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Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou třídění vysokopecních surovin a tím i zkvalitnění 

vysokopecního pochodu. Kusové rudy přicházejí do podniku ne vždy v ideálním 

granulometrickém složení a cílem třídění je odstranit z těchto rud nevyhovující prachové 

podíly, které ve vysoké peci působí negativně. Cílem třídění je dosáhnout i homogenitu 

vysokopecních surovin, což je velmi důležitá vlastnost vysokopecní vsázky. V práci je 

poukazováno na důležitost třídění vstupních surovin a investování do výstavby agregátu, které 

k tomu účelu slouží. Příkladem je výstavba nové třídírny pelet (rud), která v této době probíhá 

v Třineckých železárnách. 

Klíčová slova:třídění, granulometrické složení, homogenita, třídírna pelet (rud) 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the sieving issues of metallurgical materials as lump 

ores and iron pellets which are used as iron carriers for blast furnaces. These materials are 

supplied by external companies and the quality, especially the content of dust and undersize 

particles is fluctuating. The stability of iron carries quality (chemical and physical properties) 

has very strong influence on blast furnace operation. One option how to control the input of 

undersize particles and dust into blast furnace is to build up a sieving plant. This option was 

also chosen in Třinecké železárny. In the first part of this thesis you can find analysis of 

general nowledge from literature and in the second part is described the situation in Třinecké 

železárny. 

          Keywords: sieving, iton ore, pellets, blast furnace, undersize particles 

 



  
 

 

Obsah 

Úvod……………………………………………………………………………………… 1 

1. Literární rešerše dané problematiky v České republice a ve světě……………………...3 

1.1. Vliv granulometrického složení surovin na technickoekonomické 

        parametry vysoké pece………………………………………….…………… 5 

2. Vysokopecní vsázka a její technologické vlastnosti …………………………………... 9 

2.1. Rudná část …………………………………………………….……………..10 

2.1.1. Aglomerát …………………………………………….……………11 

2.1.2. Pelety ………………………………………………………….…...12 

2.2. Koks ……………………………………………………………………...… 13 

2.3. Přísady ………………………………..……………………………………. 14 

3. Popis technologie úpravy zrnitosti vsázkových surovin v podmínkách Třineckých  

    železáren a jeho analýza ……………………………………………………………... 16 

3.1. Výklopníky…………………………………………………………………..16 

3.2. Homogenizační skládka…………..………………………………………….17 

3.3. Aglomerace železných rud………….………………………………………..19 

3.4. Rudné zásobníky……………………………………………………………..21 

3.5. Vysokopecní rudiště………………………………………………………….23 

4. Návrh úprav technologie řízení zrnitosti vysokopecních surovin……………………...24 

4.1. Druhy třídění………………………………………………………………....25 

4.2. Typy třídičů………………………………………………………………..…26 

4.3. Třídící plochy……………………………………………………………...…28 

4.4. Třídění pelet (kusových rud)……………………………………………...….31 

5.  Závěr………………………………………………………………………………..…38 

Seznam použité literatury ………………………………………………..………………39 

 

 



  
 

1 
 

 

Úvod 

České hutnictví patří neodmyslitelně k naší historii, současnosti a zcela jistě i 

k budoucnosti. Výroba železa a oceli je základem k dalším výrobkům, bez kterých si 

nedokážeme představit náš život. V současnosti jsou v Česku pouze dvě hutní společnosti 

s úplným hutním cyklem a to ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny. Obě hutní 

společnosti jsou důležitým zaměstnavatelem na Severní Moravě. 

Třinecké železárny patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 

v České republice. Třinecká huť byla založena v roce 1839 Těšínskou komorou, která 

spravovala majetek arcivévody Karla Habsburského ve východním Slezsku. Z roku 1906 

pochází ochranná známka „tři kladiva v kruhu“, která doprovází hutní výrobky až do dnešních 

dnů. V té době se staly Třinecké železárny nejvýznamnější součásti Báňské a hutní 

společnosti. Díky postupné koncentraci menších hutních závodů Těšínské komory dochází v 

sedmdesátých a osmdesátých letech devatenáctého století k významné změně – z původně jen 

slévárenského a vysokopecního závodu se proměnila na integrovanou huť. Ve dvacátých 

letech dvacátého století patřily železárny k nejmodernějším hutním závodům s uzavřeným 

výrobním cyklem ve střední Evropě. Tak skvělého výsledku bylo dosaženo razantní 

modernizací silné „Báňské a hutní společnosti“. V roce 1929 představoval podíl železáren na 

československé výrobě surové oceli 23 % a válcovaném materiálu 31 %. V důsledku změny 

politického systému v Československu v roce 1989 docházelo k postupné privatizaci 

Třineckých železáren. O sedm let později jsou Třinecké železárny zcela odstátněny a jejich 

majoritním vlastníkem se stává akciová společnost Moravia Steel. Od roku 1996 začalo 

docházet ke změnám v řízení podniku a stanovení nových strategických cílů, jako je například 

nákup a investice do nových technologií, snižování počtu zaměstnanců, zvyšování 

produktivity práce, kladení důrazu na jakost a kvalitu vyráběného materiálu atd. Toto vše a 

mnoho dalších opatření vedlo k tomu, že v dnešní době jsou železárny zcela 

konkurenceschopné a její výrobky nacházejí uplatnění po celém světě. Mezi nejznámější 

výrobky, u nás i v celém světě, jistě právem patří třinecké kolejnice.[1] 

V roce 2014 se ve světě vyrobilo celkem 1 183 353 tisíc tun surového železa. Z toho 

v České republice 4 152 tisíc tun. Výroba surového železa v Třineckých železárnách dosáhla 

v tomto roce hodnoty 2 061 tisíc tun, což je téměř polovina české produkce. K zajištění této 

produkce, bylo třeba vyrobit 651 tisíc tun koksu a 2 453 tisíc tun aglomerátu. Část 

vysokopecního koksu a rudné vsázky (pelet) se dováží ze zahraničí. [22] Toto vše v dnešní 
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tvrdé konkurenci nutí hutní podniky nacházet i sebemenší možnosti zkvalitnění výroby, 

zefektivnění výroby a nacházení úspor. Jedna z možností hned z kraje výroby je možnost 

kvalitního třídění vysokopecních surovin.  

Znamená to úsporu při výrobě surového železa, zkvalitnění vysokopecního pochodu a 

určitě i zvyšování výroby železa. Došlo k posunu kvality třídících strojů a zlepšení jejích 

parametrů. Jedna z takových variant probíhá v dnešní době v Třineckých železárnách a tj. 

výstavba třídírny pelet (rud). Je to jedna z možností jak opět posunout kvalitu a výrobu 

surového železa dopředu a uspět v dnešní době v tvrdé konkurenci. Očekává se snížení 

prachových podílů ve vysokopecní vsázce zhruba o pět až deset procent. Znamená to úsporu 

vysokopecního koksu, která se zvýšeným obsahem prachových podílů stoupá. K tomuto 

kroku se přistoupilo i z důvodu zavedení injektáže prachového uhlí do vysoké pece. 

K řešení  této problematiky jsem se rozhodl z důvodu požadavku Třineckých železáren 

(dostupnosti dané tématiky) a mého delšího působení v této oblasti. Je to zajímavá oblast a 

nabízí možnost stálé lépe zpracovávat a připravovat vysokopecní suroviny. 
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1. Literární rešerše a analýza dané problematiky v České republice a ve světě 

 

Otázky hodnocení granulometrického složení vsázky v šachtě vysoké pece jsou 

bezprostředně spojené s řešením aktuálních problémů kontroly prodyšnosti zavážených 

materiálů, s optimalizací skladby a režimu zavážky vysoké pece. Granulometrické složení 

materiálu se obyčejně udává v podobě hmotnostního obsahu jednotlivých frakcí různé 

zrnitosti. Za střední průměr „ “ dané frakce se považuje aritmetický průměr krajních 

průměrů ’  a ”  této zrnitostní třídy, které jsou určeny rozměrem oka vrchního a spodního 

síta.[2] 

Střední průměr zrna je vyjádřením granulometrického složení jedním číslem pomocí 

váženého průměru. Střední průměr hodnoceného zrnitého materiálu se pak vypočítá podle 

vztahu č. 1: 

∑ . /         (1) 

d=střední rozměr mezi navazujícími zrny (mm) 

mi=hmotnost zrna mezi síty (kg) 

Protože prodyšnost vsázky (mezerovitost) vztah č. 2 je závislá na objemových 

parametrech, často se používá tzv. ekvivalentní rozměr zrna 

∑

∑ / ·
         (2) 

pi sypná hustota zrn d .  

