety 
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Chemické složení ocelárenských úletů však značně kolísá a závisí na skladbě 

ocelárenské vsázky a na způsobu výroby oceli. Ocelárenské úlety jsou důsledkem mnoha 

fyzikálně chemických jevů: 

a) Odpařování, rozprašování a mechanického strhávání kovové lázně a strusky 

v kapalném stavu. 

b) Mechanického strhávání tuhých částic, pocházejících ze žáruvzdorné vyzdívky v peci 

a z přísad přidávaných do kovové lázně. 

c) Reakcí mezi plynnou fází, parami kovů a tuhými nebo kapalnými částicemi. 

Z hlediska dalšího zpracování úletů je třeba přihlížet k těmto skutečnostem: 

a) Za sucha zachycované ocelárenské úlety jsou hydrofobní a tím i nadměrně prašné při 

dopravě. 

b) Vodou zachycované úlety jsou charakteristické špatnou sedimentací a tím vysokou 

vlhkostí materiálů po jejich částečném odvodnění. 

c) V úletech se ve značné míře koncentrují neželezné kovy, zejména při zpracování 

netříděného šrotu. Vyšší obsah neželezných kovů, zejména Zn, Pb, Cd a Cu vyvolává 

nutnost upravovat tento odpad, aby při jeho zpracování na aglomerát nedocházelo 

ve vysokých pecích k technologickým, hygienickým a ekologickým obtížím. 

Neželezné kovy lze odstranit různými postupy, které kromě dalších činitelů výrazně 

závisí na způsobu vazby zinku a ostatních kovů obsažených v materiálu. Účinné jsou zejména 

pyrometalurgické postupy, kdy při destrukci mřížky oxidů železa lze vhodným procesem 

zinek a další neželezné prvky od železa oddělit. To lze uskutečnit buď oxidačním 

vypalováním sbalků připravených s přísadou látek převádějících neželezné složky na 

sloučeniny, které těkají v rozsahu používaných vypalovacích, tj. zejména chloridačních látek, 

nebo redukčním vypalováním sbalků. 

Z metalurgického hlediska je pro návaznost na hutní závody výhodnější použít 

redukčních postupů, které poskytují progresívní typ vsázky pro vysoké nebo ocelárenské pece 

a nevyžadují náročné způsoby zpracování zachycených úletů.  

Pokusné zkoušky provedené v rotační peci o průměru 6 m a délce 70 m prokázaly 

vysoký stupeň odstranění zinku a olova současně se stupněm metalizace železa 95 %. Sbalky 
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se před vsazováním do rotační pece suší, je však i možnost vsazování sbalků syrových. 

Technologické schéma výroby předredukovaných pelet z ocelárenských úletů ukazuje obr. 20. 

 

Obrázek 13: Schéma výroby předredukovaných pelet z ocelárenských úletů 

 

Obecným základem pochodů je redukce částečně zpevněných pelet tuhým 

redukovadlem, převážně koksem v rotační peci. Během redukce vytěkají Zn, Pb, popř. Cd 

na kovové páry, zpětně se oxidují a ve formě oxidů jsou po ochlazení ve filtru odloučeny 

v obohacené a využitelné formě. Současně se získávají předredukované pelety, jejichž 
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ukazatele závisí na vlastnostech výchozích odpadních surovin. Podle kovnatosti a stupně 

redukce je lze zpracovat ve vysokých pecích nebo ocelárnách. Pro sušení a zpevňování pelet 

se užívá rošt, redukce se provádí v rotační peci o průměru 5,2 m a délce 75 m, při kapacitě 

1000 t suchého úletu za 24 hod.  

3.7 Další možnosti zkusovění odpadních kovonosných materiálů 

Vedle již zmiňovaných peletizačních postupů vyvinula firma Progres Ekotech, s.r.o. 

„odpadní“ briketu do vsázky pro hutní agregáty. Briketa je rovněž vytvořena zejména 

z materiálů vznikajících při hutních procesech jako vedlejší produkt, popřípadě z hutních 

odpadů, kalů a odprašků, ať už kovonosných nebo nemetalických.  

Chemické složení přísadové brikety včetně obsahu feritických podílů je prakticky do 

značné míry determinováno materiálem dodaným k briketaci. Respektován však musí být 

technologický postup výroby briket, což znamená přidání jistého podílu pojiva.  

Jako pojivo se používá pro hutní průmysl chemicky neutrální látka. Druh a konkrétní 

způsob použití, jakož i výroba briket, podléhá patentovému krytí. 

Fotografie na obr. 21 - převzaté z propagačních materiálů firmy Progres Ekotech, s.r.o. 

