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Abstrakt 

Bakalářská práce práce řeší výpočet teoretické teploty plamene v oxidační oblasti, 

základy technologie a vyzdívek vysoké pece. Zvolené zadání jsem vyřešil pomocí 

matematického modelu, protože vysokopecní prostředí je velmi proměnlivé a touto metodou 

se dá rychle reagovat na změnu podmínek. 

Hlavním zdrojem tepelné práce nístěje je přívod tepla pouze roztaveným železem a 

struskou (neprobíhají zde oxidační reakce) a ztráta tepla probíhá průběžně vyzdívkou nístěje a 

periodicky odpichovaným železem a struskou. Jelikož je teplotní stav nístěje  v čase relativně 

ustálený i tepelné ztráty vyzdívkou jsou relativně stabilní. Práce je zaměřena na určující 

přívody tepla do nístěje v závislosti na aktuální technologii a provozním režimu. Cílem je 

eliminovat teplotní změny jednotlivých technologických režimů tak, aby se v komplexním 

působení vzájemně rušily a byl udržen stabilizovaný tepelný stav nístěje. 

Provedeným výpočtem jsem zjistil, že injektování prachového uhlí slabě snižuje 

teoretickou teplotu plamene. Dalším z faktorů je vlhkost, která ve formě injektované páry do 

dmýchaného větru výrazně snižuje teoretickou teplotu plamene a naopak zvyšováním obsahu 

kyslíku ve vysokopecním větru stoupá teoretická teplota plamene. Hlavním výsledkem je, že 

teoretická teplota plamene je komplexní veličina, na kterou má vliv řada činitelů. Mezi 

nejdůležitější patří vlhkost, množství injektovaných uhlovodíkových paliv a stupeň obohacení 

kyslíkem ve vysokopecním větru. 

Klíčová slova: 
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Abstract 

Bachelor thesis work addresses the calculation of the theoretical flame temperature in 

the oxidation area; the basic technology and blast furnace lining. Selected entering I solved by 

mathematical model, because the blast environment is very changeable and this method can 

quickly respond to changing conditions. 

The main source of thermal work hearth heat supply is molten iron and slag only (here 

not run oxidation reaction) and the heat loss takes place continuously and periodically lined 

hearth by tapping of hot metal and slag. Since the thermal state of the hearth at a relatively 

steady in time; lining heat loses are relatively stable. The work is focused on determining the 

heat supply to the hearth , depending on current technology and operating mode The aim is to 

eliminate temperature changes of individual technological modes so that the complex action 

of canceling each other out and was retained stabilized thermal state of the hearth. 

Based on calculation, I found that pulverized coal injecting slightly reduces the 

theoretical flame temperature. Another factor is moisture in the form of injected steam to the 

blowing wind significantly decreases the theoretical flame temperature and conversely 

increasing the oxygen content in the blast wind increases theoretical flame temperature. The 

main result is that the theoretical flame temperature is a complex quantity which is influenced 

by many factors. The most important include moisture content, the quantity of injected 

hydrocarbon fuels, and the degree of oxygen enrichment in the blast wind.  

Keywords: 
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ÚVOD 

I dnes je hutnický průmysl důležitým odvětvím jak v České republice, tak i ve světě. 

Protože je materiálovou základnou pro strojírenství, stavebnictví a další průmyslová odvětví. 

Z toho důvodu je hlavním dnešním i budoucím úkolem intenzifikace hutní výroby, které 

můžeme dosáhnout zdokonalením technologického procesu. Zdokonalení lze dosáhnout 

mnoha faktory: 

 Úpravou vsázky 

 Obohacením vysokopecního větru kyslíkem 

 Přidáním náhradních uhlovodíkových paliv do pece pomocí vysokopecního 

větru 

 Částečným zvýšením či snížením vlhkosti 

 Modernizací zařízení 

Mezi faktory zpomalující rozvoj českého hutnictví lze zařadit: 

 Omezenost přepravní kapacity 

 Zajišťování paliv a energie 

 Růst cen paliv, energie a surovin vsázky 

 Minimální investice do hutnictví železa 

Bohužel zlepšování podmínek v hutnictví a zároveň technologických procesů probíhá 

velmi pomalu. Důvodem je opomíjení hutnictví v České republice, i když patří hutnictví 

k jeho klíčovým průmyslovým odvětvím. Příkladem je nedostatek odborníků v tomto oboru. 

A nejde jen o nezájem mladých lidí o studium oborů spjatých s hutnictvím, ale také o přístup 

firem, které hledají odborníky z oboru. Dokud nedojde k propojení výrobních podniků a 

vysokých, středních škol v oblasti výzkumu, vývoje či přípravě odborníků.  

Do budoucna je výroba surového železa ve vysokopecních agregátech podmíněna 

dalším zvyšováním její produktivity, snižováním měrné spotřeby koksu a paliv včetně zvýšení 

vzrůstem kvality produkce a minimalizací ekologický důsledků na životní prostředí. 

Perspektivní rozvoj nelze očekávat bez dokonaljších teoretických znalostí příslušných 

metalurgických pochodů a praktických souvislostí. V současné době tyto znalosti dosáhly ve 

světě takové úrovně, že můžeme nahrazovat empiricky získané poznatky vědecky 

podloženými zákonitostmi.  
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1 VYSOKÉ PECE 

Vysoká pec je metalurgické redukčně tavné zařízení používané pro výrobu surového 

železa. Založené na redukčně-oxidační atmosféře, ovšem primárním procesem je redukce. 

Vsázkou je železná ruda, aglomerát nebo pelety; struskotvorné přísady (zásadité přísady) a 

koks. Pro spalování paliva je do pece přiváděn předehřátý vzduch, který se nazývá 

vysokopecní vítr. Vzduch se předehřívá v ohřívačích větru a někdy bývá obohacován 

kyslíkem. Hlavním produktem výroby je surové železo. Vedlejšími produkty jsou 

vysokopecní struska a vysokopecní plyn. [1] 

Vysokopecní závod se skládá z většího množství přípravných a pomocných provozů 

s relativní samostatností. Schéma vysokopecního závodu je znázorněno na obr. 1. 

 

Obr. 1  Schéma vysokopecního závodu [14] 

1.1 Pracovní profil VP 

Vnitřní prostor pece tvoří kónický profil kruhového průřezu, vyzděný žárovzdorným 

materiálem obr. 2. 
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Obr. 2  Pracovní profil vysoké pece se zaznačeným užitným objemem [3] 

Sazebna 

Vrchní část profilu pece se nazývá sazebna. Ta slouží k plnění pece a odvádění plynu 

z pece. Bubnový tvar je podmínkou pro zabránění nekontrolované změny násypného profilu a 

využití segregace surovin k řízení intenzity proudění plynu. 
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Šachta 

Největší částí pracovního profilu VP je šachta, kónického tvaru se širokou základnou. 

Zde probíhají důležité fyzikálně-chemické děje. Důsledek přestupu tepla proudícím plynem s 

vsázkovými surovinami.  

Rozšiřující tvar je výhodný pro objemovou změnu vsázky, která se rozpouští a naopak 

zužující se tvar směrem nahoru výhodou pro chladnoucí plyn, který zmenšuje objem.  

Sedlo a rozpor 

Nad nístějí se nachází sedlo, které má kónický kolmý tvar s širší horní základnou. 

Tento tvar je žádoucí pro odklon proudu žhavého redukčního plynu, od oxidačních oblastí 

okolo stěn pece v místech výfučen. Tímto opatřením se ochrání vyzdívka před předčasným 

opotřebením.  

Postupný přechod sedla do šachty zajišťuje rozpor, válcovitého tvaru. Pokud by sedlo 

rovnou přecházelo do šachty, vznikal by v přechodové části mrtvý prostor. Výsledkem by byl 

zbytečný prostor, který by zajišťoval vzrůst nákladů na vyzdívku a pecní plášť.  

Nístěj 

Je dolní část pracovního profilu, kde se nachází tzv. odpichový otvor, kterým se 

periodicky vypouští nahromaděná struska a železo. V horní části nístěje jsou uložené výfučny, 

kterými se přivádí předehřátý vzduch z ohřívačů větru. Pomocí výfučen lze provádět injektáž 

přídavných paliv.   

1.2 Chlazení 

Kvalitní chlazení je základním předpokladem dlouhé životnosti vyzdívky vysoké pece. 