Při posuzování zrnitosti pro posouzení rychlostí chemických reakcí se někdy používá 

středního průměru zrna určeného váženým průměrem ne z hmotnostních ani objemových 

parametrů, ale z povrchů zrn jednotlivých frakcí.[2,25,26] 

Vedle velikosti zrn vsázky hraje při protiproudu vsázky a plynu velmi důležitou úlohu 

rozptyl zrnitosti (granulometrická homogenita). V případě velkého rozptylu zrnitosti se malé 

kusy umisťují do mezer mezi velkými kusy, což výrazně snižuje mezerovitost vrstvy a 

prodyšnost (zvyšuje tlakovou ztrátu). Situaci pro různé poměry největších a nejmenších zrn 

ukazuje (obr. 1).[24]  
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                    Obr. 1. Poměr velikosti zrn vsázky 

 

Odpor proudění plynu ve vysoké peci nejlépe charakterizuje hodnota tlakové ztráty 

plynu ∆P. Její použití má tu přednost, že pro libovolný výškový úsek je poměrně snadno 

měřitelná a pro celou pec přibližně odpovídá rozdílu tlaku větru v okružním větrovodu a tlaku 

plynu v sazebně. Vyjadřuje se nejčastěji rovnicí podle vztahu č. 3 S. Erguna:  

∆  Pa       (3) 

∆P – ztráta tlaku plynu v zrnité vrstvě (Pa) 

ξ    - součinitel aerodynamického odporu (1) 

ε    - mezerovitost vrstvy ( .  

∆h – výška hodnoceného sloupce (m) 

D   - střední lineární rozměr zrn (m) 

Φ  - součinitel tvaru zrn (1) 

- hustota plynu (kg. ) 

 - rychlost proudění plynu (m. ) 

T   - skutečná teplota plynu (K) 

 - standardní teplota plynu (K) 

P   - skutečný tlak (Pa) 

  - standardní tlak (Pa) 
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Ze vztahu vyplývá, že tlaková ztráta a tedy i odpor pro plynový proud klesá se zvětšováním 

mezerovitosti vsázky ε a se středním lineárním rozměrem kusů D a součinitelem tvaru zrna 

Φ.[10] 

Granulometrická skladba rudné části vsázky může ovlivňovat tyto základní faktory 

charakterizující práci vysoké pece: 

- rozložení rudné vsázky v sazebně a její pokles ve vysoké peci; 

- nerovnoměrnost chodu pece; 

- redukovatelnost vsázky; 

- prodyšnost vsázky; 

- spotřebu tepla na pochody ve vysoké peci; 

- výrobnost vysoké pece. 

 

1.1 Vliv granulometrického složení surovin na technickoekonomické parametry práce 

vysoké pece 

 

Požadavky na železné a manganové rudy vycházejí z úkolu, aby náklady na výrobu 

surového železa při použití dané rudy byly minimální. Vhodnost jednotlivých rud, aglomerátu 

nebo pelet k výrobě surového železa závisí na každé jednotlivé vlastnosti samostatně i v úzké 

vazbě s ostatními vlastnostmi. 

Kusovost rudných surovin musíme posuzovat z toho hlediska, zda budou použity 

přímo ve vysoké peci, pro výrobu aglomerátu nebo pelet. Pro přímé použití ve vysoké peci je 

optimální zrnitost 10 až 60 mm. Vysokopecní vsázka by neměla obsahovat zrna menší než 6 

mm. Granulometrické složení (kusovost) také výrazně ovlivňuje sypné vlastnosti surovin a 

tuto skutečnost můžeme využívat při řízení plynových proudů ve vysoké peci. Největší 

překážkou pro proudění plynu tuhou vsázkou jsou drobné a prachové podíly surovin, zejména 

koksu. Proto je třeba důsledně dbát na to, aby prosazované suroviny byly co nejméně otíravé a 

aby se z nich před jejich zavezením do pece odtřídily podíly menší než 6 mm vzniklé při 

dopravě a manipulaci.[7]  

U rud a aglomerátu jsou považovány z hlediska tvorby usazenin za rozhodující 

termoplastické vlastnosti a granulometrie. Zaváží - li se do vysoké pece směs prachu a větších 

kusů vsázky, pak větší kusy při probíhajícím poklesu vsázky předbíhají prachové podíly, které 

se hromadí v místech nejpomalejšího pohybu vsázky. Seskupení prachových podílů a jejich 

natavení u stěny vysoké pece může sloužit jako zárodek usazeniny v místech, kde je vyzdívka 
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narušena působením zinku a alkalických sloučenin (hlavně pod vlivem Bellovy reakce). Podle 

Osanovy teorie může vzniku usazenin napomáhat Bellova reakce, kdy vyloučený volný uhlík 

z této reakce klesá se vsázkou a u prachové lehce redukovatelné rudy umožňuje redukci až na 

kovové železo s nízkým obsahem uhlíků, a tedy i s vyšším bodem tavení, za současného 

vzniku lehce tavitelné strusky. Takto vzniklý pevný konglomerát může být výborným 

stavebním materiálem pro vznik klenby i usazeniny. Konglomerát se postupně ohřívá, dochází 

k tavení hlušiny a ke vzniku strusky, která zaplňuje volné prostory mezi jednotlivými kusy, 

čímž dochází ke slepování, což ještě napomáhá zvýšení pevnosti usazeniny.[3] 

 Pokud je na mechanismus redukce ve vysoké peci pohlíženo jen z hlediska difúze, 

jeví se, že nejvhodnější je minimální rozměr zrn vsázky. Plyn proudí ve vysoké peci velmi 

rychle a překoná pecní výšku během tří až čtyř sekund. Má li redukce oxidů železa pomocí 

CO probíhat úspěšně a s maximálním využitím redukčních schopností CO, je nutno zajistit 

dobrou prodyšnost celého sloupce vsázky. Úspěšná redukce v podmínkách vysoké pece je 

tedy podmíněna i dobrou prodyšností, pro niž je minimální rozměr zrn nevhodný. Dobrou 

prodyšnost vsázky po celé výšce pece lze zajistit rovnoměrnou granulometrickou skladbou 

vsázky s minimálním obsahem prachových podílů a jejím optimálním rozložením v každém 

příčném průřezu vysoké pece a zajistit tak účelně rovnoměrné rozdělení plynových proudů 

s ohledem na všechny působící faktory. Pro dobré proudění je výhodný větší rozměr zrn, 

protože se zvyšuje mezerovitost mezi jednotlivými kusy vsázky, což je pro proudění plynu 

příznivé. Dolní hranice zrnitosti použitá ve vysoké peci je tedy omezena prodyšností vsázky. 

Závislost mezi zrnitostí a odporem vsázky má hyperbolický charakter. Při zmenšení zrna pod 

6 mm odpor vsázky prudce roste a je možno proto zrna pod touto hodnotou označit ve 

vysokopecní vsázce za nežádoucí. Mezerovitost a tím i ztráta tlaku je nepříznivě ovlivňována 

zvýšenou granulometrickou nehomogenitou vsázky, vyjádřenou poměrem průměru největších 

a nejmenších zrn.[4, 23] 

Z toho vyplývá, že rudná vsázka má být tříděna podle kusovosti v co nejužších 

rozmezích, popřípadě mají být zaváženy do pece jednotlivé frakce v oddělených vrstvách. [5] 

Z předcházejících úvah vyplývá i požadavek na granulometrické složení aglomerátu, 

který představuje u nás zatím hlavní složku vysokopecní vsázky. Podle získaných zkušeností 

by se zrnitost aglomerátu měla pohybovat v intervalu 10 – 25 mm s vyloučením podílů pod 6 

mm a nad 40 mm.[4] 
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Třídění rud, uhlí a jiných užitkových nerostů patří mezi základní úpravárenské 

pochody, jimiž se od sebe oddělují (třídí) zrna podle velikosti. Třídění provádíme za různými 

technologickými účely, mezi které patří: 

- předběžné třídění – zajišťuje oddělování např. velkých kusů na vstupu do úpravny, 

nebo předběžné odtřídění prachových podílů před vlastní úpravou drcením a tříděním 

v úpravně; 

- přípravné třídění – při něm rozdělujeme nerostnou surovinu na zrnitostní třídy, které 

můžeme v navazujícím úpravárenském pochodu hospodárně upravovat; 

- finální (konečné) třídění – se používá k získání produktů určitého zrnitostního 

složení, které jsou požadovány odběrateli. Finální třídění je rozšířené u dolů, které dobývají 

poměrné čisté nerostné suroviny. Úpravny, u nichž je pracovní činnost zaměřena na finální 

třídění, nazýváme třídírnami. Počet vyráběných zrnitostních tříd závisí na tom, pro jaké účely 

mají být tříděné produkty používány.[6] 

Požadavky na rudné suroviny vycházejí z požadavků, aby náklady na výrobu surového 

