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ABSTRAKT 

Snahou této diplomové práce bylo analyzovat vliv kvality vstupních surovin na 

výrobnost vysoké pece.  

V první a druhé kapitole diplomové práce jsou charakterizovány jednotlivé složky 

vysokopecní vsázky, tedy chemické a fyzikální vlastnosti, a jejich doporučené nejvhodnější 

parametry pro optimální provoz vysoké pece. Ve třetí části je pozornost věnována technologii 

vysokopecního provozu a jaké jsou možnosti řízení výrobnosti vysoké pece.  

Čtvrtá kapitola je praktická, v níž je uvedena analýza vlastností vysokopecní vsázky a 

její působení na výrobnost vysoké pece pomocí statistické regresní metody. V poslední části 

diplomové práce je souhrn celé práce, závěr a návrh optimální vsázky pro vysokou pec. 

Klíčová slova: vysoká pec, vysokopecní vsázka, chemické a fyzikální vlastnosti, statistická 

regresní metoda 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is analyzing the influence of quality of input raw materials on 

blast furnace productivity. 

The First and second chapter of the diploma thesis is describing individual 

components of blast furnace batch, ie properties of raw materials, thus chemical and physical 

properties, and their recommended most suitable parameters for optimal blast furnace 

performance. In the third part, attention is paid to the blast furnace, hence the blast furnace 

technology and how to manage the blast furnace productivity. 

The fourth chapter is practical and shows the analysis of the properties of the blast 

furnace batch and its effect on the blast furnace productivity. The analysis was made using 

statistical regression method. The last part of the diploma thesis is the summary of the whole 

work, the conclusion and the design of the optimal batch for the blast furnace. 

Key words: blast furnace, blast furnace charge, chemical and physical properties, statistical 

regression method 
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ÚVOD 

V roce 2016 se vyrobilo 1 163 661 tisíc tun surového železa na celém světě, z toho jen 

v Číně se vyrobilo 700 740 tisíc tun. Evropská Unie vyrobila 91 399 tisíc tun surového železa. 

Česká republika se nachází na čtvrtém místě celkové výroby surového železa v Evropské Unii 

a vyprodukovala 4 165 tisíc tun, což znamená, že výrobnost České republiky stoupla o 3,3 % 

oproti roku 2015 a je to u nás zároveň nejvyšší produkce surového železa za posledních osm 

let [1]. 

Výroba surového železa ve vysokých pecích vlastní budoucnost ve zvyšování 

výrobnosti, zvyšování kvality surového železa, snižování měrné spotřeby koksu a v 

omezování škodlivého působení na životní prostředí [2]. 

Na celém světě se ve vysokých pecích vyrábí přibližně 98 % surového železa. Zásluhu 

na tom má zejména samotná podstata vysokopecního pochodu, který se vyznačuje svou 

velkovýrobní povahou a také kompletním využitím železa, které je obsaženo ve vsázce, a 

vysokým výkonem práce. Fakt, že se základní zařízení a podstata vysokopecního pochodu za 

celá staletí nezměnily, svědčí o značném stupni dokonalosti tohoto způsobu výroby surového 

železa [2]. 

Základních předností vysoké pece je několik. Vysoká pec pracuje nepřetržitě celou 

řadu let, kromě přestávek po dobu opravy. Vyznačuje se plynulým plněním vsázkou, 

přívodem dmýchaného větru a odvodem plynu, pravidelným odvodem surového železa a 

strusky. Výměna hmoty protiproudého systému a tepla mezi proudícím plynem směrem 

nahoru a klesající vsázkou umožnuje dosáhnout vysokého stupně přestupu tepla, tudíž i 

vysokého stupně jeho využití. Velice malé jsou ztráty železa ve strusce, výtěžek železa ze 

vsázky přesahuje 98 % a výrazné je odstranění síry přinesené vsázkou. Poměrně nízký stupeň 

využití chemické energie paliva je naopak nevýhodou vysokopecního [2]. 
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1 VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA 

Jednou ze základních částí hutnického komplexu je výroba surového železa. Celková 

výroba surového železa zahrnuje soubor technologií, jako transport a manipulace rudných i 

nerudných materiálů, úprava jejich chemických, fyzikálních a technologických vlastností, 

zpracování vysokopecní vsázky spékáním (aglomerace) nebo peletizací, vysokopecní pochod 

a základní zpracování surového železa, vysokopecního plynu a strusky. 

Pod pojmem surové železo se rozumí slitina železa a uhlíku s obsahem uhlíku nad 2 

%, která obsahuje další prvky v množství stejném nebo nižším, než je uvedeno v tab. 1. 

Surové železo je určeno k dalšímu přepracování v tekutém stavu na ocel nebo na litinu. 

Surové železo je dodáno buď v tekutém stavu, nebo v tuhém stavu ve formě housek nebo 

jiných podobných výrobků, popřípadě ve formě granulátu [3]. 

 

Tab. 1:  Maximální obsahy legovacích prvků v surovém železe [1] 

Prvek maximální obsah
1
  

mangan Mn ≤ 30,0 % 

křemík Si ≤ 8,0 % 

fosfor P ≤ 3,0 % 

chrom Cr ≤ 10,0 % 

jiné legury, celkem ≤ 10,0 % 

1
 Při překročení těchto obsahů se jedná o 

feroslitiny. 
 

 

Vysokopecní výrobu surového železa lze rozvrhnout do dvou částí. První část se 

zabývá přípravou vysokopecní vsázky, a druhou části se rozumí vlastní výroba surového 

železa ve vysoké peci.  
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2 VSTUPNÍ SUROVINY PRO VÝROBU SUROVÉHO ŽELEZA 

A JEJICH VLASTNOSTI 

Kvalita surového železa výrazně závisí na kvalitě vsázky, tedy na jejích vlastnostech. 

Vysokopecní vsázku tvoří předem připravené a v požadovaném poměru navážené množství 

surovin, které se podle určeného programu zaváží do vysoké pece [4]. Vysokopecní vsázka 

musí splňovat požadavky týkající se jejího chemického a mineralogického složení, též 

fyzikálních a technologických vlastností jednotlivých komponentů vsázky. Je tudíž zapotřebí 

znát vlastnosti vstupních materiálů, které kvalitu surového železa značně ovlivňují.  

Vsázku pro vysoké pece tvoří rudná část, palivo a struskotvorné přísady. Složení 

vysokopecní vsázky vychází z materiálové bilance vsázkových materiálů a předpokládaných 

výrobků [5]. 

2.1 Rudná vsázka 

Rudná část vysokopecní vsázky je v současnosti tvořena aglomerátem, peletami a 

dalšími materiály obsahujícími užitečný kov (železné rudy, případně manganové rudy, 

brikety, ocelový a litinový odpad, ocelárenská struska apod.). Je potřeba rozlišovat mezi 

vsázkou vysokopecní, vsázkou pro výrobu aglomerátu, nebo pelet, tyto materiály zachycuje 

obr. 1. Požadavky na technologické vlastnosti rudných surovin se podle dalšího použití 

výrazně liší [6]. 

 

 

Obr. 1:  Materiály v rudné vsázce [6] 
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Pro výrobu kvalitního surového železa je podstatné připravit vhodnou rudnou vsázku. 

Požadavky pro rudné materiály vycházejí z potřeby minimalizovat náklady na výrobu 

surového železa při využití dané suroviny a je třeba poznamenat, že vhodné složení rudné 

vysokopecní vsázky může ovlivnit mnoho dalších parametrů vysokopecního procesu, jako je 

produktivita vysoké pece, množství a chemické složení strusky a kvalita surového železa 

vyjádřená jeho chemickým složením a teplotou. Neměly by se jednotlivé vlastnosti hodnotit 

samostatně, ale měly by být v těsné souvislosti s ostatními vlastnostmi [5], [7]. 

 

 Železné rudy 2.1.1

Železné rudy jsou základním zdrojem železa a je to hornina vhodného chemického a 

mineralogického složení.  Z tohoto pohledu jsou nejvhodnější pevné kusové rudy s vysokým 

obsahem železa bez škodlivých příměsí, lehce redukovatelné, s krátkým obdobím měknutí až 

při vysokých teplotách a nepodléhající praskání při zahřátí. Protože se takové rudy v přírodě 

vyskytují jen výjimečně, je nutno rudy upravovat na aglomeraci [8]. V současnosti se kusové 

železné rudy v přírodním stavu používají jen výjimečně. Ze železných rud lze získat železo 

takového složení, které je potřeba, samozřejmě s přiměřenými náklady [9]. Hodnota 

železných rud je určená náklady na jejich úpravu a náklady na palivo při jejich zpracování na 

kov.  

Dříve než se začne hodnotit kvalita železné rudy, je potřeba vědět, k jakému účelu se 

bude používat. Hodnocení železných rud se řídí různými kritérii, tab. 2. Těmito kritérii jsou 

chemické složení, tudíž obsah železa a forma jeho výskytu, obsah hlušiny a její chemické 

složení, obsah užitečných příměsí, jako je mangan, vanad a titan a obsah škodlivých příměsí, 

tedy složky rudy, které zhoršují hodnotu kovu, například síra, fosfor, astat, zinek, měď, 

draslík, sodík a další [8]. 
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Tab. 2:  Klasifikace železných rud [10] 

Skupina 

železných rud 
Minerál Chemický vzorec 

Hustota 

(g.cm-3) 

Maximální 

obsah Fe 

v čistém 

stavu (%) 

magnetitové rudy magnetit Fe3O4 5,17 72,4 

polomarity magnetit Fe3O4 5,1 až 5,2 - 

hematitové rudy hematit Fe2O3   70 

      5,26   

hnědele   Fe2O3.n H2O     

  hydrohematit n1 3,1 až 4,4 69 

          

  goethit n = 1 4,2 až 4,4 62,9 

  limonit 1,5n1 3,6 až 4,0 63 

sideritové rudy siderit FeCO3 3,9 48,3 

chamositové rudy chamosit Fe4AlSi3AlO10. OH6.n H2O 
3,03 až 

3,19 
38 

 

 

Obsah železa by se měl pohybovat nad 50 %. Součtu železa a manganu se říká 

kovnatost, ale nemusí být rozhodující. Důležitým parametrem je chemická povaha hlušiny, 

tedy zásaditost. Tuto skutečnost respektuje kritérium „bohatost rudné vsázky“, která se určuje 

ze vztahu [5]: 

 

 
100

100

%







p

MnFe
Br

        (1) 

kde p je spotřeba zásadité přísady na 100 kg rudné suroviny 
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Z chemického složení vystupuje i určitá bazicita, tedy zásaditost. Rozlišuje se úzká 

bazicita (P1), nebo rozšířena bazicita (P2). V praxi se ve větší míře hodnotí zásaditost na 

základě rozšířené bazicity P2. Vztahy pro obě bazicity jsou následující [5]: 

 

2

1
SiO

CaO
P 

          (2) 

322

2
OAlSiO

MgOCaO
P






         (3) 

 

Podle takto hodnocené bazicity se rudné suroviny rozdělují na kyselé (P<1), neutrální 

(P=1), nebo zásadité (P>1) [5]. 

Podle hlušinových komponentů v železných a manganových rudách je zřejmé, že 

většina rud je kyselého charakteru. Kromě hlušiny základních železných rud, které jsou 

uvedené v tab. 1, jsou to ještě tyto hlušinové minerály [11]: 

 Křemenec také kvarcit, tvoří bud základní hmotu hlušiny nebo její složku. 

 Živce, které obsahují kromě oxidu křemičitého a oxidu hlinitého i alkalické oxidy 

a oxid vápenatý 

 Chloridy, komplexní hydratované hlinitokřemičitany, které obsahují chemický 

vázanou vodu a oxidy manganu, hliníku a křemíku 

 Epidot, což je komplexní hlinitokřemičitan vápenatý 

 Granáty na bázi oxidu křemičitého a dalších oxidů jako oxidu železnatého, oxidu 

železitého, oxidu chromičitého apod. 

 Pyroxeny odpovídající křemičitanům vápníku, železa, hořčíku a dalších. 

 Serpentin, je to hydratovaný křemičitan s obsahem oxidu hořečnatého 

 Amfiboly, jsou to izomorfní směsi hydratovaných železnato – hořečnatých 

křemičitanů 

 Slídy, jsou to hlinitokřemičitany železnaté a hořečnaté 

 Vápenec, zvaný také kalcit 

 Baryt, což je síran barnatý 

 Sádrovec, přesněji hydratovaný síran vápenatý 
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V textu výše byla zmínka o užitečných a škodlivých příměsích, které železné rudy 

obsahují, jako o jednom s kritérii hodnocení železných rud. Tyto škodlivé složky jsou: 

Síra   

Ve většině případů je síra považována za škodlivou příměs, pokud není vyráběná 

například automatová ocel nebo tzv. M – Steel (ocel se zvýšeným obsahem síry). Má 

negativní vliv na vlastnosti oceli, způsobuje lámavost v červeném žáru, snižuje odolnost oceli 

proti korozi a snižuje vrubovou houževnatost. Síra je nejčastěji vázaná jako pyrit FeS, 

pyrthonit Fe2S, chalkopyrit CuFeS, apod. Největším zdrojem v surovém železe je koks (70 až 

90 % S), kovonosné materiály a struskotvorné přísady [9], [12]. 

Fosfor 

Je většinou také řazen mezi škodlivé příměsi. Fosfor způsobuje křehkost oceli za 

studena a zhoršuje mechanické vlastnosti. Ve vsázce se nejčastěji vyskytuje v podobě 

fosforitu Ca3P2O8 nebo jako vivianit Fe(PO4)2.8H2O. Ve vysoké peci se zcela redukuje a 

rozpouští se v železe. Snížení fosforu lze dosáhnout vhodně upravenou vsázkou, neboť 

zdrojem je aglomerát a koks [9], [12]. 

Chrom 

Také je považován za škodlivý prvek, pokud se surové železo nepoužívá pro výrobu 

speciálních značek oceli. Chrom je v některých rudách v podobě chromitu FeCr2O4. Ve 

vysoké peci se z chromitu zčásti redukuje a rozpouští se v surovém železe [12]. 

Titan 

Je nežádoucí ve větším množství, ale při výrobě surového železa v elektrických 

obloukových pecích je naopak vítán (legování AK oceli titanem). V rudách se titan vyskytuje 

jako ilmenit FeTiO3, částečně se redukuje ve vysoké peci. Do strusky přechází jako oxid TiO2 

a jako karbid TiC. Karbid titanu velice zvyšuje viskozitu strusky [12]. 