Chlazená je celá pec od dna až po sazebnu. Zároveň se chladí také bezzvonová sazebna, 

výfučny a horkovětrné šoupátka. Kdysi se chladila i strusková výpusť, ale v moderních pecích 

se používá pouze jeden odpichový otvor. Chladicí systémy rozdělujeme: 

Podle chladícího média: 

 průtokový otevřený 

 průtokový uzavřený 

 odpařovací chlazení 

 chlazení dna vodní, vzduchové, olejové 

 

Podle používaných chladících prvků: 

 povrchové chlazení otevřené 

 povrchové chlazení v uzavřených chladících skříních (dvojitým pláštěm) 

 chladícími klíny 

 chladícími deskami 

 u dna – chladícími deskami, trubkami roštem [14] 

 Příkladem nejvíce využívaného systému chlazení v dnešní době je používá 

kombinovaného horizontálně-vertikálního systému. Tento systém využívá výhody obou 
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systémů. Na obr. 3 je znázorněno použití kombinovaného systému pro chlazení šachty vysoké 

pece. 

 
Obr. 3  Kombinované chlazení šachty vysoké pece [14] 

1.3 Výfučny 

Vysokopecní vítr je důležitou součásti při výrobě železa. Ještě před výrobou větru je 

nutné studený vzduch stlačit na potřebný tlak a případně navlhčit. Přírůstek vlhkosti 

ohřívaného vzduch způsobí zvýšení entalpie ohřátého větru.  

Ohřívače větru jsou regenerativního typu. V prvním období se keramická výplň ohřívá 

horkými spalinami vznikajícími ve spalovací šachtici. Spaluje se směsný plyn se vzduchem. 

Směsný plyn i spalovací vzduch se před vlastním spalováním předehřívá odpadním teplem. 

V druhé fázi keramika, která akumulovala teplo, odevzdává toto teplo studenému vzduchu.  

Používají se koncepce ohřívačů větru: 

 Ohřívače větru s vnitřní spalovací šachtou (obr. 4) 

 Ohřívače větru s vnější spalovací šachtou 

 Ohřívače větru bez spalovací šachy (Kalugin) 
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Obr. 4  Ohřívač větru s vnitřní spalovací šachticí [14] 

Vysokopecní vítr se vede z ohřívačů větru vyzděným potrubím do okružního 

větrovodu okolo rozporu vysoké pece. Usměrňovací armatury jsou chlazeny. Okružním 

větrovodem se vítr vede ke každé výfučně. Dmyšná aparatura je zobrazena na obr. 5.  

  

Obr. 5  Dmyšná aparatura s pružným upevněním na plášti [14] 
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1.3.1 Oxidace 

Oxidační oblast se nachází v horní části nístěje, asi půl metra pod hranou sedla. Kde 

jsou po obvodu nístěje rozmístěny výfučny, kterými se vhání do vysoké pece ohřátý vítr.  

Vsázka s koksem klesá od sazebny do nístěje, kde se dostává do oxidačního prostoru 

před jednotlivými výfučnami. Zde dochází k intenzivnímu hoření uhlíku koksu v proudu 

dmýchaného větru (A). 

C(k) + O2  = CO2  (A) 

Výsledkem hoření je přebytek uhlíku v nístěji. Oxid uhličitý je redukován na oxid 

uhelnatý podle Boudouardovy reakce (B). Tyto produkty mají ve vysoké peci zásadní význam 

pro redukční oblasti vysoké pece. Oxidační prostory opouští tedy vždy CO jako produkt 

spalování koksu. [13] 

C(k) + CO2 = 2 CO  (B) 

Vítr dmýchaný do pece obsahuje přirozenou vlhkost a často se i záměrně vlhčí. Při 

reakci (C) koksu s vodní párou vzniká oxid uhelnatý a vodík. Vodík je důležitou složkou 

redukčního plynu. 

C(k) + H2O = H2  + CO  (C) 

K intenzivnímu nárůstu koncentrace vodíku v redukčním plynu dochází při injektování
1
 

uhlovodíkových paliv do nístěje tryskami, umístěnými ve výfučnách. Tím se nahrazuje část 

koksu a zvyšuje se redukční schopnost plynu. To znamená, že nemůžeme nahradit koks ve 

funkci „ nosné kostry “. Tudíž další výrazné zvyšování množství injektovaného paliva není 

reálné. Na obr. 6 je znázorněn oxidační prostor před výfučnou s vyznačenými oblastmi 

oxidace s následným chemickým složením v plynné fázi. Kde l je délka kyslíkového prostoru 

a L je délka oxidačního prostoru. 

 

Obr. 6  Oxidační prostor před výfučnou [13]  

                                                
1 pojem injektování bude vysvětlen v kapitole 3 
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1.4 Vlastnosti žárovzdorných materiálů 

Pro stanovení vlastností žárovzdorných materiálů jsou důležité dva cíle: 

Kontrola výroby a jakosti výrobků 

Kontroluje se, zda výrobce dodržují normy a technické postupy. Dále se kontrolují 

suroviny vcházející do výrobního procesu a vyrobené výrobky. U nichž se kontrolují kritéria 

hutnosti, chemické složení; mechanické, tepelné a termomechanické vlastnosti.  

Určení vlastností z hlediska použití 

Toto zahrnuje stanovení vlastností, které umožní správné řešení vyzdívek a chod 

agregátu. Pro toto řešení je nutné dále stanovit další vlastnosti jako tepelnou vodivost, modul 

pružnosti a další. Platí zásada, že nelze posoudit žárovzdorný materiál na základě jedné 

vlastnosti, ale pouze na znalosti souhrnu vlastností. I s ohledem na použití. 

1.4.1 Kritéria hutnosti 

Hutnost je míra zaplnění prostoru tuhou fází a vyjadřuje se v procentech objemu 

tuhých fází nebo jako podíl objemové hmotnosti a hustoty. Nezaplněné prostory póry snižují 

hmotnost žárovzdorných výrobků a tím významně ovlivňují mechanické a tepelné vlastnosti. 

A také odolnost proti chemickým účinkům. Vznik póru je podmíněn technologií výroby.  

Mezi kritéria hutnosti patří: 

a) Množství pórů (otevřených, uzavřených) 

b) Velikost pórů 

c) Spojitost pórů 

Při kontrole kvality žárovzdorných materiálů se určuje zpravidla pouze množství pórů. 

Velikost a spojitost pórů působí na odolnost materiálu proti korozi a proti náhlým změnám 

teploty. 

a) Množství pórů charakterizují tyto kritéria: 

Objemová hmotnost (ρb) - poměr hmotnosti vysušeného pórovitého tělesa k jeho 

celkovému objemu, vyjádřený v g·cm
-3

 nebo v kg·m
-3

. 

Zdánlivá pórovitost (πa) - poměr objemu všech otevřených pórů pórovitého tělesa 

k jeho celkovému objemu, vyjádřený v procentech celkového objemu. Otevřené póry jsou ty, 

do kterých při zkoušce vnikne voda. 

Skutečná pórovitost (πt) - poměr objemu všech otevřených a uzavřených pórů k jeho 

celkovému objemu, vyjádřený v procentech celkového objemu. 

Hustota (ρ) - poměr hmotnosti vysušeného tělesa k jeho skutečnému objemu, tedy bez 

pórů. 

Nasákavost (NV) - poměr hmotnosti vody nasáklé vzorkem k hmotnosti vzorku, 

vyjádřený v procentech hmotnosti vysušeného vzorku. [5] 
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b) Velikost pórů 

Pro zjištění velikostí pórů se používají metody kapilární evalvace vody a kapilární 

deprese rtuti. Tyto metody nejsou normovány, ani v nejbližší době nebudou. 

Rtuťová metoda je založena na faktu, že rtuť nesmáčí povrchy většiny tuhých látek a 

vniká do pórů pouze účinkem tlaku. Se zvyšováním tlaku rtuť zaplňuje stále menší póry. 

Vodní metoda je založena na postupném vytěsňování vody ze zkušebního tělesa 

vzduchem. 

c) Spojitost pórů 

Spojitost pórů se v žárovzdorných materiálech posuzuje stanovením propustnosti pro 

plyny - vlastnosti materiálu, umožňují plynu materiálem proudit při existenci rozdílu tlaku. 

1.4.2 Mechanické vlastnosti 

Působením vnějších sil vznikají v tuhých tělesech napětí, to vede k jejich deformaci. 