- představují praktické výstupy ze sériové výroby, která je zároveň součástí rozsáhlého 

technologického vývoje. [15]  

 

Obrázek 14: Briketované hutní kaly a hutní odprašky [15] 

Briketa je vyrobena z hutních kalů a odprašků v poměru 1:1 dodaných zákazníkem a 

pojiva, což je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces a dalších přísad dle přání 
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zákazníka. Množství pojiva je od 12 do 20%. Způsob použití pojiva, dávkování a vlastní 

výroba briket podléhá patentovému krytí. 

Zpracování kalů a odprašků do briket umožní využít v nich obsažené kovonosné látky 

opakovaně v hutním procesu. Významná úspora spočívá také v tom, že kaly a odprašky 

nemusí být trvale deponovány, což je zvláště u hutních odprašků problematické. 

V oblasti zpracování, využívání a recyklace hutních odpadů spolupracuje VŠB – TUO 

také s dalšími univerzitami a vědeckými pracovišti v Polsku [16, 17] a na Slovensku [18,19]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ 

4.1 Současný stav v oblasti prachových odpadů 

V současnosti je ve výrobě kovů kromě plynných emisí největším problémem 

zpracování tuhých kovonosných odpadů. Pro jejich nevhodné chemické složení 

a nevyhovující technologické a dopravní vlastnosti je často nezbytná předchozí úprava. 

Hlavním záměrem diplomové práce bylo orientační posouzení vhodnosti a rozsahu 

recyklace odpadů se zvláštním zřetelem na odpady jemnozrnné kovonosné. Při experimentech 

se pozornost soustředila i na využití zjednodušeného fyzikálního a matematického 

modelování redukční vysokopecní technologie. Cílem bylo prvotní ověření postupů spojených 

s vhodnou úpravou recyklovatelných, především metalurgických odpadních materiálů, které 

mohou být použity jako součást vsázky pro vysokou pec. Pro praktickou realizaci ověření 

byla vybrána oblast úpravy kovonosných kalů a prachů peletizací (i briketací) 

a experimentální hodnocení těchto upravených poloproduktů v testovacím zařízení rud 

a aglomerátů.  

Při technologické interpretaci získaných kinetických křivek redukce byla u předložené 

práce částečně využita modelové interpretační metodika vytvořená na katedře Metalurgie a 

slévárenství VŠB – TUO pro konkrétní posuzování technologické vhodnosti zkusovělých 

prachových a jemnozrnných metalurgických odpadů, zejména z pohledu jejich 

redukovatelnosti. Technologická vhodnost a její experimentální ověření je významné 

především s ohledem na vysoké nároky, které současná vysokopecní technologie klade na 

redukovatelnost a pevnost vysokopecní vsázky. [20] 

4.2 Testování pelet z jemnozrnných oxidických odprašků 

Oxidické kovonosné odprašky byly dodány z odprášení aglomerace. Zkusovění do 

tvaru pelet bylo provedeno v laboratoři Centra ENET. Jako pojiva bylo použito bentonitu 

v množství cca 2 % hm.  

Následně byly pelety vyžíhány v laboratorní odporové peci při pozvolném záhřevu na 

teplotu 200 °C. Velikost pelet vybraných pro testování se pohybovala v rozmezí 9-12 mm. 

Základní chemické složení pelety z odprašků je uvedeno v následující tabulce 2. 
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Tabulka 2: Chemické složení pelety z odprašků 

Složka rozměr  Složení 

Fecelk. % hm 73,3 

Fekov % hm 29,0 

FeO % hm 44,6 

Fe2O3 % hm 13,2 

C % hm 0,33 

S % hm 0,13 

 

Ilustrační foto laboratorních pelet před experimentem a po, přináší obr. 22. 

  

Obrázek 15: Pelety před a po redukci 

 

Přepočtené chemické složení na stav bez kovového železa je uvedeno v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Chemické složení pelety z odprašků – přepočet na stav bez kovového železa 

Složka rozměr  Složení 

Fecelk. % hm 44,3 

Fekov % hm 0,00 

FeO % hm 20,2 

Fe2O3 % hm 40,9 

C % hm 0,47 

S % hm 0,18 

 

Laboratorní zařízení pro testování redukovatelnosti přináší obr. 23 a 24.
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Obrázek 16: Zařízení pro zkoušku redukovatelnosti-ENET centrum 

 

 
 

Obrázek 17: Příprava retorty k experimentu 

 

Výpočet stupně redukce Rt, odpovídající stavu železa, po t minutách testu: 

       (4) 
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kde 

m0 je hmotnost dávky zkušebního vzorku v gramech; 

m1 je hmotnost dávky zkušebního vzorku těsně v gramech před zahájením redukce; 

mt je hmotnost dávky zkušebního vzorku těsně v gramech po redukci provedené po 

dobu t;  

w1 je obsah oxidu železnatého vyjádřený hmotnostním procentem v dávce zkušebního 

vzorku, stanovený podle normy ISO 9035; 

w2  je celkový obsah železa vyjádřený hmotnostním procentem v dávce zkušebního 

vzorku před zkouškou, stanovený podle normy ISO 2597-1 nebo ISO 9507. 