Vanad 

Je žádoucím prvkem, protože se vysoké peci redukuje do značné míry. Vanad bývá 

v rudách složkou magnetitů jako oxid V2O2 nebo jako izomorfní směs s titanomagnetitem 

[12]. 

Měď 

Je nevítaným prvkem rud, dokonale se ve vysoké peci redukuje a tím znehodnocuje 

surové železo. Med je v rudách obsažená jako chalkopyrit CuFeS2, jako chalkosin Cu2S, jako 

kuprit Cu2O a jako malachit Cu(OH)2CuCO3[12]. 
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Nikl 

V železných rudách se nachází vzácně ve formě pentlanditu FeNiS2, garnieritu [Ni, 

Mg]SiO2.2H2O a dalších podobách. Med se dokonale ve vysoké peci redukuje a rozpouští se 

v surovém železe [12]. 

Zinek 

Je vždy brán jako nežádoucí příměs v železných rudách. Při jeho redukci ve vysoké 

peci ihned přechází do páry, která porušuje vyzdívku pece. Zinek se v železných rudách 

nachází například jako sfalerit ZnS nebo smithsonit ZnCO3 [12]. 

Arsen 

Je také vnímán jako škodlivý prvek, protože přechází do surového železa i do oceli, 

kterou znehodnocuje. Lze ho zčásti odstranit při magnetizačním pražení rud, zčásti při 

oxidačním a kalcinačním pražení rud nebo při spékání rud. V železných rudách se arzen 

nachází například jako arzenopyrit FeAsS [12]. 

V železných rudách bývá, kromě výše vyjmenovaných prvků, i spousta dalších malých 

množství stříbra, platiny, zlata, kobaltu, wolframu, apod. Chemické analýzy rud se provádějí 

běžnými analytickými metodami [12]. 

Mineralogické složení rud bývá zjišťováno rudní mikroskopií. Pro tuto metodu se 

používá univerzální optický mikroskop. V odraženém světle jsou prohlíženy nábrusy 

železnorudných materiálů. Principem je stanovení hlavních hlušinových minerálů a kvality 

mineralogických vazeb oxidů železa, mikrostruktury pelet a aglomerátu, povaha prorůstání 

minerálních složek, jejich uspořádání v agregátech nebo velikost minerálních zrn [13]. 

Kvalitní železné rudy a jejich nákup je hlavní podmínkou pro efektivní výrobu 

surového železa. Ze zkušeností vysokopecních a aglomeračních provozů vyplývá, že 

hodnocení rudy podle jediného měřítka není vždy vhodné. I nevyhovující vlastnost rudy může 

při jejím správném využití příznivě ovlivnit technologii pochodu nebo kvalitu produktu. 

Správná jakost rud, které se dopravují do hutních společností k tepelnému zpracování, tzn. 

jejich chemické složení by se mělo pohybovat v rozmezích, které jsou uvedeny v tab. 3 [14]. 
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Tab.3:  Doporučené rozpětí chemického složení kvalitních rud  

  Fecelk Al2O3 SiO2 Mn P K2O + Na2O 

hmotn. % 63 - 66  max 1,2 3,5 - 6,0 0,1 - 0,3 pod 0,04 0,05 - 0,08 
 

 

Podle výsledku prezentované v článku [7], tedy analýzy vlivu kvality železo nosných 

surovin na parametry vysokopecního procesu, použití rudných surovin vyšší kvality (zejména 

kritérium kvality podle obsahu základní složky železa) zlepšuje parametry vysokopecního 

pochodu, což znamená zvýšení výtěžku surového železa, snížení spotřeby paliva a snížení 

objemu strusky. Autoři článku [7] také zdůrazňují, že nezbytností je vzít v úvahu ekonomické 

aspekty výroby surového železa ve vysoké peci, tudíž zda úspory získané snížením spotřeby 

paliva a snížením objemu strusky dostatečně pokryjí vyšší náklady na železné rudy vyšší 

kvality. 

 Fyzikální vlastnosti železných rud 2.1.2

Mezi fyzikální vlastnosti železných rud patří vlhkost, kusovost, granulometrická 

homogenita (rozptyl kusovosti), hustota (měrná hmotnost), sypné vlastnosti, pórovitost, 

mechanická pevnost a magnetické vlastnosti [9]. 

Vlhkost 

Pod pojmem vlhkost si jednoduše lze představit obsah vody v rudách vyjádřený v 

procentech. Vlhkost je velmi důležitá, hlavně v zimním období, kdy dochází k zamrzání rud 

během dopravy [12]. 

Optimální vlhkost v rudách úzce souvisí se strukturou, tedy kusovosti a pórovitosti, 

tzn. zda rudy mají nebo nemají tendenci vsakovat vodu nebo nemají. Také záleží na obsahu 

hlinitých látek v železných rudách. Magnetická ruda se charakterizuje vysokou pevnosti, 

proto se voda udržuje jen na povrchu kusů rud, tudíž není nasákavá. Naopak limonit a hnědel 

jsou velmi nasákavé, obsahují tedy velké množství hygroskopické vody, proto se musí vždy 

zpracovávat předběžným sušením [10]. 

Množství vlhkosti se zjišťuje vysušením vzorku při teplotě 105 
0
C až do neměnné 

hmotnosti [8]. 

  



10 

 

 

WOJTASOVÁ, K. Analýza vlivu jakosti vstupních surovin na výrobnost vysoké pece. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2017 

Kusovost 

Kusovost neboli zrnitost je důležitou charakteristikou železných rud. Její definice zní 

buď jako idealizovaný průměr největších a nejmenších kusů daného vzorku rudy nebo jako 

střední rozměr daného kusu [12]. 

Granulometrická homogenita (neboli rozptyl kusovosti) 

Tato fyzikální vlastnost je mnohem důležitější než kusovost rud. Granulometrická 

homogenita je potenciální podíl úžeji ohraničené kusovosti, tedy frakcí, který je předveden 

jako sítový rozbor (prosev materiálů) nebo také granulometrické složení rudy. Granulometrie 

se stanovuje ze vzorku rudy o minimální hmotnosti 120 kg. Vzorek se vysuší, rozdělí se na 8 

jednotlivých 15 kg vzorků a následně se vykoná sítový rozbor. K sítové analýze je používán 

výkyvný vibrační třídič s aktivní sítovou plochou 500x500 mm a čtvercovými oky o rozměru 

0,5 až 63 mm [12], [13]. 

Děje ve vysoké peci, tedy neustálý pokles vsázky, proudění redukčních plynů 

v protisměru a tlakové ztráty plynu, jsou výrazně závislé na granulometrickém složení rud, 

což se projevuje na měrné spotřebě paliva a na výrobnosti vysoké pece [12]. 

Optimální kusovost železných rud je 5,0 až 25 mm, aglomerátu 5,0 až 50 mm, pelet 9 

až 12 mm. Kromě toho je nevyhnutelné úplně vyloučit z vysokopecní vsázky prachové složky 

0 až 5,0 mm [10]. 

Sypné vlastnosti 

Při násypných vlastnostech je významný hlavně přirozený násypný úhel, který je 

podstatný při zakládání homogenizačních hromad a nepřímo ovlivňuje proudění redukčních 

plynů ve vysoké peci tím, že usnadňuje nebo potlačuje segregaci (oddělení) jednotlivých 

složek zavážených materiálů. Větší přirozený násypný úhel mají obvykle vlhké a drobné rudy 

oproti dehydrovaným a kusovým rudám [12]. 

Přirozený násypný úhel se stanovuje přímým měřením svahu volně nasypané hromady 

vzhledem k vodorovné podložce. Tento úhel je možno měřit i přímo v peci [12]. 

Pórovitost 

Představa pojmu pórovitost rud lze vyjádřit podílem hmotou nezaplněného objemu z 

celkového objemu kusu rudy. Mezi póry se počítají všechna volná místa vevnitř kusu rudy  
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včetně trhlin. Velikost a počet pórů v objemové jednotce charakterizují jedno z 

nejdůležitějších vlastností rud. Této vlastnosti se říká měrný povrch pórů, na němž závisí 

hlavně redukovatelnost [12]. 

Podle velikosti pórů se rozeznávají [12]: 

• Makropóry (> 0,1 mm) 

• Póry střední velikosti (10-6 až 10-1 mm) 

• Mikropóry (<10-6 mm) 

Pórovitost u přírodních rud je značně rozmanitá. Hnědele mají největší pórovitost a 

nejmenší je u magnetitů [12]. 

Hustota (měrná hmotnost) 

Jednotkou hustoty je [kg.m-3] a rozeznáváme tři skupiny měrné hmotnosti [12]: 

• Skutečná hustota rud – záleží jen na mineralogické struktuře složek a 

stanovuje se pyknometricky na jemně rozemletém vzorku. 

• Zdánlivá hustota rud – je numericky menší než skutečná hustota, protože se 

do objemu vzorku rudy přičítá i objem pórů. Měří se pomocí odměrného válce podle 

množství vytlačené vody. 

• Násypná hustota – je numericky nejmenší, protože objem vzorku rudy se 

skládá z vnitřních pórů kusu rudy i z mezer mezi kusy rudy. 

Mechanická pevnost 

Mechanická pevnost je schopnost rudy zachovat si svou celistvost proti drcení při 

nárazech, pádech, otěrech a tlaku při teplotách ve vysoké peci [3]. Požadavky na 

mechanickou pevnost jsou často odlišné a záleží na tom, zda rudu chceme obohacovat 

studenou úpravou nebo zpracovávat přímo. U rud, které jsou určené k obohacování je 

výhodné, aby se daly dobře drtit a rozemílat. Rudy pro přímé zpracování by měly vykazovat 

dobrou mechanickou pevnost, tudíž hlavně malou otíravost [11], [12]. 
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 Magnetické vlastnosti 2.1.3

Magnetické vlastnosti jsou významné pro magnetické rozdružování při obohacování 

rud. Z přírodních rud jsou obdařeny touto vlastnosti jen magnetity, jiné rudy mají nízkou 

magnetické vlastnosti [12]. 

 Redukovatelnost rud 2.1.4

Redukovatelnost rud je souhrn mineralogických, chemických, fyzikálních a fyzikálně 

– chemických vlastností rud, které určují rychlost přeměny oxidů železa na kov působením 

redukčního plynu ve vysoké peci [12]. Doporučené vlastnosti železných rud jsou 

zaznamenány v tab. 4. 

 

Tab.4:  Doporučené hodnoty vlastností rud[10]  

VLASTNOST Výborná Vhodná Nevhodná 

Zrnitost pod 0,5 mm, (%)  do 2,0 2 až 6 Nad 6 

Zrnitost nad 50 mm, (%) do 1,0 1 až 3 Nad 3 

Obsah Fe,(%) nad 60 50až 60 Pod 50 

SiO2, (%) do 5,0 5 až 10 Nad 10 

Pevnost ISO 6, 3, (%) nad 80 75 až 80 Pod 75 

Otěr ISO 0,5, (%) pod 10 10 až 16 Nad 16 

Teplotní šok zrna 25 až 40 mm, (%) Do 15 15 až 35 Nad 35 

Redukovatelnost zrna 12 až 16 mm, (%) Nad 50 43 až 50 Pod 43 

Skutečná redukovatelnost, (%) Nad 40 30 až 40 Pod 30 

Rozpad zrna, otěr 0 až 4 mm, (%) Do 12 12 až 18 Nad 18 

12 až 16 mm po redukci, původní zrno, (%) Nad 75 69 až 75 Pod 69 

Nízkoteplotní otěr 0 až 0,5 mm, (%) Do 12 12 až 16 Nad 18 

ISO podíl nad 6,3 mm, (%) Nad 65 55 až 65 Pod 55 

Termoplastické i1, (°C) Pod 90 90 až 120 Nad 120 

Vlastnosti v dodaném stavu i2, (°C) Pod 80 80 až110 Nad 130 
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Vliv redukovatelnosti na činnost vysoké pece je velice významný. Z redukovatelnosti 

se dá zjistit měrná spotřeba paliva a výběr vhodné kusovosti. Hodnota redukovatelnosti se 

pozměňuje především úpravou za tepla, tedy spékáním. Svůj vliv na redukovatelnost má také 

pórovitost vsázky. Čím pórovitější vsázka je, tím větší má reakční povrch, tím je rychleji 

redukována plynem [5]. 

Kritériem míry redukce je pokles hmotnosti kovonosné vsázky za jednotku času. 

Úbytek hmotnosti je způsoben přechodem kyslíku ze vsázky do plynu, který lze vyjádřit 

vztahem [5]: 

100




O

O
Ri

          (4) 

Ri  stupeň nepřímé redukce plynu, (%) 

∆O  rozdíl váhového množství kyslíku v rudě v průběhu redukce plynu, (g) 

∑O  celkové váhového množství kyslíku vázaného na železo, (g) 

 

Základní metoda vysokoteplotní zkoušky redukovatelnosti, která je znázorněná na 

obr. 2, podle ISO [15] je následující: Vzorek železorudného materiálu o hmotnosti 500 g a 

zrnitosti 10 až 12.5 mm se vloží do retorty o vnitřním průměru 75 mm. Retorta se vzorkem je 

zavěšena na váze a nahřívána v elektrické peci při současném průtoku čištěného dusíku (25 

l.min
-1

). Když se teplota vyšplhá na 950 
0
C, zvýší se průtok dusíku na 50 l.min

-1
. Test 

redukovatelnosti končí, jakmile se dosáhne 65 % úbytku hmotnosti kyslíku vázaného na 

oxidy železa a po ochlazení inertním plynem [5]. 
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Likvidace zplodin redukce 

Retorta 

Vzorek 

El. pec 

Digitální váha 

CO + N2 

1 2 

3 

4 

1 - Snímač teploty 

     vzorku 

2 - Zapisovač teploty 

3 - Snímač průtoku 

     CO, N2 

4 - Regulace teploty 

      pece 

Počítač 

Souřadnicový 

zapisovač 

 

Obr. 2:  Schéma měření redukovatelnost rudných surovin [5] 

 

Hlavním parametrem testu je rychlost redukce v40 [%.min
-1

], která udává rychlost 

odbourávání kyslíku v [%.min
-1

] při čtyřicetiprocentním redukčním stupni. Při ustálení teploty 

ve vzorku probíhá redukce průtokem 50 l.min
-1

 směsí CO + N2 (40 % + 60 %) [5]. 