Mezi mechanické vlastnosti řadíme: 

d) Pevnost 

e) Pružnost (modul pružnosti) 

f) Otěruvzdornost 

V reálných žárovzdorných výrobcích neplatí přímá úměrnost působícího napětí a 

vyvolané deformace. Vzhledem k heterogenitě struktury polyfázové soustavy, obsahující póry 

vznikají též nevratné deformace. 

d) Pevnost 

Materiál musí mít pevnost tak velkou, aby bez porušení odolával napětím vznikajícím 

při výrobě, přepravě a hlavně při použití. V žárovzdorné keramice jsou nejrozšířenější tlakové 

a ohybové zkoušky stanovení pevnosti.  

Pevnost v tlaku za studena je definovaná jako maximální zatížení na jednotku 

plochy, kterému při teplotě okolí odolá žárovzdorný výrobek bez porušení. 

Pevnost v krutu (v torzi) to znamená při působení smykových napětí, se na 

žárovzdorných výrobcích zjišťuje pouze výjimečně. Torzní metoda se využívá při stanovení 

smykového modulu (G) a napětí při vyšších teplotách.  

Pevnost v tahu neboli trhací zkouška se na žáruvzdorných výrobcích netestuje. 

Pevnost v příčném tahu je použitelná metoda na válečcích nebo prstencích. Při 

působení tlakových sil na válcovou plochu povrchu tělesa vznikají maximální tahová napětí 

v ose válce, případně na vnitřní straně prstence. Těleso se rozlomí ve směru působících 

tahových sil. [5] 

e) Pružnost (modul pružnosti) 

Modul pružnosti patří k důležitým konstantám žáruvzdorných výrobků. Znalost 

modulu pružnosti pomáhá ve výpočtech přípustných rychlostí ohřevu a chlazení vyzdívek, 
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včetně samotných výrobků. Dále při výpočtech odolnosti proti náhlým změnám teploty. 

Stanovit se dá dynamickými a statickými metodami. 

Dynamické metody stanovení modulu pružnosti vychází z měření rychlosti šíření 

vlnění měřeným tělesem nebo měřením rezonanční frekvence rozkmitaného tělesa. 

Statické metody stanovení modulu pružnosti vychází z měření závislosti napětí (σ) a 

deformace (ε). 

f) Otěruvzdornost 

Zjišťuje se pomocí metody popsané v ČSN EN 993-20. Podstatou této empirické 

zkoušky je ztráta objemu zkušebního tělesa, na které se nastříká 1000 g tříděného karbidu 

křemíku o zrnitosti 0,3 až 0,85 mm tlakem 450 kPa. 

Touto metodou lze určit otěruvzdornost pálených žárovzdorných výrobků i 

žáromonolitů. Známá hodnota otěruvzdornosti nám pomáhá při hodnocení vyzdívek, které 

jsou vystaveny působení velkou rychlostí proudícího média, např. v potrubí, kotlech, 

hořácích. 

1.4.3 Tepelné vlastnosti 

Mezi tepelné vlastnosti patří vlastnosti žárovzdorných materiálů, na které působí 

teplota/teplo ale bez vnějších sil. Které vyvolávají v žárovzdorných materiálech napětí. 

Měrná tepelná vodivost je důležitou fyzikální veličinou v žárovzdorné keramice. 

Používá se při výpočtech přestupu tepla, výpočtech rychlostí ohřevu a chlazení. Měrná 

tepelná vodivost (λ) je definována jako množství tepla předané za 1 s pro vzdálenost 1 m při 

∆t = 1K a vyjadřuje se ve W·m
-1

·K
-1

.  

Specifická měrná kapacita (c) je formulováno jako množství tepla potřebného na 

ohřátí hmotnostní jednotky materiálu o jednotku teplotního rozdílu. Měrné teplo je např. 

potřebné pro výpočet množství akumulovaného tepla ve vyzdívkách. 

Teplotní vodivost je definována jako rychlost šíření teplotní vlny tuhými látkami. 

Rozměrové změny při zahřívání můžeme rozdělit na vratné a nevratné. Vratné 

změny probíhají při vratných fázových přeměnách. Nevratné vznikají při slinování a 

nevratných fázových přeměnách. 

Žárovzdornost je schopnost odolávat vysokým teplotám. Na základě žáruvzdornosti 

není možné hodnotit použitelnost žárovzdorných materiálů, která je pokaždé nižší. 

Žáruvzdornost se používá dnes už jen výjimečně při posuzování hlinitokřemičitých výrobků. 

[5] 

1.4.4 Termomechanické vlastnosti 

Při vysokých teplotách se žárovzdorné materiály nechovají jako pružná tělesa. Tím 

jejich termomechanické chování nelze formulovat lineárním vztahem napětí a deformace. 

S rostoucí teplotou dochází k růstu nevratných, čili nepružných změn. Mezi termomechanické 

vlastnosti patří: 
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Únosnost v žáru je konzervativní metoda zkoušení, při níž se měří deformace 

žárovzdorného výrobku vystavenému konstantnímu tlakovému zatížení při stoupající teplotě. 

   Tečení v tlaku je zkouška, při které se měří deformace žárovzdorného výrobku 

vystaveného konstantnímu tlakovému zatížení při konstantní teplotě. V tomto případě je 

deformace funkcí času. 

Pevnost v ohybu při zvýšené teplotě je zkouška, jejíž podstatou je rovnoměrné 

zatěžování středu zkušebního tělesa, uloženého na dvou podpěrách v peci a vyhřátého na 

stanovenou teplotu. Důležité je stanovení síly, která vyvolá lom tělesa. 

Teplotní gradient vznikající při ohřevu nebo ochlazení, vyvolává v žárovzdorném 

výrobku napětí vyvolaná jeho teplotním roztažností. Tyto tepelná pnutí mohou narušit 

strukturu výrobků. Odolnost proti tomuto narušení se jmenuje odolnost proti náhlým 

změnám teploty. [5] 

1.4.5 Odolnost proti korozi 

Koroze žárovzdorných materiálů je porušování chemicky, fyzikálně chemicky nebo 

fyzikální práci obklopujícího prostředí. Hlavním médiem, které porušuje žárovzdorný 

materiál je kapalina, v menší míře plyny a dokonce i pevné látky. V praxi jde nejčastěji o 

korozi taveninou při vysokých teplotách. 

Hlavním korozivním dějem je chemická reakce složek v žárovzdorném materiálu a 

v korodující tavenině (struska, sklovina, kov). Reakce se snaží dosáhnout rovnovážného 

stavu, závisí na chemickém charakteru žárovzdorného materiálu a taveniny.  

Pro sebe snažíme navrhnout žárovzdorný materiál tak, aby co nejméně reagoval s okolím, jak 

při normálních podmínkách, tak i v reálných provozních podmínkách.  

1.5 Vysokopecní žárovzdorné vyzdívky 

Vysokopecní vyzdívka musí splňovat vysoké nároky na kvalitu, protože na ní závisí 

délka provozu pece a také bezpečnost provozu. Nejvíce namáhaná vyzdívka je ve spodní části 

pece, kde je vystavena vysokým teplotám, chemickému působení strusky, surového železa a 

plynů. Rovněž je vystavena mechanickému vlivu klesající vsázky a vířícího plynu. V horní 

části vysoké pece dochází k erozi zdiva vlivem padající a klesající vsázky. Nebezpečné pro 

zdivo je rozpad CO v pórech zdiva. Tím se vylučuje uhlík, který tvoří trhliny ve zdivu. 

 Tyto situace v jednotlivých částech vysoké pece požadují, použití různých 

žáruvzdorných materiálu s různými vlastnostmi. Ať už se jedná o materiály tvarované nebo 

netvarované. Mezi používané materiály patří: 

1.5.1 Šamotové vyzdívky 

Šamotové vyzdívky se vyrábějí z oxidů křemíku, hliníků, železa, titanu, vápníků, 

draslíku, sodíků atd. za přidání příměsí (Fe2O3, H2O, atd.), které určují barvu a vlastnosti. 