Jakmile stupeň redukce dosáhne 65 %, test se ukončuje. Jestliže po 4 hodinách nebylo 

dosaženo 65 %, test se ukončuje. Jestliže po 4 hodinách nebylo dosaženo 65 % úbytku 

kyslíku, je možno redukování zastavit. [21] 

Průběh úbytku hmotnosti při redukci pelety z odprašků a z něho vypočtený stupeň 

redukce Rt přináší následující tabulka 4. 

Tabulka 4: Data získaná při průběhu redukce v testovacím zařízení 

čas [min] úbytek [g] Rt [%] 

0 0 0,4 

10 17 20,0 

20 30,9 36,6 

30 40,1 47,5 

40 46 55,6 

50 50.1 61,2 

60 53,6 66 

70 54,6 69,1 

 

Do grafického znázornění časového průběhu redukce (obr. 25) není při stanovení 

stupně redukce Rt zahrnut výchozí obsah %Fe kov. Ukázku retorty po experimentu přináší 

obr. 26. 
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Obrázek 18: Grafický záznam průběhu redukce pelet z odprašků 

 

Obrázek 19: Retorta po experimentu 

Závěrečným a nejdůležitějším výsledkem testu je tzv. index redukovatelnosti dRt.dt-1, 

který představuje rychlost redukce v procentech za minutu. Dle normy ISO 4695 se tento 

index stanoví ze vztahu: 

 (5) 

kde  

t30, t60 představuje dobu, za kterou vzorek při testu dosáhne 30%, resp. 60% redukce 

hmoty kyslíku vázaného na železo – z konkrétního pohledu tedy průsečíky červené křivky 
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s osami pořadnic při 30 a 60 minutách na obr. 25. Po dosazení odpovídajících časových 

hodnot do vztahu (5) určeném normou se získá hodnota indexu redukovatelnosti - rovnice (6) 

dR.dt
-1

 = 33,6/(53,9 – 16,3) = 33,6/37,6 = 0,89 (6) 

Dosažený index redukovatelnosti potvrzuje velmi dobrou redukovatelnost testovaných 

pelet. Tento odpadní materiál je z pohledu redukovatelnosti tedy recyklovatelnou druhotnou 

surovinou vhodnou pro vsázku do vysoké pece. 

V případě testování redukovatelnosti u brikety byl v rámci laboratoří ENETu vzorek 

upraven na tvar válce s výřezem pro zavedení termočlánku do středu objemu brikety. Před 

testem se zkušební vzorky vysušily na konstantní hmotnost při 105°C.  

Zadavatelem byly dodány údaje o chemické analýze předaných vzorků briket, přehled 

je uveden v následující tabulce 5. 

Tabulka 5: Chemické složení brikety z odprašků 

Složka rozměr  Složení 

Fecelk. % hm 42,8 

Fekov % hm 7,3 

FeO % hm 30,5 

Fe2O3 % hm 17,1 

 

Tabulka 6: Vypočtený stupeň redukce brikety 

čas [min] úbytek hmotnosti [g] Rt [%] 

1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 

0 0 0 18,49 18,49 

10 10,1 9,9 32,49 33,49 

20 17,4 17,1 42,49 43,49 

30 22,8 22,7 49,49 51,49 

40 27,1 27 55,49 57,49 

50 30,3 30,3 59,49 62,49 

60 32,8 32,7 63,49 65,49 

70 35 34,3 66,49 68,49 

80 36,3 35,6 68,49 70,49 

90  36,3  71,49 

 

Vypočtený stupeň redukovatelnosti a jeho nárůst v průběhu procesu s časem 

zachycuje tabulka 6. Byla provedena celkem dvě měření s téměř totožnými výsledky. [22] 
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Graficky jsou výsledky z tabulky 6 znázorněny na obr. 27 - 30, přičemž obr. 27 a 28 

potvrzují dobrou reprodukovatelnost měření a obr. 29 a 23 představují celkový záznam 

výsledků testování, tedy postupný nárůst úbytku hmotnosti a z něho vypočteného stupně 

redukce po dobu testu.  