 

3060

6,33
9,0

40

ttFe

Odt

dR
v














         (5) 

 

t30   doba dosažení 30 % R, (min) 

t60     doba dosažení 60 % R, (min) 

33,6     konstanta 

 

Následující obrázek (obr. 3) přináší fotografický snímek nově instalovaného zařízení 

pro měření redukovatelnosti podle ISO [15], relativní redukovatelnosti podle ISO [16] a 

pevnosti po redukci za nízkých teplot podle ISO [17] a ISO [18] v experimentální laboratoři 

centra ENET VŠB – TUO, Ostrava, firmou DASFOS. 
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Obr. 3:  Zařízení pro měření redukovatelnosti rudných surovin [19] 

 

 Rozpadavost po redukci 2.1.5

Statická rozpadavost zrn rud po redukci podle VÚHŽ vykazuje míru rozpadu rud, 

pelet a aglomerátu po Ri60 (65) a Ri22. Po zkoušce R VÚHŽ podle ISO 950 je vzorek 

zatěžován v otáčivém bubnu o průměru 1000 mm, šířky 120 mm se 3 lištami. Buben se otáčí 

rychlostí 25 otáček za minutu a po 1, 5 a 25 otáčkách jsou vzorky podrobeny kontrolnímu 

rozsevu na sítech 1 mm, 4 mm a spodní hranice měřeného zrna [13]. 

Množství vzniklého otěru 0–1mm (0 – 4 mm) a zbytek původního zrna v 

hmotnostních procentech charakterizují otěr a pevnost po před redukci za vysokých teplot 

[13]. 
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 Nízkoteplotní rozpadavost po statické redukci (RDI) 2.1.6

Test, kterým je hodnocena míra odolnosti aglomerátu nebo rudy během redukce v 

horní části šachty vysoké pece proti rozpadu zrna. Metoda spočívá v redukci 500 g vzorku 

železorudného materiálu zrna 10 – 12,5 mm v retortě stejných rozměrů jako při testu R ISO 

950, ale při teplotě 500 °C a směsi plynů CO + CO2 + N2 (20/20/60 %). Průtok plynů je 20 

l.min-1, celková doba R, 60 minut. Po ochlazení pod N2 je vzorek namáhán 300 otáčkami v 

bubnu rozm -1). Indexy 

pevnosti a rozpadavosti po R jsou získány po rozsevu a vyhodnocení podílů zrna + 6,3 mm, + 

3,15, příp. 3,15 a pod 0,5 mm [5]. 

 Aglomerát 2.1.7

Aglomerát je průmyslově vyrobenou surovinou pro vsázku vysoké pece a je nutno 

dbát na to, aby byl zhotoven s odpovídajícími požadavky vysokopecního procesu, tedy 

s vhodnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Fyzikální vlastnosti mají vliv na 

rovnoměrnost chodu vysoké pece, a zároveň s chemickým složením ovlivňují celkovou 

výrobu surového železa a specifickou spotřebu paliva na vysokých pecích [14].  

Důsledkem vysoké poptávky, jsou již zdroje vysoce kvalitních rud vyčerpány, a proto 

je nutné vylepšovat technologii spékání aglomerátu s cílem využívat železné rudy nižší 

kvality [20]. Výroba aglomerátu je efektivním způsobem využití vratných materiálů ve 

vysoké peci. Proces výroby aglomerátu využívá teplo na to, aby se jemné oddělené částice 

železné rudy opět spojily do větších částí, které jsou potom vhodné pro sázení vsázky do 

vysoké pece. Síla této vazby závisí na druhu a na množství roztaveného materiálu mezi 

jednotlivými částicemi. 

Vsázka pro výrobu aglomerátu a požadavky na její kvalitu 

Aglomerační vsázka má podobně jako vysokopecní tři základní složky: 

 -rudná část 

 -palivo 

 -struskotvorné přísady 

 

Kromě toho se při výrobě aglomerátu používá množství recyklovaných prachových 

odpadů, obsahující železo, uhlík, nebo struskotvorné přísady (odprašky, kaly, okuje apod.). 
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Kvalita aglomerátu 

Aglomerát je hlavní rudnou složkou vsázky pro vysoké pece a vyžaduje neustálou 

kontrolu jeho kvality. Kvalita aglomerátu je posuzována podle několika vlastností, kterými 

jsou zrnitost, chemické a mineralogické složení aglomerátu, mechanická pevnost aglomerátu, 

redukovatelnost aglomerátu a jeho rozpadavost při redukci, termoplastické vlastnosti 

aglomerátu a jeho bazicita [21]. Je nutné si uvědomit jednu věc. Aglomerát je pokaždé pouze 

jednou částí vysokopecní vsázky, tedy jeho chování ve vysoké peci je závislé na 

spolupůsobení ostatních složek ve vysokopecní vsázce a vlastnosti aglomerátu, které jsou 

zjištěné po jeho výrobě, nemusí přesně odpovídat s jeho chováním uvnitř vysoké pece [21]. 

Vysoké pece vyžadují aglomerát s vysokou pevností, nízkým indexem RDI, vysokou 

rozpadavost po redukci, s nízkým obsahem škodlivých látek, vhodnou zrnitostí a 

s minimálními rozdíly v chemickém složení [20]. 

Zrnitost 

Průměrná zrnitost aglomerátu se pohybuje v rozmezí od 15 do 25 mm. Čím je 

aglomerát zásaditější, tím menší je jeho průměrná zrnitost [6]. 

Chemické a mineralogické složení aglomerátu 

Chemické složení má vliv na redukci, na vytváření primárních strusek, na složení 

surového železa i tepelný systém vysoké pece. I přes pečlivé dávkování vsázkových surovin 

nastává určité kolísání v chemickém složení aglomerátu. Proto je nutností pravidelné 

sledování tohoto kritéria pro možnost jeho hodnocení a případných intervencí do technologie 

[14]. 

Nejdůležitější posuzovaný parametr kvality aglomerátu z hlediska chemického a 

mineralogického složení je obsah oxidu železnatého.  Obsah oxidu železnatého v aglomerátu 

se v podmínkách Třineckých železáren, a.s. pohybuje v rozmezí 7 až 13 % [14]. Obsah oxidu 

železnatého roste s vyšším podílem magnetitových koncentrátů v aglomerační směsi a změna 

obsahu tohoto oxidu je závislá i na množství tuhého paliva ve spékané směsi. Podle struktury 

aglomerační směsi se mění i obsah celkového železa v aglomerátu, který se dá ovládat 

výběrem vstupních surovin [21]. 

Hlavními složkami struktury provozních aglomerátů České republiky jsou hematit (H), 

magnetit (M), silikáty (S), které se někdy označují jako suma silikátů (∑S), a vápenaté ferity 

(F). Hodnoty jsou udávány v objemových procentech. Mineralogická analýza aglomerátů se  
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shoduje s použitými materiály a v jejich skladbě převládá magnetitová fáze. Porovnáním 

mikrostruktury obvyklých provozních aglomerátů z období let 2004 až 2006 je možno 

prokázat, že rudná složka, která je použitá k výrobě aglomerátu, působí na jejich 

mineralogické složení. Jen výjimečně obsah magnetitu klesá pod 50 objemových % [21]. 

Charakteristická numerická mineralogická složení soudobých provozních aglomerátů, 

které jsou vyráběná na aglomeracích dvou největších hutních podniků u nás, jsou zapsána 

v tab. 5. Výskyt hematitu byl rozdělen na tři typy, které jsou: hematit v podobě zbytků 

prvotní nezreagované rudy (H1), nově vzniklý hematit, který se zvětšuje na úkor silikátové 

základní hmoty a zatlačuje krystaly magnetitu (H2), a hematit v podobě tenkých lišt, které 

vznikají při reoxidaci magnetitu (H3) [21]. 

 

Tab. 5:  Mineralogické složení aglomerátu [21] 

Aglomerát Hematit, (% obj.) 

  H1               H2                  H3 

Magnetit, 

 (% obj.) 

Ferity vápníku, 

 (% obj.) 

Silikáty, 

 (% obj.) 

Mittal Steel 

Ostrava a.s. 

 

2,9 

 

4,5 

 

0,8 

 

62,0 

 

6,8 

 

23,0 

  H   8,2    

TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, 

a.s. 

 

6,2 

 

3,0 

 

0,3 

 

58,1 

 

8,1 

 

24,3 

  H   9,5    
 

 

Podle tab. 5 je možno porovnat mineralogické složení provozních aglomerátů 

vyrobených ve dvou již zmíněných hutních podnicích. Rozdílnosti jsou v objemových 

podílech magnetitu, silikátů a feritu vápníku. Rozdíly se objevují i ve výskytu dílčích typů 

hematitu. Na tyto rozdílnosti má vliv hlavně odlišná minerální struktura spékaných 

aglomeračních vsázek [21]. 

Podle autorů článku [20] je optimální mikrostruktura aglomerátu pro redukovatelnost 

tvořená jádrem primárního hematitu, které je obklopeno mřížkou jehlicovitých feritů, jak je 

vidět na obr. 4. 
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Obr. 4:  Optimální struktura aglomerátu (H = hematit, F = jehlicovitá a sloupovitá mřížka 

feritu) [20] 

 

Mechanická pevnost aglomerátu 

Mechanická pevnost aglomerátu se stanovuje bubnovou zkouškou pevnosti podle 

normy ISO [22]. Po ukončení zkoušky je výsledkem průměrný číselný údaj pevnostního a 

otěrového ukazatele z obou stanovení. Mechanická pevnost aglomerátu závisí na 

mineralogickém složení aglomerátu a odolnosti vazného stupně a na podílech 

mineralogických složek, které jsou zastoupeny v jeho hmotě. Na mechanickou pevnost 

aglomerátu působí i přídavek oxidu hořečnatého, který ji snižuje. Tato skutečnost neplatí pro 

přísadu oxidu hořečnatého v podobě olivínu [13]. Pevnost ovlivňuje produktivitu vysoké 

pece, protože nízká pevnost aglomerátu vede ke zvýšení objemu podsítné prachové frakce [6]. 

Redukovatelnost aglomerátu a rozpadavost při redukci  

Dobrou redukovatelnost aglomerátu zaručují doporučené obsahy oxidu železnatého 

v tab. 3. [13]. Obsah oxidu železnatého je obyčejně přímo úměrný mechanické pevnosti 

aglomerátu a nepřímo úměrný k redukovatelnosti aglomerátu. Nezbytností je přistoupit ke 

kompromisu, jestliže je potřeba najít optimální vlastnosti aglomerátu, a udržet dostačující 

mechanickou pevnost s přijatelnou redukovatelností aglomerátu [21]. 
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Zkouška relativní redukovatelnosti aglomerátu se realizuje v tom případě, jestliže 

nastávají poruchy vysokopecního pochodu, anebo se posuzují metalurgické vlastnosti kvality 

aglomerátu. Zkouška rychlosti redukce (dR/dt)40 je zásadním měřítkem redukovatelnosti. 

Souvislost rychlosti redukce aglomerátu (v40) v %.min
-1

 a obsahu oxidu železnatého v % je 

zobrazena na obr. 5 [21].  

 

 

Obr. 5:  Závislost rychlosti redukce (v40) na obsahu FeO v aglomerátu [21] 

 

Proces redukce z hematitu na magnetit způsobuje vznik vnitřních napětí v částech 

aglomerátu. Čím má aglomerát vyšší pevnost, tím je odolnější proti těmto napětím. Vlastnosti 

ovlivňující rozpad při redukci se zlepšují i se zvyšující se hustotou aglomerátu, tzn. tehdy, 

když se aglomerát vyrábí s co nejvyšším podílem hrachového koksu. Důsledkem vyššího 

podílu hrachového koksu se zvyšuje i obsah FeO v aglomerátu. Z mnoha experimentálních 

studií je velmi známy fakt, že pro daný typ aglomerátu se vlastnosti ovlivňující rozpad při 

redukci budou zlepšovat se zvyšováním obsahu FeO v aglomerátu [6]. 

V teplotní zóně 500 až 1000
0
C, tedy v oblasti kusové vsázky ve vysoké peci, je 

rozpadavost aglomerátu v průběhu redukce plynem nízká. Rozpadavost aglomerátu narůstá 

spolu se zvyšujícím se stupněm redukce [21] 
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Termoplastické vlastnosti aglomerátu 

Termoplastické vlastnosti aglomerátu jsou závislé na bazicitě a na výši jejich 

předredukce. Pro předredukované aglomeráty na 65 % byly metodou VHÚŽ vymezené 

intervaly teplot pro začátky a konce měknutí těchto aglomerátu, které kolísají v rozmezí 200 

až 250
0
C. Čím je kovnatost aglomerátu vyšší, tím jsou teploty začátku měknutí nižší a teplotní 

rozsah se prodlužuje [21]. 

Hutní komplex Novolipetsk (NLMK) zavedla v roce 2010 při výrobě surového železa 

ve vysokých pecích technologií injektáže práškového uhlí a nechala si vypracovat studii o 

tom, jak je chod vysoké pece ovlivněn kvalitou aglomerátu, hlavně z pohledu zásaditosti [23].  

Podle vypočítaných dat v tab. 6, snížení zásaditosti aglomerátu použitého ve vysoké 

peci vede ke změně rozsahu intervalu teplot měknutí.  

 

Tab. 6:  Chemické složení aglomerátu a teploty začátku a konce jeho měknutí [23] 
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Analýza autorů článku [23] s použitím aglomerátu o bazicitě 1 až 1,23 ukázala, že není 

vhodné snížit bazicitu pod 1,15. Jak se změní produktivita vysoké pece a spotřeba koksu je 

vidět na obr. 6. 

 

 

Obr. 6:  Změna produktivity vysoké pece (a) a spotřeba koksu (b) v závislosti se změnou 

bazicity aglomerátu [23] 

 

Každá aglomerace má potřebu řídit metalurgické vlastnosti aglomerátu. K řízení 

kvality aglomerátu slouží regresivní funkce, které jsou uvedeny v tab. 7 [24]. 

