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Abstrakt 

Předmětná diplomová práce byla zaměřena na identifikaci a kvantifikaci zdrojů alkalických 

ńkodlivin (zejména Na2O a K2O) v rámci vysokopecního procesu v hutním závodě v Evropské 

unii za období let 2006 – 2010. Byl popsán koloběh alkálií a jejich přeměna ve vysoké peci, 

vliv přítomných alkálií na technologické parametry výroby aglomerátu (rychlost spékání, 

pevnost aglomerátu, termoplastické vlastnosti aglomerátu) a výroby surového ņeleza 

(reaktivitu a pevnost vysokopecního koksu, teplotu měknutí rud, vliv na vyzdívku pece a 

nístěje, atd.). Byl vyhodnocen vývoj mnoņství alkalických sloučenin ve vysokopecní vsázce 

za uvedené sledované období. Vyuņito bylo skutečných materiálových bilancí a chemických 

analýz vstupních surovin a produktů konkrétní vysoké pece ve sledovaném období.  

 

Abstract 

Thesis in question was aimed at identifying and quantifying sources of pollutants alkali (Na2O 

and K2O in particular) in the blast furnace process in the metallurgical plant in the European 

Union for the period 2006 - 2010. It described the cycle of bases and their conversion into the 

blast furnace, due to the presence of alkali in the production of sinter process parameters 

(speed sintering, sinter strength, thermoplastic properties of the agglomerate) and the 

production of pig iron (reactivity and strength of blast furnace coke, ores softening 

temperature, the influence of the furnace lining furnace, etc.). It was evaluated, the quantities 

of alkaline compounds in the blast process for the reporting period. Using the actual material 

balances and chemical analysis of raw materials and products specific blast furnace in the 

period. 
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1   ÚVOD 

Surové ņelezo určeno pro dalńí zpracování v ocelárnách (nejčastěji zkujňováním 

v kyslíkovém konvertoru) je v převáņné míře vyráběno redukčním způsobem ve vysokých 

pecích. Jako redukční sloņky je vyuņíván zejména koks, v menńí míře potom uhlí a jako 

kovonosná část vsázky do vysoké pece slouņí aglomerát a pelety. Jedním z hlavních                

a nejdůleņitějńích poņadavků oceláren, jako odběratelů surového ņeleza, je poņadavek na jeho 

kvalitu. Proto je velké úsilí při vysokopecním procesu vynakládáno na dosaņení poņadované 

jakosti za současné vysoké produktivity, tzn. vytvoření příznivých ekonomických podmínek. 

S výńe jmenovanými poņadavky je velmi úzce spojen výběr kvalitních vsázkových 

surovin jak pro aglomerační tak pro vysokopecní proces. Snahou je zajistit takové vsázkové 

suroviny, které obsahují minimum příměsí majících bezprostřední negativní vliv na chod 

vysoké pece a tím kvalitu surového ņeleza. Velmi neņádoucí je přítomnost sloučenin sodíku           

a draslíku (alkálií), které způsobují technologické poruchy procesu a sniņují výkon vysokých 

pecí. Vysoký obsah alkalických sloučenin způsobuje sníņení pevnosti koksu, zvyńuje 

reaktivitu koksu, sniņuje teplotu měknutí rudy (rozńířený interval měknutí, horńí prodyńnost), 

sniņují viskozitu strusky, způsobují opotřebení vyzdívky a nístěje a také přispívá ke zvýńené 

tvorbě nasazenin na stěnách vysoké pece. 

 Z ekonomického pohledu představuje velkou část výrobních nákladů výroby surového 

ņeleza vysokopecní koks Z uvedeného důvodu se moderní trendy v provozu vysoké pece 

vyznačují sníņenou sazbou vysokopecního koksu a vyńńí rychlostí poklesu vsázky (tzn. vyńńí 

efektivitou výroby), coņ má za následek změnu v poņadavcích na kvalitu koksu. V této 

souvislosti jsou velmi diskutovanou oblastí charakteristické vlastnosti koksu, zejména jeho 

reaktivita a pevnost. 

Z celosvětového dlouhodobého pohledu poptávka po surovém ņeleze neustále stoupá. 

V nedávném období, zejména v roce 2009, byl ovńem zaznamenán výrazný propad produkce 

surového ņeleza. Hlavní příčinou poklesu poptávky po surovém ņeleze a vńech hutních 

výrobcích byl dopad celosvětové hospodářské krize. V dalńích letech lze předpokládat, ņe 

produkce surového ņeleza začne opět vzrůstat. 

S ohledem na ekologii (omezení emisí z koksoven a aglomerací) je moderním trendem 

posledních let výroba oceli tavením tříděného ocelové odpadu v elektrických obloukových 

pecích. Přesto je i v nadále hlavním a nejdůleņitějńím procesem výroby oceli, proces 

zkujňováním surového ņeleza vyráběného ve vysoké peci. 
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 Cílem této diplomové práce je s vyuņitím materiálové bilance vstupů a výstupů 

zmapovat mnoņství a distribuci alkalických sloučenin při výrobě surového ņeleza 

v provozních vysokopecních podmínkách hutního závodu v rámci Evropské unie za období 

let 2006 aņ 2010. Výsledkem práce by mělo být vyhodnocení vývoje mnoņství alkalických 

sloučenin ve vysokopecní vsázce pouņívané pro výrobu surového ņeleza za uvedené 

sledované období a identifikovat zdroje zanáńení alkalických sloučenin do vysokopecního 

procesu. 
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2   TEORIE VÝROBY SUROVÉHO ŽELEZA 

Naprostá větńina ņeleza  (kolem 95 %) se ve světě vyrábí ve vysokých pecích, kde se 

jako základního paliva a redukovadla  pouņívá vysokopecního koksu. V České republice je 

surové ņelezo vyráběno výhradně tímto způsobem. Výroba je koncentrována na severní 

Moravu, kde se jeho výrobou zabývají dva podniky – Arcelor Mittal Ostrava a Třinecké 

ņelezárny. Vybudování vysokých pecí v této lokalitě nebylo náhodné. V začátcích výroby 

surového ņeleza byly vysoké pece situované do blízkosti dolů. V té době vyuņívali vysoké pece 

lokální zdroje rudy a černého uhlí, později bylo černé uhlí nahrazeno koksem. Dalńí moņné 

způsoby výroby surového ņeleza z přírodních surovin jsou přímou redukcí ņeleza z rud nebo 

tavnou redukcí.   

 Vysokopecní výrobu surového ņeleza je moņno zjednoduńeně rozdělit do dvou 

relativně samostatných částí:  

 Příprava vysokopecní vsázky 

 Vysokopecní provoz 

Příprava vysokopecní vsázky na vysokopecním závodě zahrnuje hlavně úpravu rudné 

části vsázky. V současnosti se k přípravě rudné části pouņívá hlavně aglomerace a peletizace. 

V České  republice se pouņívá výhradně aglomerace. Pelety, které se vyrábějí větńinou 

v místě těņby ņelezných rud a k nám se dováņejí ze zahraničí. [1,2]  

2.1   Výroba aglomerátu 

Aglomerace je proces, při kterém dochází k zahřívání aglomerační směsi tvořenou 

rudnými částicemi, palivem a přísadami na takovou teplotu, při které dochází k natavování 

povrchů jednotlivých zrn vsázky a vznikají vazby mezi jednotlivými částicemi tzv. „můstky“, 

které po utuhnutí zajistí vznik velmi pórovitého pevného materiálu – aglomerátu. Pevnost 

takových vazeb závisí na chemickém sloņení spékané aglomerační směsi. Pro výrobu 

aglomerátu se vyuņívají recyklované (vratné) materiály získané např. jako úlet zachycený 

v odlučovačích vysokých pecí (prańníků), prachový podíl kovonosné vsázky ze skladů pro 

vysokou pec, okuje z teplé válcovny atd.. V současnosti vńechny aglomerační závody na světě 

recyklují prachy, kaly a okuje. Ve větńině závodů jsou obsahem 10 aņ 20 % aglomerační 

vsázky Moderní spékací pásy mají ńířku aņ 5 m a efektivní spékací plocha je aņ 400 m
2
 při 

běņné produktivitě 30 – 45 t.m
-2 

za den.  
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Z globálního pohledu lze aglomerační proces rozdělit na tzv. studený úsek a teplý úsek. 

Do oblasti studeného úseku lze zahrnout výklopníky surovin, drcení, mletí třídění, skládky          

a homogenizaci surovin. Teplý úsek zahrnuje skladování, dávkování, míchání a předpeletizaci 

vsázkových surovin, vlastní spékácí pás s přísluńenstvím, drcení, třídění a chlazení 

vyrobeného aglomerátu. Patří sem i odsávací soustava s čińtěním spalin. 

Aglomerační vsázka (prachová ruda, mletý vápenec, mletý koks) je v přesném poměru 

dávkována na směsný pás. Poté je vsázka ve směńovacím bubnu vlhčena vodou (1. stupeň 

míchání), čímņ dojde k částečnému spojení směsi a vznikají hrudky. Takto připravená směs je  

přiváděna do rotačního sbalovacího bubnu (2. stupeň míchání), kde se přidává přesně dané 

mnoņství vody (5 aņ 7 %), coņ zajistí vznik počátečních vazeb mezi částicemi rudy 

=>vznikají „mikrosbalky“, které zajińťují dobrou prodyńnost vrstvy na spékacím pásu. Takto 

upravená směs se dávkuje na spékací pás do vrstev vysokých 35 aņ 65 cm. Spodní vrstvu 

tvoří vņdy malá vrstvička aglomerátu, aby se zabránilo případnému styku plamene se 

spékacím rońtem. Proces spékání začíná zapálením horní vrstvy vsázky za současného 

odsávání horkých spalin spodem spékacího pásu, hoření postupně pokračuje i v dalńích 

částech vrstvy. Vlivem hoření paliva (koksu) ve směsi se uvolňuje teplo, které způsobuje 

natavení rudy a vzájemné spojování. Na konci spékacího pásu jiņ přeńlo čelo fronty hoření 

přes celou vrstvu aglomerační vsázky a samotný aglomerát (spečenec) padá do drtiče, kde se 

drtí na poņadovanou velikost. Frakce menńí neņ 6,3 mm je vyuņívána jako vratný aglomerát          

a vrací se zpět do aglomerační vsázky a část frakce 15 aņ 25 mm se recykluje ve spodní vrstvě 

spékacího pásu. Následuje chlazení a nakonec se vyrobený aglomerát vhodný pro dalńí 

zpracování dopravuje na sazebnu vysoké pece. Proces na spékacím páse je znázorněn                

na obrázku 1. [1,2] 

 

    čelo hoření      

     studená směs              suńení/předehřev            plastický aglomerát     tuhý aglomerát                   

 
0 minut                16 minut 

Obr. 1:  Proces na spékacím páse při výrově aglomerátu [2] 