železa při použití dané suroviny byly minimální. Jednotlivé suroviny se nemají posuzovat 

izolovaně, ale i v úzké vazbě s ostatními vlastnostmi. Pro přímé použití ve vysoké peci je 

optimální zrnitost rudných surovin 10 – 60 mm. Z analýzy vlivu zrnitosti na prodyšnost 

zrnitých materiálu vyplývá, že vysokopecní vsázka by neměla obsahovat materiály o zrnitosti 

menší než 6 mm. V praxi má prodyšnost vrstvy rudné vsázky velký význam rozptyl zrnitosti 

(granulometrická homogenita), která má být co nejmenší. Granulometrické složení výrazně 

ovlivňuje sypné vlastnosti surovin a tuto skutečnost můžeme využít pro řízení plynových 

proudů ve vysoké peci.[8] 

Při větší zrnitosti se rudy musí drtit. Pro výrobu pelet jsou vhodné nejjemnější 

suroviny, obvykle se používá zrnitost pod 0,2 mm. Granulometrické složení (kusovost) také 

výrazně ovlivňuje sypné vlastnosti surovin a tuto skutečnost můžeme využívat při řízení 

plynových proudů ve vysoké peci. Granulometrické složení se zjišťuje sítovým rozborem 

(prosíváním); při zrnitosti pod 60 µm, sedimentační analýzou nebo laserovými 

technologiemi.[10] 

Kusovost (zrnitost) je důležitou vlastností železných rud. Pojmem kusovost obvykle 

označujeme idealizovaný průměr nejmenších a největších kusů daného vzorku rudy, nebo 

střední rozměr kusů. Pro vysokopecní praxi je však důležitější rozptyl kusovosti určený 

obvykle procentuálním podílem jednotlivých frakcí. Hodnoty podílů jednotlivých frakcí se 

nazývají granulometrickým složením rudy. Na granulometrickém složení rudy výrazně závisí 
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celá řada parametrů vysokopecního pochodu, především výrobnost pece a měrná spotřeba 

paliva. Protože dnes tvoří téměř celou železorudnou část vsázky aglomerát nebo pelety, ztrácí 

hodnocení granulometrického složení rudy pro účely vysokopecního pochodu bezprostřední 

význam. Důležitou roli však může granulometrická analýza rudné suroviny sehrát při 

posouzení vhodnosti rudy k úpravě aglomerací nebo peletizací.[17] 

Koks se třídí ve dvou stupních. Z celkového koksu se v hrubé třídírně na roštových 

třídičích oddělí hrubý koks o velikosti zpravidla nad 40 mm (koks vysokopecní). Propad 

z roštů, tzv. drobný koks, se dopravuje do jemné třídírny, kde se na sítových třídičích 

rozděluje na několik velikostí. Vytříděné druhy se nakládají do vagónu, váží, postřikují 

vápenným mlékem a odesílají. U hutních koksoven se vysokopecní koks dopravuje pásy 

přímo k vysokým pecím. Nově se požaduje vysokopecní koks s určitými hranicemi zrnitosti 

(obvykle 40 až 80 mm), tzv. kalibrovaný koks. V tomto případě, jakož i při výrobě otopového 

koksu (o zrnitosti do 80 mm), je hrubá třídírna doplněná drtírnou koksu. Používané drtiče jsou 

obvykle dvouválcové, ostnaté. Rozdrcený koks se buď třídí na zvláštním třídiči (pro 

kalibrovaný koks) nebo dopravuje k třídění v jemné třídírně (pro otopový koks).[18] 

 Příčiny vzniku usazenin jsou velmi rozličné a jsou ovlivňovány velkým počtem 

faktorů. Velmi často vznikají usazeniny při práci vysoké pece a nedostatečně upravenou 

vsázkou, při nevhodném granulometrické složení vsázky, s velkým podílem prachových 

částic, při použití kyselých vsázkových materiálu a velkého množství vápence a při dalších 

podobných faktorech. Vznik usazeniny na stěně šachty vysoké pece vyžaduje spojení 

sypkých, zrnitých materiálu s povrchem vyzdívky.[19] 

 

Obr. 2. Schéma rudného mostu v moderním metalurgickém závodě 
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Schéma (obr. 2) zobrazuje zavážení vysoké pece rudnou vsázkou a přísadami. Je to 

systém moderního metalurgického závodu, kde se všechny potřebné suroviny nacházejí a třídí 

těsně před vysokou pecí. V zásobnících rudného mostu jsou skladovány jednotlivé podíly 

vysokopecní vsázky (aglomerát, koks, železné rudy, vápenec). V předvoleném pořadí a 

v předvolených dávkách jsou jednotlivé druhy vsázky dopravovány na sazebnu vysoké 

pece.[21] 

Upravené rudné materiály, hlavně aglomerát a pelety, představují ve většině případů 

80 až 100 % vysokopecní vsázky. V evropských a japonských hutích se jako upravená vsázka 

používá převážně aglomerát. Závod Hoogovens se 60 % pelet a 40 % aglomerátu, tvořil na 

konci 20. století přechod k severoamerickým pochodům s převahou pelet v rudné vsázce (v 

průměru víc jak 80 %). Některé severoamerické, německé a všechny švédské vysoké pece 

pracují s vsázkou složenou jen z pelet. Jen několik závodů zpracovává kalibrovanou kusovou 

rudu v rozsahu až 20 % rudné vsázky. Snaha zvýšit výtěžnost aglomerátu a zlepšit 

metalurgické podmínky procesu, hlavně redukční pochody, vedly Japonsko k zavedení 

zavážky drobného aglomerátu o zrnitosti 3,5 až 5,0 mm v množství 80 kg na tunu surového 

železa.[27] 

 

2. Vysokopecní vsázka a její technologické vlastnosti 

 

Výroba surového železa v peci začíná vsázením vysokopecní vsázky do pece. Ta se 

skládá z rudné části, koksu a přísad. Na vlastnostech vysokopecní vsázky stojí kvalita a 

výroba surového železa. Největší podíl vysokopecní vsázky tvoří rudná část, která se skládá 

převážně z aglomerátu a pelet. Mezi nejdůležitější technologické vlastnosti vysokopecní 

vsázky patří pevnost a redukovatelnost. Pevnost z toho důvodu, že na struktuře vysokopecní 

vsázky je závislý způsob (princip) proudění plynu ve vysoké peci a na redukovatelnosti rud 

měrná spotřeba koksu při výrobě surového železa.[7] 
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 2.1. Rudná část 

 

Tvoří hlavní podíl vysokopecní vsázky. Tvoří jí kovonosné části vsázky, hlavně 

aglomerát a pelety. Aglomerát tvoří přibližně 70 % a pelety 30 % rudne vsázky. 

 

 

 

Obr. 3. Roční spotřeba (2014) na vysoké pece v podmínkách Třineckých železáren  

 

Spotřebu a složení (roční spotřeba na vysoké pece) kovonosné vsázky v podmínkách 

Třineckých železáren zobrazuje (obr. 3). Hlavní složkou je samozřejmě aglomerát, který je 

hlavní složkou i v podmínkách jiných metalurgických podniků a druhou nejdůležitější 

složkou jsou pelety. Část vysokopecní vsázky tvoří druhotné suroviny, které vznikají při 

výrobě surového železa a oceli. Zpracování těchto surovin je třeba sledovat z hlediska obsahu 

škodlivých prvků, aby nepřekročily povolenou mez a neměly negativní vliv na výsledný 

produkt. 
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2.1.1. Aglomerát 

 

Aglomerace je nejrozšířenější způsob úpravy železných rud za tepla, při kterém se 

produkt vyrábí spékáním. Aglomerát (obr. 4) má ve srovnání s peletami lepší pevnost při 

redukci a větší zásaditost. Má nevýhodnější část zrna a menší obsah železa. Vsázka pro 

výrobu aglomerátu se skládá z aglomerační rudy o zrnitosti pod 10 mm, rudných koncentrátů, 

koksu o zrnitosti pod 3 mm a zásaditých přísad o zrnitosti pod 3 mm. Mimo jiné obsahuje i 

další složky, které vznikají při výrobě surového železa a oceli (vysokopecní výhoz, 

vysokopecní kaly, ocelárenské kaly, aj).  

Mezi základní jakostní parametry vyrobeného aglomerátu patří jeho redukovatelnost a 

pevnost. Protože se zvyšováním redukovatelnosti klesá pevnost aglomerátu a naopak, je řízení 

jakosti aglomerátu hledáním kompromisu mezi těmito parametry. Protože aktuální hodnoty 

pevnosti a redukovatelnosti nejsou obyčejně známé, hledají se náhradní ukazatele. Využívá se 

skutečností, že kvalita aglomerátu nejvíc závisí na tepelném režimu, tj. na množství paliva ve 

vsázce. Při vysokém obsahu paliva je ve vrstvě hodně tepla, vzniká více taveniny. Tavenina 

po ztuhnutí mezi zrny vytvoří silné můstky - pevnost se zvyšuje. Tavenina však zalije póry, 

klesá měrný povrch a redukovatelnost silně klesá. Naopak nízký obsah paliva ve vsázce 

způsobuje výrobu málo pevného, ale dobře redukovatelného aglomerátu. Mírou pevnosti 

aglomerátu může být množství vratného aglomerátu (frakce aglomerátu pod 6,3 mm).[7] 

Vrátný materiál je meziproduktem výroby aglomerátu, proto zvyšování jeho množství 

nad hodnotu 40 % snižuje výtěžnost aglomerátu a výkon spekacího zařízení. Vrátný materiál 

v procese spékání příznivě působí na prodyšnost spékane směsi, protože má větší zrnitost jak 

mikrosbalky spékane směsi.[28] 
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Obr. 4.  Aglomerát 

 

2.1.2. Pelety 

 

Pelety (obr. 5) jako další část vsázky se dováží a v podniku se nijak neupravují. 