 

Tab. 7:  Statistické závislosti parametrů spékání [24] 

Rovnice: Regresní funkce Hodnota 

spolehlivosti, 

R
2
 

1 ISO+6,3 = 0,4095  F(10-25) + 41,05 0,66 

2 S = -0,0146  M2 + 0,566  M + 46,816 0,94 

3 RDI-3,15 = 15,39  (oR)0,1742 0,58 

4 (v40) = 2,9478  e-0,1265  FeO 0,50 

5 (i1) = -786,33  (v40)
2 + 1493,7  (v40)  -375,48 0,79 

6 P* = -1969  (KC/AR)2 - 0,4896  (KC/AR) + 4,2151 0,84 

7 P = 217,45  (MgO/CaO) + 37,64 0,89 

8 (v40) = 0,0568  RDI-3,15 - 0,1525 0,70 
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kde ISO+6,3, index bubnové pevnosti podle ISO [22], (%) 

S  množství silikátových složek aglomerátu, (obj. %) 

RDI-3,15  index rozpadavosti po redukci podle ISO [17], (%) 

(v40)  rychlost redukce podle ISO [15], (% . min
-1

) 

(i1)  interval měknutí, (
o
C) 

M  podíl magnetitové složky aglomerátu, (obj. %) 

P*  množství tuhého paliva v aglomerační směsi, (%) 

P   množství tuhého paliva v aglomerační směsi, (kg.t
-1

 aglomerátu) 

o
R  stupeň dosažené redukce, (%) 

F(10-25)   podíl frakce 10 až 25 mm 

 

V podstatě se jedná o náhradní ukazatelé metalurgických vlastností kvality 

aglomerátu,  jejichž kritéria se nedají na aglomeraci získat přímou cestou, čímž je třeba 

měknutí, rozpadavost či redukovatelnost [24].  

Následující tabulka (tab.8) uvádí souhrn doporučených vlastností kvality aglomerátu a 

srovnává vlastností aglomerátu, které jsou vyrobeny v Třineckých železárnách, a.s. a v 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Hodnoty byly zjištěny z provedených měření a zkoušek na základě odebraných vzorků 

aglomerátu z provozů uvedených v tab. 8 v letech 1999 až 2003. Tato tabulka uvádí všechny 

podstatná kritéria aglomerátu, které byly získané v oblasti systému hodnocení jeho kvality. 

Hodnoty z tabulky je možné v praxi zužitkovat při řešení otázky řízení pochodu vysoké pece a 

při nákupu surovin [21]. 
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Tab. 8:  Doporučené vlastnosti aglomerátu [13] 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Parametr Mittal Steel Ostrava a.s. 

    

Aglomerace 1, 2 aglomerátu Aglomerace sever Aglomerace jih 

      

  Chemické složení, %     

 

 

pod 

pod 

pod 

 

(56-57) 

~8 

8 

2,8 

7 

~1,0 

Fecelk 

FeO 

CaO 

MgO 

SiO2 

Al2O3 

 

 

pod 

pod 

pod 

 

(57-59) 

~9 

7 

2,9 

6 

~1,1 

 

 

pod 

pod 

pod 

 

(54-55) 

~8,5 

9 

3,6 

8 

~1,2 

 (1,2) Bazicita B2, -  (1,15)  (1,2) 

  Granulometrie, %     

 8  5 mm  6  7 

 40  10 mm  35  40 

 20  50 mm  16  15 

 28 Střední zrno (Ds), mm  25  23 

  Bubnová zkouška ISO,%     

 59-61  6,3 mm  58  63 

 6  0,5 mm  6  5 

  Redukovatelnost      

nad 0,90 ISO 4695, v40 % min-1
 nad 0,85 nad 0,75 

  ISO 4696 (RDI), %     

nad 55  6,3 mm, ISO500 nad 56 nad 58 

pod 15  3,15 mm, ISO500 pod 12 pod 10 

  Měknutí po 65 oR, oC     

 1050 t1 - počátek měknutí  1100  1000 

 1250 t5 - konec měknutí  1300  1250 

pod 200 i1 - interval měknutí pod 200 pod 250 
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Aglomerát je dominantním zdrojem železa pro vysokopecní vsázku. Pro spékání na 

aglomeračních pásech se používají vratné materiály, jako je úlet z prachových odlučovačů na 

vysoké peci, kovová prachová frakce z třídírny ve skladech vsázky pro vysokou pec, okuje 

z válcoven a jiné materiály. Moderní spékací pásy mají šířku až 5 m a efektivní spékací 

plocha je až 400 m
2
. Průměrná produkce je 30 až 45 t.m

2
 za den [6]. 

Aglomerát obsahuje i vápenec, vratný aglomerát a koksový prach. Směs se připravuje 

v rotačních bubnech, kde se na vytvoření počátečních vazeb mezi částicemi rudy přidává 5 až 

7 % vody. Je velmi důležité, aby tato směs měla dobrou propustnost, která by měla být 

taková, aby se přes ni a přes koksový prach mohl dostat nasávaný vzduch a mohlo se tím 

uvolňovat teplo potřebné pro spékací proces aglomerátu [6].  

Z hlediska chemického je třeba poznamenat, že vápno, které se do aglomerační směsi 

přidává v podobě CaCO3 a CaO, je důležité pro vysokopecní proces, protože plní funkci 

tavidla. Podle množství tavidla, které aglomerát obsahuje lze aglomerát rozdělit do 

následujících skupin [6]: 

 Kyselý aglomerát – jeho bazicita je menší než 1 

 Samohutný aglomerát – má stejnou bazicitu jako je konečná požadovaná bazicita 

vysokopecní strusky (v Třineckých železárnách, a.s. je tato bazicita 0,95) 

 Zásaditý aglomerát – jeho bazicita je větší než 1 

Samohutný aglomerát obsahuje takové množství vápna, aby byl schopen natavit 

kyselé složky (SiO2) v aglomerátu. Aglomerát s nadměrným množstvím tavidla přináší do 

vysoké pece nadměrné množství CaO. Vápno snižuje teplotu měknutí směsi a při relativně 

nízké teplotě (1100 až 1300 
0
C) se vytvářejí silné vazby za přítomnosti FeO [6].  

Výhodou přidávání vápna mimo vysokou pec místo přidávání vápna přímo do vysoké 

pece je to, že endotermická reakce disociace CaCO3 na CaO a CO2, která spotřebuje energii 

117 k.J.mol
-1

, probíhá mimo vysokou pec a nespotřebovává teplo z vysokopecního plynu. 

Rovněž vznik velkého množství oxidu uhličitého při vysokých teplotách (900
0
C) a snižování 

redukčních schopností plynu a jeho reakci s uhlíkem koksu způsobuje jeho degradaci [6]. 

Natavování rudných zrn je ovlivněno jeho chemickým složením, nejdůležitějším je 

bazicita neboli zásaditost a přítomnost FeO a SiO2. Tyto dva oxidy snižují teplotu tavení. 

Aglomerát začíná měknout při teplotách od 1200 
0
C do 1250 

0
C [6]. 
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Zásaditější aglomerát, tedy poměr mezi CaO a SiO2 je větší než 2, se začne tavit při 

vyšších teplotách, ale za přítomnosti dostatečného množství FeO bude jejich teplota tavení 

přibližně 1300 
0
C. Při nízkém obsahu FeO teplota tavení překračuje hodnotu 1500 

0
C [6]. 

 Pelety 2.1.8

Pelety se vyrábějí peletizací, což je granulometrické spojování jemných zrn rudných 

materiálů do větších kulovitých celků. Pelety se v Třineckých železárnách, a.s. nevyrábějí, ale 

jsou dováženy většinou z Ukrajiny nebo z Ruska. Peletizace je dvoufázový proces. První 

etapou je tvorba syrových kulovitých sbalků a v druhé části procesu peletizace se tyto sbalky 

vypalováním zpevňují při teplotách 1200 až 14000C [21]. 

Kvalita pelet 

Kvalita vysokopecních pelet se hodnotí chemickým složením a bazicitou, 

mechanickou pevností, granulometrickým složením, redukovatelnosti, objemovým změnám 

při redukci (puchnutí) a průběh měknutí. Požadavkem na granulometrii pelet je ten, že 

hmotnostní podíl pod 6,3 mm nemá přesahovat 1 % [21]. 

Pevnost 

Pro zjišťování pevnosti pelet se používá bubnová zkouška pevnosti předepsaná 

normou ISO [22]. Tato zkouška je totožná jako při zkoušce pevnosti u aglomerátu, která je 

popsaná v textu výše. Pelety jsou navíc ještě hodnoceny pevnosti v tlaku, tato zkouška je 

prováděná podle normy ISO [25]. Používají se vzorky pelet v množství 30 kusů, kusovosti 10 

až 12,5 mm.  Síly, při kterých nastává destrukce pelet, jsou statisticky vyhodnoceny a jejich 

průměrná hodnota představuje únosnost na peletu v tlaku a udává se Newtonech. Pevnost 

pelet v tlaku má dosáhnout minimálně 2000 N na peletu. Nízké hodnoty tlaku indikují slabé 

vypálení pelet [21]. 

Měknutí (puchnutí) 

Tendenci ke změně objemu neboli puchnutí mají pelety s obsahem nesprávných 

struskotvorných přísad. Přípustná mez puchnutí pelet při redukci je respektována do 20 % 

původního objemu [21]. 

Vlastnosti ovlivňující rozpad při redukci – tyto vlastnosti se více týkají aglomerátu 

a kusové železné rudy než pelet [6]. 
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Měknutí a tavení – pelety mají tendenci tavit se při nižších teplotách než 

aglomerát[6]. 

Vlhkost 

Vysoká vlhkost pelet může nepříznivě ovlivnit samotný proces výroby surového 

železa. K nadměrnému zvýšení vlhkosti může dojít i při nesprávném skladování pelet [6]. 

Hlavními faktory, které ovlivňují kvalitu pelet, jsou objemový podíl struskotvorných 

přísad, chemické složení a vazební síly [6]. 

Existují tři hlavní druhy pelet: 

 Kyselé pelety 

 Zásadité pelety a pelety s tavidlem 

 Pelety s olivínem jako tavidlem 

V následujícím přehledu (tab. 9) jsou uvedeny některé vlastnosti a charakteristické 

složení jednotlivých typů pelet. 

 

Tab. 9:  Typické složení a tlakové napětí pelet [6] 

druh pelet 
bazicita 

(CaO/SiO2) 

obsah 

FeO % 

obsah 

SiO2 % 

obsah 

MgO % 

pevnost v 

tlaku 

(kg/peletu) 

kyselé pelety <0,15 64 až 67 2 až 5 <0,2 250 až 300 

olivínové pelety <0,15 64 až 67 
2,5 až 

5,5  

1,3 až 

1,8 
150 až 200 

zásadité pelety 0,8 až 1,0 60 až 64 
3,5 až 

5,5 
1,3 200 až 250 

pelety 

s tavidlem 
-1,1 až 1,3 60 až 63 

3,5 až 

5,5 
1,5 200 až 250 
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Kyselé pelety jsou pevné, ale mají nevýrazné metalurgické vlastnosti. Mají poměrně 

vysokou pevnost v tlaku (více než 250 kg na peletu), ale zato horší redukovatelnost. Kromě 

toho jsou kyselé pelety velmi citlivé na obsah CaO. Při poměru CaO/SiO2 větším než 0,3, 

mají tyto pelety silnou tendenci k puchnutí, což nepříznivě působí na vysokopecní proces [6]. 

Zásadité pelety a pelety s přídavkem tavidla mají dobré metalurgické vlastnosti pro 

pochod ve vysoké peci. Přídavkem vápence do směsi pro výrobu pelet narůstá energetická 

náročnost procesu vypalování a vytvrzování v důsledku dekarbonizační reakce [6]. 

V olivínových peletách je CaO nahrazeno MgO, který se do pelet přidává ve formě 

olivínového písku nebo serpentinu. Tento druh pelet má trochu nižší pevnost v tlaku [6]. 

 Kusová železná ruda 2.1.9

Kusová železná ruda je přírodní materiál s vysokým obsahem železa, který se využívá 

v takovém stavu, jak se získává přímo ze železných dolů. Železné doly všeobecně produkují 

kusovou železnou rudu, tak i prachový podíl, který se využívá na aglomeraci [6]. 

Kusová železná ruda má menší obsah železa než mají pelety a v mnoha vysokých 

pecích se využívá v relativně vysokých množstvích. Nižší náklady na kusovou železnou rudu 

vyrovnávají její horší metalurgické vlastnosti, když je porovnáme s peletami. V porovnání 

kusové železné rudy s peletami je možné konstatovat [6]: 

 Produkuje více prachového podílu při dopravě a manipulaci. 

 Má horší metalurgické vlastnosti ovlivňující rozpad při redukci. 

 Má nižší teplotu měknutí. 

Jemný prachový podíl má často snahu akumulovat se do prachových podílů 

vznikajících při přepravě v kontejnerech (piggy – back – fines) [6]. 

Kusová železná ruda se používá v určitých vhodných zrnitostech, např. od 8 do 30 mm 

a parametry určující její kvalitu jsou stejné jako parametry pro kvalitu aglomerátu. Kusová 

železná ruda snižuje produktivitu vysoce výkonných vysokých pecí, které pracují s vysokým 

podílem foukaného uhlí, protože je to vsázka s nižším obsahem FeO, jako např. pelety. 

Kromě toho, i když je to přírodní materiál, jeho vlastnosti se mohou měnit v závislosti na 

druhu železné rudy [6]. 
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Kusová ruda by se měla ve vsázce pohybovat v rozmezí od 10 % do 15 %, pokud 

chceme dosáhnout maximální efektivitu výroby ve vysoké peci s nízkou spotřebou koksu. 

Kusová ruda se jako náhrada za pelety používá sporadicky, a to z důvodů horších vlastností 

ve vsázce do vysoké pece [6]. 

  Ostatní složky rudné vsázky 2.1.10

Průmyslová výroba produkuje mnoho odpadů. Díky vlastnostem a chemickému 

složení těchto odpadů, je možno využít je jako náhradu železné rudy, případně 

struskotvorných přísad. Těmto materiálům se říká druhotné suroviny a mezi nejpoužívanější 

se řadí okuje, ocelový šrot, kaly a odprašky z hutní výroby, ocelárenská struska a další. Podíl 

druhotných surovin ve vysokopecní vsázce se odvíjí od obsahu škodlivých příměsi v těchto 

surovinách [5]. 

Druhotné suroviny v podobě kalů a odprašků jsou materiály jemnozrnné, čímž 

postrádají schopnost přímého využití ve vysoké peci, a proto je obyčejně potřeba tyto 

materiály zkusovět. Vlastnosti takto modifikovaného materiálu (aglomerát anebo pelety) musí 

odpovídat způsobu jeho dalšího zpracování nebo manipulaci s ním [5]. 

2.2 Koks 

Koks je důležitou a zároveň nejnákladnější části vysokopecní vsázky. Vysokopecní 

koks se vyrábí vysokoteplotní karbonizací směsi nejkvalitnějších druhů černého uhlí na 

koksovně, která bývá součástí vysokopecního závodu. Je možné nahradit jeho část tekutými 

nebo plynnými palivy injektované přes výfučny do nístěje vysoké pece. Těmito náhradními 

palivy mohou být zemní plyn, dehet, olej apod. Množství náhradních paliv je závislé na 

technologických a ekonomických parametrech vysokopecního procesu. Koks ve vysoké peci 

plní několik funkcí [5]. 