Z pohledu znečińtění je hlavním zdrojem emisí při výrobě surové ņeleza teplý úsek 

aglomerace, a to je důvodem, ņe aglomerace je povaņována za největńího znečińťovatele            
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v oblasti hutnictví. Chemické sloņení vznikajících spalin při spékání rud se mění podle 

průběhu chemických reakcí ve vsázkové směsi, spaliny strhávají drobné částečky vsázky          

a jsou odsávány přes odprańovací zařízení do komína. Mnoņství tuhých znečińťujících látek 

vypouńtěných do ovzduńí závisí kromě technologických faktorů hlavně způsobem a účinností 

odlučovacího zařízení. Staré, mechanické odlučovače prachu - multicyklony, které se              

v minulosti pouņívaly nebyly  schopny vyčistit spaliny z počáteční hodnoty znečińtění 1 aņ 3 

g.m
-3

 pod hodnotu 300 mg.m
-3

 spalin. V současnosti nejvíce pouņívané elektrostatické 

odlučovače prachu plní emisní limit, který je pro tuhé znečińťující látky 100 mg.m
-3

. Ty 

vytvářejí elektrostatické pole napříč cesty hmotným částicím v proudu vzduchu. Částice 

získávají negativní náboj a směřují k positivně nabitým sběrným elektrodám. V suchých 

elektrostatických odlučovačích je shromáņděný materiál odstraňován "rázy" neboli oklepy, 

které periodicky oklepnou nebo rozvibrují sběrnou elektrodu a uvolní materiál, který spadává 

do sběrných výsypek. V mokrých elektrostatických odlučovačích je shromáņděný materiál 

odstraňován stálým proudem vody, který se jímá a následně zpracovává. Nejmodernějńím 

trendem je pouņití tkaninových filtrů. Spaliny přecházejí z elektrostatických filtrů do dalńí 

komory se stovkami drátěných trubic, které jsou z vnějńí strany obaleny speciální textilií. 

Spaliny jsou prosávány z komory do trubic a prachové částice jsou zachyceny na povrchu této 

tkaniny. Jakmile je tkanina pokryta vrstvou prachu, proudem tlakového vzduchu dochází           

k jeho odstranění z povrchu tkaniny. Prach spadne do dolní kónické části komory a odtud se 

odvádí do zásobníku a pak k likvidaci. Vyčińtěné spaliny, které projdou vrstvou tkaniny, jsou 

s minimálním obsahem prachových částic odsávány do komína. Takto je moņné sníņit emise 

prachu pod 20 mg.m
-3

. [1, 16] 

Kromě tuhých znečińťujících látek je velmi důleņité i chemické sloņení vypouńtěných 

spalin. Největńí význam mají obsahy oxid uhelnatý, oxid siřičitý a oxidy dusíku. Dále mohou 

aglomerační spaliny obsahovat celou řadu často velmi nebezpečných látek jako např. zinek, 

olovo, kadmium, rtuť, arzén, organické látky atd. [1] 

2.2   Výroba pelet 

Výroba pelet byla zavedena vzhledem ke stále rostoucímu podílu velmi jemných 

frakcí v důsledku pouņívání různých metod na obohacení ņelezorudné vsázky. Nejčastěji se 

závody na výrobu pelet budují právě v blízkosti ņelezorudných dolů. V současné době se 

pelety vhodné pro výrobu  surového ņeleza v České republice průmyslově nevyrábějí (nutný 

import ze zahraničí). 
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Pelety je moņné vyrábět různými způsoby - provozy s pohyblivým rońtem, provozy 

s rotační pecí atd. Obecně lze výrobu rozdělit do čtyř etap: 

1. etapa - sbalování, 

2. etapa - suńení, 

3. etapa – vypalování, 

4. etapa - ochlazování. 

V 1. etapě se z velmi jemných rud vyrobí směs, do které se přidává velmi jemný koks 

(maximálně 1 %). Vzniklá směs se předupraví na pelety v rotačních bubnech (nebo discích), 

kde vznikají tzv. „green pellets = zelené pelety“. V tomto kroku se do směsi přidávají voda         

a pojivo. Vzájemná přilnavost jednotlivých částic je zabezpečená jemnou vrstvičkou vlhkosti 

na povrchu kaņdé částice. Při rotačním pohybu částic se stále více částic nabaluje na sebe. 

Vhodná velikost pelet se zabezpečí pomocí sít. Podsítná frakce se vrací zpět na pohyblivé 

rońty nebo do rotujících bubnů. Následuje 2. etapa suńení. „Zelené pelety“ se musí vysuńit, 

přičemņ se vazba vytvořená smáčením povrchu musí nahradit vazbou chemickou. Aby tento 

proces proběhl, ohřívají se pelety na teplotu 300 aņ 350° C. Tato teplota umoņní chemickou 

reakci pojiva, které je přítomno ve směsi. Ve 3. etapě probíhá vypalování pelet. Suché pelety 

se ohřívají na teplotu 1250 aņ 1350° C, při které se částice rudy spékají. Poņadované teplo 

poskytují hořáky a také koks, který se přidává do peletizační směsi. Poslední 4. etapou je 

ochlazování pelet. Vypálené pelety se musí ochladit řízeným ochlazováním, aby se předeńlo 

jejich degradaci. [2]  

2.3   Výroba surového železa 

Na počátku 20. století měly nístěje vysokých pecí běņné průměry okolo 4 aņ 5 metrů        

a výrobnost se pohybovala  okolo 100 kilotun/rok. Zatímco na konci 20. století dosahovaly 

průměry nístějí největńích vysokých pecí rozměrů okolo 14 aņ 15 metrů a výrobnost se 

pohybovala okolo 3 aņ 4 megatun za rok. Tak jak se vyvíjely rozměry vysokých pecí, tak se 

přizpůsobovaly i vsázkové suroviny. Podíl kusové rudy se sníņil na úroveň 10 aņ 15 % (někdy 

i méně) a vysoké pece začaly vyuņívat koncentrátů ņelezonosné vsázky v podobě pelet               

a aglomerátu. Svým vývojem prońly i pouņívaná redukční činidla, od výhradního pouņívání 

koksu směrem k injektáņi redukčních činidel před výfučny. Nejvíce se rozńířilo vstřikování 

oleje  (od 60-tých let 20. století) a prachového uhlí (od 80-tých let 20. století). V současnosti 

je z celosvětového pohledu 30 aņ 40 % původní spotřeby koksu nahrazováno injektáņí uhlí 

nebo oleje a zemního plynu.  
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Surové ņelezo se vyrábí ve vysoké peci redukcí oxidů ņeleza. Ve vyńńích vrstvách 

vysoké pece se odpařuje ze vsázky hygroskopicky vázaná voda, která se odstraní jeńtě před 

tím, neņ začnou probíhat chemické reakce. Se vzrůstajícím časem a s poklesem vsázky do 

niņńích poloh ve vysoké peci dochází k postupnému zvyńování teploty vsázky. Přibliņně 

kolem teploty 500° C začíná intenzivní redukce oxidů ņeleza podle níņe uvedených rovnic          

1 aņ 4. 

3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2      (1) 

Fe3O4 + mCO  = 3FeO + CO2 + (m-1)CO    (2) 

FeO + nCO = Fe + CO2 + (n-1)CO     (3) 

jen pod 570 °C – probíhá tato reakce: 

 Fe3 O4  + pCO  = 3Fe + 4CO 2  (p-4)CO          (4)  

S dalńím nárůstem teploty dochází k měknutí rudné části vsázky v okolí kohezivní zóny. 

V oblasti pod kohezivní zónou dochází k roztavení ņeleza, které společně se vznikající 

struskou stéká do nístěje, kde se shromaņďují a rozdělují podle rozdílných hustot. Na obrázku 

2 jsou zobrazeny zóny a orientační teploty ve vysoké peci . 

Pro dosaņení vysokého stupně redukce oxidů (maximální efektivnost vysokopecního 

procesu) je nutné zajistit optimální kontakt redukčního plynu se vsázkou. Zkuńenosti 

prokázaly, ņe mnohé problémy, které se vyskytují v průběhu vysokopecních pochodů jsou 

způsobeny zhorńenou prodyńností jednotlivých vrstev vsázky, která je určována obsahem 

jemného podílu (pod 5 mm) ve vsázce. Nejpodstatnějńí měrou se na výskytu jemných částic 

podílí aglomerát a kusová ņelezná ruda. Vzhledem k výńe uvedenému je potřeba klást velký 

důraz na kvalitu a velikost vsázených surovin. [2, 13] 



9 

 

DONÉ, R. Trendy vývoje distribuce alkalických sloučenin při výrobě surového ņeleza v ČR. VŃB-TU 

Ostrava, FMMI, 2011 

 

 

    Obr. 2:  Zóny a teploty ve vysoké peci [2] 

2.3.1   Vliv jakosti koksu na chod vysoké pece 

Vysokopecní koks představuje velkou část výrobních nákladů výroby surového ņeleza 

a jeho spotřeba úzce souvisí s mnoņstvím emisí CO2 ve vysokopecním plynu. Z uvedeného 

důvodu se moderní trendy v provozu vysoké pece vyznačují sníņenou sazbou vysokopecního 

koksu, a to má za následek změnu v poņadavcích na kvalitu koksu. V poslední době jsou 

proto v této souvislosti velmi diskutovanou oblastí charakteristické vlastnosti koksu, zejména 

jeho reaktivita a pevnost.  

2.3.2   Reaktivita koksu a proces výroby surového železa 

Technologie, které výrazně zlepńují účinnost reakce ve vysokých pecích za pouņití 

vysoce reaktivního koksu se jeví jako nejschůdnějńí pro dosaņení ekonomických úspor              

a úspor fosilních paliv. 

Vlivy sloučenin jako jsou alkálie, vápno, oxidy ņeleza apod. na reaktivitu koksu byly 

studovány jiņ v roce 1930. V současné době je známo, ņe hodnota podle zkouńky CRI 

(hodnota reaktivity koksu), která je závislá na hodnotě zkouńky CSR (hodnota pevnosti 
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vysokopecního koksu po jeho reakci s CO2), by měla být udrņována na nízké úrovni. To se 

týká zejména provozů s vysokou rychlostí injektáņe prachového uhlí, protoņe doba reakce, 

kdy dochází ke ztrátě koksu vlivem působení alkalických kovů, se zkracuje. Tyto provozy 

tedy vyņadují zvláńtní kvalitu vysokopecního koksu, protoņe jeho reaktivita můņe být značně 

ovlivněna dávkováním prachového uhlí nebo jiných sloučenin na bázi uhlíku. Studie 

provedená RWTH Aachen Univerzity ve spolupráci s firmou JFE Steel v Japonsku dokazuje, 

ņe popel vzniklý spálením  prachového uhlí (popř. plastu) můņe negativně ovlivnit vlastnosti 

vysokopecního koksu, potaņmo chod vysoké pece. Podmínky ve vysoké peci s injektáņí 

prachového uhlí byly laboratorně simulovány pomocí Tammannovy pece, kdy byla sledována 

ztrátu koksu v různých vertikálních úsecích vysoké pece (u stěny pece a v osové části pece). 