Kusovost pelet může být řízená v libovolných mezích. Pro použití ve vysoké peci jsou 

nejvýhodnější pelety o průměru 9 až 15 mm. Vzhledem k vysokému stupni granulometrické 

homogenity a kulovému tvaru jsou pelety, z hlediska proudění plynu vrstvou, ideální vsázkou. 

 Pevnost pelet se hodnotí měřením otíravosti a tříštivosti, stejně jako u aglomerátu. 

Kromě toho se zjišťuje pevnost v tlaku plynulým zatěžováním pelety mezi dvěma 

rovnoběžnými deskami až do jejího porušení. Měření se provádí na padesáti sbalcích a 

vypočítává se průměrná hodnota tlaku, při němž došlo k porušení pelet. Hodnota pevnosti 

v tlaku se pohybuje v rozmezí 1,8 až 3,5 kN na peletu o průměru 14 mm.[7]  

Pevnost železorudných pelet se v průběhu redukce podstatně snižuje. Toto snížení 

pevnosti může mít za následek rozpad jednotlivých pelet v šachtě vysoké pece, snížení  
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prodyšnosti sloupce vsázky a tím snížení výrobnosti vysoké pece. Moderní metody hodnocení 

jakosti pelet proto zjišťují pevnostní charakteristiky v průběhu redukce. Redukovatelnost pelet 

závisí na jejich složení a struktuře, které jsou určovány hlavně podmínkami jejich vypalování. 

Lepší redukovatelnost mají pelety vypalované při nižších teplotách. S růstem teploty 

vypalování roste množství taveniny v peletách a klesá jejich pórovitost i redukovatelnost. 

Měrný povrch pórů a redukovatelnost klesá i se zvětšováním průměru pelet. 

Podstatou předností pelet ve srovnání s aglomerátem je jejich větší pevnost za studena, 

což dovoluje dopravu pelet i na velké vzdálenosti. Pelety mají také podstatně vyšší obsah 

železa. Naproti tomu aglomerát má nižší rozpadavost při redukci, podstatně vyšší zásaditost a 

lepší termoplastické vlastnosti.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.  Pelety  

 

2.2. Koks 

 

Vysokopecní koks je nejdražší složkou vsázky při výrobě surového železa. Na jakosti 

vysokopecního koksu závisí výkon a jeho měrná spotřeba a také vlastností surového železa. 

Proto jsou požadavky na jakost koksu vyráběného v koksovnách podřízeny především 

požadavkům metalurgie. Důležitou vlastností vysokopecního koksu je jeho pevnost a 

reaktivita. Neměnnou součásti každého koksu je popel, který by neměl přesáhnout 8 - 9 %,  
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vlhkost 4,5 %, síra 1 % a prchavé látky 1 %. Naproti tomu obsah uhlíku by měl být větší než 

90 %. Podle současných znalostí o průběhu degradace koksu ve vysoké peci je možno 

vlastnosti koksu v uvedených směrech hodnotit zkouškami, například: 

MICUM- popisující pevnostní charakteristiky koksu za studena v oxidační atmosféře. 

Odpovídá namáhání koksu při třídění, skladování, dopravě koksu do vysoké pece a jeho 

pobytu v horní části vysoké pece; 

CSR-CRI- popisuje odolnost vůči degradaci koksu v průběhu Boudouardovy reakce 

(1100°C) v prostředí C ; 

CSACR-ACRI- charakterizuje pevnost a reaktivitu koksu po reakci popela koksu 

s jeho uhlíkem, při teplotě 1600°C. 

Vysokopecní koks slouží ve vysoké peci nejen jako zdroj tepla, ale je zároveň 

redukčním činidlem, zabezpečuje prodyšnost a oporu sloupce vsázky při vysokých teplotách a 

slouží i k nauhličování surového železa. Vysokopecní koks má mít vysokou výhřevnost a 

dobré mechanické vlastnosti, ze kterých se hodnotí hlavně otíravost. Spodní hranice kusovosti 

koksu používaného ve vysoké peci je 40 až 50 mm. Z hlediska prodyšnosti je důležitým 

činitelem i rozptyl kusovosti koksu, který má být co nejmenší. 

Reaktivnost koksu je určována rychlostí přeměny uhlíku koksu na CO působením 

. Z hlediska spotřeby koksu je jeho velká reaktivnost nevýhodná, protože zvyšuje měrnou 

spotřebu koksu.[9] 

 

2.3. Přísady 

 

Podíl zásaditých přísad (obr. 6) ve vysokopecní vsázce se v současnosti velmi 

omezuje. Pokud je ve vsázce obsažen, obvykle netvoří samostatnou vrstvu, ale do vsázky se 

přidává spolu s rudnou složkou. Kromě požadavku na vysoký obsah volných zásad se u 

struskotvorných přísad, klade důraz na vhodné granulometrické složení. Spodní hranice 

zrnitosti by neměla klesnout pod 20 mm, aby se nesnižovala prodyšnost vsázkového sloupce. 

Velikost zrn přísad by neměla přesahovat 40 mm. U větších zrn dochází k disociaci až ve 

spodní části pece, v oblasti vysokých teplot, což snižuje teplotu, jenž by měla být v této 

oblasti co nejvyšší. Zároveň  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]  
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Obr.6. Dolomitický vápenec (bazická přísada) 

Manganové rudy můžeme z chemického hlediska rozdělit na bezvodé a hydratované 

oxidy, uhličitany a křemičitany. Obsah manganu v manganových rudách bývá obvykle menší 

než obsah železa v železných rudách a jen zřídka převyšuje 53 %. V současnosti se u nás 

manganová ruda netěží.  

Mnoho odpadů z průmyslové výroby vzhledem k svému chemickému složení a 

vlastnostem může sloužit jako náhrada železných rud, případně struskotvorných přísad. 

Okuje jsou směsí oxidů železa. Jsou velmi bohaté na železo, a proto jsou vítanou 

přísadou do aglomeračních vsázek. V případě, že jsou znečištěné mazacími oleji a tuky, 

způsobují potíže při provozu elektrostatických čistících zařízení spalin. 

Ocelárenská struska se využívá vzhledem k tomu, že obsahuje 10 až 20 % železa a má 

zásaditou povahu. Používá se jen zásaditá struska s obsahem 40 až 45 % CaO, obsahuje Mn, 

ale bohužel i P. 

Svářková struska vzniká v ohřívacích a hlubinných pecích. Má vysoký obsah železa 

(až 60 %), obsahuje však i hodně  (z vyzdívky) a je špatně redukovatelná. 

Někdy se používá i struska vznikající při výrobě feromanganu, drobný ocelový šrot a 

různé odprašky a kaly z hutnické výroby. Při používání odprašků a kalů je nutné sledovat 

obsah škodlivých prvků, hlavně zinku a olova, které mohou způsobit provozní potíže ve 

vysoké peci.[10] 
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3. Popis technologie úpravy zrnitosti vsázkových surovin v podmínkách Třineckých 

železáren a jeho analýza 

 

Třinecké železárny se vyznačují specifickým způsobem přípravy a přepravy 

vysokopecních surovin na vysoké pece. Všude je samozřejmostí třídění surovin těsně před 

skipem vysoké pece, v Třineckých železárnách se tyto úpravy a činnosti provádějí odděleně 

při přípravě vsázky a na pece se dopravuje železniční dopravou v tzv. kbelících. Hlavní 

nevýhodou tohoto způsobu je možnost degradace zrn vsázky při dopravě a zvýšení podílů 

nežádoucích frakcí (pod 6 mm). 

 

3.1. Výklopníky 

 

V Třineckých železárnách se dovážené suroviny vyklápějí na dvou na sobě 

nezávislých výklopnících. Pod označením výklopník 3/4 se vyklápí rudné suroviny určené 

přímo pro vysoké pece, tj. materiál větší zrnitosti. Z výklopníku 3/4 se zásobuje i aglomerace 

I. prachovým koksem a bazickými přísadami (dolomitický vápenec, dolomit). Momentálně 

k třídění a úpravě zrnitosti na výklopníku 3/4 nedochází, ale ve výstavbě je třídírna, kde se 

budou odtříďovat prachové podíly vysokopecních surovin. 