 

Obrázek 20: Úbytek hmotnosti vzorku v průběhu procesu redukce 

 
 

 
 

Obrázek 21: Stupeň redukce v průběhu procesu redukce 
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Obrázek 22: Celkový záznam průběhu redukčního testu – brikety měření 1 

 
 

 

Obrázek 23: Celkový záznam průběhu redukčního testu – brikety měření 2 

 

Výpočet indexu redukovatelnosti 

Závěrečným a nejdůležitějším výsledkem testu je tzv.“ Index redukovatelnosti“ dRt.dt
-1

, 

který představuje rychlost redukce v procentech za minutu. Dle normy ISO 4695 se tento 

index stanoví ze vztahu (5). 
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1. měření 

t60 = 51,2 min 

t30 = 8,2 

33,6/(51,2 - 8,2) = 0,78 

 

2. měření 

t60 = 45 min 

t30 = 6 min 

33,6/(47,1 - 6,1) = 0,82 

 

Získané výsledky byly srovnány s redukčními charakteristikami standartních složek 

vysokopecní vsázky. Následující obrázky 31 a 32 přináší ukázku struktury testovaných pelet. 

 

 

 

Obrázek 24: Struktura testovaných pelet před redukcí 
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Obrázek 25: Struktura testovaných pelet po redukci 

 

4.3 Srovnání redukovatelnosti se standartními složkami vysokopecní 

vsázky – peletami a aglomerátem 

Provedené testování vzorku pelet z odprašků a briket Progess je uvedeno v tabulce 7, 

která srovnává průměrné hodnoty již dříve provedených testů lebedinských pelet a aglomerátů 

české provenience (říjen 2014). 

Tabulka 7: Souhrnná tabulka výsledků testování (vzájemné srovnání) 

Vzorek Typ Zrnitost 

[mm] 

Analýza vzorku 

[%] 

Test ISO 4695 – dR/dt 

[%] 

dR/dt 

[%] 

FeO Fecelk. 1. Měření 2. Měření Průměr 

1 Pelety 10-12,5 0,25 61,8 0,68 0,69 0,685 

2 Aglomerát 10-12,5 9,0 57,0 0,95 0,91 0,93 

3 Briketa 1ks 

válec 
30,5 42,6 0,78 0,80 0,79 

 

Hlavní výsledek testování – tzv. „Index redukovatelnosti„ dR.dt
-1

 (%.min
-1

) – má u 

aglomerátu standardně solidní hodnotu, u lebedinských pelet je číselná hodnota indexu 

poněkud nižší, ale vcelku odpovídá výsledkům testovaných pelet v jiných závodech 

zpracovávajících ruské pelety. Lebedinské pelety mají malý podíl dvojmocného železa a 

kovové železo obsahují v zanedbatelné míře. 



50 

 

 

VAVREČKA, P. Využití jemnozrnného prachu ve formě pelet jako vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Index redukovatelnosti briket z oxidických jemnozrnných odprašků vykázal hodnotu 

vyšší než pelety, ale nižší než aglomerát. Testování pelet z jemnozrnných oxidických 

odprašků odebraných z odprášení aglomerace přineslo rovněž pozitivní výsledky. Dosažený 

index redukovatelnosti 0,89 potvrzuje velmi dobrou redukovatelnost testovaných pelet. Oba 

zkusovělé jemnozrnné odpadní materiály z pohledu redukovatelnosti představují 

recyklovatelnou druhotnou surovinu vhodnou pro vsázku do vysoké pece. 

Bylo provedeno zkoumání zachycených částic vzorků na výstupu plynných zplodin 

pomocí REM TESCAN VEGA. Výsledné struktury uvádí obr. 33 a 34. 

 

Obrázek 26: Struktura vzorku z výstupu plynných zplodin 

 
 

Obrázek 27: Vzorek po vytažení z odvodní trubky zplodin 
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Po ukončení experimentů byly prachové částice zachycené na výstupu plynných 

zplodin analyzovány ručním rentgenovým spektrometrem Delta Professional a výsledný 

protokol přináší obr. 35. 

 

 

Obrázek 28: Výsledný protokol analýzy prachových částic 
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5 PROGNÓZA PRŮBĚHU REDUKCE PŘI POUŽITÍ 

BRIKETOVANÝCH A PELETIZOVANÝCH 

KOVONOSNÝCH ODPADŮ V ŠACHTOVÉM REDUKČNÍM 

AGREGÁTU 

 

Provedení experimentálních testů pro vybrané druhy zkusovělých jemnozrnných 

odpadů umožnilo získání podkladů nezbytných k propočtům modelového systému predikce 

průběhu redukčních pochodů v šachtové peci. 

5.1  Modelování redukce na základě experimentálních laboratorních testů 

Instalace moderní laboratoře pro vysokoteplotní výzkum vysokopecních surovin 

v rámci Centra ENET VŠB–TU Ostrava vytvořila podmínky pro uplatnění nové metodiky 

komplexního hodnocení a porovnávání vysokopecních surovin a obecně i pro oxidické 

vsázkové materiály (odpady) vhodné pro redukční šachtové pece.  

Žádná prvotní informace, ani redukovatelnost rudy totiž sama o sobě není schopna 

vyjádřit komplexní chování hodnocené vsázkové složky v reálném procesu. Při interpretaci 

informace je vhodné využít matematických modelů k tomuto účelu uzpůsobených. 