Obsah  Al2O3 u cihel používaných pro vyzdívky vysoké pece je 30 % až 45 % jak je 

zobrazeno na obr. 7.  
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Obr. 7  Fázový diagram SiO2-Al2O3 s vyznačenou oblastí šamotu [2] 

Mezi výhody šamotu patří: 

 žárovzdornost 

 vysoká pevnost 

 únosnost v žáru 

 izolační vlastnosti 

 odolnost proti změně teploty 

 rozmanitost výrobků 

 nízká cena a dostupnost výrobků 

Mezi nevýhody patří: 

 nízká odolnost vůči zásaditým agresivním látkám 

 také trvalé dosmršťování výrobku po dobu použití [4] 

1.5.2 Uhlíkové cihly a bloky 

Uhlíkové cihly nebo bloky se zhotovují z koksu, antracitu nebo produktů karbonizace 

uhlíkových látek. Formují se za studena s dodáním bezvodého dehtu a následně se vypalují 

při 1300 °C. Malé cihly se formují za tepla. 

Mezi výhody uhlíkových cihel a bloků patří: 

 nízká pórovitost 

 stálost vůči alkáliím 

 malá obrusivost 
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 vysoká tepelná vodivost 

 nereagují se struskou 

 vysoká žárovzdornost 

 objemová stálost 

Mezi výhody uhlíkových cihel a blok patří: 

 citlivost vůči oxidačním činidlům 

 rozpustnost v železe 

 smrštění při grafitizaci 

Grafitizace uhlíkových bloků vniká až za provozu vysoké pece. Což znamená zvýšení 

tepelné vodivosti. 

1.5.3 Grafitové cihly a bloky 

Grafitové cihly a bloky se zhotovují formováním grafitu s pojidly, nebo grafitizací 

uhlíkových materiálů při teplotě 2000 °C. Jejich hlavní výhodou je, že mají větší tepelnou 

vodivost než uhlíkové materiály. 

1.5.4 Grafito-siliciumkarbido-šamotové cihly 

Zhotovují se z grafitu, SiC a šamotu. Výhodou těchto materiálu je vysoká tepelná 

vodivost a dobrá odolnost, i když mají vysokou pórovitost. Tyto materiály se většinou 

používají v západní Evropě. Slouží jako vyzdívka sedla vysoké pece a dává se na střídačku se 

šamotovými cihlami. 

1.5.5 Lité tavené cihly 

Zhotovují se ze žárovzdorné hlíny a ZrSiO4. Díky téměř žádné pórovitosti velmi dobře 

vzdorují opotřebení a chemickým vlivům struky. 

Mezi nedostatky můžeme zařadit: 

 vysokou cenu 

 citlivost na změny teploty 

 bublinatost při odlévání 

 špatná odolnost proti alkáliím 

 velkou tvrdost.  

Poslední zmíněný nedostatek má za příčinu, že tento materiál lze řezat pouze 

diamantovým ostřím.  

1.5.6 Siliciumkarbonové cihly 

Těmito materiály se vyzdívají silně namáhané části vysoké pece, zhotovují se 

formováním. Dodatečně se zpevňují rekrystalizací zrn SiC nebo přídavkem nitridů. 

Mezi výhody lze zařadit:  

 dobrá tepelná vodivost  

 skvělá pevnost za tepla 
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 skvělá otěruvzdornost 

 stabilita i nad 1600 °C 

o nevýhodou je citlivost proti alkáliím a strusce  

1.5.7 Stříkací žárovzdorné hmoty 

Tyto hmoty aplikujeme na opotřebené vyzdívky stříkáním (torkretováním), čímž je 

opravíme. Příkladem mohou být šamotové žárovzdorné betony s obsahem 75 % šamotu a 

25 % vápenato-hlinitanového cementu s nízkým obsahem železa. 

1.5.8 Uhlíková výduska 

V České republice se do roku 2008 používala k vyzdívání dna a nístěje. Nyní se 

využívá pouze jako elastická výplň mezi pecním pláštěm a vyzdívkou. Zhotovuje se 

z drobného koksu s nízkým obsahem popela za přidání bezvodého dehtu. Míchání i formování 

probíhá při 60 °C. Vlastnosti těchto materiálů jsou obdobné jako u uhlíkových cihel. Hlavní 

výhodou tohoto materiálu je, že vypěchované části vysoké pece jsou bez spár. 

Reálné poškození uhlíkatých vyzdívek nístěje 

Snahou je zajištění jakosti povrchu vyzdívky tak, aby docházelo k opotřebení a 

poškození vyzdívky dna a stěn nístěje co nejméně. Nejčastějšími důvody opotřebení jsou: 

 Pronikání tekutého železa do vyzdívky 

 Rozpouštění uhlíku nístěje 

 Působení alkálií 

 Oxidace uhlíku vyzdívky 

 

Obr. 8  Opotřebování dna a spodní části nístěje vysoké pece [7] 
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Obr. 8 znázorňuje dva způsoby opotřebení (poškození) nístěje. Poškození „a“ bývá ve 

větších vysokých pecích a označuje se jako „sloní noha“. Poškození je hlavně v rozích nístěje, 

kde účinkem sloupce koksu tzv. „mrtvý muž“ před odpichem surového železa plave. Po 

odpichu si mrtvý muž sedá na dno, za vzniku volný prostor v rozích, kterými intenzivně 

proudí surové železo. Účinkem toho dochází k erozi uhlíku vyzdívky a k opotřebování. Druhý 

způsob poškození „b“ je typický pro menší (i české) pece kde mrtvý muž neplave, ale celý čas 

spočívá na dnu VP. [7] 

1.6 ArcelorMittal a. s. 

ArcelorMittal je přední světový výrobce oceli s roční výrobou 119 milionu tun. 

Zastoupený v 60 zemích světa s 232000 zaměstnanci. 

Historie společnosti 

ArcelorMittal vnikl spojením Arcelor a Mittal Steel v roce 2006. Původní společnost 

Mittal Steel, založená Panem Lakshmi N. Mittalem 1976, generálním ředitelem a předsedou 

představenstva. V době sloučení byl Arcelor druhým největším výrobcem oceli na světě. 

Během svého vývoje společnost začlenila do své struktury různé firmy jako například: 

 Karmet (Kazachstán) a Hamburger Stahlwerke (Německo) v roce 1995  

 Thyssen Duisburg (Německo) v roce 1997 

 Inland Steel (USA) v roce 1998 

 Unimetal (Francie) v roce 1999 

 Sidex (Rumunsko) a Annaba (Alžírsko) v roce 2001 

 Nová Huť (česká republika), v roce 2003 [9] 

1.6.1 ArcelorMittal Ostrava 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní celek v České republice. Ročně vyrobí 3 

miliony tun oceli. Vyjma tuzemského trhu společnost vyváží své výrobky do 40 zemí světa. 

Společně se dceřinýma společnostmi, zaměstnává přes 7500 zaměstnanců. Z hlediska 

ekologické legislativy splňuje dané normy včetně emisních limitů EU, které mají vstoupit 

v platnost v roce 2016. [11]    

Historie Ostravské pobočky 

 Roku 1942 začala se psát historie současně největší hutní společnosti České 

republiky.  

 Dne 31. Prosince 1951 došlo ke vzniku Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG). 

 Roku 1989 došlo ke změně názvu z NHKG se stala Nová Huť. S touto změnou se 

pojí další významné technologické události. Hlavní změnou je přechod od odlévání 

oceli do ingotů k plynulému odlévání oceli. 

 V roce 2003 nastává zlom, když Lakshmi Mittal, koupil v rámci privatizace Novou 

Huť a zhruba v polovině dubna vzniká ISPAT Nová Huť, a. s.  
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 Koncem roku 2004 se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel 

Ostrava a. s. V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené 

nebo dceřiné podniky, například JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo 

Vysoké pece Ostrava, a. s. 

 Roku 2006 vzniká ArcelorMittal Ostrava a dceřiné společnosti se stávají závody. 

Tento stav přetrvává dodnes. [10] 

1.6.2 Závody ArcelorMittal Ostrava a. s. 

Závody v Ostravském ArcelorMittal můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou 

jsou závody prvovýroby. Prvním závodem prvovýroby je Koksovna (závod 10), který má 3 

koksárenské baterie. Dvě s pěchovaným provozem a jednu velkokapacitní se sypným 

provozem. Tento závod vyrobí asi 1,5 mil tun koksu ročně. Druhým závodem prvovýroby 

jsou Vysoké pece (závod 12), disponující 4 vysokými pecemi. Nyní se používají dvě. Třetím 

závodem prvovýroby je Ocelárna (závod 13), vyrábějící ocel ve čtyřech tandemových pecích. 