Očekává se od toho opět zlepšení vysokopecního pochodu a úspora vysokopecního koksu. 

Druhý výklopník pod označením 5/8 (obr. 7), slouží ke zpracování prachových rud, které se 

dopravují na homogenizační skládku, kde se zakládají do homogenizačních hromad a  

připravují ke zpracování na aglomeračních pásech. Z výklopníku 5/8 se zase zásobuje 

aglomerace II. prachovým koksem a bazickými přísadami. Zde se zpracovávají i podnikové 

suroviny jemné zrnitosti (vysokopecní výhoz, vysokopecní kaly, ocelárenské kaly), atd. Na 

výklopníku 3/4 se zase zpracovávají suroviny o větší zrnitost (různé druhy strusek, granulát, 

kamenivo) atd. 
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Obr. 7.  Výklopník 5/8 

 

3.2. Homogenizační skládka 

 

Kolísání chemického a granulometrického složení aglomerátu má nepříznivý vliv na 

chod vysokých pecí. Z tohoto důvodu je nutno jednotlivé druhy surovin před zpracováním 

homogenizovat, neboť homogenizací dojde ke zvýšení stability složení a zrnitosti surovin pro 

aglomerace, a tím i ke stabilizaci kvality aglomerátu. Kromě homogenizačního účinku 

dochází při komplexní homogenizaci několika druhu rud i k tzv. „zrání vsázky“, což je  

dlouhodobý proces, spočívající v rovnoměrném rozložení vlhkosti na povrchu rudných zrn. 

Vyzráváním se zlepšují sbalovací vlastnosti rud, které za normálních podmínek obtížně 

přijímají vodu. Doba odležení hromad je evidována v záznamu Doba odležení HS, za zápis 

jsou zodpovědné operátorky. Maximální rovnoměrnosti homogenizovaných materiálu se 

dosáhne při práci ve velkých hromadách, v nichž je segregovaný materiál na krajích hromad 

v malém poměru k celkovému vhodně homogenizovanému množství. 
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Zakládání materiálu se provádí v tenkých horizontálně kladených vrstvách kolmo na 

směr pojezdu velkostroje (obr. 8). Každý materiál je třeba zakládat vždy od kraje hromady a 

rovnoměrně postupovat po celé délce skládky. Pro dosažení vyšší vlhkosti materiálu je nutno 

materiál na zakladači vlhčit. V případě zakládání velmi prachových a suchých materiálů je 

nutno provádět přídavné vlhčení na dopravních pásech. O přídavném vlhčení v jámě nebo na 

pásech rozhoduje směnový mistr rudiště. Strojník velkostroje je povinen sledovat tok 

materiálu a při přerušení toku materiálu velkostroj zastavit. Při přerušení toku materiálu na 

přísunových pásech je strojník velkostroje povinen uzavřít přítok vody, aby nedocházelo ke 

stoku vody po svahu skládky, aby nevznikla nadměrně vlhčena místa. 

Při zakládání homogenizačních hromad je maximální množství stejného substrátu 

v zakládané vrstvě odstupňováno podle založeného množství materiálu na hromadě viz 

tabulka 1. 

Tabulka 1. Maximální množství stejného substrátu v jedné vrstvě 

 

Hmotnost hromady 

v tunách 

Aglo ruda Koncentrát Vápenec Druhotné 

suroviny 

do 20 kt 1800 1500 400 500 

20 až 60 kt 3000 2000 500 600 

nad 60 kt 4000 3000 800 800 

 

Minimální množství ve vrstvě je 200 tun. Zakládání jednotlivých homogenizačních 

hromad se provádí na předem předepsané parametry a to: 

- obsah železa v aglomerátu v (%); 

- obsah fosforu max. v aglomerátu v (%); 

- množství manganové rudy (t); 

- obsah zinku max. v aglomerátu (%); 

- bazicita směsi. 

Při přípravě nových homogenizačních hromad je nutno zbytek hromady dobrat naběračem až 

na koncový vypínač a tato směs se založí do současné zakládané hromady. Před započetím 

zakládání nové homogenizační hromady je nutné odstranit z plochy nežádoucí předměty a 

případný zbytek z předešlé homogenizační hromady. [11] 
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Obr. 8. Homogenizační hromada 

 

3.3. Aglomerace železných rud 

 

Aglomerace slouží ke zpracování prachových rud s bazickými přísadami spékáním na 

vysokopecní kusovou vsázku. V Třineckých železárnách se nacházejí aglomerace dvě pod 

označením aglomerace I. a II. (obr. 9). Při spékání rud na aglomeračních pásech probíhá řada 

fyzikálně-chemických procesů, které se ve svém průběhu vzájemně podmiňují a ovlivňují. 

K dosažení maximálního výkonu a kvality aglomerátu vyrobeného na spekacích pásech je  

nutno znát a využít specifických fyzikálně - chemických vlastností vsázkových surovin. Je 

nutno sledovat kolísání a výši obsahu Fe, Mn, Si , CaO, MgO, A  a škodlivin jako P, Zn 

a látek rozpustných v toulenu. Pro zmenšení dopadu kolísavosti chemického složení surovin 

na stabilitu parametrů vyrobeného aglomerátu je nutno provádět homogenizaci před jejich 

zpracováním na aglomeraci. 

Podíl zrna 0,5 až 6 mm kladně ovlivňuje spékání pro svůj příznivý vliv na prodyšnost 

směsi.  
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Zrno nad 8 mm by nemělo být ve vsázce zastoupeno vůbec, protože působí nepříznivě 

na kvalitu vyrobeného aglomerátu. Podíl zrna 0 až 0,5 mm, pokud nemá značnou schopnost 

vytvářet mikropelety, zhoršuje prodyšnost spékané vrstvy a působí negativně na výkonové a 

kvalitativní parametry i na hodnotu emisí prachu do ovzduší.  

Rudné komponenty a korekční bazické přísady (mletý vápenec, dolomitický písek) 

jsou pojízdným pásem dopraveny do dávkovacích zásobníků. Prachové palivo je dopravováno 

přes vibrační třídič do zásobníku hrubého paliva nad dvěma dvouválcovými mlýny. Ty melou 

palivo na požadovanou zrnitost. Bazické přísady se v podmínkách Třineckých železáren nijak 

granulometricky neupravují a vozí se v různých zrnitostech do podniku. V předepsaném 

poměru pomocí poměrového dávkování jsou dávkovány rudné komponenty, bazické přísady, 

mleté palivo, zpětný aglomerát a tato vsázka je přivedena do míchačky I. stupně, kde se 

automaticky nebo s možností ručního provozu navlhčuje na vlhkost optimální pro sbalování. 

Dopravními pásy je směs dopravována do dvou míchacích bubnů II. stupně a z nich do 

zásobníků nad spékací pásy. Aglomerační směs je dávkována vynášecím bubnem na plochu 

spékacího pásu tvořenou roštnicemi. Koks horní vrstvy aglosměsi na spékacím páse je 

zapálen zapalovací hlavou a vlivem podtlaku, vytvářeného turboexhaustorem, dochází 

k postupnému prohořívání směsi a vlastnímu spékání na kusový aglomerát. Kusy aglomerátu, 

padající na výpadových koncích spékacího pásu jsou drceny rotačními ježkovými drtiči na 

kusovost cca 200 mm. Sběrným pásem je aglomerát dopravován na třídič, kde se odtřiďuje 

zpětný aglomerát o zrnitosti 0-6 mm. Tento se vrací do vsázky přes ocelový pás, nadsítné je 

dopravováno ocelovým chladicím pásem a dále ocelovými pásy na druhotné třídění. Druhý 

stupeň třídění tvoří soustava dvou třídičů. Ocelový pás dopravuje aglomerát na třídič 

HEWITT-ROBINS. Odtříděná frakce 0-15 mm je dále tříděna třídičem MOGENSEN. Na 

třídiči MOGENSEN je odtříděná frakce 0-5 mm, která je dopravována gumovými pásy do 

zásobníku pro sypání do vagónu a je zakládaná do homogenizačních skládek. Nadsitné 

z třídiče HEWITT-ROBINS je dopravováno pásy do zásobníků, z nichž se odsypává do tzv. 

kbelíků a je dopravováno na vysoké pece s dalšími substráty jako vysokopecní vsázka.[12] 

V souvislosti s investiční akcí injektáže prachového uhlí do vysokých pecí je kladen 

důraz na snížení podílu prachu ve vysokopecní vsázce. V současné době tvoří hlavní kostru 

vysokopecní vsázky aglomerát, který je druhotně tříděn pouze na aglomeraci II. na soustavě 

třídičů HEWITT–ROBINS a MOGENSENU.  