Technologická interpretace je důležitá nejen pro operativní kontrolu procesu redukce, ale i pro 

variantní posouzení vhodnosti a účelnosti zpracování nejen tradičních a osvědčených rud, 

aglomerátu či dovážených ruských pelet, ale i oxidických jemnozrnných odpadů a jejich 

směsí ve vysokopecním agregátu. [22] 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, zařízení k hodnocení redukovatelnosti měří 

úbytek hmotnosti vzorku rudné suroviny v peci vyhřáté na teplotu izotermického pásma 

redukce. Úbytek vzniká odbouráváním kyslíku z oxidů železa redukčním plynem. Zařízení 

tedy v zásadě simuluje nepřímou redukci ve vysoké peci. 

Relativní rychlostní konstanty redukce rudy plynem získané z experimentálních dat 

umožňuje následné modelování redukce v protiproudu v šachtě pece. Vstupem pro výpočet je 

složení vsázky a hlavně kinetické konstanty chemických reakcí. [23] 
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Hlavním výsledkem modelových propočtů jsou postupně se měnící koncentrace 

chemických složek vstupních surovin při redukci v šachtě redukčního agregátu. Obr. 36 

ukazuje průběh změn stupňů oxidace rudné vsázky a plynu při sestupu po výšce oblasti 

nepřímé redukce v šachtě vysoké pece.[24]  

 

Obrázek 29: Změna koncentrací reagujících látek při sestupu vsázky v proudu redukčního 

plynu v oblasti nepřímé redukce [25] 

Z hlediska dalšího využití a interpretace výsledků testů pro praxi je významným 

výsledným ukazatelem stupeň oxidace železa Y0 pro relativní výšku zóny = 0 (průsečík 

křivky Y s levou osou pořadnic). Stupeň oxidace železa souvisí se stupněm přímé redukce 

wüstitu jednoduchým vztahem: 

05,1

Yo
rd   (7) 

Stupeň přímé redukce wüstitu je pro provozní technologii prakticky nejvýznamnějším 

kritériem charakterizujícím průběh redukčního procesu ve vysoké peci. Jeho hodnota 

odvozená z modelové interpretace experimentálních měření vymezuje limitní minimální podíl 

přímé redukce s respektováním reálné redukovatelnosti užité vsázky. 

Na pracovištích Centra ENET byl kolektivem jeho pracovníků algoritmicky navržený 

programový systém (metodika) se vstupy prostřednictvím vhodných dialogových oken. 

[25,26] 
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Výsledků výpočtů kinetického modelu nepřímé redukce v šachtě vysoké pece jsou 

graficky zachyceny na obrázcích. 

Vypočtená výstupní data představují změnu koncentrace jednotlivých oxidů železa a 

změnu oxidačního stupně vsázky i oxidačního stupně plynu při sestupu v oblasti nepřímé 

redukce v šachtě. Grafické znázornění uvedených změn pro brikety Progres přináší 

obrázek 37, pro pelety z odprašků pak obr. 38.  

 
 

Obrázek 30: Koncentrační profily po výšce redukční oblasti v šachtě pece pro brikety 

 

Obrázek 31: Koncentrační profily po výšce redukční oblasti v šachtě pece pro pelety 

z odprašků 
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6 ZÁVĚR 

Zužitkování hutních úletů a odpadů v uzavřeném výrobním cyklu znamená nejen 

přínos v ekonomické bilanci, ale i snížení nároků na odvalové prostory a v mnoha případech 

významné zlepšení z hlediska ekologie a hygieny práce.  

Problematika zpracování hutních odpadních surovin nabývá stále větší důležitosti, 

neboť jde o značnou část surovinových zdrojů a jejich ekonomicky efektivní využití má 

příznivý vliv na výrobní bilance. Vývoj ekologizačních opatření v oblasti hutnictví železa je 

v posledních letech charakterizován zaváděním dokonalých odlučovacích zařízení. To však 

vede v závodech ke stále většímu výskytu zachycených tuhých podílů spalin o velmi jemné 

zrnitosti spolu s dalšími odpady vzniklými během výroby železa a oceli.  

V prvé části práce byla provedena analýza současných literárních a praktických 

poznatků, charakterizujících možné užití jemnozrnných železonosných odpadů jako vsázky 

do vysoké pece. Následně byl pak rozpracován teoretický rozbor možností úpravy kusovosti 

jemnozrnných materiálů. 