Ocel je odlévaná na třech ZPO zařízeních za vzniku sochorů a bram. 

Druhou skupinou jsou závody druhovýroby a pomocné závody. Mezi ně patří 

například Údržba (závod 3), která opatřuje potřeby závodů při údržbě, modernizaci či 

opravách. Doprava (závod 5), poskytuje dopravní služby. Buď, interně nebo externě v areálu 

firmy. Dalším závodem, který poskytuje opravárenské a zároveň i výrobní služby je 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. Energetiku, vodní hospodářství a 

plynárenství zajišťuje závod TAMEH Czech s.r.o. Dále zde můžeme zařadit dva závody 

zabývající se výrobou plechů, profilů a drátů. Jsou to Válcovna (závod 14) a Válcovny 

plechu FM, které se mohou pochlubit výrobou speciálních plechů. Například na 

elektromotory, transformátory apod. Posledním závodem je ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s. Zde se vyrábějí klasické i speciální druhy trubrek. [12] 
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2 VLIV kyslíku, VLHKOSTI A PRACHOVÉHO UHLÍ 

INJEKTOVANÉHO PŘES VÝFUČNY 

     Koks vhodný pro použití do vysokých pecí se stává na celém světě stále dražším a 

nedostatkovým palivem, neboť výroba surového železa neklesá a zásoby koksovatelných 

druhů uhlí se rychle zmenšují. Jednou z cest vedoucích ke snižování měrné spotřeby koksu je 

injektování (přidávání) náhradních paliv do nístěje vysokých pecí společně s dmýchaným 

větrem. Úspora koksu při injektování také závisí na typu a složení použitých paliv a na 

rozsahu injektáže. Dále mohou hrát roli i doprovodné změny dalších parametrů a jsou 

charakterizovány tzv. koeficientem záměny (náhrady). Ten vyjadřuje poměr uspořeného 

koksu při injektáži hmotnostní nebo objemové jednotky náhradního paliva (zemní plyn, 

koksárenský, plyn těžké, oleje, uhelný prach). 

Zvýšením všestrannosti vysoké pece přineslo schopnost využívání více druhů 

přídavných paliv obsahujících uhlík. Teplota hoření před výfučnami je dostatečně vysoká na 

to, aby se všechny injektované materiály změnili na jednoduché molekuly H2 a CO. Po 

opuštění zóny intenzivního hoření již není možné rozlišit, jaký druh přídavného paliva byl 

použit. Obr. 9 ukazuje efekt injektáže zemního plynu, oleje a prachového uhlí na některé 

operační parametry. 

 

 

Obr. 9  Vliv náhradních paliv na parametry pochodu (ZP – zemní plyn) [8] 
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2.1 Injektáž 

Injektáž je zavedení přídavného paliva do pece, pomocí vysokopecního větru přes výfučny za 

účelem snížení spotřeby koksu. Na obr. 10 je zobrazen příklad umístění injektážní aparatury 

do výfučny. 

 

Obr. 10  Výfučna s injektážním systémem [6] 

2.1.1 Injektáž zemního plynu 

Tradičním náhradním palivem je zemní plyn používaným již od poloviny minulého 

století. Dopravuje se pod vysokým tlakem do metalurgického závodu. Výhodou zemního 

plynu je, že neobsahuje nečistot a nejsou s ním žádné manipulační problémy. Zemní plyn 

vykazuje největší chladící účinek a umožňuje vysoké obohacování větru kyslíkem. Hlavní 

nevýhodou je vysoká cena.  

Rozkládá se ve dvou fázích. Při první fázi se ve vysoké peci rozkládá a endotermický 

efekt rozkladu je základem jeho chladícího účinku. Při druhé fázi je vznikající uhlík oxidován 

kyslíkem na CO. Tato reakce se chová exotermicky, shodně jako hoření uhlíku koksu. 

Snižování teploty v oxidačních prostorech plyne ze skutečnosti, že zemní plyn se injektuje při 

teplotě okolí, zatímco koks vstupuje do oxidačních prostorů předehřátý na 1500 
°
C. Tento 

princip platí pro všechny uhlovodíková paliva. 

2.1.2 Injektáž koksárenského plynu 

Koksárenský plyn se používá k injektování, protože koksovna bývá jedním z 

přidružených závodů. Příležitostně se používá v praxi a to z  následujících důvodů: 

 Vzhledem k nízkému tlaku koksárenského plynu se musí stavět kompresní stanice 

pro jeho využití ve vysoké peci  

 Vodík je hlavní výhřevnou složkou koksárenského plyn, což znamená, že při jeho 

injektáži nedochází k disociaci, nemá chladící účinek. A tím neudovoluje vysoké 

obohacení větru kyslíkem a tím intenzifikaci výroby. 
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 Nelze ho úplně vyčistit, protože i přes jeho čištění obsahuje kondenzované 

uhlovodíky (naftalen), které ucpávají rozvodné armatury. 

2.1.3 Injektáž těžkého oleje 

Injektáž oleje je v různých částech světa různá a to z důvodu ceny a technického zázemí 

potřebného k této technologii. V západní Evropě olej, resp. dehet injektuje se do 30 vysokých 

pecí v množství od 20 do 120 kg na tunu vyrobeného surového železa.
 

Oleje užívané 

k injektáži mají následující chemickou analýzu: 84–88 %C, 10–14 %H, 0,3–1,0 %S. 

Kvalitativní efekt injektovaného oleje na chod vysoké pece je obdobný jako u jiných 

náhradních paliv. Klíčové důsledky injektáže oleje do vysokých pecí jsou: 

 Injektáž oleje zvyšuje obsah vodíku v sedlovém plynu, což intenzifikuje nepřímou 

redukci a omezuje spotřebu koksu při endotermické Boudouardové reakci 

 Změna chemického složení sedlového plynu ovlivňuje hustotu tohoto plynu. Zvýšení 

obsahu vodíku v plynu o 2 % přináší snížení jeho hustoty přibližně o 2 % a zvýšení 

rychlosti proudění plynu asi o 1 %, což je přínosné pro produktivitu procesu [8] 

 Objem strusky se sníží z důvodu menšího množství popela z koksu 

 Ovlivňuje tlakovou ztrátu ve sloupci vsázky, zvýšením měrné hustoty vsázky.  

 Injektáž oleje vede ke zvýšení objemu nístějových plynů a ke snížení teoretické 

teploty hoření před výfučnami. Toto má negativní vliv na tepelnou bilanci pece. 

Podobně se chovají všechna redukovadla 

2.1.4 Injektáž prachového uhlí (PCI) 

Tryskami se uhlí přivádí do výfučen a pak se zapálí a zplynuje. V zóně 

intenzivního hoření před výfučnami je poměrně krátkou dobu (5 milisekund). Což znamená, 

že charakteristika zplyňovacích reakcí je velmi důležitá pro efektivitu procesu injektáže 

prachového uhlí (PCI).  

Zplyňování uhlí se skládá z několika kroků, které jsou znázorněny na obr. 11. Nejprve 

dojde k ohřevu uhlí a pak se odpařuje vlhkost. Následným ohřevem dochází k odpařování 

těkavých složek. Poté se těkavé složky zapálí a tím dochází k jejich zplyňování, čímž dochází 

ke zvyšování teploty a zplyňování posledních zbytků prachového uhlí. Všechny tyto kroky 

následují okamžitě za sebou a dochází k jejich částečnému překrývání. 
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Obr. 11  Zplyňování uhlí [6] 

Používáním injektáže prachového uhlí (PCI) se příležitostně na hrotech trysky, nebo 

uvnitř objeví usazeniny (nánosy) prachového uhlí. Nánosy lze jednoduše odstranit přerušením 

přívodu prachového uhlí při zapnutém přívodu vzduchu nebo dusíku. Rychlost zplyňování lze 

zvýšit pokud: 

 Zvýšením podíl těkavých látek v uhlí 

 Snížením velikost částic prachového uhlí 

 Zlepšením vzájemného promíchání vysokopecního větru a prachového uhlí  

Pokud se zvyšuje množství injektovaného prachového uhlí, zvyšuje se i podíl uhlí, 

které opustí oblast intenzivního hoření před výfučnami, aniž by bylo zplyněné. 