Celkový průtok plynů byl udrņován na konstantní hodnotě při vńech testech. Srovnání 

výsledků pro obvodové – „w“ a  středové - „c“ proudění ukázaly vyńńí přibývání reakční 

rychlosti pro vzorky procházející obvodovým prouděním v peci (viz obr. 3).  

 

Obr. 3:  Vliv alkálií (A) na úbytek hmotnosti koksu při simulaci stěny (w) a středu (c), vysoké pece s injektáņí 

prachového uhlí [3] 

 

Vliv mezi reaktivitou koksu, zbytkovým prachovým uhlím a popelem koksu (na povrchu 

koksu) byl zkoumán pomocí zařízení experimentální termické analýzy (STA). Ze získaných 

výsledků vyplývá, ņe zbytky uhlí fungují jako katalyzátor (viz obr. 4). Zrychlení reakce 

začíná kolem 1100 °C. Na druhou stranu popel koksu pozorovaný na povrchu koksu po reakci 

můņe jeho povrch chránit před degradací. [3] 
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Obr. 4:  Vliv prachového uhlí a popela na ztrátu koksu [3] 

V dalńí studii provedené v laboratořích technického výzkumu v Koreji (POSCO) byly 

s pouņitím vzorkovací sondy z roviny výfučen odebírány a analyzovány vzorky koksu během 

různých injektovaných objemů prachového uhlí. Na základě výsledků získaných během 

rozboru odebraných vzorků bylo zjińtěno, ņe alkálie ovlivňují vlastnosti koksu (zejména CSR 

a CRI) v oblasti tzv. „mrtvého muņe“. V sedle a oxidačně-redukčním prostoru vysoké pece 

kolísá hodnota „DI“ (index bubnové zkouńky na otěruvzdornost) koksu v závislosti na 

provozních podmínkách. [7] 

Byla také zkoumána míra reaktivity koksu v závislosti na mineralogickém sloņení uhlí 

pouņitého k výrobě (studie australské university The University of New South Wales, Sydney 

a institutu Carbonization research association, Kanada). Na základě uvedených prací lze 

konstatovat, ņe chemické sloņení a mnoņství minerálních látek v pouņívaném uhlí pro výrobu 

koksu mají zásadní vliv na indexy CRI (reaktivitu koksu) a CSR (pevnost koksu), nyní 

poņadované a uznávané ukazatele úrovně vlastností koksu za vysokých teplot. Metoda 

trvalého zvýńení efektivity vysoké pece spočívá ve sníņení teploty redukce oxidů ņeleza 

pomocí vysoce reaktivního koksu. Sníņením teploty redukce oxidů ņeleza z 1000° C                   

na 800° C aņ 900° C s pouņitím vysoce reaktivního koksu, dokáņeme účinněji sniņovat 

mnoņství emisí a spotřebované energie. Nicméně při zplyňování koksu při niņńích teplotách 

dochází k degradaci koksu tím, ņe klesá jeho pevnost, čím se zhorńují jeho mechanické 

vlastnosti, předevńím schopnost vyuņití jako nosné kostry. Také se logicky zhorńuje 

prodyńnost vsázky, coņ má negativní vliv na proudění redukčních plynů ve vysoké peci.  Pro 

eliminaci tohoto stavu bylo například navrņeno pouņití koksu s vyńńím obsahem vápníku. 
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Takto upravený koks je vysoce reaktivní a dostatečně pevný. V předmětných studiích byly 

zkoumány různé druhy koksu připravené z uhlí různého mineralogického sloņení. Chemické 

látky a minerály zahrnovaly například – kaolín, křemen, plagyoklas, muskovit, bauxit, rutil, 

apatit, sádru, kalcit, oxidy hliníku, sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku, pyrit, siderit, hematit, 

magnetit, síru atd. Jejich přídavky byly voleny v dostatečně nízké koncentraci (0,1 aņ 2 %), 

aby běņně sledované parametry koksu (faktor stability, pevnost za studena , střední kusovost) 

zůstaly konstantní. Jen za těchto podmínek bylo moņno změny indexů CRI a CSR přisoudit 

vlivu přidaných látek. Vzorky uhlí byly postupně zplyňovány s oxidem uhličitým a byl 

pozorován vliv mineralogického sloņení pouņitého uhlí na výslednou reaktivitu a pevnost 

vyrobeného koksu. Na základě získaných výsledků je jasné, ņe index CRI je ovlivňován 

předevńím chemickým sloņením popela výchozího uhlí, a ņe index CSR je závislý na CRI          

a na těch parametrech karbonizace, které určují pevnost koksu za studena. Minerály 

obsahující vápník a ņelezo katalyzují reaktivitu koksu a zhorńují CSR. Účinnost vápníku je 

závislá na minerální formě, ve které je přítomen. Fosfor sniņuje reaktivitu koksu. 

Z dosaņených výsledků dále vyplývá, ņe reaktivita koksu se objektivně zvyńuje s rostoucím 

mnoņstvím katalytických minerálů v krystalických fázích například sulfidů ņeleza. Ņelezo           

a draslík jsou větńinou přítomni v hlinito-silikátové fázi. Sodík je zastoupen pouze v amorfní 

fázi. U draslíku a sodíku v nekrystalické (amorfní) fázi nebylo prokázáno, ņe by měly mít 

zásadní vliv na reaktivitu koksu. V dalńí části této diplomové práce je podrobněji popsán 

přímý vliv sloučenin sodíku a draslíku na hodnoty CRI a CSR. [4, 11] 

Dalńí studií (Nippon Steel Corporation, Environment & Process Technology Center, 

Japan) bylo zkoumáno reakční chování vysokopecního koksu s vysokým obsahem ņeleza           

a jeho vliv na pokles teploty v oblasti „reserve zone“ (oblast teplot okolo 900° C) ve vysoké 

peci. Vlivem katalytického účinku ņeleza se podařilo vyrobit vysoce reaktivní koks 

s vysokým obsahem ņeleza (dále jen „ņelezný“ koks) karbonizací směsi uhlí. Kromě toho byl 

„ņelezný“ koks připraven karbonizací briket vyrobených ze směsi uhlí a prachové ņelezné 

rudy. Prachová ņelezná ruda sniņuje schopnost spékání uhlí => index bubnové zkouńky 

pevnosti koksu se zhorńuje (DI
150

15). Naopak velmi zvyńuje reaktivitu vyrobeného koksu 

(index reaktivity koksu JIS a CRI). Z uvedeného vyplývá, ņe vlastnosti spékání směsi uhlí-

ņelezná ruda je nutné upravit tak, aby byl vyroben koks poņadovaných vlastností, tzn. pevný           

a zároveň dostatečně reaktivní.  Postup zkouńky byl následující. Vysokopecní koks (vzorek         

č. 1, velikost 9-11 mm) a „ņelezný“ koks (vzorek č. 6 a 7, velikost 9-15 mm) byly v reakční 

zkumavce na simulátoru podrobeny CRS zkouńce (zkouńka reaktivity)  jak samostatně (kaņdý 
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vzorek á 200g), tak jako směs (100 g „ņelezný“ koks + 100 g vysokopecní koks). Výsledky 

byly zaznamenány do grafu (viz obr. 5).  

 

Obr. 5:  Procentuální vyjádření reaktivity „ņelezného“ koksu a standardního vysokopecního koksu [5] 

Pozorováním reakčního chování  „ņelezného“ koksu ve směsi se standardním vysokopecním 

koksem za přítomnosti alkalických sloučenin bylo zjińtěno, ņe při zahřívání takovéto směsi 

koksu redukčním plynem, „ņelezný“ koks přednostně reaguje poblíņ teploty „reserve zone“, 

coņ způsobuje pokles teploty v oblasti „reserve zone“, zatímco standardní vysokopecní koks 

reaguje jen sporadicky a je tímto chráněn před svou degradací. Bylo také potvrzeno, ņe 

katalytické vlastnost ņeleza a draslíku jsou na sobě nezávislé, a ņe v přítomnosti alkalických 

sloučenin je teplota začátku reakce u „ņelezného“ koksu niņńí neņ u koksu vysokopecního. 

Tyto výsledky ukazují, ņe pouņitím „ņelezného“ koksu bychom mohli dokázat sníņit teplotu 

v oblasti „reserve zone“ ve skutečné vysoké peci, kde by reaktivita koksu byla podporována 

kondenzujícími parami alkalických sloučenin. [5, 6] 

2.3.3   Pevnost koksu a proces výroby surového železa 

Vysoké pece poņadují koks stabilní jakosti s vysokou pevností a otěruvzdorností. Tyto 

poņadavky mohou být za současných podmínek obtíņněji realizovatelné s ohledem na důraz 

kladený na technicko-ekonomické aspekty vysokopecního procesu jako celku. Neustálým 

sniņováním celkové spotřeby vysokopecního koksu dońlo z pohledu vysokých pecí k určité změně 

v náhledu na kvalitu koksu, kdy k jiņ dříve poņadované pevnosti v oblasti zóny „mrtvého muņe“ 

přibývají dalńí poņadavky jako například omezení podílu zrna koksu nad 80 mm, rozńíření 

poznatků o kvalitě koksu, o vlastnostech popela koksu, o obsahu alkálií, síry apod.  S klesajícím 

podílem koksu ve vsázce se zhorńuje prodyńnost vsázky v reakční zóně vysoké pece. Koks 

plní velmi významnou roli jako nosná kostra, tzn. v případě jeho sníņeného mnoņství ve 

vsázce se výrazně zvýńí podíl ņelezné rudy, která po dosaņení určité teploty měkne a taje a tím 
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se zmenńuje prostor, kterým můņe snadno proudit redukční plyn => zhorńuje se prodyńnost 

vsázky, zvyńuje se tlak ve vysoké peci, klesá produktivita výroby. Velký význam koksu, ve 

vztahu k prodyńnosti vsázky ve vysoké peci, začíná při teplotách, při nichņ rudy, tavidla a jiné 

přísady měknou a taví se. Při těchto teplotách pouze koks zůstává v pevném tuhém stavu. 