Hořením koksu se uvolňuje teplo, které je potřeba k tavení vsázky. Plní tedy funkci 

paliva. Další funkcí koksu je redukovadlo, které zabezpečuje optimální strukturu vysokopecní 

vsázky, přes kterou může rovnoměrně mezi vsázkou směrem nahoru prostupovat plyn. Koks 

si udržuje dobrou propustnost a pevnost do poměrně vysokých teplot (nad 2000 
0
C), což má 

dost podstatný význam, hlavně v oblasti nístěje a v zóně měknutí a tavení vsázky. Koks je 

také zdrojem uhlíku, plní funkci nauhličovadla, který je potřebný k nauhličování surového  
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železa. A poslední funkci koksu je tzv. „nosná kostra“. V oblasti pod zónou tavení zůstává 

koks jedinou tuhou složkou vysokopecní vsázky. Celá hmotnost vsázky je nesená strukturou, 

kterou vytváří tuhý koks. Tato „nosná kostra“ musí být dostatečně propustná, aby se koks a 

struska mohli shromažďovat v nístěji a vytékat k odpichovému otvoru [5]. 

Kvalita koksu 

Kvalitní vysokopecní koks by se měl vyznačovat vysokou výhřevností, přiměřenou 

hořlavostí, dostatečnou pevností, reaktivitou a zápalnou teplotou a měl by mít optimální 

zrnitost [5], [6]. 

Zásadními složkami chemického složení koksu jsou obsah popela, který by neměl 

překročit 9 %, a vlhkost, která je hlavně záležitosti manipulace s ním a jeho ochlazování. 

Vlhkost koksu se pohybuje kolem 4,5 %. Dalšími složkami chemického složení jsou prchavé 

látky, asi 1 %, a obsah síry, tedy 1 %. Oproti tomu by měl koks obsahovat více než 90 % 

uhlíku [5], [6]. 

Kvalita koksu z fyzikálního hlediska se dá charakterizovat následovně 

Tyto hodnoty ale neodpovídají nárokům na kvalitu vysokopecního koksu, především 

obsah popela. Popel je škodlivý a je nutností jeho snižování, protože každé procento popela 

zvedá měrnou spotřebu koksu zhruba o 2 %. Vlhkost také zvyšuje měrnou spotřebu koksu, a 

to přibližně o 1,5 %. Vlhkost škodí i z důvodu nabalování velkého prachového podílu na 

povrch koksu, tím zhoršuje pórovitost koksu a komplikuje jeho třídění z hlediska měrné 

hmotnosti. Obsah síry se dá regulovat vhodnou volbou černého uhlí před karbonizací. Díky 

karbonizaci je možno odsířit cca 30 %, což s ohledem na výtěžnost koksu se obsah síry mění 

málo. Zvýšením obsahu síry o 0,1 % vzroste měrná spotřeba koksu až o 1,5 % a spotřeba 

vápence ne jeho opětovné snížení až o 2 %. Obsah prchavých látek pod 1 % je zásluhou 

dokonalé karbonizace [5], [6]. 

V současnosti se určuje potřebné množství paliva pomocí fyzikálního modelování 

z tepelné bilance vysokopecního procesu nebo ze statistických matematických metod. 

Závislost podílu koksu ve vysokopecní vsázce se odvíjí nejen ze složení a množství 

vsázkových materiálů, ale i podle jejich kvality, a také záleží na konstrukci a technologických 

parametrech vysoké pece. V neposlední řadě, souvislost podílu koksu ve vysokopecní vsázce  
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záleží i na požadavcích složení a kvality surového železa. Dnes je měrná spotřeba paliva ve 

vysoké peci zhruba 470 až 500 kg na tunu surového železa [5]. 

Průměrná velikost metalurgického koksu se pohybuje od 45 do 55 mm. Rozměrové 

měřítko by mělo být tak úzké, aby zabezpečovalo vhodnou propustnost koksu a tím i proudění 

plynu ve vysoké peci. Koks by měl být odolný proti poškození důsledkem přepravy a jiných 

mechanických vlivů. Pro testování těchto vlastností slouží zkoušky I40 a M40. Dále se kvalita 

koksu určuje jeho reaktivitou. Koks může reagovat s oxidem uhličitým, který pak napadá 

matrici koksu a zvyšuje spotřebu koksu ve vysoké peci. Pro reaktivitu koksu se využívá 

zkouška indexu reaktivity koksu (CRI) a zkouškou pevnosti po redukci (CSR). Koks s vyšší 

pevnosti po redukci a nižší reaktivitou má lepší mechanické vlastnosti ve spodní části vysoké 

pece. Nerovnoměrná kvalita koksu způsobuje rozdílnost v distribuci vysokopecní vsázky a 

může ovlivnit proudění plynu ve vysoké peci [6]. 

V roce 2014 byla provedena analýza vybraných parametrů kvality vysokopecního 

koksu ve spolupráci s vysokou peci v Polském hutním závodě [26]. 

Základním parametrem kvality koksu byl vybrán obsah popela, protože má zásadní 

význam pro vysokopecní pochod, a to vliv na kvalitu surového železa a vliv na technologické 

a ekologické ukazatele chodu vysoké pece [26]. 

Za tímto účelem byl vytvořen matematický popis vybraných zákonitosti, který 

popisuje vliv obsahu popela v koksu na zvolených parametrech, tzn. byly stanoveny 

Pearsonovy korelační koeficienty pro jednotlivé parametry na bázi regresivního modelu. 

Výsledky analýzy představují vliv obsahu popela v koksu na obsah železa, manganu a fosforu 

v surovém železe, na spotřebu paliva a vliv na výtěžek surového železa [26]. 

Závěry této analýzy jsou tyto [26]: 

Obsah 1 % popela v koksu snižuje obsah železa v surovém železe o 0,25 %. Tuto 

skutečnost znázorňuje graf na obr. 7. 
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Obr. 7:  Regresivní funkce popisující účinek obsahu popela z koksu na obsah Fe v surovém 

železe [26] 

 

Obsah 1 % popela v koksu snižuje obsah manganu v surovém železe o 0,12 %, tento 

účinek zobrazuje graf na obr. 8. 

 

 

Obr. 8:  Regresivní funkce popisující účinek obsahu popela v koksu na obsah manganu 

v surovém železe [26] 
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Účinek obsahu 1 % popela v koksu zvyšuje obsah fosforu v surovém železe o 0,02 %, 

(graf na obr. 9) 

 

 

Obr. 9:  Regresivní funkce popisující účinek obsahu popela v koksu na obsah fosforu 

v surovém železe [26] 

 

Obsah 1 % popela v koksu zvyšuje spotřebu paliva při výrobě surového železa o 11,66 

kg na 1 mg. Účinek lze vidět v grafu na obr. 10. 

 

 

Obr. 10:  Regresivní funkce popisující účinek obsahu popela v koksu na spotřebu paliva [26] 
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Účinek obsahu 1 % popela v koksu snižuje výtěžek surového železa o 1,73 %. Tato 

skutečnost je zobrazená pomocí grafu na obr. 11. 

 

 

Obr. 11:  Regresivní funkce popisující účinek obsahu popela v koksu na výtěžek surového 

železa [26] 

 

Kvalita vysokopecního koksu se v dnešní době stanovuje především zkouškami, které 

popisují jeho pevnostní charakteristiky a jeho reaktivitu. Podle soudobých vědomostí o 

postupu degradace koksu ve vysoké peci je možno vlastnosti koksu v uvedených směrech 

hodnotit následujícími zkouškami [5]: 

Odolnost proti otěru 

Jedná se o nejpodstatnější mechanickou vlastnost koksu, a to proto, že všechen koks 

při dopravě do vysoké pece projde přes různé zařízení a při opakovaném přesypávání se z něj 

odlučují menší podíly, které pak velice škodí vysokopecnímu pochodu. Hlavní metodou pro 

zjišťování odolnosti proti otěru je pevnostní zkouška MICUM, schéma je znázorněno na obr. 

12. Tato zkouška se realizuje v bubnu zhotoveného z ocele dlouhého jeden metr a průměrem 

také jeden metr. Uvnitř bubnu jsou usazeny čtyři úhelníky, které jsou rozmístěny proti sobě o 

90
0 

[5]. 
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Obr. 12:  Zařízení zkoušky MICUM [5] 

 

Buben je umístěn na čepech nebo se otáčí kolem průběžné hřídele s výkonem 25 

otáček za minutu. Vzorek o hmotnosti 50 kg se uloží do bubnu. Po stech otáčkách, což 

odpovídá čtyřem minutám, se vzorek koksu roztřídí na frakce pod 10 mm, 10 až 40 mm a 

frakce nad 40 mm. Jednotlivé frakce se zváží. Podíl koksu pod 10 mm se označuje M10 a 

udává pevnost koksu, a podíl kusového koksu nad 40 mm se označuje M40 a udává otěr 

koksu. Takto označené hodnoty, tedy M10 a M40, se udávají v procentech. Zjištěná hodnota 

M10 u vysokopecního koksu by neměla být vyšší než 10 %, a výše hodnoty M40 by měla 

přesahovat 65 % [5]. 

Hodnota M40, tedy pevnost koksu, se vypočítá podle následujícího vzorce [11]: 

10040 1 
m

m
M

         (6) 

kde   m1 – hmotnost frakce koksu nad 40 mm po ukončení zkoušky, (kg) 

  m – hmotnost celého vzorku koksu před zkouškou, (kg) 

Hodnota M10, tedy otěr koksu, se vypočítá podle vzorce [5]: 

10010 2 
m

m
M

         (7) 

kde   m2 – hmotnost frakce koksu pod 10 mm po ukončení zkoušky, (kg) 
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Zkouška CRI 

CRI je zkouška, která vyjadřuje index reaktivity koksu. Jedná se o jednu z důležitých 

zkoušek pro určování kvality koksu. Zkouška se provádí v elektrické peci. Vysušený vzorek 

koksu o hmotnosti 200 g se vloží do retorty. Po otevření hlavních ventilů tlakových láhví 

s oxidem uhličitým a s dusíkem se vzorek začne předehřívat. Elektrická pec se předem 

vyhřeje na teplotu 1000
0
C a vzorek se v retortě se vloží do topné komory. Poté se připojí 

plynové potrubí k hornímu i spodnímu víku a otevře se přívod dusíku. V horním víku reakční 

trubice je otvor, do kterého se zasune termočlánek a připojí se na svorky snímacího aparátu. 

Teplotní režim, který řídí nárůst teploty na hodnotu 1100
0
C, se spustí společně se zápisem 

analýzy. Průběh reakčního programu má šest fází. V prvním až čtvrtým kroku je do retorty 

přiváděn dusík. Pátý krok se koná v kyslíkovém prostředí a v šesté fázi je opět přiváděn dusík. 

Celá zkouška trvá zhruba dvě a půl hodiny. Když proces skončí, odpojí se termočlánek a ze 

spodní části trubice přívod média. Odpojí se přívod dusíku a retorta se z elektrické pece 

přeloží do manipulačního prostoru. Na retortu se nasadí ochranný obal a ke spodnímu víku se 

přivede z tlakové láhve dusík. Nechá se vystydnout trubice na teplotu okolí a zastaví se přívod 

plynu. Topná komora se uzavře izolační zátkou, topení se vypne, taktéž předehřívání oxidem 

uhličitým a ukončí se zápis průběhu analýzy [5].  

Zkouška CSR 

Zkouška CSR se realizuje po zkoušce CRI a je to zkouška pevnosti koksu po reakci 

s oxidem uhličitým. Poté, co vychladne reakční trubice, se odstraní se horní víko a vzorek 

koksu se vysype a zváží. Okuje, které se při zkoušce CRI vytvořily, se musejí odstranit od 

vlastního zplyněného vzorku koksu. Po zvážení se vzorek koksu vloží do rotačního bubnu a 

ten se uzavře poklopem. Buben se zapne a po 600 otáčkách se buben zastaví, odstraní se 

poklop a vzorek se přeseje na sítě o velikosti oka 10 mm. Vzniklá frakce koksu pod 10 mm se 

zváží a vypočítá se pevnost a reaktivita koksu podle níže uvedených rovnic [5]: 

100
1

21 



m

mm
CRI

         (8) 

100
2

3 
m

m
CSR

         (9) 

kde  m1 – hmotnost vzorku koksu před reakcí, (g) 
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 m2 – hmotnost vzorku koksu po reakci, (g) 

 m3 – hmotnost části vzorku koksu o velikosti >10 mm po zkoušce v bubnu, (g) 

Výsledky výpočtů se udávají v procentech. Hodnota indexu reaktivity by se měla 

pohybovat pod 35 % a hodnota CSR zkoušky zase nad 55 % [5]. 

V tab. 10 jsou uvedeny údaje různých zkoušek a jejich význam pro vysokopecní 

pochod.  

 

Tab. 10:  Doporučené parametry kvality koksu [6] 

 
co se měří výsledky 

doporučený 

obsah 

nejlepší 

hodnota 
reference 

průměrná 

velikost 

distribuční 

rozměr 

přiměřená 

velikost v mm 
45 až 60 

 

 % <40 mm <25 % 
 

% <10 mm <2 % 
 

pevnost za 

studena 

distribuční 

rozměr po 

rozemletí 

I40 % >40 mm >45 55 

zkouška 

Irsid 

I20 % >20 mm >78 
 

I10 % <10 mm <19 16 

M40 % >40 

mm 
>80 87 

M10 % <10 

mm 
<7 5,5 

zkouška 

MICUM stabilita při 

vykládání 
% >1

"
 >58 

 

stabilita ve skladě % >1
"
 >60 

 
zkouška 

ASTM 
tvrdost % >1/4

"
 >70 

 
pevnost po 

reakci 

CSR reakce 

(CO2)+rozemletí 
% >10 mm >58 70 

 

reaktivita 
CRI:% hm. ztrát 

během zkoušky 
% <29 % 24 
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2.3 Zásadité přísady 

Struskotvorné přísady jsou prvky a sloučeniny, které se neredukují a přecházejí do 

strusky, a zajištují vznik vysokopecní strusky s nejvhodnějším chemickým složením a 

s nejpříznivějšími technologickými vlastnostmi, jako je například odsiřovací schopnost 

strusky nebo viskozita strusky [12]. Protože hlušina rudních surovin a popel koksu mají 

kyselý charakter, jsou vždy zásadité, nejčastěji dolomit, vápenec nebo dolomitický vápenec, 

které při přechodu do tekuté fáze tvoří strusku [5]. Kyselé struskotvorné přísady se používají 

jen výjimečně [4], [12]. 