2.2 Vliv obohacovaní VP větru kyslíkem na proces 

Obohacování můžeme brát jako vliv O2 na vysokopecní proces. Vysokopecní vítr je 

atmosférický vzduch stlačovaný dmýchadly, který obsahuje asi 20,85 obj. % kyslíku. 

Zvyšování koncentrace kyslíku v dmýchaném větru má za následek, že klesá podíl 

přiváděného dusíku a teplota i rychlost hoření vzrůstají. Jelikož se zmenšuje objem plynu, 

klesá hodnota jeho kinetické energie, nicméně tento pokles může být do určité míry 

omezován zvýšením teploty v oxidační oblasti. Zvýšení teploty je ovšem poměrně malé, 

protože při menším množství plynu se zdokonalují podmínky pro přestup tepla a většinu 

nadbytečného tepla pohltí surové železo a struska. Pokud se současně s obohacováním větru 

kyslíkem zvětší i množství dmýchaného větru, oxidační oblasti mohou zůstat nezměněné nebo 

se mohou i zvětšit.  

Obohacování větru kyslíkem se obecně zvyšuje výrobnost vysoké pece, neboť se 

zmenšuje množství plynu vztažené na jednotku výroby. Důsledkem je, že výrazně roste 

teplota v oxidačních prostorách a proto musí být zabezpečena dodatečná spotřeba tepla 

v nístěji, aby byl vzrůst teploty kompenzován. Toto je ideální podmínka pro injektování 

uhlovodíkových paliv nebo při výrobě slévárenského surového železa a zejména feromanganu 

a ferosilicia, které spotřebují na svou disociaci velké množství tepla. 
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Např. při výrobě ocelárenských druhů surového železa bez injektování 

uhlovodíkových paliv lze vítr obohacovat na max. 22 – 23 obj. % O2. S vyššími 

koncentracemi kyslíku dochází k zavěšování vsázky a k zhoršení chodu vysoké pece Výroba 

slévárenského železa potřebuje 27 obj. % kyslíku ve větru. U injektovaných uhlovodíkových 

paliv (zemního plynu, těžkých olejů apod.) jsou jiné poměry obohacování větru kyslíkem. 

V určitých koncentracích mohou být prospěšné a při jiných dokonce nezbytné pro spálení 

těchto paliv.   

Kyslík používaný pro vysoké pece se nevyrábí o vysoké čistotě, důvodem je míchání se 

vzduchem. Stačí 75 - 80 % O2. Také jeho výroba je levnější. Navýšením obsahu kyslíku ve 

foukaném větru dochází k: 

 Vzrůstá index intenzity, aniž by se zvětšovala tlaková ztráta plynu 

 Vzrůst teoretické teploty hoření v oblasti výfučen 

 Zmenšení množství tepla přinesené horkým plynem 

 Snížení teploty plynu v šachtě a na sazebně 

 V souvislosti se zmenšením množství plynu klesají tepelné ztráty. 

 Mění se stupeň přímé redukce [14] 

2.3 Vliv vlhkosti na proces 

Disociace hydrátů  
Volná voda neboli hygroskopická voda je poutána na povrchu materiálu a uvnitř pórů 

jen slabými silami povrchového napětí. Označujeme ji jako vlhkost a odstraňuje se zahřátím 

na teplotu 100 
o
C. 

Volná voda se začíná odpařovat z vsázky už během sázení a přechází do 

vysokopecního plynu. Prudkému vypařování pomáhá vysoká pórovitost vsázky a velká 

rychlost proudícího plynu. Vypařování vlhkosti je endotermická reakce a spotřeba tepla je 

2 441 kJ·kg
-1

. Výhodou je, že v sazebně je vždy značný přebytek tepla, a proto ani větší 

vlhkost surovin nevede ke zvýšení spotřeby paliva. 

Chemicky vázaná neboli hydrátová voda se odstraňuje mnohem obtížněji, neboť 

jejímu vypařování musí předcházet disociace hydrátů.  

Vzhledem k tomu, že je vysokopecní vsázka je špatným vodičem tepla, disociační 

napětí se proto s teplotou zvyšuje je zvolna. Tudíž skutečná disociační teplota hydrátů je 

vyšší, než vyplývá z termodynamiky. Jestliže reakce probíhá za vysokých teplot, vzrůstá 

spotřeba paliva. Vlivem disociace dochází k reakcím uvolněné vodní páry s uhlíkem. Podstatě 

voda reaguje z CO, nebo s uhlíkem koksu. 

Vliv vlhkosti na vysokopecní proces je takový, že v rozmezí teplot 500 - 600 °C se 

reakce chovají exotermicky a vytvoří minimum tepla. Ale vzápětí reakce při teplotách od 

600 °C jsou silně endotermické. To zvyšuje spotřebu paliva (koksu) a uhlíku z něj, což vede 

k nedostatku uhlíku před výfučnami (snížení teploty). 
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2.4 Vliv prachového uhlí na regulaci procesu pomocí injektáže  

Při provozu s vysokým podílem injektované pomocné redukční látky, se až 40% 

redukční činidla vstřikuje přes výfučny. Z tohoto důvodu je důležité regulovat množství 

přidávané redukční látky vhodně k objemu přidávaného koksu. Zásobníky prachového uhlí se 

neustále váží a množství injektovaného uhlí se stále reguluje. Regulace se provádí díky řízení 

tlaku dusíku v zásobnících, nebo pomocí podávacího šneka či případně pomocí dávkovacího 

systému s rotačním ventilem. 

Nároky na zvýšenou produkci tepla v dolních částech vysoké pece představují 

speciální téma při injektáži prachového uhlí. Prachové uhlí se nepoužívá jen na produkci 

redukčních plynů. Používání prachového uhlí má dopad na celkovou tepelnou bilanci vysoké 

pece. Teplo obsažené v plynu musí být postačující k redukování a tavení železonosné vsázky 

v oblasti sedla (zarážky) vysoké pece. Teplo tání definujme jako teplo potřebné k roztavení 

vsázky. Požadavky na množství tepla, které jsou potřebné k roztavení vsázky, jsou určeny 

množstvím kyslíku, který je stále třeba odstranit z vsázky při tavení. Odstranění tohoto 

kyslíku vyžaduje množství energie. Kapacita tavení plynu je definována jako teplo, které je v 

plynu na úrovni sedla (zarážky) vysoké pece při teplotách nad 1 400 °C. Kapacita tavení 

plynu závisí: 

 Na kvalitě plynu ve výfučnách, který se spotřebuje na výrobu jedné tuny surového 

železa.  

 Teplotě plamene v oblasti intenzivního hoření před výfučnou 

Teplota samotného plamene je určena množstvím přidávaného uhlí, typem 

přidávaného uhlí, teplotou vysokopecního větru, jeho vlhkostí a množstvím přidávaného 

kyslíku. 

Z uvedených poznatků vyplývá, že pro výpočet tepelné bilance v horní a spodní 

oblasti vysoké pece se dá použít procento kyslíku ve větru. Tepelná rovnováha záleží na 

místních podmínkách. Záleží např. i na kvalitě koksu a typu uhlí, které byly použity. Existuje 

pár technických i technologických omezení pro tepelnou rovnováhu. Jako příklad jsou 

uvedeny na obr. 12. Pro větší množství injektovaného uhlí jsou potřebné větší objemy 

přidávaného kyslíku. Omezení jsou určeny následovně: 

 Příliš nízkou teplotou plynu na sazebně. Pokud teplota vysokopecního plynu na 

sazebně začíná klesat, vysušení vsázky trvá příliš dlouho a efektivní výška vysoké 

pece se snižuje 

 Příliš vysoká teplota plamene. Pokud je teplota plamene příliš vysoká, pokles vsázky 

se může stát nepředvídatelný 

 příliš nízká teplota plamene. Příliš nízká teplota plamene bude bránit zplyňování 

uhlí a zpomalí tavení rudné vsázky 

 Technická omezení pro dovolené nebo možné obohacení kyslíkem [6] 
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Obr. 12  Limitující faktory, které ovlivňují podmínky v oblasti intenzivního hoření před 

výfučnami při injektáži prachového uhlí [6] 

 Top gas temperature too low – Příliš nízká teplota plynu na sazebně 

 Oxygen too high – příliš vysoký obsah kyslíku 

 Flame temperature too low – teplota plamene je příliš nízká 

 RAFT- Raceway Adiabatic Flame Temperature = Adiabatická teplota plamene  

 procesu spalování v zóně intenzivního hoření a před výfučnami  
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3 MATEMATICKÝ MODEL PRO VÝPOČET TEORETICKÉ 

TEPLOTY HOŘENÍ 

Teoretická teplota hoření se počítá pomocí matematického modelu (příloha 1), protože 

vysokopecní prostředí je nestálé a neustále se mění. Proto potřebujeme ve výpočtech 

okamžitou změnu. Teoretickou teplotu hoření lze brát také jako teplotu nístěje, zanedbáme-li 

tepelné ztráty. 