Z uvedeného důvodu je velmi důleņité znát podmínky, za kterých koks zůstane dostatečně 

pevný a nebude podléhat degradaci i při teplotách nad 1200 - 1300° C. Zkouńení pevnostních 

vlastností koksu jsou v dneńní době běņně prováděné metodami MICUM nebo Nippon Steel 

(indexy CSR a CRI). První informace o sníņení pevnosti koksu při teplotách nad 1300° C se 

objevily jiņ v roce 1977. Od této doby byly na celém světě prováděny různé zkouńky pevnosti 

koksu, a to aņ do teploty 2000° C, coņ je pravděpodobně maximální teplota, kdy můņe 

v prostředí vysoké pece koks existovat v kusovém stavu. Byla vyvinuta různá zařízení 

pracující při zvýńených teplotách, ale ņádné z nich, s výjimkou těch v Nippon Steel, jejich 

zřizovatelé jiņ nevyuņívají. [10, 12] 

V poslední době bylo ve světové literatuře zveřejněno několik článků týkajících se 

vlastností koksu při vysokých teplotách. Uvedené téma také řeńí výzkumné týmy v Polsku. 

Na technické univerzitě v Czenstochowe byly od roku 1999 prováděny studie zahrnující 

změny ve vlastnostech koksu, a to od okamņiku jeho vsazení do vysoké pece aņ po oblast 

kolem výfučen, kde je vystaven maximálním teplotám v rámci vysoké pece.  Po tepelném 

působení na koks byly vyhodnocovány tyto veličiny - Vk faktor krystalizace, La ńířka krystalů 

a střední průměr zrna koksu d002. V tabulce 1 je uvedena charakteristika koksu odebraného 

pomocí horizontální sondy přes dmyńnou armaturu (výfučnu) na vysoké peci v závodě 

Katowice Steel-works.   

Tab. 1:  Obsah prchavé sloņky v koksu a podíl frakce koksu nad 20 mm v závislost na vzdálenosti koksu od 

otvoru výfučny [12] 

Vzdálenost od 
otvoru výfučny                   

(cm) 

Obsah prchavé 
složky                       

(%) 

Podíl frakce koksu 
nad 20 mm                     

(%) 

19 0,25 35 

60 0,32 32 

100 0,28 42 

132 0,01 21 

160 0,80 49 

Dle dosaņených výsledků je moņno konstatovat, ņe chování stejného druhu koksu při 

různých stupních tepelného zatíņení je odlińné. Velikost krystalů koksu extrahovaného              

z oblasti výfučen závisí na velikosti krystalů v původním koksu sázeného do vysoké pece. 
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Srovnáním účinků tepelného zatíņení koksu (ve vysoké peci a při zkouńce tepelné 

rozpadavosti) je zřejmé, ņe velký vliv na strukturu koksu má doba trvání působení vysokých 

teplot kolem 1700° C. Vzorky odebrané z vysokých pecí (tj. vzorky podrobeny tepelnému 

zpracování při velmi vysokých teplotách – nad 2000° C a za poměrně dlouhou dobu – 5 aņ 7 

hodin) dosáhly nejvyńńí krystalizace. Nejniņńí stupeň grafitizace byl zaznamenán u vzorku 

koksu pocházejícího přímo z koksovny, tj. koksu který nebyl vystaven ņádnému tepelnému 

procesu (s výjimkou výrobního procesu). Středního stupně grafitizace bylo dosaņeno                  

u vzorků, které byly tepelně zatěņovány v rámci zkouńky tepelné rozpadavosti. [12] 
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3 VLIV ALKALICKÝCH SLOUČENIN PŘI VÝROBĚ 

SUROVÉHO ŽELEZA 

Přesnou definici ńkodlivých látky při výrobě surového ņeleza nelze definovat. Stejná 

látka můņe působit různě v jednotlivých fázích technologického procesu (například alkalické 

sloučeniny negativně působí na vyzdívku a koks, ale zároveň sniņují viskozitu strusky). 

Některé látky nečiní při výrobě surového ņeleza ņádné potíņe (fosfor), ale se povaņují za 

ńkodlivinu z důvodů naruńování ocelářských pochodů navazujících na výrobu surového 

ņeleza. Význam ńkodlivosti jednotlivých prvků a sloučenin ve vysokopecní výrobě je nutné 

posuzovat komplexně na základě znalostí teorie výroby surového ņeleza. Ńkodlivé látky je 

moņno rozdělit do následujících skupin: 

a) Látky, které působí nepříznivě tím, ņe naruńují průběh technologických procesů. 

b) Látky, které sniņují jakostní parametry výrobků. 

c) Látky, které pońkozují ņivotní prostředí a přírodu. 

d) Látky, které přímo pońkozují, nebo jinak nepříznivě ovlivňují zdraví člověka. 

Mezi nejvýznamnějńí ńkodlivé látky mající vliv na technologie výroby surového ņeleza 

a výroby aglomerátu můņeme zařadit například alkalické oxidy (Na2O a K2O), zinek olovo, 

kadmium atd.. Zkoumání vlivu těchto látek na průběh technologických procesů, na jejich 

sniņování, odstraňování, případně zhodnocení je v zájmu ńirńího okruhu odborníků. [1,9] 

3.1   Vliv alkalických sloučenin na proces výroby aglomerátu 

Alkálie jsou do procesu výroby aglomerátu zanáńeny prostřednictvím vsázených 

materiálů, tj. koksu, aglomeračních rud a recyklovaných materiálů (vysokopecní kaly                

a výhoz). Mnoņství alkalických ńkodlivin v aglomerátu souvisí s jeho bazicitou, s rostoucí 

zásaditostí aglomerátu klesá mnoņství alkalických sloučenin. 

Na  Ústavu výroby ņeleza VŃB – TU Ostrava byla ve spolupráci s VÚHŅ a.s. Dobrá 

provedena série laboratorních spékání za účelem prověření vlivu přídavku alkálií (Na2O           

a K2O) na parametry spékání a kvalitu vyrobeného aglomerátu. Pokusná spékání byla 

provedena na laboratorní pánvi kruhového průřezu. Vsázka pro spékání byla tvořena 

koncentrátem Jugok, aglorudou Krivbas, dolomitickým vápencem (B2 =1,4) a koksem            

(5,5 %). K základní směsi se přidával vratný aglomerát (30 %) a alkálie ve formě Na2CO3            

+ K2CO3. K základnímu obsahu alkálií 0,071 % ve vsázce se postupně přidávalo 0,2 % - 0,4 

% - 0,6 % - 1,0 %  alkálií. 
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Vertikální rychlost spékání klesala z původních (bez přídavku alkálií) 17,8 mm min
-1

 

aņ na přibliņně 13 mm.min
-1

. Výjimkou bylo spékání s 0,2 % alkálií, kde vertikální rychlost 

spékání stoupla na hodnotu 22,4 mm.min
-1

.  Měrný výkon s přídavkem alkálií klesal na 70 aņ 

90 %. Výjimku tvořilo opět spékání s přídavkem 0,2 % alkálií, kde výkon stoupl na 132,1 %. 

Výtěņek aglomerátu (podíl frakce nad 8 mm) s růstem obsahu alkálií ve vsázce mírně stoupal. 

Bubnová pevnost ISO se s přídavkem alkálií mění jen málo, s rostoucím obsahem alkálií jen 

mírně klesá. Termoplastické vlastnosti - interval měknutí dynamický  – i1 se mírně zvyńuje, 

z 242 
o
C při přídavku 0,2 % alkálií na 275 

o
C. Po 65 %  redukci a přídavku 1,0 % alkálií je 

hodnota dynamického intervalu 275 
o
C. Interval měknutí statický - i2 vykazuje nárůst hodnoty 

ze 152 
o
C na 163 

o
C . Po redukci 65 % a přídavku 1,0 % alkálií  se jeho hodnota  výrazně 

zvyńuje na 310 
o
C. Příčinou zvyńování intervalu měknutí je hlavně sniņování teploty počátku 

měknutí dynamické i statické – na 1050 
o
C resp. Na 1010

 o
C. [1, 9] 

3.1.1   Využití recyklovaných surovin při výrobě aglomerátu 

Vzhledem k mnoņství a obsahu ņeleza v jakém se vyskytují vysokopecní kaly a výhoz 

jako vedlejńí produkty vznikající při výrobě surového ņeleza je z ekonomického hlediska 

výhodné jejich opakované pouņití v podobě druhotných surovin. Vysokopecní výhoz je 

produktem  hrubého čińtění plynu v prańníku, kde se zachytí aņ 70 % prachových částic. Jedná 

se o suchý prachový odpad s poměrně vysokým obsahem uhlíku a nízkým obsahem ńkodlivin 

(Pb, Zn, Cd, Na2O, K2O atd.). Veńkerý výskyt vysokopecního výhozu se bez problémů 

zpracovává na aglomeraci. Druhým odpadem je vysokopecní kal, který je produktem 

polojemného a jemného čińtění vysokopecního plynu. Vysokopecní kal obsahuje vyńńí 

mnoņství ńkodlivin, hlavně zinku, olova, kadmia a alkálií. Z tohoto důvodů se vysokopecní 

kal recykluje jen částečně. [1, 8] 

V současné době je kladen stále vyńńí důraz na ekologii a to vńech odvětvích 

průmyslu, hutnictví nevyjímaje. Z uvedeného důvodu jsou prvovýrobní závody nuceny 

zlepńovat technologie v rámci recyklace odpadů, kdy v některých případech je opětovné 

vyuņití omezeno či znemoņněno obsahem ńkodlivých látek (alkálií, zinku, olova atd.). 

3.2   Vliv alkalických sloučenin na proces výroby surového železa 

Naruńování vysokopecního procesu je vyvoláváno celou řadou typických příčin, které 

vedou nejčastěji k náhlým změnám rychlosti proudění plynu nebo poklesu vsázky,                       

k ochlazení nebo nadměrnému ohřátí nístěje pece. Dochází ke změně viskozity strusky, nebo 
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surového ņeleza, k problémům s jejich vypouńtěním z vysoké pece. Větńina z těchto příčin je 

způsobena ńkodlivinami jako jsou alkálie, zinek, olovo apod., a jejich sloučeninami. Mohou 

způsobovat tvorbu nasazenin na vyzdívce pece, zavěńování, klenby, degradaci vyzdívky, 

změna pracovního profilu pece a dalńí. Z těchto důvodů je nutné věnovat zvýńenou pozornost 

těmto prvkům a jejich sloučeninám, aby se předcházelo různým váņným poruchám při 

vysokopecním  procesu.  