Hlavním záměrem diplomové práce bylo posouzení možnosti a rozsahu recyklace 

odpadů se zvláštním zřetelem na odpady jemnozrnné kovonosné. Při experimentech se 

pozornost soustředila i na zjednodušené fyzikální a matematické modelování klasické 

redukční metalurgické technologie. Cílem bylo ověření postupů spojených s vhodnou úpravou 

recyklovatelných, především metalurgických odpadních materiálů, které mohou být použity 

jako součást vsázky pro velkovýrobní průmyslový agregát. Pro praktickou realizaci ověření 

byla vybrána oblast úpravy kovonosných kalů a prachů peletizací (i briketací) a následné 

zpracování těchto upravených poloproduktů jako netradiční součásti vsázky pro vysoké pece.  

Specifikem předložené práce je uplatnění modelové interpretační metodiky vytvořené 

na VŠB – TUO pro konkrétní posouzení technologické vhodnosti briket z metalurgických 

odpadů a pelet z odpadních oxidických odprašků ve vsázce současných vysokých pecí 

zejména z pohledu jejich redukovatelnosti. Technologická vhodnost a její experimentální 

ověření je významné především s ohledem na vysoké nároky, které současná vysokopecní 

technologie klade na redukovatelnost a pevnost vysokopecní vsázky.  
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Oxidické kovonosné odprašky pro testování byly dodány z odprášení aglomerace. 

Zkusovění do tvaru pelet bylo provedeno v laboratoři Centra ENET. Jako pojiva bylo použito 

bentonitu v množství cca 2% hm. Následně byly pelety vyžíhány v laboratorní odporové peci 

při pozvolném záhřevu na teplotu 200 °C. Velikost pelet vybraných pro testování se 

pohybovala v rozmezí 9-12 mm. 

Průběh úbytku hmotnosti při redukci pelety z odprašků a z něho následně stanovený 

stupeň redukce vypovídá o velmi dobré redukovatelnosti testovaného vzorku a je přehledně 

uveden v následující tabulce 16. 

Provedené testování vzorku oxidických briket a srovnávací testování klasických pelet 

a běžného současného aglomerátu bylo zaměřeno na stanovení a srovnání redukovatelnosti 

jednotlivých složek vysokopecní vsázky. Hlavní výsledek testování – tzv. „Index 

redukovatelnosti„ dR.dt
-1

 (%.min
-1

) – má u vzorků aglomerátu standardně solidní hodnotu, 

u pelet je číselná hodnota indexu poněkud nižší, ale vcelku odpovídá výsledkům testovaných 

pelet v jiných závodech zpracovávajících ruské pelety. Index redukovatelnosti briket 

z oxidických jemnozrnných odprašků vykázal hodnotu vyšší než pelety, ale nižší než 

aglomerát. Zde však je nutno vzít do úvahy, že použitá, normou ISO stanovená metodika, 

byla vyvinuta pro železorudné suroviny - rudy aglomerát, klasické rudné pelety.  



57 

 

 

VAVREČKA, P. Využití jemnozrnného prachu ve formě pelet jako vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

7 POUŽITÁ LITERATURA 

 
[1] KRET, J. Teorie železářských pochodů. Studijní opora. VŠB - TUO 2008, 119 s. 

Dostupný z WWW: http://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fmmi/cs/studium-a-

vyuka/studijni-opory/618-Kret-Teorie-zelezarskych-pochodu.pdf. 

[2] BABICH, A. et al. Ironmaking (Textbook), RWTH Aachen University, Department of 

Ferrous Metallurgy, Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen, 2008, ISBN 3- 861130-997-1. 

[3] LU, K.W. Chemical reaction in the blast furnace as it happens (Department of Materials 

Science and Engineering McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada), AISTech 

2004 Proceedings, Vol. 1, s. 396 – 407 

[4] TAKEUCHI, N. et al. Evaluation of Sinter Quality for improvement in Gas Permeability 

of Blast Furnace. ISIJ International, Vol. 54 (2014), No 4, pp. 791-800. ISSN 1347-5460. 

[5] LANZERSTORFER, CH., KRÖPPL, M. Air classification of blast furnace dust collected 

in a fabric filter for recycling to the sinter process. Resources, Conservation and 

Recycling 86 (2014), pp. 132-137. ISSN: 0921-3449. 

[6] ArcelorMittal Ostrava, [online], [cit. 2015-03-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.amo.com/>. 

[7] ROUBÍČEK, V., BUCHTELE, J. Uhlí – zdroje, procesy, užití. Ostrava: Montanex, 2002, 

173 s., ISBN 80-7225-063-9. 

[8] GREEDES, M., TOXOPEUS, H., VLIENT VAN DER, C. Modern blast furnace  

ironmaking. Verlag Stahleisen GmbH, Germany 2004, 118 s. ISBN 978-1-60750-040-7 

[9] MOUSA, E. et al. Shaft furnace technologies related to materials and environmental 

challenges. Proceedings : Materials, Metallurgy and Interdisciplinary Co-working. 

lecture 3.1, VSB-TU Ostrava, 2009, pp. 60-70. ISBN 978-80-248-1843-6  

[10] BABICH, A., SENK, D. Coal use in iron and steel metalurgy. The Coal Handbook: 

Towards Cleaner Production, Volume 2: Coal utilisation. Woodhead Publishing limited, 

New Delhi, 2013, pp. 267 – 305. ISBN 978-1-78242-116-0. 