Pro výpočty teoretické teploty byly použity dva druhy uhlí obě injektované při teplotě 

20 °C. Údaje denní výroby a teploty větru poskytla firma ArcelorMittal Ostrava a jsou ze dne 

4. 4. 2015. Chemický rozbor uhlí je pouze orientační a proto se nejedná o konkrétní uhlí. Tyto 

uhlí jsou popsané v tab. 1 a tab. 2. 

Tabulka 1  chemická analýza uhlí 1 [15] 

Uhlí 1 

  Jednotka  Symbol  Hodnota 

Podíl uhlíku v uhlí kg·kg
-1 

CUH 0,79  

Podíl popela v uhlí kg·kg
-1

 popUH 0,05  

Podíl vody v uhlí kg·kg
-1

 H2OUH 0,02  

Podíl kyslíku v uhlí kg·kg
-1

 OUH 0,04  

Podíl CO2 v uhlí kg·kg
-1

 CO2UH 0  

Podíl vodíku v uhlí kg·kg
-1

 HUH 0,047  

Podíl CO v uhlí kg·kg
-1

 FeOOK 0  

Podíl S v uhlí kg·kg
-1

 SUH 0,007  

Podíl dusíku v uhlí kg·kg
-1

 NUH 0,01  

Podíl SiO2 v uhlí kg·kg
-1

 SiO2,UH 0,0265  

Podíl CaO v uhlí kg·kg
-1

 CaOUH 0,0048  

Podíl Fe2O3 v uhlí kg·kg
-1

 Fe2O3,UH 0,0128  

Podíl Al2O3 v uhlí kg·kg
-1

 Al2O3,UH 0,0167  

Podíl MgO v uhlí kg·kg
-1

 MgOUH 0,0025  

Podíl C v koksu kg·kg
-1

 CK 0,85  

Podíl dusíku v koksu kg·kg
-1

 NK 0,004  

Podíl vodíku v koksu kg·kg
-1

 HK 0,006  

Podíl popela v koksu kg·kg
-1

   0,08  

Podíl S v koksu kg·kg
-1

 Skoks 0,007  

 

Tabulka 2  chemická analýza uhlí 2 [15] 

Uhlí 2 

  Jednotka  Symbol  Hodnota 

Podíl uhlíku v uhlí kg·kg
-1

 CUH 0,8  

Podíl popela v uhlí kg·kg
-1

 popUH 0,048  

Podíl vody v uhlí kg·kg
-1

 H2OUH 0,02  

Podíl kyslíku v uhlí kg·kg
-1

 OUH 0,0649  

Podíl CO2 v uhlí kg·kg
-1

 CO2UH 0  

Podíl vodíku v uhlí kg·kg
-1

 HUH 0,048  
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Podíl CO v uhlí kg·kg
-1

 FeOOK 0  

Podíl S v uhlí kg·kg
-1

 SUH 0,003  

Podíl dusíku v uhlí kg·kg
-1

 NUH 0,01  

Podíl SiO2 v uhlí kg·kg
-1

 SiO2,UH 0,0435  

Podíl CaO v uhlí kg·kg
-1

 CaOUH 0,0054  

Podíl Fe2O3 v uhlí kg·kg
-1

 Fe2O3,UH 0,0126  

Podíl Al2O3 v uhlí kg·kg
-1

 Al2O3,UH 0,0276  

Podíl MgO v uhlí kg·kg
-1

 MgOUH 0,003  

Podíl C v koksu kg·kg
-1

 CK 0,85  

Podíl dusíku v koksu kg·kg
-1

 NK 0,004  

Podíl vodíku v koksu kg·kg
-1

 HK 0,006  

Podíl popela v koksu kg·kg
-1

   0,08  

Podíl S v koksu kg·kg
-1

 Skoks 0,007  

3.1 Injektáž jednotlivých složek 

Což znamená, že byla vypočtena teoretická teplota nejdříve pro prachové uhlí, poté 

pro vlhkost a nakonec pro kyslík obohacující vysokopecní vítr. 

3.1.1 Prachové uhlí (PCI) 

Zaprvé byla vypočítaná teoretická teplota obou uhlí pouze při injektáži prachového 

uhlí. Vlhkost větru byla stálá 0,01 m
3
·m

-3
 a hodnota kyslíku ve větru byla 21 %. Což 

znamená, že se foukal ohřátý vzduch. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3 a grafické 

znázornění je na obr. 13. 

Tabulka 3  Výpočet teoretické teploty při injektáži prachového uhlí  

  uhlí 1 uhlí 2 

injektáž uhlí (kg·t
-1

) t (°C) t (°C) 

30 2171,46 2176,34 

60 2122,34 2131,74 

90 2073,42 2086,99 

120 2024,71 2042,09 

150 1976,21 1997,05 

180 1927,91 1951,85 

210 1879,81 1906,51 

240 1831,91 1861,01 

270 1784,21 1815,35 

300 1736,71 1769,55 
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Obr. 13  Graf změny teoretické teploty při injektáži prachového uhlí  

Z grafu vyplývá, že chemické složení uhlí hraje roli při změně teoretické teploty. A i 

když je chemické složení excelentní, při injektáží prachového uhlí vždy dojde ke snížení 

teoretické teploty. 

3.1.2 Vlhkost 

Zadruhé byla vypočítaná teoretická teplota obou uhlí pouze při zvyšování vlhkosti 

vysokopecního větru. Injektáž prachového uhlí je nulová a hodnota kyslíku ve větru byla 

21 %. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4 a grafické znázornění je na obr. 14. 

Tabulka 4  Výpočet teoretické teploty při změně vlhkosti vysokopecního větru  

  uhlí 1 uhlí 2 

vlhkost větru (m
3
·m

-3
) t (°C) t (°C) 

0,01 2220,99 2220,79 

0,02 2165,13 2165,13 

0,03 2109,95 2109,95 

0,04 2055,27 2055,27 

0,05 2001,08 2001,08 

0,06 1947,37 1947,37 

0,07 1894,16 1894,16 

0,08 1841,42 1841,42 

0,09 1789,16 1789,16 

0,1 1737,38 1737,38 
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Obr. 14  Graf změny teoretické teploty při změně vlhkosti větru  

Zde platí, že chemické složení nemá vliv na změnu teoretické teploty. Při vlhkosti asi 10 % je 

teplota tak nízká, že pokud by bylo ještě injektované uhlí při hodnotě kyslíku 21 %, mohlo by 

dojít k zatuhnutí pece. 

3.1.3 Kyslík  

Zatřetí byla vypočítaná teoretická teplota obou uhlí pouze při obohacování 

vysokopecního větru kyslíkem. Injektáž prachového uhlí byla nulová a vlhkost byla 

konstantní 0,1 m
3
·m

-3
. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5 a grafické znázornění je 

na obr. 15. 

Tabulka 5  Výpočet teoretické teploty při změně kyslíku vysokopecního větru  

  uhlí 1 uhlí 2 

podíl kyslíku (m
3
·m

-3
) t (°C) t (°C) 

0,21 2220,79 2220,79 

0,25 2402,07 2402,07 

0,29 2571,04 2571,04 

0,33 2728,91 2728,91 

0,37 2876,74 2876,74 

0,41 3015,46 3015,46 

0,45 3145,89 3145,89 

0,49 3268,74 3268,74 

0,53 3384,66 3384,66 

0,57 3494,23 3494,23 
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Obr. 15  Graf změny teoretické teploty při obohacení vysokopecního větru kyslíkem 

I zde platí, že chemické složení nemá vliv na změnu teoretické teploty. 

3.2 Příklad z praxe 

V tabulce 6 a na obr. 16 je znázorněn příklad z praxe. A to je příklad udržování 

teoretické teploty plamene (TTH) na hodnotě 2100 °C, při stále vlhkosti. Korekce teploty se 

provádí změnou podílu kyslíku ve vysokopecním větru. 