Alkálie jsou do vysoké pece vnáńeny ve vńech sloņkách vysokopecní vsázky, 

předevńím rudami a hutními odpady. Značnou část alkálií přináńí také koks. Při koksování           

v provozních podmínkách se mnoņství alkálií nemění. Prakticky vńechny alkálie zůstávají 

v koksu, který do vysoké pece přináńí aņ 35 % z celkového mnoņství. Sodík a draslík 

přicházejí jako sloučeniny (K)Na2O.SiO2, (K)Na2O.Al2O3.xSiO2, (K)Na2O.Fe2O3, v malé 

míře taky jako (K)Na2CO3 nebo (K)NaCl. Obsah Na2O se v aglomerační směsi pohybuje do 

0,1 %, v peletách do 1,2 %. Obsah K2O v aglomerační směsi dosahuje hodnot do 0,08 %, 

v peletách do 1,5 %. Obsah alkálií nad 0,2 % má negativní vliv na metalurgické vlastnosti 

aglomerátu. [1,9] 

Naruńování vysokopecního procesu je vyvoláváno celou řadou typických příčin, které 

vedou nejčastěji k náhlým změnám rychlosti proudění plynu, nebo poklesu vsázky,                    

k ochlazení nebo nadměrnému ohřátí nístěje pece. Dochází ke změně viskozity strusky, nebo 

surového ņeleza, k problémům s jejich vypouńtěním z vysoké pece. Větńina z těchto příčin je 

způsobena ńkodlivinami jako jsou alkálie, zinek, olovo apod., jejich sloučeninami, které  

mohou ovlivnit průběh práci vysoké pece v různých směrech natolik, ņe můņe docházet 

k havarijním situacím. Bylo zjińtěno velké mnoņství havarijních situací, které byly způsobeny 

těmito ńkodlivinami. Např. tvorba nasazenin na vyzdívce pece, zavěńování, klenby, degradace 

vyzdívky, vznik bílých dýmů, změna pracovního profilu pece a dalńí. Z těchto důvodů je 

nutné věnovat zvýńenou pozornost těmto prvkům a jejich sloučeninám, aby se předcházelo 

různým váņným poruchám při vysokopecním  procesu. Z praxe vyplývá, ņe mez přípustnosti 

mnoņství alkálií, která se vyjadřuje součtem Na2O + K2O, se pohybuje (v závislosti na vysoké 

peci a podmínkách jejího provozu) v ńirokém rozsahu 2,5 – 8,5 kg.t
-1

 surového ņeleza [9, 14] 

3.2.1   Cirkulace alkálií ve vysoké peci 

Příčinou cirkulace alkalických sloučenin ve vysoké peci jsou rozdílné fyzikální 

vlastnosti (teploty tání a teploty varu). V tabulce 2 jsou zaznamenány teploty tání a teploty 

varu vybraných alkalických sloučenin.  
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Tabulka 2: Teploty tání a teploty varu vybraných alkalických sloučenin 

Alkálie Teplota tání  (°C) Teplota varu (°C) 

K 63 759 

K2O 881 --- 

K2CO3 901 ---  

 KCN 622 1 625 

K2SiO3 997 --- 

Na 98 883 

Na2O 1 132 --- 

Na2CO3 850 1 600 

NaCN 564 1 530 

Na2SiO3 1 089 --- 

Alkálie se dostávají do vysoké pece hlavně ve formě komplexních silikátů                        

a aluminosilikátů obsaņených v hluńinových sloņkách rudných surovin a v popelu koksu. 

Celková hodnota vstupu alkálií činí obvykle 1 aņ 2 kilogramy na tunu vyrobeného ņeleza, ale 

jsou i případy kdy je tato hodnota několikanásobně vyńńí. Alkalické oxidy obsaņené 

v komplexních sloučeninách se postupným zvyńováním teploty v prostoru vysoké pece 

rozkládají, redukují a vzniklé páry alkalických kovů stoupají zpět k sazebně, kde kondenzují 

na povrchu koksu a ostatních sloņek vsázky a reagují s uhlíkem koksu a s plynnou fází. Oxidy 

a uhličitany se redukují při poměrně nízkých teplotách, silikáty potřebují k redukci teplotu 

podstatně vyńńí. Mezi hlavní rekce alkálií při vzniku kyanidů a uhličitanů ve vysoké peci 

patří: 

2K(g) + 2C + N2  2KCN(g)        (5) 

2Na(g) + 2C + N2  2NaCN(g)       (6) 

2K + 2 CO2(g)  K2CO3 + CO        (7) 

2Na + 2 CO2(g)  Na2CO3 + C       (8) 

2KCN + 4CO2  K2CO3 + N2 + 5CO        (9) 

2NaCN + 4CO2  Na2CO3 + N2 + 5CO    (10) 

Uhličitany sodíku a draslíku, které se taví při teplotách 850C a 901C se nerozkládají 

ani neredukují v pevném stavu. Redukce uhličitanu se uskutečňuje při teplotách vyńńích neņ 

1200C. Proto se tyto sloučeniny usazují na povrchu kusů vsázky v horní části ńachty a klesají 

s ní do oblasti vyńńích teplot. V této oblasti je redukční atmosféra a uhličitany se redukují na 
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kovové páry, které stoupají do  více oxidační oblasti, kde se z nich tvoří znovu uhličitany 

nebo oxidy. Koloběh uhličitanů je tedy koncentrován do horní části vysoké pece. 

Teplota tání kyanidu draselného je 622°C a bod varu 1625°C. Teplota kyanidu 

sodného je 562°C a bod varu 1530°C. Kyanidy alkalických kovů v plynném skupenství se 

mohou vyskytovat v oblastech vysokých teplot nad 1530°C a 1625°C. Kyanidy kondenzují na 

povrchu klesajících kusů koksu a rudné vsázky a to způsobuje jejich koloběh hlavně ve 

střední části vysoké pece. Část kyanidů se v důsledku vysoké rychlosti plynů dostává aņ do 

ńachty, kde je více oxidační prostředí a alkalické kyanidy mohou být reakcí převedeny na 

alkalické uhličitany. 

Důsledkem koloběhu uhličitanů a kyanidů je zvýńení spotřeby koksu, který se 

spotřebovává na jejich redukci (endotermické reakce) ve spodní části vysoké pece. Teplo se 

sice znovu uvolní při následné oxidaci v horní části pece, ale jiņ se nevyuņije, pouze způsobí 

zvýńení teploty vysokopecního plynu. Kyanidy a uhličitany v kapalné fázi mohou způsobovat 

shlukování prachových částic vsázky a sniņovat prodyńnost sloupce vsázky nebo vytvářet 

zárodky nasazenin na stěnách vysoké pece. 

Kromě uhličitanů a kyanidů vznikají také sloņité a teplotně stálejńí silikáty, které jsou 

výsledkem reakcí alkalických oxidů se silikáty obsaņenými např. v popelu koksu. Jednou 

z moņných reakcí je: 

Al4Si4O14 (meta kaolinit) + 2 K2O = 4 (KAlSiO4) (kalsilit)  (11) 

nebo 

K(Mg0,2Fe0,2Al3,6)(Si6,8Al1,2)O22+1,5 K2O =  4(KAl0,9Mg0,05Si1,7Al0,3O5,85+0,2 Fe) (leucit)   (12) 

Vzniklé alkalické silikáty v této formě se koncentrují v popelu koksu a ve spodní části vysoké 

pece se mohou rozpouńtět ve strusce. Tyto reakce probíhají lépe při chodu vysoké pece, ve 

které jsou méně zásadité strusky. Aby se usnadnil přechod alkalických silikátů středem pece 

do struskové zóny je nutné zmenńit délku oxidačních prostor změnou parametrů dmýchaného 

větru. Alkálie, které jsou takto obsaņeny v konečné vysokopecní strusce mohou podle 

předpokladů sniņovat její viskozitu a tedy i zvyńovat tekutost, která je důleņitá pro následné 

odstraňování strusky z vysoké pece. Z výńe uvedeného vyplývá, ņe v horní části vysoké pece 

dochází k recirkulaci hlavně uhličitanů a oxidů, ve střední části k recirkulaci kyanidů                 

a silikáty obsahující alkálie klesají aņ do spodní části vysoké pece, kde se rozpouńtějí ve 

strusce nebo se vracejí do horní části vysoké pece. Schéma koloběhu alkálií ve vysoké peci je 

znázorněno na obr. 6. [1, 9] 
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Obr. 6:  Schéma koloběhu alkálií ve vysoké peci [1] 
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3.2.2   Působení alkalických sloučenin na vysokopecní koks 

Obecně je vliv alkálií na vysokopecní proces v poslední době předmětem velmi 

intenzivního výzkumu ve vńech vyspělých zemích. Význam alkalických sloučenin roste, kdyņ 

si uvědomíte mechanizmus pohybu alkálií ve vysoké peci. Mechanické, chemické a tepelné 

působení na vysokopecní koks způsobuje degradaci zrn koksu buď přímo, nebo nepřímo, 

sníņením jeho pevnosti a následným mechanickým opotřebením. Ovlivnění míry degradace 

koksu v různých částech vysoké pece je moņno charakterizovat následujícím způsobem: 

V suché zóně (kusová vsázka) se uhličitany a sírany (dolomit, ankerit, siderit, pyrit 

apod.) začínají rozkládat a způsobují zplyňování uhlíkové hmoty koksu. Uvnitř koksu 

vznikají zeslabená místa.  

V kohezívní zóně, tedy v oblasti plastického pásma meta aluminosilikáty začínají 

reagovat s recirkulovanými alkáliemi v redukční atmosféře hlavně v osové části pece. Obsah 

alkalických oxidů v popelu koksu se zvyńuje ze vstupní hodnoty kolem 2,5 % na přibliņně 31 

%. Podle sloņení vstupního meta aluminosilikátů vzniká buď (K, Na)AlSiO4, nebo                  

(K, Na)AlSi2O6. Po nasycení se reakce zpomalují. Zvláńť dobrou redukční a akumulační 

schopnost má minerál KAlSiO4. Pod kohezivní zónou je tvorba alkalických silikátů potlačena, 

obsah alkálií v koksu klesá. Meta aluminosilikáty vstupují do strusky, coņ můņe sniņovat 

pevnostní charakteristiky koksu v této oblasti. Zóna je charakteristická vysokým obsahem tzv. 

volných alkálií. 

V nepohyblivé zóně (tzv. mrtvý muņ) prokapávající kov v této oblasti proniká do 

pórovité struktury koksu a způsobuje jeho degradaci. Míra degradace závisí na vnitřní 

struktuře uhlíkové hmoty. Alkálie, které jsou pevně vázané na silikáty nezpůsobují v této 

oblasti potíņe.  

V oblasti aktivního prstence dochází ke spalování koksu, k jeho mechanické 

degradaci. Zároveň dochází k rozpadu popela a k odpaření veńkerých alkálií. Při nejvyńńích 

teplotách dochází ke grafitizaci koksu, coņ je dalńí mechanizmus degradace koksu, tzn. nad 

teplotou 1600C se z SiO2 a CaO, nacházejících se v popelu koksu, mohou tvořit karbidy. Při 

vyńńích teplotách se karbidy rozkládají, kovový křemík a vápník se odpařují a vzniklý uhlík 

jako grafit se usazuje v pórech koksu. Proces grafitizace je funkcí teploty. Vlivem rostoucí 

teploty dochází k nárůstu krystalů grafitu, čímņ vznikají napětí v kusech koksu, sníņí se jeho 

pevnost a zvětńí se jeho pórovitost. Mohou rovněņ vznikat mechanická napětí důsledkem 

změny součinitele tepelné roztaņnosti grafitu spojené se změnou teploty. Výsledky zkoumání 
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koksu prokázaly, ņe sodík se hromadí kolem pórů, kdeņto draslík se usazuje na stěnách pórů. 