[11] VT CORP PVT LTD, Nutan chemical Compound, Walbhat Road, Goregaon East, 

Mumbai. Maharashtra 400063, Indie. [online], [cit. 2015-04-05]. Dostupný z WWW:

 < http://www.vtcorpindia.com/contact-us/>. 

[12] Výroba železa a oceli. Referenční dokument nejlepších dostupných technik (BAT). 

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. 2010, 597 s. pdf. 

http://www.amo.com/


58 

 

 

VAVREČKA, P. Využití jemnozrnného prachu ve formě pelet jako vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

[13] PUSTĚJOVSKÁ, P., KARDAS, E. Energetické využití odpadů s ohledem na životní 

prostředí /Odzysk energii w odniesieniu do środowiska. Monografie. VŠB-TU Ostrava, 

Centrum ENET, Ostrava: AMOS repro, spol. s. r.o., 2014, 100 s. ISBN 978-80-248-3383-5. 

[14] KRET, J. Škodliviny při výrobě surového železa. 1. vyd. VŠB – TU Ostrava, Ostrava 

2003, 84 s. ISBN 80-248-0552-9. 

[15] Progres-Ekotech, s.r.o. [online], [cit. 2015-04-02]. Dostupný z WWW:

 <http://www.progres-ekotech.com/?zobrazit=produkty&lang=cz >. 

[16] INGALDI, M., JURSOVA, S. Economy and Possibilities of Waste Utilization in Poland. 

In METAL 2013, 22
nd

  International Conference on Metallurgy and Materials. Conference 

Proceedings. May 15th - 17th 2013, Brno, Czech Republic. TANGER Ltd. Ostrava 2013 

[17]  BUCHART-KOROL, D. Evaluation of Environmental Impacts in Iron-Making Based on 

Life Cycle Assessment. In Metal 2011, 20th International Metallurgical and Materials 

Conference, Czech Republic: conference proceedings, TANGER Ltd. Brno 2011, 

pp. 1246-1251. ISBN 978-80-87294-24-6.  

[18] DŽUPKOVÁ, M., et al. Evaluation of selected technological and ecological parameters of 

sinter production. (2011) Acta Metallurgica Slovaca, 17 (4), pp. 269-275. 

http://www.ams.tuke.sk/data/ams_online/2011/number4/mag06/mag06.pdf 

[19] PRIBULOVA, A., BARICOVA, D. et al. Possibilities of pelletizing and briquetting of fly 

dusts from steel and cast iron production.  In 10
th
 International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference : SGEM 2010, 20. - 26. 6. 2010. Albena, Bulgaria [CD-ROM]. 

p. 901-907. ISBN 80-85988-48-8. 

[20] BILÍK, J. JURSOVÁ, S. PUSTĚJOVSKÁ, P. FRANTÍK, J. Zařízení a cíle 

vysokoteplotního testování hutnických surovin v prostředí technologických plynů. 

Hutnické listy, ročník LXVI, č. 5, 2013, s. 60-65.  OCELOT, s.r.o., ISSN 0018-8069. 

[21] International standard ISO 4695. Iron ores for blast furnace feedstocks – determination of 

the reducibility by the rate of reduction index, Third edition 2007-11-01. 

[22] BROŽOVÁ, S. et al. Možnosti recyklace vybraných materiálů /Możliwość recyklingu 

wybranych materiałów. Monografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, 

100 s. ISBN 978-80-7204-880-9. 

[23] PUSTĚJOVSKÁ, P. et. al. Nové metody zpracování a recyklace jemnozrnných 

kovonosných odpadů. Hutnické listy, ročník LXVII, č.1, 2014, s. 24-28.  OCELOT, 

s.r.o., ISSN 0018-8069. 

 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84856690480&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&sid=B887A638BD2ACCF12C21FB785E3AFCD7.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a320&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286504324749%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84856690480&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&sid=B887A638BD2ACCF12C21FB785E3AFCD7.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a320&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286504324749%29
http://www.ams.tuke.sk/data/ams_online/2011/number4/mag06/mag06.pdf
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1I7pmJKLbmMLPp3EGj&page=1&doc=5
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1I7pmJKLbmMLPp3EGj&page=1&doc=5


59 

 

 

VAVREČKA, P. Využití jemnozrnného prachu ve formě pelet jako vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

[24] BILÍK, J., PUSTĚJOVSKÁ, P. JURSOVÁ, S. Modelování, analýza a predikce pochodů 

výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. 

Monografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, 130 s. ISBN 978-80-7204-

854-0.  

[25] PUSTĚJOVSKÁ, P. et al. Using a mathematical model of counter-current flow in a blast 

furnace to evaluate reducibility of iron-ore-bearing raw materials. Steel Research int., 

85(2014), ISSN1611-3683. DOI: 10.1002/srin201400055. 

[26] JURSOVÁ, S. et. al. Mathematical modelling of blast furnace operation at Centre ENET, 

VŠB – Technical university of Ostrava. In SGEM2014, Conference Proceedings, 14th 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Section Ecology and 

Environmental Protection, Albena, June 17-26, 2014, Vol. III., p. 897-902. ISSN 1314-

2704. DOI : 10.5593/sgem2014B13. ISSN 1314-2704.  



60 

 

 

VAVREČKA, P. Využití jemnozrnného prachu ve formě pelet jako vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Koloběh kalů a odprašků v metalurgickém podniku [1] .......................................... 5 

Obrázek 2: Diagram redukce oxidů železa [3] ........................................................................... 8 

Obrázek 3: Vnitřní stav procesu vysoké pece [2] ....................................................................... 8 

Obrázek 4: Model redukce rudné pelety [2] ............................................................................... 9 

Obrázek 5: Pohled na provoz vysokých pecí [6] ...................................................................... 11 

Obrázek 6: Výsledky analýzy zchlazených vysokých pecí v Japonsku [3] ............................. 12 

Obrázek 7: Vliv struskotvorných příměsí na zpomalení redukce wüstitu [3] .......................... 15 

Obrázek 8: Schéma výrobního procesu sbalování železné rudy [11] ....................................... 20 

Obrázek 9: Technologické schéma přípravy sbalků ................................................................. 25 

Obrázek 10: Schéma zpevňování sbalků .................................................................................. 28 

Obrázek 18: Schéma zpracování kalů a prachů ........................................................................ 34 

Obrázek 19: Schéma zpracování prachů a kalů na pelety ........................................................ 35 

Obrázek 20: Schéma výroby předredukovaných pelet z ocelárenských úletů ......................... 37 

Obrázek 21: Briketované hutní kaly a hutní odprašky [15]...................................................... 38 

Obrázek 22: Pelety před a po redukci ....................................................................................... 41 

Obrázek 23: Zařízení pro zkoušku redukovatelnosti-ENET centrum ...................................... 42 

Obrázek 24: Příprava retorty k experimentu ............................................................................ 42 

Obrázek 25: Grafický záznam průběhu redukce pelet z odprašků ........................................... 44 

Obrázek 26: Retorta po experimentu ........................................................................................ 44 

Obrázek 27: Úbytek hmotnosti vzorku v průběhu procesu redukce ........................................ 46 

Obrázek 28: Stupeň redukce v průběhu procesu redukce......................................................... 46 

Obrázek 29: Celkový záznam průběhu redukčního testu – brikety měření 1 ........................... 47 

Obrázek 30: Celkový záznam průběhu redukčního testu – brikety měření 2 ........................... 47 

Obrázek 31: Struktura testovaných pelet před redukcí ............................................................. 48 

Obrázek 32: Struktura testovaných pelet po redukci ................................................................ 49 

Obrázek 33: Struktura vzorku z výstupu plynných zplodin ..................................................... 50 

Obrázek 34: Vzorek po vytažení z odvodní trubky zplodin ..................................................... 50 

Obrázek 35: Výsledný protokol analýzy prachových částic .................................................... 51 



61 

 

 

VAVREČKA, P. Využití jemnozrnného prachu ve formě pelet jako vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2015 

Obrázek 36: Změna koncentrací reagujících látek při sestupu vsázky v proudu redukčního 

plynu v oblasti nepřímé redukce [24] .................................................................. 53 

Obrázek 37: Koncentrační profily po výšce redukční oblasti v šachtě pece pro brikety ......... 54 

Obrázek 38: Koncentrační profily po výšce redukční oblasti v šachtě pece pro pelety  

z odprašků ........................................................................................................... 54 

 
 

9 SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka 1: Výsledky tepelné bilance pro horní a dolní části vysoké pece ............................... 17 

Tabulka 2: Chemické složení pelety z odprašků ...................................................................... 41 

Tabulka 3: Chemické složení pelety z odprašků – přepočet na stav bez kovového železa ...... 41 

Tabulka 4: Data získaná při průběhu redukce v testovacím zařízení ....................................... 43 

Tabulka 5: Chemické složení brikety z odprašků ..................................................................... 45 

Tabulka 6: Vypočtený stupeň redukce brikety ......................................................................... 45 

Tabulka 7: Souhrnná tabulka výsledků testování (vzájemné srovnání) ................................... 49 