Na aglomeraci I. by zařazení druhotného třídění přinášelo nákladnou investiční akci 

v podobě nutnosti instalace chladicího pásu, odprašovacího zařízení a odsunových pásů. 
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Obr. 9.  Aglomerace II. 

 

3.4. Rudné zásobníky 

 

Úsek zásobníků (obr. 10) slouží k zabezpečení potřebného množství kusových rud, 

vápence, v krajních případech i kusového koksu a ostatních přísad, pro vsázku vysokých pecí,  

pro manipulaci s aglomerátem. Pro zajištění zavážení vysokých pecí požadovanou vsázkou je 

nutná manipulace s kbelíky pomocí jeřábů a posun souprav kbelíkových podvozků bez 

lokomotivy pod starou a novou příčnou halou. Nosnou surovinou pro vysoké pece Třineckých 

železáren je aglomerát a pelety. Obsah manganu je zajišťován manganovou rudou, 

struskotvornými výrobky mlýnice strusky ze zpracování konvektorové strusky a to: LKS – 

kamenivo pro vysoké pece, ODS granulát, KKO Granulát, Martinský granulát. Na zajišťování 

potřebné bazicity strusky se používá malé množství kusového vápence. Aglomerát je do 

zásobníků dopravován pásovou dopravou.  

Veškeré klopené suroviny na výklopníku 3/4, výjimečně je i možnost z výklopníků 

5/8, musí projít pásovou dopravou a následně mostními pásovými dopravníky portálových 
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jeřábů při dopravě do zásobníků. Úsek tvoří celkem 37 železobetonových čtyřhranných 

zásobníků o celkovém objemu 8 003 . Zásobníky jsou rozděleny do tří sekcí směrem od 

aglomerace I. k aglomeraci II. Každý zásobník je vybaven dvěma vypouštěcími otvory. 

Otvory jsou ovládány buď elektrickými uzávěry, nebo uzávěry ovládanými stlačeným 

vzduchem. Většina zásobníků je určena pro aglomerát z aglomerace I. a II. 

Pro dávkování jednotlivých vsázkových komponentů se používají vážní vozy, které se 

pohybují pod zásobníky po kolejišti. Celkem je k dispozici 6 vážních vozů. Tyto vážní vozy 

jsou zařazeny do agregátu s významným vlivem na kvalitu. Všechny vážní vozy jsou 

vybaveny  počítači pro dávkování vysokopecní vsázky. Tyto pojízdné váhy jsou metrologicky 

ošetřeny. Po odsypání vážního vozu vysokopecní vsázky do tzv. kbelíků, je tento kbelík 

přesunut na železniční soupravu mostovým jeřábem a přepraven na vysoké pece. Každá 

souprava se skládá z osmi kbelíků na vysokou pec č. 4 a osmi kbelíků na vysokou pec č. 6. 

Do každého kbelíku se sype cca. 23 t vysokopecní vsázky složené hlavně z aglomerátu. 

Velkou nevýhodou tohohle uspořádání příprava vysokopecní vsázky – vysoké pece je velká 

vzdálenost a zvýšené nároky na vysokopecní suroviny z hlediska otěru a granulometrického 

složení. Tyto suroviny musí projít větším množstvím přesypů na pásech, jsou přemisťovány 

portálovými jeřáby do zásobníků a sypány do kbelíku. Až po těchto manipulacích se dostávají 

do vysoké pece. V kbelíku je směs různých druhů surovin, proto není možné třídění před 

vysokou pecí.[13] 
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Obr. 10.  Rudné zásobníky 

 

3.5.  Vysokopecní rudiště 

 

Vysokopecní rudiště (obr. 11) slouží k uskladnění vysokopecních surovin, v tzv. 

depech. Skládá se z šestnácti dep, kde z velké části převládají pelety. Depa slouží taky 

k homogenizaci, např: kameniva, které se sype na hromadu a postupně se odebírá do 

zásobníků. Drtivá většina se klopí do dep z výklopníku 3/4, jen ve výjimečných případech 

z výklopníku 5/8. Suroviny se klopí do dep pomocí tří portálových jeřábu. Pomocí těchto 

jeřábů se navážejí surovinami zásobníky, pokud tyto suroviny neputují přímo z vagónu 

pásovou dopravou. První až čtvrté depo vysokopecního rudiště slouží k uskladnění 

ocelárenského aglomerátu, který se nakládá pro KKO. Je to zvláštní druh aglomerátu, 

s vysokým obsahem MgO a nahrazuje na ocelárně dolomitický vápenec. K této výrobě jsou 

určeny kampaně, kdy aglomerace I. nevyrábí aglomerát vysokopecní, ale vyrábí tento 

aglomerát ocelárenský. Ten se pomocí jeřábu vyváží ze zásobníků do dep, poté se nakládá do 
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určených vagónů a přepravuje na ocelárnu. Depo deset slouží taky k přebytku aglomerátu 

z aglomerace č. I. kam se vyváží jeřábem a který se pak jako aglomerát (depo), přisypává 

k vysokopecní vsázce. 

 

 

Obr. 11. Vysokopecní rudiště 

 

 

4. Návrh úprav technologie řízení zrnitosti vysokopecních surovin 

 

Třídění je zpracovatelský proces, při kterém dochází k rozdělení materiálu na frakce 

podle velikosti zrna. Účinnost třídění závisí na třídících agregátech, tj, roštu a sítech. Stále se 

zvyšující požadavky na výrobu a kvalitu surového železa, vedou ke krokům, kde a jak těmto 

požadavkům vyhovět. Na provoze příprava vsázky bylo rozhodnuto k montáži nového třídiče 

rud. Očekává se snížení prachových podílů o 5 – 10 % z vyklopených surovin na výklopníku 

3/4 Třineckých železáren. Jedním z důvodu je injektáž prachového uhlí do vysoké pece a tím i 

zvýšení prachového podílu ve vysoké peci. Na provoze příprava vsázky přicházely v úvahu 

dvě varianty a montáž třídiče byla výhodnější z ekonomického hlediska. Druhá a nákladnější 
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varianta byla výstavba druhotného třídění na aglomeraci I. Na výklopníku 3/4 se v roce 2014 

vyklopilo 1155692 tun surovin (obr. 12), které by měly projít novým tříděním a plánovaný 

prachový podíl z těchto surovin je 5 – 10 %, což činí 11557 tun až 57784 tun. Od tohoto 

snížení prachového podílu ve vysoké peci se očekává zkvalitnění procesu výroby surového 

železa. 

 

 

Obr. 12. Vyklopené vysokopecní suroviny za rok 2014 v tunách na výklopníku 3/4 

 

4.1. Druhy třídění 

 

Na provoze příprava vsázky se používá jediný způsob třídění surovin, a to suché 

třídění na vibračních třídičích. Druhý způsob, mokré třídění, je znemožněn z důvodu 

neexistujícího vodního hospodářství nutného k tomuto druhu třídění. Třídí se aglomerát na 

aglomeracích a v nedaleké budoucnosti i vyklopené vysokopecní suroviny na výklopníku 3/4. 

V minulosti se třídily na provoze i bazické přísady, které se drtily a třídily na jednotlivé 

frakce. V současné době se tyto přísady dovážejí už v požadované zrnitosti a v podniku se 

nezpracovávají. 
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Požadavky na třídící agregáty: 

- vysoký koeficient účinností a dokonalé oddělení jemných frakcí z podávaného         

materiálu; 

- minimalizace rozměrů třídících agregátů; 

- dokonalá vyváženost třídících agregátu – nejmenší dynamický součinitel; 

- vysoká hodinová výkonnost; 

- otěruvzdornost vrchních části, odolnost proti zanášení a ucpáváni; 

- třídící agregát musí mít co nejmenší počet součástek podléhajících tření; 

- snadná dostupnost uzlů třídícího agregátu; 

- koroziodolnost odvodňovacích a odkalovacích sít; 

- třídící agregát musí zaručovat omezení množství obtížně upravitelných kalů.    

(nesmí docházet k drcení materiálu); 

- třídící agregáty musí být co nejvíc typizované. 

 

4.2. Typy třídičů 

 

Třídiče jsou strojní zařízení, které provádí rozdělování nerostných surovin nebo 

úpravnických produktů podle velikosti zrn. K mechanickému třídění se používají roštové 

nebo sítové třídiče. U nich vymezuji otvory, nebo štěrbiny na třídící ploše, velikost 

propadávajících zrn. Třídiče, které využívají k třídění ve vodním nebo vzdušném prostředí 

odlišných pádových rychlostí u různě velkých zrn s přibližně stejnou hustotou, se nazývají 

hydraulické nebo pneumatické třídiče. Tyto třídiče nepoužívají třídících ploch a jejich 

konstrukce bývá zaměřená na využití rozdílných pádových (sedimentačních) rychlostí. 

V úpravnických provozech převažují mechanické třídiče s roštovými a sítovými třídícími 

plochami.[6] 

Na aglomeracích k třídění aglomerátu se používají dva druhy vibračních třídičů, a to 

jsou třídiče HEWITT – ROBINS a MOGENSEN. 