Toto je způsobeno niņńím ionizačním potenciálem draslíku (4,39 eV), čímņ tento prvek lépe 

předává elektron uhlíku neņ sodík, který má ionizační potenciál vyńńí (5,138 eV).  

Ve struskové zóně se koks ponořený do strusky pomalu rozpouńtí v tavenině. Alkálie 

se rozpouńtějí ve strusce jako kalsilit KAlSiO4 a melilit (Ca,Na)2 (MgAl)(SiAl)7 .Rozpuńtěné 

alkálie ve strusce opouńtějí vysokou pec. [1, 6] 

Degradace koksu plynnou fází je reakcí typicky povrchovou, ale přesto současně 

probíhají i strukturální změny uvnitř koksové hmoty. Katalytický vliv alkalických uhličitanů 

na průběh Boudouardovy reakce byl jednoznačně prokázán při zkouńkách CRI – CSR. 

Zvýńený obsah alkálií na kusech koksu tedy zvyńuje několikanásobně reaktivitu koksu (podle 

některých literárních pramenů aņ 6 krát) a sniņuje jeho pevnost CSR.  

Zkouńka CSR vyvinutá japonskou firmou NSC (Nippon Steel Corporation) je 

zkouńkou pevnosti vysokopecního koksu po jeho reakci s CO2 (při vysokých teplotách). 

Současně se určuje hodnota reaktivity koksu CRI. Metodika měření kvality koksu tedy 

nejlépe vystihuje jeho pravděpodobné chování ve vysoké peci, tj. působení pecních plynů při 

vysoké teplotě a postupném sestupu vsázky ve vysoké peci (mechanické namáhání). Určuje 

vlastnosti koksu ve spodní, tepelně i chemicky nejvíce namáhané části vysoké pece. 

Cílem experimentů bylo analyzovat vliv Na2O a K2O na vysokoteplotní vlastnosti 

metalurgického koksu. V laboratoři VŃB – TU Ostrava, na katedře metalurgie, byly 

prováděny zkouńky CSR – CRI. Vzorek koksu o hmotnosti 200 g a zrnitosti 19 – 22,4 mm byl 

po dobu 120 minut podroben reakci s CO2 při teplotě 1100 
0
C. Na tuto teplotu se vzorky 

koksu ohřejí v inertní atmosféře (N2). Po reakci s CO2 byl koks namáhán v rotačním bubnu 

celkem 600 otáčkami. Hodnotil se úbytek hmotnosti koksu po reakci a podíl koksu o zrnitosti 

nad 10 mm po bubnové zkouńce.  

V rámci této experimentální práce byly provedeny zkouńky pro stanovení hodnot CSR 

a CRI na dodaných vzorcích vysokopecních koksů vyrobených v pěchovaným provozu            

a v sypném provozu. Graf závislosti hodnot CRI a CSR na koncentraci alkalického roztoku 

při pěchovaném provozu je znázorněn na obr. 7. 

Vzorky koksu byly před vlastním měřením drceny postupně na dvou čelisťových 

drtičích a poté byl nadrcený koks tříděn pomocí speciálních sít se čtvercovými otvory                  

o rozměrech 19 mm a 22,4 mm. Teplota v peci má mít při měření konstantní hodnotu             

1100 
0
C. V laboratorních podmínkách se tato hodnota vlivem citlivosti regulátoru pohybovala 
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v rozmezí 1090 – 1110 
0
C. Před provedením zkouńek byly jednotlivé vzorky namáčeny 

v přísluńných alkalických roztocích. Tyto alkalické roztoky byly připraveny rozpuńtěním 

KOH a NaOH v poměru 2:1 ve vodě. 

Jeńtě před namáčením vzorků v přísluńných alkalických roztocích byly vzorky 

vysuńeny v suńárně při teplotě 150 
0
C po dobu 2 hodin. Potom byly vzorky vařeny 5 min 

v alkalických roztocích. Po následném odlití roztoku byly vzorky po okapání zváņeny.             

Po opětovném vysuńení v suńárně (150 
0
C, 2 hodiny) byly vzorky znovu zváņeny (m1).           

Po tomto přípravném procesu byly vzorky připraveny pro provedení zkouńky CRI – CSR. Pro 

měření byly pouņity roztoky se 2, 5, 8, 10, 15, 30 a 45 % alkálií. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7:  Graf závislosti hodnot CRI a CSR na koncentraci alkalického roztoku [1] 

Z grafického vyjádření je zřejmé, ņe s rostoucím obsahem alkálií roste reaktivita 

koksu, kterou popisuje hodnota CRI. Naopak hodnota CSR, která vyjadřuje pevnost koksu po 

reakci s CO2 za vysokých teplot, výrazně klesá. Výsledky měření reaktivity a pevnosti koksu 

zcela jasně dokumentují negativní vliv zvýńeného obsahu alkálií na koks. Alkalické 

sloučeniny působí katalyticky na průběh Boudouardovy reakce, zvyńují hloubku a objem pórů 

a tím zvyńují degradaci kusů koksu při jeho mechanickém namáhání. S rostoucím obsahem 

alkálií ztrácí vysokopecní koks svou pevnost a zvyńuje svou reaktivitu, coņ se projeví 

výrazným zmenńováním kusů koksu v oblasti pod kohezivní zónou, sníņením prodyńnosti 

vsázkového sloupce a sníņením výrobnosti vysoké pece. 
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Vzorky koksu , které byly nasyceny koncentráty s vysokým obsahem alkálií, měly 

pevnost po reakci s CO2 blízkou nule. Koks, jeņ byl nasycen 45 % roztokem alkálií, měl 

hodnotu CSR při obou měřeních nulovou. Koks nasycený 30 % alkalickým roztokem  rovněņ 

vykazoval  hodnotu CSR velmi nízkou. 

Cílem experimentů bylo stanovení termoplastických vlastností popela koksu a vliv 

alkalických roztoků na tyto vlastnosti. Dnes si kaņdý výrobce koksu v ČR a SR pravidelně 

hodnotí parametry CSR a CRI na vlastním zařízení. Prospělo to hlavně výrobcům koksu, kteří 

vyváņejí část své produkce do zahraničí, protoņe neznalost parametrů vyrobeného koksu CSR 

a CRI jsou dnes při jeho prodeji  značným handicapem. [1, 9] 

3.2.3   Působení alkalických sloučenin na rudnou vsázku 

Přítomnost alkálií ve vysoké peci samozřejmě ovlivňuje nejen jakost vysokopecního 

koksu, ale i vlastnosti rudné vsázky. Zvláńť silně ovlivňují termoplastické vlastnosti rud             

a jejich redukovatelnost. Určité mnoņství draslíku se můņe dostat do krystalových mříņek 

oxidů ņeleza. Ionty draslíku mohou krystalickou mříņku zdeformovat a v konečném důsledku 

působit jako katalyzátor redukce. Plynný draslík můņe redukovat oxid ņeleza podle reakce: 

K(g) + FeO(s)  K2O(s) + Fe(s)       (13) 

Tato reakce zvyńuje stupeň zredukování rudy. Oxidy rud během redukce postupně 

ztrácí pevnost, rozpadají se, vznikají jemnozrnné podíly rud, coņ má následně negativní vliv 

na prodyńnost sloupce vsázky. Vzniklé jemnozrnné podíly mají vysokou povrchovou energii, 

snadno se shlukují s okolními částicemi a za přítomnosti nízkotavitelných sloučenin alkálií 

mohou vytvářet nasazeniny na stěně vysoké pece. Absorbují rovněņ větńí mnoņství alkálií, 

vzhledem k vysokému měrnému povrchu. [1, 9] 

3.2.4   Působení alkalických sloučenin na vysokopecní strusku 

Pro stanovení vlivu alkálií na vysokopecní strusku byla na Ústavu výroby ņeleza  VŃB 

– TU provedena série laboratorních měření tepelné závislosti viskozity vysokopecní strusky  

na obsahu alkálií pomocí vibračního viskozimetru. K provozní vysokopecní strusce bylo 

postupně přidáváno   0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 – 5,0 %  alkálií. poměr K2O : Na2O byl 3 : 2         

a měření probíhalo od teploty 1550 
o
C do zatuhnutí strusky. Bylo potvrzeno, ņe přídavek 

alkálií sniņuje viskozitu strusky. Průběh měření byl komplikován tvorbou neznámé 

vysokotavitelné fáze, která při teplotě kolem 1420 
o
C vytvořila ve vrchní části roztavené 

strusky hustějńí vrstvu, která ovlivňovala naměřené hodnoty. Tento efekt byl výraznějńí při 
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měření v grafitovém kelímku (redukční prostředí), neņ při měření v molybdenovém kelímku. 

[1] 

V souvislosti se změnami viskozity strusky při zvýńeném obsahu alkálií ve vysoké 

peci byla provedena také studie AGH-University of science and technology v Krakowě. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit vliv alkalických sloučenin na dynamickou viskozitu primární 

a konečné strusky ve vysoké peci. Rozsah teplot pro primární strusku byl stanoven na 1200 aņ 

1300 
o
C a pro konečnou strusku na 1400 aņ 1500 

o
C. Zkoumané strusky byly následujícího 

sloņení CaO-SiO2-Al2O3-MgO-FeO-TiO2-(K2O + Na2O. Na základě provedených studií             

a analýzou získaných výsledků se dospělo k závěru, ņe zvýńený obsah alkálií u primární          

i konečné strusky způsobuje pokles jejich dynamické viskozity. Vliv alkálií na viskozitu 

strusky je patrný z obrázků 8 (pro primární strusku) a 9 (pro konečnou strusku). [17] 

 

 

 

Obr. 8: Grafické znázornění dynamické viskozity primární strusky s alkalickými přísadami  [17] 
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Obr. 9: Grafické znázornění dynamické viskozity konečné strusky s alkalickými přísadami  [17] 

3.2.5   Působení alkalických sloučenin na vyzdívku pece a nístěje 

Alkálie jsou zanáńeny do vysoké pece ve formě křemičitanů se vsázkou a také jsou 

obsaņeny v popelu koksu. Křemičitany se rozkládají v oblasti vysokých teplot a páry 

alkalických kovů reagují s uhlíkem a dusíkem za vzniku kyanidu. Kyanidy jsou poté unáńeny 

proudem pecního plynu do horních částí pece, kde se rozkládají a váņou na snadno tavitelné 

křemičitany. V horní části ńachty alkálie vystupují ve tvaru chloridu draselného a chloridu 

sodného, kdeņ to v dolní části ńachty penetrují do pórů a prasklin vyzdívkových materiálů           

a reagují s  nimi za tvorby sloučenin: kaliofilit  (K2O.Al2O3.SiO2), sanidin 

(K2O.Al2O3.6SiO2), leucit (K2O.Al2O3.4SiO2), kalsilit (K2O.Al2O3.2SiO2) a nefelin 