Vstupními podmínkami tohoto příkladu jsou obě uvedené uhlí injektované na stejnou 

teplotu 20 °C. Interval injektáže je <20 - 200> s krokem 20 kg·t
-1

, vlhkost s 0,02 m
3
/m

-3
.  

Tabulka 6  Vpočtené hodnoty k příkladu z praxe 

  uhlí 1 uhlí 2   

injektáž uhlí 

(kg·t
-1

) 

podíl kyslíku ve větru 

(m
3
·m

-3
) t (°C) t (°C) 

podíl kyslíku ve větru 

(m
3
·m

-3
) 

20 0,21 2132 2135 0,21 

40 0,21 2100 2106 0,21 

60 0,22 2101 2118 0,22 

80 0,2270 2103 2127 0,23 

100 0,238 2109 2114 0,235 

120 0,248 2108 2106 0,242 

140 0,259 2108 2100 0,25 

160 0,269 2100 2107 0,263 

180 0,285 2107 2107 0,275 

200 0,3 2107 2111 0,29 
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Obr. 16  Graf závislosti přidávaného kyslíku na PCI pro konstantní teplotu 2100 °C 

Z grafu vyplývá, kolik kyslíku musíme přidat při injektáží prachového uhlí (PCI), 

abychom udrželi TTH na teplotě 2100 °C.  
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ZÁVĚR 

V první teoretické části práce byla popsaná vysoká pec a byly definovány pojmy 

týkající se vysokopecního provozu. Dále zde byla popsaná společnost ArcelorMittal, od které 

jsem získal potřebné informace k vypracování této práce. Popsal jsem vysokopecní provoz, 

jak vypadá, co osahuje a co je pro něj typické. Na konci této části jsem získal přehled o stavu 

řešené problematiky. Přínosem této části je zmapování specifických rysů současné situace 

vysokopecní výroby a její charakteristika. Tyto poznatky se dají prakticky využít při řešení 

problému v této oblasti či k dalšímu studiu. 

Druhá část práce se zabývá vlivem kyslíku, vlhkosti a množstvím injektovaného 

uhlovodíkového paliva na vysokopecní proces. Popis co je injektáž a jaká paliva se dají 

injektovat. Následující část se zabývá vlivem už zmíněnými složkami (palivy, kyslíkem a 

vlhkostí). Na konci této části jsem získal přehled o injektáži. Přínosem této části je vysvětlení 

pojmů a charakteristika složek a jejích použití. Poznatky získané v této části se dají použít 

v praxi při řešení problematiky technologického řízení vysokopecního procesu. 

Poslední část se zabývá jednotlivými výpočty vlivu kyslíku, vlhkosti a injektovaného 

prachového uhlí. Dále je zde vypočten a znázorněn technologický příklad z praxe. Jedná se o 

výpočet závislosti přidávaného kyslíku na množství injektovaného PCI s cílem udržení TTH 

na hodnotě 2100 
O
C. Výsledkem je, že pokud chceme, dodržet technologický postup musíme 

zvýšit obsah kyslíku i za cenu zvýšení nákladu na výrobu. Přínosem této části je zobrazení a 

výpočet chování jednotlivých složek na příkladu z praxe. Poznatky v této části nám ukazují 

modelové situace složek za určitých podmínek. 

Téma vysokopecních procesů a výpočtů teoretické teploty je dnes na tak rozsáhlé 

úrovni, že není možné vystihnout všechny aspekty, které s uvedeným tématem souvisí. 

Vhodným námětem pro další práci v této oblasti je výpočet teplot v reálném systému. 

V technologické oblasti lze provádět nové výpočty modelováním a následným 

experimentálním provozním ověřováním, což umožní optimalizaci vysokopecního procesu. 
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Příloha č. 1 - Tabulka použitých veličin matematického modelu [15] 

Tabulka použitých veličin 

Veličina Jednotka Symbol 

Denní výrobnost t·d
-1 

Pd 

Minutová výroba kg·min
-1 

nPmin 

Celkové množ. injekt. látek kg·min
-1 

nInjmin 

Celkové množ. injekt. látek kg·t
-1

 s.ž. nInjt 

Topný uhlík kg·t
-1

 s.ž. QC 

Minut. topný uhlík  kg·min
-1

 nCHmin 

Podíl uhlíku v uhlí kg·kg
-1

 CUH 

Entalpie ned. hoření C koksu kJ·kg
-1 

QC 

Podíl C v koksu kg·kg
-1

 CK 

Tepelná kapacita koksu kJ·kg
-1

·K
-1 

cK 

Teplota koksu v kl. ox. obl. 
o
C TK 

Podíl kyslíku ve větru m
3·

m
-3

 OM 

Vlhkost větru m
3·

m
-3

 FI 

Měrné teplo větru kJ·kg
-1

·K
-1

 cV 

Teplota větru 
o
C TV 

Disoc. teplo H2O kJ·kg
-1 

QD,H2O 

Podíl popela v uhlí kg·kg
-1 

popUH 

Podíl vody v uhlí kg·kg
-1

 H2OUH 

Podíl kyslíku v uhlí kg·kg
-1

 OUH 

Podíl CO2 v uhlí kg·kg
-1

 CO2UH 

Podíl vodíku v uhlí kg·kg
-1

 HUH 

Podíl CO v uhlí kg·kg
-1

 FeOOK 

Podíl S v uhlí kg·kg
-1

 SUH 

Podíl dusíku v uhlí kg·kg
-1

 NUH 

Podíl SiO2 v uhlí kg·kg
-1

 SiO2,UH 

Podíl CaO v uhlí kg·kg
-1

 CaOUH 

Podíl Fe2O3 v uhlí kg·kg
-1

 Fe2O3,UH 

Podíl Al2O3 v uhlí kg·kg
-1

 Al2O3,UH 

Podíl MgO v uhlí kg·kg
-1

 MgOUH 

Tep. kapacita uhlí kJ·kg
-1

·K
-1

 cUH 

Teplota inj. uhlí 
o
C Tuh 

Disociační teplo uhlí kJ·kg
-1 

QD,UH 

Podíl dusíku v koksu kg·kg
-1

 NK 

Podíl vodíku v koksu kg·kg
-1

 HK 

Podíl popela v koksu kg·kg
-1

 
 

Měrné teplo CO kJ·kg
-1

·K
-1

 cCO 

Měrné teplo N2 kJ·kg
-1

·K
-1

 cN2 

Měrné teplo H2 kJ·kg
-1

·K
-1

 cH2 

Tepelná kapacita SO2 kJ·kg
-1

·K
-1

 cSO2 

Podíl S v koksu kg·kg
-1

 Skoks 

Tavné teplo popela uhlí kJ·kg
-1 

qtp 

Tepelná kapacita popela uhlí kJ·kg
-1

·K
-1

 cppk 



 

 

 

 

 

 

Teplota tavení popela 
o
C Ttp 

Topný uhlík koksu kg·t
-1 

 

Množství koksu kg·t
-1

  

Kyslík na spálení C koksu 
  

Reakční entalpie hoření 

koksu 
kJ·t

-1 
QCTK 

Entalpie předehřátého koksu kJ·t
-1

 QK 

Množství větru na koks m
3
·t

-1 
Vv 

Kyslík na spálení 1kg uhlí kg·kg
-1

 Ou 

Množství větru na uhlí m
3
·t

-1
 Vu 

Množství vlhk. větru celkem m
3
·t

-1
 VV 

Entalpie větru kJ·t
-1

  

Teplo disociace H2O kJ·t
-1

 QDIS 

Teplo disociace uhlí kJ·t
-1

 Qdisuh 

Entalpie injektovaných paliv kJ·t
-1

 QINJ 

Reakční entalpie hoření 

uhlíku 
kJ·t

-1
 QCTK 

Teplo na ohřev a tavení 

popela 
kJ·t

-1
 QOh2 

Objem CO v nístěj. plynu m
3
·t

-1 
VCO 

Objem N2 v nístěj. plynu m
3
·t

-1
 VN2 

Objem H2 v nístěj. plynu m
3
·t

-1
 VH2 

Objem SO2 v nístěj. plynu m
3
·t

-1
 VSO2 

Teplo uvolněné v oxid. obl. kJ·t
-1

 SUMAQ 

Množství nístějových plynů m
3
·h

-1
 Vg 

Teoretická teplota hoření 
o
C TTH 