Hlavním požadavkem kvalitních struskotvorných přísad je nízký obsah oxidu 

křemičitého a oxidu hlinitého, protože tyto oxidy snižují schopnost struskotvorných přísad 

vytvářet strusku, navazují na sebe část oxidu hořečnatého a oxidu vápenatého. Proto by neměl 

obsah oxidu křemičitého překročit 0,8 až 2 % a obsah oxidu hlinitého 0,5 až 1 % [19]. 

Vápenec CaCO3 se používá jako hlavní zásaditá přísada. V čistém stavu obsahuje asi 

56 % oxidu vápenatého a 44 % oxidu uhličitého, ale v přírodě se nachází znečištěn třeba 

oxidem křemičitým nebo oxidem hlinitým. Tyto oxidy snižují podíl volných zásad, což jsou 

oxid vápenatý a oxid hořečnatý, a jejich výskyt je tudíž nevítaný. Vápenec se skutečně 

hodnotí množstvím volných zásad, protože například jeho cena a náklady na dopravu se 

nevztahují na jednotku hmotnosti vápence, ale na jednotku volných zásad [11], [12]. 

Jako další zásaditá přísada se využívá dolomitický vápenec, který kromě CaCO3 

obsahuje ještě MgCO3, dále pak jsou to dolomit a vápno [12]. 

Pro jednotlivé komponenty vsázky se stanovuje hodnota volných zásad dle rovnice: 

 

   
mm

OAlSiOBMgOCaORO mmm 3222 
     (10) 

 

kde  ROm hodnota volných zásad m – té složky 

  B2 bazicita strusky 

Následně se množství struskotvorných přísad pro danou složku vypočítá podle vztahu: 
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v

m
m

RO

RO
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          (11) 

 

kde   ROv hodnota volných zásad struskotvorné přísady 

 

Celkové množství struskotvorných přísad je výsledkem součtu množství 

struskotvorných přísad pro jednotlivé složky vysokopecní vsázky. S přesnosti těchto výpočtů 

se přihlíží i k přechodu křemíku do surového železa, k odpařování prvků a k dalším faktorům 

[5]. 

Do vysokopecní vsázky se zásadité přísady přidávají společně s rudnou složkou 

vsázky, ale v současné době se podíl zásaditých přísad velmi snižuje. Zásadité materiály musí 

mít vysoký obsah volných zásad a vhodné granulometrické složení. Zrnitost těchto přísad by 

měla být od 20 do 40 mm. Menší zrnitost zásaditých přísad než 20 mm by snižovala 

prodyšnost vsázkového sloupce. Velikost zrn vyšší než 40 mm dochází k disociaci až ve 

spodní části vysoké pece, kde jsou vysoké teploty. Ve spodní oblasti pece by měla být teplota 

co nejvyšší a zásadité přísady spotřebovávají teplo ke své disociaci, čímž tuto teplotu snižují a 

zároveň vzniklý produkt disociace, oxid uhličitý, reaguje s uhlíkem koksu. Tato reakce je 

známa jako „Boudouardova reakce“, a která je silně endotermická a zmenšuje zrna koksu 

v dolní oblasti vysoké pece, čímž zapříčiní zhoršující se propustnost vrstvy koksu a zároveň 

pokles výrobnosti vysoké pece [9]. 
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3 VYSOKÁ PEC 

Vysoká pec je protisměrný reaktor. Proces vysoké pece je značně komplikovaný, 

zjednodušeně je to protiproudý fyzikálně chemický redukční děj. Surové železo je hlavním 

produktem vysoké pece a dalšími vedlejšími produkty vysoké pece jsou vysokopecní struska, 

vysokopecní plyn, vysokopecní kaly a šachtový prach. Vysokopecaři musí vyrábět surové 

železo v daném množství a v požadované kvalitě, a také vyrábět surové železo ekonomicky co 

nejefektivněji [4]. 

Provoz Třineckých železáren, a.s. vlastní dvě vysoké pece o užitečném objemu 1373 

m
3
, resp. 1372 m

3
. Výroba je orientována především na ocelárenské surové železo. Vysoké 

pece jsou opatřeny jedním hlavním odpichovým otvorem a jedním nouzovým odpichovým 

otvorem. Na obou vysokých pecích je zabudována bezzvonová sazebna s využitím dusíku 

jako pracovního a chladicího média. Náhradním médiem pro bezzvonovou sazebnu jsou 

zemní plyn a pára. Jedna vysoká pec využívá čtyři ohřívače větru a druhá tři ohřívače větru. 

Obě vysoké pece mají zabudováno zařízení pro injektování práškového uhlí. K příslušenství 

vysoké pece dále náleží plynočistírna, zařízení na regulaci tlaku (expandér) tlaku na sazebně a 

zařízení granulace strusky [4]. 

3.1 Chod vysoké pece  

Je důležité vědět, co a jak udržuje vysokou pec v provozu. Vysokou pec je možné 

považovat za protisměrný výměník tepla a látek, protože teplo se přenáší z redukčního plynu 

na vysokopecní vsázku a kyslík se přenáší z vysokopecní vsázky do redukčního plynu. 

Činnost vysoké pece je tedy podmíněna nepřetržitým poklesem vysokopecní vsázky a 

nepřetržitým prouděním redukčních plynů v protisměru [5]. 

3.1.1 Podmínka chodu vysoké pece 

Síly, které působí na částice vysokopecní vsázky směrem dolů (G), musí být větší než 

síly, které působí v opačném směru (V), tedy proti poklesu vsázky, toto tvrzení je zobrazeno 

na obr. 12. Těmito silami jsou třecí síly, kinetická energie plynu a vztlaková síla koksu 

ponořená do surového železa a strusky [5]. 

Síly působící směrem dolů lze definovat podle vztahu: 
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hgG
sm


,

           (12) 

kde   ρm,s - sypná hustota zrn vysokopecní vsázky 

  g - gravitační zrychlení 

  h - vzdálenost od hladiny zásypu 

Síly působící směrem nahoru lze definovat podle vztahu: 

ATwV gg 
2

2

1
         (13) 

kde   ρg - hustota plynu 

  wg - rychlost plynu 

  T - třecí síly 

  A - vztlaková síla koksu ponořeného do surového železa a strusky 

Na obrázku (obr. 13) je vidět schéma vysoké pece jako protiproudý reaktor a zároveň 

je na něm znázorněna podmínka chodu vysoké pece. 

 

 

Obr. 13:  Vysoká pec jako protiproudý reaktor [27] 
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Termíny použité v obr. 13: 

Ore burden, additions, coke = železonosná vsázka, přísady, koks 

Liquid hot metal and slag = tekuté surové železo a struska 

Top gas = vysokopecní plyn 

Hot blast = spalování 

Pulverized coal = prachové uhlí 

Raceway gas = redukční plyn 

 

Rozhodující je rychlost proudících redukčních plynů, tedy kinetická energie plynu. 

Schopnost vysokopecní vsázky propouštět redukční plyn se posuzuje její prodyšností. Protože 

není možno kontinuálně a s postačující precizností sledovat prodyšnost vsázky ve vysoké 

peci, nahrazuje se toto kritérium hodnotou ztráty plynu ve stanovené výšce. Hodnota ztráty 

plynu v zrnité vrstvě se počítá prostřednictvím tzv. Ergunova vzorce [5]: 
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      (14) 

 

kde  ΔP - ztráta tlaku plynu v zrnité vrstvě, (Pa), 

 ξ - součinitel aerodynamického odporu, (1), 

 ε – mezerovitost vrstvy, (m3.m
-3

), 

 Δh – výška hodnoceného sloupce, (m), 

 Φ – součinitel tvaru zrn, (1), 

 ρ0 – hustota plynu, (kg.m
-3

), 

 w0
2
 – rychlost proudění plynu, (m.s

-1
), 

 T – skutečná teplota plynu, (K), 

 T0 – standardní teplota plynu, (K), 

 P – skutečný tlak, (Pa), 

 P0 – standardní tlak, (Pa), 
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3.1.2 Výrobnost vysoké pece 

Produktivita vysoké pece přímo souvisí s množstvím spotřebovaného koksu před 

výfučnami. V oblasti intenzivního hoření před výfučnami se vytváří redukční plyn, který 

ohřívá vysokopecní vsázku a podmiňuje průběh chemických reakcí ve vysoké peci. Při použití 

daného množství koksu a náhradních paliv na tunu surového železa, je výkonnost vysoké pece 

určována množstvím dmýchaného kyslíku přes výfučny. Čím je obsah dmýchaného kyslíku 

vyšší, tím vyšší je i spotřeba koksu a tvorba oxidu uhelnatého a vyšší je i výrobnost vysoké 

pece [6]. 

V různých vzdálenostech od osy vysoké pece je odlišné granulometrické složení 

vsázky, a proto je tam rozdílná mezerovitost a tím pádem odlišná rychlost proudění 

redukčních plynů. Z toho plyne, že je odlišná i rychlost snižování hladiny pevné vsázky 

v různé délce v radiálním směru. Ve vysoké peci tedy vsázka sestupuje v radiálním směru 

nerovnoměrně. Tato nerovnoměrnost má být z technologického hlediska záměrná a má být 

ovládaná. Podle této skutečnosti jsou rozlišovány tři způsoby chodu vysoké pece [5]: 

 Vnitřní (centrální) chod vysoké pece: Pokles vsázky a protiproud redukčního plynu 

probíhá hlavně v ose vysoké pece, zatímco u stěn vysoké pece je tento jev pomalý.  

 Vnější (periferní) chod vysoké pece: Vsázka klesá a plyn proudí především u stěn 

pece. V centru vysoké pece je pokles vsázky pomalý. 

Oba dva typy znázorňuje obr.14. Vnitřní chod vysoké pece je zobrazen na levé straně 

a vnější chod vysoké pece na pravé straně obrázku. Oba dva typy chodu vysoké pece mohou 

být použity pro řízení vysoké pece, ale mají své vlastní nevýhody [6]. 

Řízení výrobnosti vysoké pece vychází z podmínky chodu vysoké pece, která je 

vysvětlená v předchozí kapitole, tedy čím rychlejší bude klesat vsázka, tím bude výrobnost 

vysoké pece vyšší [5]. 
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Obr. 14:  Vnitřní a vnější chod vysoké pece [6] 

 

 Pravidelný chod vysoké pece: Tento typ chodu vysoké pece je kompromisem mezi 

vnějším a vnitřním chodem pece, kde jsou plynové proudy účelově rozděleny 

v radiálním profilu vysoké pece. 

Je potřeba znát rozložení plynových proudů, aby se daly regulovat. Tuto znalost lze 

získat měřením teploty na sazebně vysoké pece, tedy nad vsázkou, a analyzováním složení 

plynu v ose vysoké pece a v jednotlivých oktantech po obvodu, tedy u stěny vysoké pece. 

Proudění plynu se reguluje většinou sypáním, tudíž shora vysoké pece. V místě, kde je 

potřeba proudění plynu podpořit, nasype se prodyšná vsázka, tudíž koks. Propustnost koksu je 

lepší než propustnost rudné části vysokopecní vsázky. Je to důsledek faktu, že koks je hrubší 

než pelety a aglomerát, dutiny ve vrstvě koksu jsou větší. Naopak, do míst, kde je potřeba 

proudění plynu potlačit se sype neprodyšná vsázka, která je jemnější a představuje ji rudná 

část vsázky. Řídícím kritériem může být i pořadí jednotlivých komponentů, velikost vsázky 

apod. z těchto důvodů je výhodnější bezzvonová sazebna oproti zvonové sazebně. Proudění 

plynu lze ovládat i zdola pomocí složení a parametrů dmýchaného větru. [5],[6]. 
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Nístějový plyn proudící z oxidačních prostor má teplotu až 1600
0
C a obsahuje uhlík ve 

formě oxidu uhelnatého, vodík a dusík. V oblastech rychlého proudění se plyn nestihne 

ochladit a oxid uhelnatý se nestačí redukovat na oxid uhličitý. Z toho plyne, že u vnějšího 

chodu vysoké pece bude vysoká teplota plynu a nízký obsah oxidu uhličitého na sazebně u 

stěny vysoké pece, a naopak u vnitřního chodu vysoké pece bude nízký obsah oxidu 

uhličitého a vysoká teplota proudícího plynu v ose vysoké pece [5]. 

Pro vyšší výrobnost vysoké pece se zvyšuje množství foukaného větru. Tato základní 

metoda funguje následovně. Zvýšeným množstvím foukaného větru se spaluje větší podíl 

koksu, tudíž se uvolní více tepla a více redukčního plynu, čímž se utvoří více místa pro pokles 

vysokopecní vsázky. Množství foukaného větru se nemůže zvyšovat donekonečna, protože 

výrobnost vysoké pece pak klesá. Důvodem je, že při zvyšování množství dmýchaného větru, 

stoupá rychlost a síla jeho proudění a nesplňuje se tak podmínka protiproudu plynu a vsázky, 

tzn., že síly působící směrem nahoru převyšují síly působící směrem dolů. Proto je nutné pro 

další zvyšování výrobnosti vysoké pece snižovat rychlost proudění plynu vysokopecní 

vsázkou. Všechny postupy, které směřují ke snížení rychlosti proudícího plynu, vedou ke 

zvýšení výrobnosti vysoké pece. Ke zvýšení výrobnosti vysoké pece se používají dvě základní 

metody. První je metoda vysokého tlaku na sazebně a tou druhou je obohacování 

vysokopecního větru kyslíkem [5]. 

 

Metoda vysokého tlaku na sazebně   

Principem tohoto způsobu zvýšení výrobnosti vysoké pece spočívá v omezení odvodu 

plynu na výstupu vysoké pece pomocí expandéru. Tímto omezením odvodu plynu se zvýší 

tlak a sníží jeho objem v šachtě vysoké pece, a výsledkem je snížená rychlost proudění plynu 

a zvýšená hustota plynu. Výsledkem je zmenšení síly, která působí proti poklesu vysokopecní 

vsázky a rychlejší pokles vsázky [5]. 

 

Metoda obohacování vysokopecního větru kyslíkem 

Ve foukaném vysokopecním větru se zvýší obsah kyslíku, čímž se ve vysokopecním 

větru i v redukčním plynu sníží obsah dusíku. Tímto zásahem se sníží objem plynu a rychlost 

jeho proudění a výsledkem je opět zmírnění síly působící směrem dolů a rychlejší pokles 

vsázky [5]. 
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Výrobnost vysoké pece lze ovlivnit i zvýšením hmotnosti vsázky, například výměnou 

aglomerátu za pelety, protože pelety mají ideální tvar zrna a jsou těžší, tzn., že mají větší 

sypnou hustotu a vyšší obsah železa [5]. 