((Na,K)2O.Al2O3.2SiO2). Vzniklý kalsilit zvětńuje svůj objem aņ o 6 %, a leucit zvyńuje 

objem dokonce aņ o 10 %, coņ má za následek praskání vyzdívky. Vzniklé sloučeniny 

způsobují také tvorbu snadno tavitelných eutektik a zároveň vzniká sklovina o rozdílném 

součiniteli tepelné roztaņnosti neņ mají hlinito-křemičité materiály, následkem je dalńí 

praskání vyzdívky. Vliv sloučenin draslíku na utváření nasazeniny na vyzdívce vysoké pece          

a typická rozměrná nasazenina jsou znázorněny na obr. 10. [1] 
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Obr. 10:  Vlevo vliv sloučenin draslíku na utváření nasazeniny na vyzdívce vysoké pece, vpravo typická 

rozměrná nasazenina [15] 

Alkálie také působí velmi ńkodlivě na vyzdívku z uhlíkových materiálů, předevńím na 

tu část, která se nachází nad úrovni tekutého ņeleza v nístěji. Pro vyzdívání nístěje se 

nejčastěji pouņívá právě materiál na bázi uhlíku, který bývá přítomen v amorfní, 

semigrafitické nebo grafitické formě. Mezi výhody tohoto materiálu patří vlastnosti jako je 

odolnost vůči strusce, odolnost proti tepelným rázům při malé tepelné roztaņnosti, vysoká 

tepelná vodivost a také odolnost proti alkalickým sloučeninám. Nevýhodou materiálu na bázi 

uhlíku v prostoru nístěje je moņnost oxidace uhlíku s O2, CO2, H2O a rozpustnost uhlíku 

v surovém ņeleze.    

Značný vliv mají alkálie ve stavu kapalném nebo plynném. Způsobují destrukci jak 

uhlíkové tak grafitové vyzdívky a vyvolávají síť prasklin různých rozměrů, a to jiņ při 

nízkých teplotách (400 
o
C). Dopad draslíku je mnohem větńí neņ sodíku. V tekutém nebo 

plynném stavu reagují s uhlíkovým materiálem, za vzniku uhlíko-alkalických 

mezikrystalických spojení. Toto spojení způsobuje zvětńení mezikrystalických prostorů 

v grafitové síti, coņ má za následek vznik lokálních napětí. Vyzdívka na bázi uhlíku můņe být 

pońkozena několika způsoby: 

a) přítomné uhličitany K2CO3 mohou oxidovat uhlík, 
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b) draslík se reakcí s uhlíkem dostane do uhlíkové krystalické mříņky, anizotropní 

roztahování vlivem tepla vede k místním pnutím a výsledkem je zvýńený výskyt 

trhlin aņ poruńení soudrņnosti vyzdívky, 

c) plynný draslík můņe kondenzovat v pórech vyzdívky a reagovat zde s CO nebo CO2 

za vzniku K2CO3, čímņ dochází k rozpínání materiálu a zvyńování pnutí, výsledkem 

je zvýńený výskyt trhlin aņ do poruńení soudrņnosti vyzdívky. 

V souvislosti s tím rozhoduje o rozsahu pońkození jak odolnost materiálu vůči chemickým 

sloučeninám, tak i odolnost vůči mechanickému namáhání. Bezprostřední ohroņení alkáliemi 

hrozí materiálu v místech kde je nejmenńí odolnost vůči chemikáliím. Právě proto jsou tyto 

místa zdrojem napětí, které způsobují praskliny. Zvyńování odolnosti vůči chemikáliím se 

dociluje výrobou grafitových surovin nebo grafitizací hotových výrobků. Teplotní zpracování  

způsobuje zvýńení stupně vnitřního uspořádání struktury materiálu, a tím sníņení chemické 

reaktivity na alkálie. [1] 

3.3   Možnosti řízení množství alkálií ve vysokopecním procesu 

Alkálie je moņno z kovonosných materiálů odstranit přídavkem chloridů nebo 

vytvořením redukčních podmínek. Pouņitím chloridačních činidel se mění na plynné chloridy 

a přecházejí do aglomeračních úletů. Přítomnost chloru ve vsázce vńak můņe způsobovat 

značnou korozi zařízení a vznik jiných nebezpečných ńkodlivin na bázi chloru. 

Aby se předeńlo negativním účinkům působení alkálií (ale i ostatních ńkodlivin) na 

vysokopecní proces je zapotřebí sledovat jejich materiálovou bilanci. Proměnné podmínky 

vysokopecního procesu, hlavně tepelné, mohou způsobovat samovolné odstraňování ńkodlivin 

z pece, čímņ se sníņí jejich mnoņství v oběhu a zamezí se postupné akumulaci ńkodlivin aņ na 

kritickou úroveň. 

Způsoby odstraňování škodlivin ve vysoké peci mohou být dva: 

a) minimalizací mnoņství ńkodlivých látek dodávaných vsázkovými materiály do 

vysoké pece, 

b) pouņitím technologických prostředků k odstranění přebytku ńkodlivin z vysoké 

pece. 

První metoda je podmíněna volbou takových vsázkových surovin, které neobsahují 

minimální mnoņství ńkodlivin. Druhá metoda je mnohem sloņitějńí a náročnějńí. Odstraňování 

alkalických kovů probíhá z více neņ 95 % prostřednictvím vysokopecní strusky. Okolo 3 % je 
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odstraňováno vysokopecním plynem a zbytek cirkuluje ve vysoké peci. Mnoņství 

odstraněných alkálií je přímo závislé na stupni zásaditosti a mnoņství strusky. Při stálém 

mnoņství strusky zvýńení obsahu alkálií ve strusce vyņaduje sníņení její zásaditosti. [1]  
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4   HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ A DISTRIBUCE ALKALICKÝCH 

SLOUČENIN           

Ke zhodnocení mnoņství a distribuci alkalických sloučenin (Na2O a K2O) ve vysoké 

peci nejmenovaného velmi významného vysokopecního provozu v rámci EU byly pouņity 

materiálové bilance vstupních a výstupních surovin. Byly analyzovány údaje za období let 

2006 aņ 2010, kde bylo sledováno mnoņství alkálií jak ve vstupních surovinách (koksu, 

aglomerátu, peletách atd.) tak v produktech vysokopecní výroby (strusce, vysokopecním 

výhozu a kalech). Ve vyrobeném surovém ņeleze nebyl ve sledovaném období obsah Na2O 

ani K2O zaznamenán. Obecně lze říci, ņe největńími zanańeči alkálií do vysoké pece jsou 

aglomerát a koks. Největńí podíl odcházejících alkalických sloučenin je obsaņen ve 

vysokopecní strusce. Podrobnějńí informace k mnoņství konkrétních alkálií v jednotlivých 

vsázkových surovinách a produktech za jednotlivá období jsou obsaņeny v následujících 

kapitolách. Tabulky s materiálovými bilancemi za roky 2006 aņ 2010 jsou vzhledem ke své 

obsáhlosti umístěny v příloze na konci diplomové práce.   

4.1   Materiálová bilance alkalických sloučenin za rok 2006 

V roce 2006 bylo ve sledované vysoké peci vyrobeno 1 106 542 tun surového ņeleza 

při spotřebě 2 349 161 tun vńech vsázkových surovin (z toho bylo 774 025 tun aglomerátu B,          

505 498 tun koksu a 476 606 tun aglomerátu A). Celkové mnoņství alkálií vstupujících do 

vysoké pece prostřednictvím vsázky bylo 3,106 kg.t
-1

 surového ņeleza (z toho Na2O                     

- 1,541 kg.t
-1

 a K2O - 1,565 kg.t
-1

). Celková materiálová bilance Na2O a K2O v prostoru 

sledované vysoké pece (za rok 2006) je uvedena v tabulce 3 v příloze. 

Největńími mnoņství Na2O ze vsázkových materiálů obsahoval aglomerát B             

(31,78 %), koks (21,64 %) a aglomerát A (21,25%). Z pelet to potom byly pelety lebedinké – 

Metalimex 66 (6,04 %). U ostatních vstupních surovin se hodnoty Na2O pohybovaly                  

v rozmezí od 5,15 do 0,20 %. Grafické zobrazení mnoņství Na2O ve vstupních surovinách 

(2006) je na obr. č. 11. Největńí část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve 

vysokopecní strusce (98,94%). Mnoņství Na2O v produktech (2006) je graficky zobrazeno na 

obr. č. 13. 

Největńím zdrojem K2O ze vsázkových surovin byl ve sledované vysoké peci koks 

(38,23 %), aglomerát B (19,04 %), aglomerát A (13,21 %) a pelety michajlovké – Gibraltar 

(11,15 %). U ostatních vstupních surovin se hodnoty K2O pohybovaly v rozmezí od 7,24 do 

0,04  %. Grafické zobrazení mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2006) je na obr. č. 12. 
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Největńí část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve vysokopecní strusce 

(98,83%). Mnoņství K2O v produktech (2006) je graficky zobrazeno na obr. č. 14.  

 

 

 

Obr. 11:  Mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2006) 

 

 

 

Obr. 12:  Mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2006) 
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Obr. 13:  Mnoņství Na2O ve výstupních surovinách (2006) 

 

Obr. 14:  Mnoņství K2O ve výstupních surovinách (2006) 

4.2   Materiálová bilance alkalických sloučenin za rok 2007 

V roce 2007 bylo ne sledované vysoké peci vyrobeno 1 151 500 tun surového ņeleza 

při spotřebě 2 484 570 tun vńech vsázkových surovin (z toho bylo 804 411 tun aglomerátu B,          

525 331 tun koksu a 447 027 tun aglomerátu A). Celkové mnoņství alkálií vstupujících do 

vysoké pece prostřednictvím vsázky bylo 2,925 kg.t
-1

 surového ņeleza (z toho Na2O -           

1,433 kg.t
-1

 a K2O - 1,492 kg.t
-1

). Celková materiálová bilance Na2O a K2O v prostoru 

sledované vysoké pece (za rok 2007) je uvedena v tabulce 4 v příloze. 

Největńími mnoņství Na2O ze vsázkových materiálů obsahoval aglomerát B (30,61 

%), koks (24,83 %) a aglomerát A (18,21 %). Z pelet to byly pelety michajlovské – Gibraltar 

(5,60 %). U ostatních vstupních surovin se hodnoty Na2O pohybovaly v rozmezí od 4,99 do 

0,09  %. Grafické zobrazení mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2007) je na obr. č. 15. 