Třídiče HEWITT – ROBINS jsou světovým standardem v třídění materiálu 

zabezpečující svou mimořádnou spolehlivostí vysokou produktivitu v nejtěžším průmyslovém 

prostředí. Srdcem každého třídiče je unikátní vibrátor V-LINE zkonstruovaný pro dlouhou 

životnost a minimální údržbu. 

Třídiče MONGENSEN s integrovaným systémem šikmých nad sebou umístěných sít. 

V principu propadávají jemná zrna vstupního materiálu hrubými oky horních sítových 
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jednotek okamžitě a téměř v kolmém směru. Hrubší zrna jsou zároveň odtříďována z proudu 

materiálu. Otvory sítových jednotek uložených pod různými sklony se ve svém kolmém 

průmětu zmenšují, což má stejný účinek jako menší oko. Proto je možné v porovnání 

s konvekčními síťovacími jednotkami volit neobyčejně velké okatosti při stejně dobré ostrosti  

třídění. Odloučení rozdílných zrnitostí z materiálového proudu a větší okatosti sítových 

jednotek v poměru k hranici dělení zrna zabraňují tvorbě vrstvy materiálu na jednotlivých 

sítech ucpávání jejich ok. Kromě toho je tím dosaženo vyššího výkonu a vyšší životnosti 

sítových jednotek. 

Třídič firmy BIVITEC, který byl vybrán z mnoha jiných na novou třídírnu pelet (rud), 

zvládá nejrůznější úkoly a používá se u klasického mokrého i suchého třídění a u prosévání 

obtížně tříditelného materiálu. Třídící technologie BIVITEC se už po desetiletí osvědčuje 

v úpravě stavebních surovin, průmyslových nerostů, solí, rud, v uhelném a ocelářském 

průmyslu a v průmyslu recyklace. Pro zajištění účinného prosévání se u obtížně tříditelných 

materiálů musí přenášet výrazně vyšší hodnoty zrychlení na prosévaný materiál než je 

obvyklé. Binder+Co vyvinul pro tento úkol jednoduché a účinné řešení. Speciální třídící stroje 

BIVITEC pracují s dvojnásobným principem oscilace z jednoho pohonu. Jeden pohon 

s pomocí rezonance zajišťuje dva oscilační pohyby. Každý druhý příčný nosník třídících 

strojů BIVITEC má tuhé spojení se sítovou skříní (oscilační hmota 1) a provádí tak základní 

oscilací (kruhová nebo lineární oscilace). Mezi těmito příčnými nosníky leží volně uložené 

nosníky (oscilační hmota 2), tyto jsou ve spojení s touto skříní přes pružné prvky (smykové 

gumy). Volně oscilující nosníky představují společně s podélnými nosníky samostatný 

oscilační rám.  

Tímto vzniká relativní pohyb mezi oběma systémy nosníků, resp. oscilačními 

hmotami. Tento relativní pohyb způsobuje střídavé napínání a uvolňování potahů sít. Při 

napínaní potahů sít vznikají vysoké hodnoty zrychlení až 500m/ . Hybnosti obou oscilačních 

hmot se přitom mohou změnit a umožňují tak optimální provoz stroje. Parametry jako je 

počet otáček a nastavení nevyvážených množství lze individuálně upravit podle prosévaného 

materiálu. Mimoto je možné nastavovat charakteristiku oscilace každého horního roštu 

pomocí smykových gum.[20] 
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4.3. Třídící plochy 

 

Hlavním parametrem každého třídiče je třídící plocha, na které probíhá třídící proces. 

U sítových třídičů je třídící plocha zhotovena z děrovaných plechů, ocelových drátů a u 

jemnějších sít z bronzu, nerezavějící oceli, nebo z umělých hmot. U roštových třídičů tvoří  

třídící plochu různě tvarované, pevné, pohyblivé nebo otočně uložené roštnice. Třídící plochy 

prodělaly v posledních desetiletích pozoruhodný vývoj. Liší se především tvarem otvorů, 

velikostí účinné třídící plochy, způsobem výroby a použitým materiálem.[6] 

 

Třídění s pohybem sítové plochy. 

Podle druhu: 

- síta s přímočarým pohybem; 

- síta s rotačním pohybem. 

 

Síta s přímočarým pohybem: 

Parametry: 

Amplituda  a[m] 

otáčky   n[ ] 

úhel vrhu  α[°] 

úhel odklonu síta  °  

 

Síta s rotačním pohybem: 

Každý bod třídící plochy vykonává otáčivý pohyb na poloměru rovném výstřednosti 

poháněcího výstupního hřídele. Základní parametry jsou zde obdobné jako u sít s přímočarým 

pohybem. 

amplituda (excentricita   r[cm] 

kmitočet     [ ] 

úhel vrhu     α[°] 

úhel naklonění síta od vodorovné roviny [°] 
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Třídící síta (obr. 13-18) se rozdělují podle způsobu práce na pevná a pohyblivá a 

podle tvaru na plochá a bubnová. Pohyblivá síta se dělí na nátřasná, nárazová, vibrační, 

pásová. Nejjednodušším příkladem plochého pevného síta je prohazovačka. 

Síta nátřasná jsou uváděná do pohybu přímo výstředníkem nebo táhlem, spojeným 

s výstředníkem. Nárazovými síty pohybuje palcový hřídel při malém počtu delších výkyvů.  

Pásová síta mají sítovou plochu tvaru nekonečného pásu. 

Nárazová a nátřasná mohou být konstruována tak, že celá plocha má stejnou okatost, 

nebo jednotlivé části plochy mají ve směru postupu materiálu odstupňované různé okatosti. 

Nejvyšší výkonnosti dosahují síta vibrační. K rámu síta je upevněn elektromotor, který 

má na hřídeli excentrický setrvačník. Počet záchvěvů je až 3000 za minutu. 

Často se používá víceplošných třídičů, u kterých jsou síta umístěna nad sebou, tak, že 

nejvyšší síto má nejvyšší okatost a další síta ve směru propadu materiálu mají okatost směrem 

dolů se zmenšující. 

Bubnová síta se konstruují buď konická s vodorovnou, nebo válcovou osou a osou 

mírně skloněnou pod horizontální osu. Bubnová síta se mohou používat samostatně, nebo je 

lze skládat do třídičů buď soustředně, nebo stupňovitě. Podélná bubnová síta mají všechna 

síta v postupné okatosti spojena v jednoválcovou nebo konickou plochu v pořadí 

postupujícího materiálu od nejjemnějšího po nejhrubší. Jednotlivá síta soustředných sít jsou 

uspořádána tak, že síto s největší okatostí je uvnitř a směrem ven jsou síta jemnější. Tříděný 

materiál se přivádí dovnitř bubnu.[14] 

Jako příklad uvádím třídící síta vibračního třídiče firmy BIVITEC, který byl vybrán na 

novou třídírnu pelet (rud) z mnoha jiných a splňuje dané požadavky. 

 

  

Obr. 13.  Červená síta BIVITEC jsou standardní síta a používají se pro všechna běžná 

dělení 
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Obr. 14. Modrá síta BIVITEC jsou měkčí než červená standardní síta a jsou vhodná 

pro prosévání abrazivních materiálů. 

 

 

 

Obr. 15. Tyrkysová síta BIVITEC mají menší tloušťku a používají se pro jemné 

třídění 

 

 

Obr. 16. Žlutá síta BIVITEC se vyznačují odolností vůči kyselinám a zásadám, jejich 

oblast použití je třídění průmyslových hnojiv. 
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Obr. 17. Zelená síta BIVITEC jsou odolná vůči mikrobům a jsou tak optimálně 

vhodná pro prosévání kompostu. 

 

 

 

Obr. 18. Přesná tkaninová síta Binder+Co se používají k jemnému třídění, jako např. 

odstranění jemných podílů (prachu) z drcených písků.[15] 

 

4.4. Třídění pelet (kusových rud) 

 

Třídírna pelet (rud), (obr. 19) je částí střediska aglomerace a zabezpečuje snížení 

podílu prachu ve vsázce do vysokých pecí č. 4 a 6, což má zásadní význam pro prodyšnost 

této vsázky a celkové chování vysokých pecí. Klíčovým zařízením provozu je třídič, na který 

navazují ostatní technologická zařízení – odsun podsítného na železniční vozy a pásová 

doprava uvnitř třídírny. K projektu přestavby třídírny pelet (rud) se sáhlo z ekonomických 

důvodů. Jelikož aglomerace I. nemá druhotné třídění a investice do něho by byla daleko 

nákladnější než přestavba třídírny, zvolil se tento krok. Důvodem bylo i zavedení injektáže 

prachového uhlí do vysokých pecí a tím i zvýšený podíl prachových částic ve vysoké peci. 