 

3.2 Škodlivé látky ovlivňující vysokopecní pochod  

Výroba surového železa se vyznačuje mimořádně velkými přesuny surovin a 

produktů. Ohromné množství vstupních surovin sebou nese jak užitečné kovy, tak i řadu 

negativních prvků, které se řadí mezi škodlivé látky. Škodlivé látky, které se vyskytují ve 

formě prvků i sloučenin často narušují celý vysokopecní pochod. Negativní účinek 

jednotlivých prvků nebo sloučenin je posuzován podle účinku na další výrobní operace [31], 

[28].  

Podle toho jak negativně ovlivňují nebo ve kterém období působí negativní účinek 

těchto látek, lze škodlivé látky rozdělit do několika skupin [29]: 

a. Škodlivé látky, které negativně narušují průběh technologických pochodů 

Jsou to látky, které negativně působí na průběh tepelných, fyzikálních a chemických 

reakcí při výrobě surového železa. Jejich škodlivé působení se projevuje na vyzdívce vysoké 

pece, na vzniku nasazenin a důsledky vzniku nasazenin jsou technologické poruchy vysoké 

pece. Jiné škodlivé látky zapříčiňují degradaci vysokopecního koksu a zhoršuji teplotu tavení 

a viskozitu [29]. 

b. Škodliviny způsobující snížení kvality výrobků 

Tyto látky negativně působí na kvalitu surového železa a strusky a na jejich fyzikální 

vlastnosti, zejména na teplotu tavení a na viskozitu. 

c. Škodliviny způsobující poškození životního prostředí 

Při výrobě surového železa unikají škodlivé látky do okolního prostředí, tzn., dostávají 

se vody, ovzduší a do půdy. 

d. Škodlivé látky, které poškozují zdraví člověka 

Negativní působení těchto látek může účinkovat přímo při obsluze technologických 

zařízení nebo nepřímo při znečišťování životního prostředí. 

Hlavními škodlivými prvky jsou zejména zinek, olovo, fosfor, arsen, ale také 

sloučeniny na bázi alkalických uhličitanů. Tyto škodlivé látky a jejich sloučeniny mohou 

výrazně ovlivnit průběh vysokopecního pochodu a také mohou zvýšit výrobní náklady [28]. 
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V článku [30] autoři prezentovali celkový procentuální obsah škodlivých prvků ve 

všech vstupních surovinách, (viz tab. 11) a následně procentuální obsah škodlivých látek ve 

výstupních surovinách, (viz tab. 12). 

 

Tab. 11:  Procentuální obsah škodlivin ve vstupních surovinách [30] 

 Zn Na2O K2O 

 / % / % / % 

Sinter - 1 36,0 25,8 16,5 

Sinter - 2 43,3 30,8 14,9 

Slag – granulation product 1,7 0,4 0,2 

Beneficiated steel slag 3,1 2,7 1,4 

Separated material from sinter 1,2 1,0 2,1 

Granules 6,5 9,4 17,0 

Lump ore - Zaporoží 2,7 2,6 1,7 

Mn concentrate 0,2 0,5 0,9 

Limestone 0,9 0 0 

Coke 4,4 26,8 45,3 

Oil 0 0 0 
 

 

Termíny použité v tab. 11: 

Sinter = aglomerát 

Slag – granuation product = struska – granulovaný produkt 

Beneficiated steel slag = užitečná struska 

Granules = granulát 

Lump ore = kusová ruda 

Mn concentrate = manganový koncentrát 

Coke = koks 

Oil = olej 
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Podle tab. 11 je nejvyšším zdrojem zinku aglomerát 2 s podílem 43,3 %, nejvyšším 

zdrojem oxidu sodného je také aglomerát 2 s podílem 30,8 %, ale největším zdrojem oxidu 

draselného je koks, což činí 45,3 %. 

 

Tab. 12:  Procentuální obsah škodlivin ve výstupních surovinách [30] 

 Zn Na2O K2O 

 / % / % / % 

Pig iron 27,8 0 0 

Slag 6,8 97,4 96,8 

BF sludge fine 32,4 0,3 0,6 

BF sludge rough 26,2 0,5 0,7 

Discharge 6,8 1,8 1,9 
 

 

Termíny použité v tab. 12: 

Pig iron = surové železo 

Slag = struska 

BF sludge fine = vysokopecní jemný kal 

BF sludge rough = vysokopecní hrubý kal 

Discharge = vykládka 

 

Z tab. 12 je patrné, že nejvyšší obsah zinku se nachází v jemném vysokopecním kalu, 

jehož podíl činí 32,4 %, největší podíl obsahu oxidu sodného se nachází se strusce (97,4 %), 

taktéž se ve strusce nachází nejvyšší obsah oxidu draselného s podílem 96,8 %. 

Zinek 

Největším zdrojem zinku ve vysoké peci je rudná složka vysokopecní vsázky a 

vysokopecní koks. Z důsledku zpracování odpadů, např. kaly a odprašky, je zinek obsažen ve 

větší míře v aglomerátu a v peletách, než v přírodních rudách. Při vysokopecním pochodu 

vznikají kovové páry zinku, ty vystupují nahoru a tvoří uzavřený cyklus obsahu zinku, tím se 

jeho obsah v šachtě vysoké pece zvyšuje. Také se část zinku usazuje ve vyzdívce vysoké pece 

[29]. 
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Olovo 

S kyslíkem tvoří olovo mnoho snadno redukovatelných oxidů. Největší problém 

vzniká v nístěji vysoké pece, kde se větší podíl olova hromadí, prohřívá se a jeho páry 

pronikají vyzdívkou nístěje do míst s nižší teplotou a tam kondenzují. Jestliže se olovo 

z nístěje vysoké pece neodstraní, při odpichu uniká spolu se surovým železem. Páry olova 

jsou totiž velice toxické a způsobují [29]. 

Fosfor 

Přítomnost fosforu v surovém železe má pro většinu značek vyráběné oceli velmi 

negativní účinek. Hodnotu vyrobeného surového železa tak snižuje, a proto je nutností jeho 

obsah snižovat na minimální hodnoty [29]. 

Alkálie 

Hlavními zdroji alkálií ve vysokopecním pochodu jsou hutní odpady a vysokopecní 

koks. Vysokopecní koks obsahuje až 35 % z celkového množství alkálií ve vysokopecní 

vsázce. Alkálie snižují výkon vysoké pece, jsou příčinou poruch technologického procesu 

vysoké pece, a velmi ovlivňují redukovatelnost rud a jejich termoplastické vlastnosti. Tyto 

škodlivé látky se vyskytují ve vysokopecní vsázce ve formě komplexních sloučenin jako (Na) 

K2O.Al2O3.xSiO2, (Na) K2O.SiO2, (Na) K2O.Fe2O3, v menší míře také jako chloridy (K) NaCl 

nebo jako uhličitany (K) Na2CO3 [29]. 

Odstraňování alkálií z vysoké pece lze do jisté míry pomocí regulace složení a 

vlastnosti strusky [28]. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem praktické části diplomové práce bylo analyzovat vliv jakosti vysokopecní 

vsázky na výrobnost vysoké pece a navrhnout optimální vsázku pro vysokou pec.  

Pro nalezení závislosti vlivu jednotlivých komponentů vysokopecní vsázky na 

výrobnost vysoké pece byla použitá statistická metoda regresní analýzy. Při této metodě je 

nutné vyjádřit dané závislosti pomocí spojnice trendů a následně sestavit regresní rovnici. 

Výsledkem je potom grafické znázornění. 

Význam hodnot regresivní analýzy 

Čím se hodnota koeficientu determinace R
2
 blíží k jedné, tím je výsledek použitého 

modelu regresní analýzy vhodnější, např. když je R
2
 = 0,9567, pak člen proměnné x (na ose x) 

ovlivňuje závislý člen y (na ose y) přibližně z 95 %. 

Pro statistické vyhodnocení regresní analýzy v praktické části diplomové práce, byly 

použity provozní údaje měsíčních průměrů za rok 2016. Tab. 13 uvádí provozní průměrné 

roční hodnoty, ze kterých pocházejí právě tyto jednotlivá průměrná měsíční data.   

 

Tab. 13:  Provozní hodnoty ročních průměrů za rok 2016  

Obsah FeO v aglomerátu [%] 8,00 

Obsah K2O v aglomerátu [%] 0,04 

Bazicita aglomerátu [1] 1,09 

Zrnitost aglomerátu [5-25%] 54,53 

Bazicita pelet [1] 0,18 

pevnost koksu (CSR) [%] 60,62 

Reaktivita koksu (CRI) [%] 34,71 

pevnost koksu (M10) [%] 5,86 

pevnost koksu (M40) [%] 81,32 

zrnitost koksu (F60) [%] 26,38 

zrnitost koksu (F40) [%] 47,10 

ztráta žíháním u vápence [%] 43,84 

výrobnost VP [t] 88303,90 
 

 

4.1 Aglomerát 

V podmínkách Třineckých železáren, a.s. bylo vyrobeno přibližně 225 tisíc tun 

aglomerátu měsíčně. Než se aglomerát dostane do vysoké pece, probíhá vzorkování a  
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hodnocení jeho kvality. Vzorek aglomerátu se odebírá ve dvouhodinových cyklech. 

Z odebraného vzorku aglomerátu se provede prosev a bubnová zkouška pevnosti. Když jsou 

tyto zkoušky hotové, tak se vzorek pomele ve vibračním mlýnku na analytickou jemnost pod 

0,125 mm, a odešle se potrubní poštou do chemických zkušeben k chemickému rozboru [31].   

Jak již bylo popsáno v teoretické části této diplomové práce, vysoké pece vyžadují 

aglomerát o zrnitosti 15 až 25 mm, s obsahem oxidu železnatého 7 až 13 %, což je 

nejdůležitější parametr kvality aglomerátu. Následně by aglomerát měl být dostatečně pevný, 

protože nízká pevnost zvyšuje objem prachové podílu a ovlivňuje tím produktivitu vysoké 

pece a hodnota redukovatelnosti by měla být nad 0,90 [14]. 

 

Vliv obsahu oxidu železnatého v aglomerátu na výrobnost vysoké pece 

Oxid železnatý v aglomerátu je mírou redukovatelnosti. Jestliže obsah FeO 

v aglomerátu roste, klesá rychlost redukce a výrobnost vysoké pece se snižuje, jak je patrné 

z grafu na obr. 15. 

Světový trend je takový, že se upřednostňuje redukovatelnost aglomerátu před jeho 

pevností, protože se tím snižuje spotřeba koksu. 

 

 

Obr. 15:  Vliv FeO v aglomerátu na výrobnost vysoké pece 
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Podle provedené statistické regresní analýzy je hodnota determinace R
2
 nízká, což 

znamená, že samostatný parametr obsahu FeO v aglomerátu ovlivňuje výrobnost vysoké pece 

jen zčásti, je možné říci, že jen z 32 %.  

 

Vliv obsahu oxidu draselného v aglomerátu na výrobnost vysoké pece 

Alkálie mají negativní dopad na produkci surového železa. Ovlivňují kvalitu 

vysokopecního koksu a rudnou část vysokopecní vsázky, konkrétně působí na jejich 

termoplastické vlastnosti a na redukovatelnost. Alkálie také nepříznivě působí na vyzdívku 

vysoké pece. 

V alkáliích je zastoupení obsahu oxidu draselného dvakrát větší než obsah oxidu 

sodného, proto byl vybrán oxid draselný pro tento model regresní analýzy. Alkálie ovlivňují 

výrobnost vysoké pece jen málo vzhledem k jeho obsahu v aglomerátu, ale tento trend se 

potvrdil, což je znázorněno graficky na obr. 16. Tedy s rostoucím obsahem alkálií výrobnost 

vysoké pece klesá.  

 

 

 

Obr. 16:  Vliv obsahu K2O v aglomerátu na výrobnost vysoké pece 
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Hodnota R
2
 je poměrně vysoká. Významnost F má hodnotu 0,0596, což znamená, že 

tento model regresní analýzy není významný, ale hodnota P je 1,85E-07, je menší než 0,05, a 

proto je člen proměnné x podstatný. 

 

Vliv zrnitosti aglomerátu na výrobnost vysoké pece 

Zrnitost aglomerátu je považována za důležité kritérium pro produkci surového železa 

ve vysokých pecích, avšak regresní analýza toto tvrzení nepotvrdila, jak je patrné z grafu na 

obr. 17. Jediná možnost ospravedlnit tento fakt je, že rozptyl zrnitosti 51 až 57 % je poměrně 

velmi malý, a proto zrnitost v tomto modelu regresní analýzy jen velmi málo ovlivňuje 

výrobnost vysoké pece.  

Tomuto odpovídá i hodnota P, která je cca 0,0962, významnost F s hodnotou zhruba 

0,5633, což v obou případech znamená nepodstatný charakter pro regresní analýzu. 

Koeficient determinace R
2
 je také velmi nízký, tedy nevýznamný. 

 

 

Obr. 17:  Vliv zrnitosti aglomerátu na výrobnost vysoké pece 
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Vliv bazicity aglomerátu na výrobnost vysoké pece 

Vliv bazicity aglomerátu podle výsledků regresní analýzy působí na výrobnost vysoké 

pece, ale jen v malé míře s malou korelaci, a to tak, že s rostoucí bazicitou aglomerátu stoupá 

i produktivita vysoké pece. Tento výsledek vyplývá z grafu na obr. 17. 

 

 

Obr. 18:  Vliv bazicity aglomerátu na výrobnost vysoké pece 

 

Hodnota významnosti F a hodnota P z regresní analýzy jsou vysoké, a koeficient 

determinace R
2
 je naopak nízký, což opodstatňuje bezvýznamnost tohoto modelu regresní 

analýzy. 

4.2 Vysokopecní koks 

Vysokopecní koks by měl mít dostatečnou pevnost a reaktivitu a také optimální 

zrnitost, jak už bylo zmíněno v teoretické části této diplomové práce. 

 

Vliv reaktivity vysokopecního koksu (CRI) na výrobnost vysoké pece 

Podle teoretických znalostí, když se reaktivita vysokopecního koksu sníží, tak se 

produktivita vysoké pece také omezí. Avšak podle regresní analýzy je to právě naopak, což  
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dokazuje graf z obr. 19. Vysvětlení se nabízí technologickým zásahem do chodu vysoké pece, 

např. přídavkem kyslíku, nebo foukáním větru. 