 

Kapacita a hlavní technické parametry třídírny: 

- Maximální dopravované množství: hmotnostní 300 t/hod (ruda, pelety), objemové 166 

/hod 
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- Předpokládaný podíl pelet z celku: 80 % 

- Celkové množství. 1500 t/ směna, 1200 kt/rok 

- Tříděné materiály: kusová ruda, pelety, kamenivo, vápenec, koks hrášek 

- Časové využití třídírny. Cca 50 % 

- Velikost frakce podsítného: 0 až 8 mm 

- Předpokládané množství podsítného: 10 % (podle druhu materiálu) 

- Vlhkost: Běžně 0,5 až 3% (jemné podíly v extrému až 15 %) 

 

 

Granulometrické složení tříděných surovin: 

 

Tabulka 2.  Granulometrie pelet poltavských 62 %:      

  

0 -   4 mm 4,1 %  

4 –  8 mm 8,1 %  

8 – 16 mm 82,2 %  

  > 16 mm 5,6 %  

Vlhkost poltavských pelet  62%  je 1,08 %  

 

 

Tabulka 3. Granulometrie pelet poltavských 65 %: 

 

           0 –  4 mm 2,6 % 

   4 –  8 mm 8,3 % 

   8 – 16 mm 83,8 % 

     > 16 mm 5,3 % 

Vlhkost poltavských pelet  65%   je 2,06 % 
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Tabulka 4. Granulometrie kusové rudy záporožské:  

 

0 – 5 mm 6,5 % 

5 – 10 mm 5,5 % 

10 – 16 mm 12,5 % 

16 – 32 mm 39,8 % 

32 – 63 mm 32,5 % 

> 63 mm 3,2 % 

Vlhkost kusové rudy záporožské 2,9% 

 

 

Tabulka 5. Granulometrie kameniva: 

 

oko síta (mm) LKS kamenivo pro VP (%) KKO granulát (%) 

nad 90 - - 

63 6,3 4,2 

45 8,2 - 

31,5 16,0 12,4 

22,4 - - 

16 58,1 34,2 

8 10,9 32,7 

4 - 12,3 

 

Technické řešení: 

Linka pro třídění materiálu bude instalována do stávajících dopravních cest 

aglomerace I., do stávající budovy třídírny. Třídící linka bude zavážena materiálem ze 

stávajícího pásového dopravníku č. 9 v budově třídírny na výškové úrovni +14,250, kde je 

umístěna jeho poháněcí stanice. V budově třídírny bude systémem pásových dopravníků, 

skluzů, vibračního podávače a za pomocí dvousítného vibračního třídiče vytříděná frakce nad 

8 mm (vsázka vysokých pecí), která bude dopravována pásovým dopravníkem č. 17 na 

stávající pásový dopravník č. 111, a dále k uskladnění na rudišti. Podsitná frakce 0 až 8 mm 

bude dopravována pásovým dopravníkem č. 13 do přistaveného vagónu. Bude možná rovněž 
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varianta dopravy materiálu ze stávajícího pásového dopravníku č. 9, přes kalhotový skluz s 

pneumaticky ovládanou klapou, na pásový dopravník č. 111.  

Tříděný materiál bude zbaven cizích předmětů, které by mohly poškodit technologická 

zařízení třídírny. Stávající pásový dopravník č. 9 bude doplněn pásovou váhou a kapotáží 

místa přesypu do kalhotového skluzu s napojením na systém odsáváni. 

Projektované maximální hmotnostní tříděné množství materiálu je 300 t/hod. V případě, že 

pásovou váhou na pásovém dopravníku č. 9 bude zváženo větší množství, bude automaticky 

uzavřena cesta (polohou klapy v kalhotovém skluzu za dopravníkem č. 9) materiálu směrem 

k třídiči. V tomto případě bude materiál dopravován na stávající pásový dopravník č. 111.[16] 
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Obr. 19. Schéma nové třídírny pelet (rud)  
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Vibrační třídič dvousitný: 

Vibrační třídič (obr. 20) bude situován na plošině +10,250 a bude umístěný pod 

vibračním podavačem. Jedná se o velkoplošný dvousitný třídič se dvěma samostatnými 

vstupy na příslušná síta. Nadsítné z obou sít je považováno za nadsitnou frakci a bude 

směřováno k uskladnění na rudišti jakožto vsázka do vysokých pecí zbavená nežádoucích 

jemných podílů. Horní síto bude sloužit jako odlehčovací síto pro zvýšení účinnosti třídění. 

Vibrační třídič bude opatřen kapotáži a napojen na systém odsáváni. Bude opatřen ochranným 

nátěrem. 

 

Typové označení: Lineární třídič BIVITEC, typ: LI/EDS 1900x 5 

Dodavatel: Binder + Co AG 

Třídící výkon: 280 – 300 t/hod 

Počet třídících ploch: 2 

Prosévací plocha: Aeffektiv: 9,5 , šířka 1,9m, délka 5m 

Tříděný materiál: kusová ruda, pelety, kamenivo 0 – 63(90) mm 

Horní sítová plocha: umělá hmota (výrobek VLEXOTEC), děrování ca. 16 mm 

Dolní sítová plocha: polyuretan, vysoce odolný proti opotřebení, děrování ca. 8 mm 

Připevnění sít: bezšroubový zasunovací systém prostřednictvím gumových klínových lišt 

Provedení spodní plochy: „Ox – Horn“ k zabránění opotřebení mezí síty a bočnicí třídiče, 

jakož i zabránění výnosu chybného zrna v prostoru bočnic 

Teplota materiálu: do 80 °C 

Instalovaný výkon: elektromotor 22 kW, umožňuje použít frekvenční měnič, jmenovitý počet 

otáček 1500  

Napěťová soustava: 500V/50Hz 

Ochranné krytí/ třída izolace: IP55/ F 

Uložení třídiče: na dutých gumových pružinách s tkaninovou vložkou, speciální guma se 

zvýšenými tlumicími vlastnostmi 

Vsazovací dna: vyložení deskami HARDOX tl. 20mm o rozměrech 280x140 mm, upevnění 

šrouby k plášti třídiče, vyměnitelné provedení 

Zakrytí třídiče: provedení „CANVAS“ 

Odsávací hrdlo: odsávací hrdlo pro připojení na systém odprášení. [16] 
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Obr. 20.  Nový třídič a třídírna rud (pelet) ve výstavbě 
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6. Závěr 

 

Důležitou roli ve vysokopecním pochodu hraje granulometrické složení vsázky a podíl 

prachových částic ve vsázce, které můžou komplikovat průchod vysokopecního plynu 

vysokou pecí a způsobovat poruchy chodu vysoké pece. Vysoký podíl prachových částic ve 

vysoké peci zvyšuje spotřebu vysokopecního koksu a tím i zvyšuje ekonomickou zátěž 

výroby surového železa. 

Zvláště v podmínkách Třineckých železáren, kde třídění neprobíhá přímo před skipem, 

a suroviny mají složitější cestu, než dorazí do vysoké pece. K výstavbě třídírny pelet (rud) 

došlo hlavně z důvodu realizace injektáže prachového uhlí do vysokých pecí.  

Výstavba třídírny pelet (rud) by měla tyto negativní vlivy prachových částic snížit. 

Předpokládá se, že suroviny, které projdou novým třídičem, budou mít 5 až 10 % prachového 

podílů tzv. podsítného. Otázkou je, zda tento podíl nebude větší, jelikož podíl frakce 

granulometrického složení pelet do 8 mm je 11 a 12 %, jak vyplývá z tabulek 2  a  3. Velikost 

ok síta byla zvolena 8 mm, takže tato varianta může nastat. Tento zvýšeny podíl podsítného je 

nevýhodný z ekonomického hlediska a znamená úbytek vysokopecní suroviny.  

Třídící síta byla vybrána, aby co nejlépe vyhovovala tříděným materiálům (obr 14) a 

hlavně peletám, které budou tříděný v největším množství. Síta jsou velice odolná a jejich 

výměna, která nemá být moc častá je snadná. 

Kapacita nového třídiče je limitována množstvím 300 t/hod. Klopením mimo třídič je 

možno překlopit 500 t/hod materiálu. Otázkou je, zda tato kapacita do budoucna bude stačit, 

při zvýšeném přísunu železné rudy. Protříděné a kvalitní suroviny jsou pro vysokou pec 

daleko efektivnější a bude zajímavé, zda se najde kompromis mezi kapacitou třídiče, 

množstvím podsítného a dodávkami železné rudy. 

Velké množství prachového podílů po třídění (podsítného), více, jak plánovaných 5 až 

10%, bude znamenat otázku, zda zmenšit průměr ok v sítech, zda apelovat na dodavatele 

ke kvalitnějším dodávkám surovin. Tuhle otázku zodpoví plný provoz nové třídírny, který by 

měl v nejbližší době začít. 

 

. 
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