 

 

Obr. 19:  Vliv CRI koksu na výrobnost vysoké pece 

 

Této skutečnosti nasvědčují i hodnoty regresní analýzy, tedy koeficient determinace 

R
2
 je ucházející, hodnota významnosti F je 0,0193, což splňuje podmínku pro významnost 

regrese. Jedině hodnota P je 0,2503, je vyšší než 0,05, a člen proměnné x je nevýznamný. 

 

Vliv pevnosti vysokopecního koksu po reakci s oxidem uhličitým (CSR) na 

výrobnost vysoké pece 

Tento model regresní analýzy opět ukázal opačný efekt vlivu pevnosti vysokopecního 

koksu po reakci s oxidem uhličitým na produkci surového železa ve vysoké peci, jak ukazuje 

v grafu na obr. 20. Podle teorie, by se měla vyšší pevnost CSR koksu projevit vyšší 

produktivitou vysoké pece, ale místo toho graf ukazuje, že s vyšší pevnosti podle CSR koksu  
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výrobnost vysoké pece klesá. Opět se nabízí vysvětlení technologického zásahu do chodu 

vysoké pece. 

 

 

Obr. 20:  Vliv CSR koksu na výrobnost vysoké pece 

 

Statistické zpracování regresní analýzou potvrdila, že celá analýza je významná. R
2
 je 

cca 0,65, což je poměrně vysoká hodnota, významnost F je cca 0,0156, tedy významná 

hodnota a hodnota P je také podstatná a nabývá hodnoty asi 0,0025. Tudíž pevnost 

vysokopecního koksu po reakci s CO2 má značný vliv na výrobnost vysoké pece. 

 

Vliv otíravosti vysokopecního koksu (M10) na výrobnost vysoké pece 

Podle výsledku regresní analýzy znázorněné v grafu na obr. 21, otěr koksu podle 

zkoušky MICUM výrazně ovlivňuje produktivitu vysoké pece, a to tak, že se zvyšujícím se 

podílem koksu pod 10 mm, výrobnost vysoké pece výrazně klesá. 
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Obr. 21:  Vliv M10 koksu na výrobnost vysoké pece 

 

Tomuto odpovídají i hodnoty regresní analýzy, které splňují podmínky pro význam 

vlivu tohoto parametru na výrobnost vysoké pece. 

 

Vliv pevnosti vysokopecního koksu (M40) na výrobnost vysoké pece 

Pevnost vysokopecního koksu podle zkoušky MICUM má malý vliv na výrobnost 

vysoké pece, jak je patrné z grafu na obr. 22., tedy podíl koksu nad 40 mm produktivitu 

vysoké pece zvyšuje jen trochu. 
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Obr. 22:  Vliv M40 koksu na výrobnost vysoké pece 

Význam statistického zpracování regresní analýzou je nepodstatný. Tato skutečnost 

vyplývá z hodnot regrese, které nesplňují podmínky pro podstatu modelu. Hodnota R
2
 je 

0,1365, tedy nízká, významnost F je cca 0,4753 a hodnota P je asi 0,8174, tedy obě hodnoty 

jsou vyšší než 0,05. 

 

4.3 Pelety 

Pelety se v České republice nevyrábí. Jsou dováženy převážně z Ukrajiny. V minulém 

roce bylo do společnosti dovezeno zhruba 60 tis tun Poltavských pelet 65 %. Z každé 

dodávky se odebírá vzorek pelet, který je poslán k úpravě. Před úpravou se kvartací odebere 1 

kg vzorku a vloží se do sušárny, kde se vzorek suší při teplotě 110 
0
C. Po dvou hodinách se 

vzorek zváží a stanoví se vlhkost pelet. Dále se vzorek pomele na analytickou jemnost pod 

0,125 mm a takto upravený vzorek pelet se odešle potrubní poštou do chemických zkušeben 

k chemickému rozboru [32]. 
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Kvalitní pelety by se měly vyznačovat zásaditou bazicitou, které pak mají příznivé 

metalurgické vlastnosti pro chod vysoké pece, také by měly mít vyšší pevnost a malou 

tendenci ke zvětšování objemu. 

 

Vliv bazicity pelet na výrobnost vysoké pece 

Z grafu na obr. 23 je možné zpozorovat, že vzrůstající bazicita pelet sice zvyšuje 

výrobnost vysoké pece, ale jen málo. Je nutné přihlédnout k tomu, že obsah pelet v rudné 

složce vysokopecní vsázky dosahuje jen asi 25 %. S vyšším obsahem pelet ve vsázce by se 

vliv bazicity na výrobnost vysoké pece pravděpodobně projevil větší měrou. 

Dokazuje to i regresní analýza, která říká, že význam této závislosti je bezvýznamný. 

Hodnoty P a významnost F jsou vysoké, a proto nesplňují podmínku, koeficient determinace 

je naopak nízký, což poukazuje na nízkou podstatu této analýzy. 

 

 

Obr. 23:  Vliv bazicity pelet na výrobnost vysoké pece 
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4.4 Struskotvorné přísady 

Mezi struskotvorné přísady se řadí vápenec, dolomit a vápno. Loni bylo do podniku 

dopraveno asi 28 tisíc tun vápence měsíčně, cca 7500 tisíc tun dolomitu měsíčně a asi 1,6 tisíc 

tun vápna měsíčně z Varína, z Rajce a z Vitošova. Z každé dodávky se opět odebere vzorek a 

další manipulace s ním je stejná jako u vzorku pelet. 

Kvalita zásaditých přísad je hodnocena nízkým obsahem oxidu křemičitého a oxidu 

hlinitého, proto je hlavní struskotvornou přísadou používán vápenec CaCO3. 

 

Vliv ztráty žíháním vápence na výrobnost vysoké pece 

S růstem ztráty žíháním u vápence, podle grafu na obr. 24, produkce surového železa 

ve vysoké peci klesá.  

Regresní analýza významná není, čemu odpovídá hodnota P, která je asi 0,2609, a 

hodnota významnosti F, která činí zhruba 0,4627. Obě hodnoty jsou poměrně vysoké, proto 

nesplňují podmínku pro významnost této analýzy. Koeficient determinace R
2
 je naopak nízký, 

jen 0,1869. 

 

 

Obr. 24:  Vliv ztráty žíháním vápence na výrobnost vysoké pece 
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Jelikož je vlastností a závislosti vysokopecní vsázky mnoho, jsou zde uvedeny jen 

závislosti, které jsou nejpodstatnější. Ostatní parametry, které mají vliv na výrobnost vysoké 

pece, jsou uvedeny v tab.14. 

 

Tab. 14:  Regresní funkce vlastností vysokopecní vsázky 

parametr regresivní rovnice 
index 

korelace 

vliv obsahu FeO v aglomerátu na 

redukovatelnost aglomerátu 
y = -0,0435x + 1,0315 0,17 

vliv obsahu FeO v aglomerátu na pevnost 

aglomerátu 
y = -1,3224x

2
 + 22,569x - 33,389 0,35 

vliv obsahu FeO v aglomerátu na bazicitu 

aglomerátu 
y = 0,0449x

2
 - 0,7567x + 4,2518 0,8 

vliv obsahu FeO v aglomerátu na výrobnost 

vysoké pece 
y = -6772,4x

2
 + 102427x - 295598 0,57 

vliv obsahu K2O v aglomerátu na výrobnost 

vysoké pece 
y = -5E+07x

2
 +3E+06x + 28643 0,79 

vliv obsahu Na2O v aglomerátu na 

výrobnost vysoké pece 
y = -2E+08x

2
 + 1E+07x - 59768 0,28 

vliv bazicity aglomerátu na výrobnost 

vysoké pece 
y = -1E+06x

2
 + 3E+06x - 2E+06 0,3 

vliv zrnitosti (5 až 25 %) aglomerátu na 

výrobnost vysoké pece 
y = 199,64x - 22293x + 709734 0,2 

vliv pevnosti aglomerátu na výrobnost 

vysoké pece 
y = 187,22x

2
 - 24064x + 859851 0,29 

vliv redukovatelnosti aglomerátu na 

výrobnost vysoké pece 
y = 62341x

2
 - 83581x + 115097 0,2 

vliv bazicity pelet na výrobnost vysoké pece y = -9E+06x
2
 + 4E+06x -253343 0,21 

vliv pevnosti koksu (M40) na výrobnost 

vysoké pece 
y = 2679,3x

2
 - 433436x + 2E+07 0,37 

vliv otíravosti koksu (M10) na výrobnost 

vysoké pece 
y = -109015x

2
 + 1E+06x - 3E+06 0,84 

vliv reaktivity koksu (CRI) na výrobnost 

vysoké pece 
y = -1137x

2
 + 83387x - 1E+06 0,7 

vliv pevnosti koksu po reakci s CO2 (CSR) 

na výrobnost vysoké pece 
y = -1605x

2
 + 190087x - 6E+06 0,8 

vliv zrnitosti koksu (F60) na výrobnost 

vysoké pece 
y = -3227x + 173446 0,42 

vliv zrnitosti koksu (F40) na výrobnost 

vysoké pece 
y = 280,17x

2
 - 26232x + 701584 0,13 

vliv ztráty žíháním vápence na výrobnost 

vysoké pece 
y = -7481,7x

2
 + 647249x - 1E+07 0,43 
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5 ZÁVĚR 

Z literární části diplomové práce vyplývá, že výrobnost vysoké pece je závislá nejen 

na vlastnostech jednotlivých vsázkových surovin, ale i na technologických parametrech 

vysoké pece. Úkolem diplomové práce bylo vyhodnotit vliv jakosti vsázkových surovin na 

chod výrobnost vysoké pece. Vysoká pec představuje zařízení, které je technologicky řízeno a 

při změně výrobnosti se technologickými zásahy, jako je množství větru, množství kyslíku, 

množství páry a jiné, upraví její výrobnost vysoké pece a tím se statistický zkreslí vliv 

vsázkových surovin, to znamená, že se jejich vliv může snížit i zvýšit. 

Jelikož nebyly k dispozici údaje o změně technologických parametrů chodu vysoké 

pece v závislosti na čase, nebylo možno jejich vliv v praktické části vyhodnotit. Údaje o 

kvalitě jednotlivých vsázkových surovin byly k dispozici jen v rozsahu, který je v diplomové 

práci uveden. 

Jelikož je vlastností a závislosti vysokopecní vsázky mnoho, jsou zde uvedeny jen 

závislosti, které jsou nejpodstatnější. Ostatní parametry, které mají vliv na výrobnost vysoké 

pece, jsou uvedeny v tab.11. 

A. Vliv aglomerátu 

Aglomerát je nejdůležitější složkou vysokopecní vsázky především v podmínkách 

Třineckých železáren, a.s., a jeho vlastnosti se nejvíce projeví na výrobnosti vysoké pece. 

Analýza potvrdila vliv obsahu oxidu železnatého v aglomerátu na výrobnost. Se stoupajícím 

obsahem FeO v aglomerátu klesá jeho redukovatelnost, což se projeví nižší rychlostí redukce, 

a tím i snížení výrobnosti vysoké pece. 

Vliv zrnitosti aglomerátu na výrobnost vysoké pece je z hlediska teorie významný, 

avšak statistické zpracování provozních hodnot tento závěr nepotvrdilo. Pravděpodobnou 

příčinou je technologický zásah do chodu vysoké pece. 

Růst bazicity použitého aglomerátu podle výsledku statistického zpracování zvyšuje 

výrobnost vysoké pece, ale jen v malé míře a s malou korelaci. 

Růst obsahu alkálií v aglomerátu, reprezentované oxidem draselným, podstatně 

snižuje výrobnost vysoké pece. 
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B. Vliv vysokopecního koksu 

Pevnost vysokopecního koksu podle zkoušky MICUM ukazuje, že podíl koksu nad 40 

mm (M40) jen málo zvyšuje výrobnost vysoké pece, oproti tomu vliv podílu koksu pod 10 

mm (M10) s růstem podílu otěru výrobnost vysoké pece výrazně klesá. 

Zkoušky podle CSR a CRI by měly výrazně ovlivňovat výrobnost vysoké pece, 

statistická analýza však prokázala opačné závislosti, než byly očekávány. Pravděpodobnou 

příčinou byla skutečnost, že při známých parametrech CSR a CRI vysokopecního koksu, byl 

proveden technologický zásah k eliminaci zhoršení těchto vlastností. Vzhledem k problémům 

s dodávkami koksu (problémy podniku OKD), je obtížným úkolem obstarat kvalitní palivo. 

Důsledkem této skutečnosti klesá výrobnost vysoké pece o 5 až 10 %. 

Očekávaný vliv alkalických sloučenin na výrobnost vysoké pece nebyl zhodnocen pro 

nedostatek údajů. 

C. Vliv pelet 

Co se týče pelet, byl hodnocen jen vliv bazicity na výrobnost vysoké pece. Bylo 

zjištěno nevýrazné zvyšování výrobnosti vysoké pece vzrůstem jejich bazicity. Tato 

skutečnost je dána malým obsahem pelet v rudné složce vysokopecní vsázky. Ostatní 

vlastnosti nebyly k dispozici. Pro vysoké pece pracující s vysokým podílem pelet je 

doporučeno statisticky vyhodnotit i jejich vliv. 

D. Vliv struskotvorných přísad 

Z vlivu zásaditých přísad na výrobnost vysoké pece byla zjišťována jen ztráta žíháním 

u vápence. Bylo zjištěno snižování výrobnosti s růstem těchto ztrát. 

Podle zjištěných výsledků statistického zpracování dat vlivů jednotlivých parametrů 

vysokopecní vsázky, uvedené v tab. 14, je nejdůležitějším parametrem pro výrobnost vysoké 

pece, obsah FeO v aglomerátu, který má index korelace 0,57. Tento výsledek se sice nejeví 

jako nejlepší z celé tab. 14, ale je nutné brát na vědomí, že aglomerát není v železonosné 

vsázce zastoupen celým podílem, ale zhruba 75 %. Dalším silným parametrem je vysokopecní 

koks, tedy otěr koksu (M10) s indexem korelace 0,84 a pevnost koksu podle bubnové zkoušky 

MICUM (M40) s indexem korelace 0,37. Pro zvýšení výrobnosti by se měl hlídat otěr koksu, 

neboť podle výsledků výrazně snižuje výrobnost vysoké pece.  

Aby byl objektivně zhodnocen vliv jednotlivých složek vysokopecní vsázky, nemělo 

by být v průběhu hodnocení prováděno operativní technologické řízení pece. 
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