Největńí část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve vysokopecní strusce 

(98,84%). Mnoņství Na2O v produktech (2007) je graficky zobrazeno na obr. č. 17. 
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Největńím zdrojem K2O ze vsázkových surovin byl ve sledované vysoké peci koks 

(47,99 %), pelety michajlovké – Gibraltar (12,36 %), aglomerát B (11,23 %), pelety 

michajlovské 63 (9,65 %) a aglomerát A (8,98 %). U ostatních vstupních surovin se hodnoty 

K2O pohybovaly v rozmezí od 2,93 do 0,04  %. Grafické zobrazení mnoņství K2O ve 

vstupních surovinách (2007) je na obr. č. 16. Největńí část Na2O odcházejícího v produktech 

byla obsaņena ve vysokopecní strusce (98,77%). Mnoņství K2O v produktech (2007) je 

graficky zobrazeno na obr. č. 18. 

 

Obr. 15:  Mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2007) 

 

 

Obr. 16:  Mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2007) 
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Obr. 17:  Mnoņství Na2O ve výstupních surovinách (2007) 

 

 

Obr. 18:  Mnoņství K2O ve výstupních surovinách (2007) 

4.3   Materiálová bilance alkalických sloučenin za rok 2008 

V roce 2008 bylo ne sledované vysoké peci vyrobeno 1 091 968 tun surového ņeleza 

při spotřebě 2 361 431 tun vńech vsázkových surovin (z toho bylo 635 796 tun aglomerátu B,          

502 742 tun koksu a 391 299 tun aglomerátu A). Celkové mnoņství alkálií vstupujících do 

vysoké pece prostřednictvím vsázky bylo 3,098 kg.t
-1

 surového ņeleza (z toho Na2O -             

1,440 kg.t
-1

 a K2O - 1,658 kg.t
-1

). Celková materiálová bilance Na2O a K2O v prostoru 

sledované vysoké pece (za rok 2008) je uvedena v tabulce 5 v příloze. 

Největńí mnoņství Na2O ze vsázkových materiálů obsahoval koks (25,90 %), 

aglomerát B (24,14 %),  a aglomerát A (17,57 %). Z pelet to potom byly pelety michajlovské 

63 (14,63 %). U ostatních vstupních surovin se hodnoty Na2O pohybovaly v rozmezí od 5,73 

do 0,34  %. Grafické zobrazení mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2008) je na               



36 

 

DONÉ, R. Trendy vývoje distribuce alkalických sloučenin při výrobě surového ņeleza v ČR. VŃB-TU 

Ostrava, FMMI, 2011 

 

obr. č. 19. Největńí část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve vysokopecní 

strusce (98,79 %). Mnoņství Na2O v produktech (2008) je graficky zobrazeno na obr. č. 21. 

Největńím zdrojem K2O ze vsázkových surovin byl ve sledované vysoké peci koks 

(43,87 %), pelety michajlovké 63 (26,61 %), aglomerát B (7,73 %) a aglomerát A (7,35 %).     

U ostatních vstupních surovin se hodnoty K2O pohybovaly v rozmezí od 4,4 do 0,14  %. 

Grafické zobrazení mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2008) je na obr. č. 20. Největńí 

část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve vysokopecní strusce (98,46%). 

Mnoņství K2O v produktech (2008) je graficky zobrazeno na obr. č. 22. 

 

Obr. 19:  Mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2008) 

 

Obr. 20:  Mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2008) 
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Obr. 21:  Mnoņství Na2O ve výstupních surovinách (2008) 

 

Obr. 22:  Mnoņství K2O ve výstupních surovinách (2008) 

4.4   Materiálová bilance alkalických sloučenin za rok 2009 

V roce 2009 bylo ve sledované vysoké peci vyrobeno nejmenńí mnoņství surového 

ņeleza, a to 884 865 tun. Spotřeba vsázkových surovin klesla na 1 940 854 tun (z toho bylo 

539 114 tun aglomerátu A, 438 106 tun koksu a 367 220 tun aglomerátu B). Celkové 

mnoņství alkálií vstupujících do vysoké pece prostřednictvím vsázky bylo 3,867 kg.t
-1

 

surového ņeleza, coņ je nejvíce za sledované období (z toho Na2O – 2,048 kg.t
-1

 a K2O -        

1,819 kg.t
-1

). Celková materiálová bilance Na2O a K2O v prostoru sledované vysoké pece          

(za rok 2009) je uvedena v tabulce 6 v příloze. 

Největńí mnoņství Na2O ze vsázkových materiálů obsahoval aglomerát A (33,31 %), 

aglomerát B (20,46 %) a koks (19,58 %). Z pelet to potom byly pelety michajlovské 63         

(5,64 %). U ostatních vstupních surovin se hodnoty Na2O pohybovaly v rozmezí od 7,04 do 

0,27  %. Grafické zobrazení mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2008) je na obr. č. 23. 
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Největńí část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve vysokopecní strusce (98,65 

%). Mnoņství Na2O v produktech (2009) je graficky zobrazeno na obr. č. 25. 

Největńím zdrojem K2O ze vsázkových surovin byl ve sledované vysoké peci koks 

(45,19 %), aglomerát A (19,76 %), aglomerát B (13,01 %) a pelety michilovské 63 (8,67 %). 

U ostatních vstupních surovin se hodnoty K2O pohybovaly v rozmezí od 5,66 do 0,14  %. 

Grafické zobrazení mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2009) je na obr. č. 24. Největńí 

část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve vysokopecní strusce (98,34%). 

Mnoņství K2O v produktech (2009) je graficky zobrazeno na obr. č. 26. 

 

Obr. 23:  Mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2009) 

 

Obr. 24:  Mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2009) 
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Obr. 25:  Mnoņství Na2O ve výstupních surovinách (2009) 

 

Obr. 26:  Mnoņství K2O ve výstupních surovinách (2009) 

4.5   Materiálová bilance alkalických sloučenin za rok 2010 

V roce 2010 bylo ne sledované vysoké peci vyrobeno 1 030 774 tun surového ņeleza. 

Spotřeba vsázkových surovin byla 2 289 555 tun (z toho bylo 965 333 tun aglomerátu B,         

506 841 tun koksu a 205 809 tun aglomerátu A). Celkové mnoņství alkálií vstupujících do 

vysoké pece prostřednictvím vsázky bylo 3,246 kg.t
-1

 surového ņeleza (z toho Na2O – 1,571 

kg.t
-1

 a K2O - 1,675 kg.t
-1

). Celková materiálová bilance Na2O a K2O v prostoru sledované 

vysoké pece (za rok 2010) je uvedena v tabulce 7 v příloze. 

Největńí mnoņství Na2O ze vsázkových materiálů obsahoval a aglomerát B (39,11 %), 

koks (26,29), aglomerát A (8,68 %) a aglomerát externí – Ukrajina (7,51 %). Z pelet to byly 

pelety michailovské 63 (5,13 %). U ostatních vstupních surovin se hodnoty Na2O pohybovaly 

v rozmezí od 4,48 do 0,38 %. Grafické zobrazení mnoņství Na2O ve vstupních surovinách 

(2010) je na obr. č. 27. Největńí část Na2O odcházejícího v produktech byla obsaņena ve 



40 

 

DONÉ, R. Trendy vývoje distribuce alkalických sloučenin při výrobě surového ņeleza v ČR. VŃB-TU 

Ostrava, FMMI, 2011 

 

vysokopecní strusce (98,89 %). Mnoņství Na2O v produktech (2010) je graficky zobrazeno na 

obr. č. 29. 

Největńím zdrojem K2O ze vsázkových surovin byl ve sledované vysoké peci koks 

(50,50 %), aglomerát B (25,05 %) a pelety michajlovské (8,45 %). U ostatních vstupních 

surovin se hodnoty K2O pohybovaly v rozmezí od 5,17 do 0,20  %. Grafické zobrazení 

mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2010) je na obr. č. 28. Největńí část Na2O 

odcházejícího v produktech byla obsaņena ve vysokopecní strusce (98,43%). Mnoņství K2O        

v produktech (2010) je graficky zobrazeno na obr. č. 30. 

 

Obr. 27:  Mnoņství Na2O ve vstupních surovinách (2010) 

 

Obr. 28:  Mnoņství K2O ve vstupních surovinách (2010) 
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Obr. 29:  Mnoņství Na2O ve výstupních surovinách (2010) 

 

Obr. 30:  Mnoņství K2O ve výstupních surovinách (2010) 
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5 ZHODNOCENÍ ZMĚNY MNOŽSTVÍ ALKALICKÝCH 

SLOUČENIN VE VYSOKOPECNÍ VSÁZCE ZA OBDOBÍ 

2006 – 2010 

Na základě výńe uvedené bilanční analýzy Na2O a K2O lze konstatovat, ņe největńí 

mnoņství těchto ńkodlivin bylo do prostoru vysoké pece ve sledovaném období zanáńeno 

koksem, aglomerátem A, aglomerátem B, peletami michailovskými 63 a peletami 

michailovskými - Gibraltar (viz tabulky 8 a 9). Velmi úzce to souvisí se vsázeným mnoņstvím 

a s obsahem alkálií v uvedených surovinách.   

Tab. 8:  Nejvýznamnějńí zdroje Na2O ve vsázce za období 2006 – 2010 

  

Na2O (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Koks 21,64 24,83 25,90 19,58 26,29 

Aglomerát A 21,25 18,21 17,57 33,31 8,68 

Aglomerát B 31,78 30,61 24,14 20,46 39,11 

Pelety michailovské 63 3,59 4,99 14,63 5,64 5,13 

Pelety michailovské - Gibraltar 5,15 5,60    

Celkem (%) 83,41 84,24 82,24 78,99 79,21 

Tab. 9:  Nejvýznamnějńí zdroje K2O ve vsázce za období 2006 – 2010 

  

K2O (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Koks 38,23 47,99 43,87 45,19 50,50 

Aglomerát A 13,21 8,98 7,35 19,76 5,17 

Aglomerát B 19,04 11,23 7,73 13,01 25,05 

Pelety michailovské 63 7,24 9,65 26,61 8,67 8,45 

Pelety michailovské - Gibraltar 11,15 12,36    

Celkem (%) 88,87 90,21 85,56 86,63 89,17 

Je tedy velmi důleņité provádění pravidelných chemických analýz a sledování 

mnoņství výskytu nejen alkálií, ale ńkodlivých látek obecně ve vsázkových materiálech, 

majících vliv na technologii výroby surového ņeleza. Stejně tak je i velmi významným 

faktorem pro stabilizaci chodu vysoké pece vhodné sloņení a vlastnosti vysokopecní strusky, 

neboť drtivá větńina alkálií (více neņ 98 %), která je z prostoru vysoké pece odváděna, je 

odváděna právě prostřednictvím strusky. Vhodná je struska se sníņenou bazicitou. Ke zvýńení 

obsahu alkálií ve strusce přispívá i její zvýńené mnoņství, coņ není vņdy z technologického 

hlediska přijatelné. Zbylé necelé 2 % alkálií jsou z vysoké pece vylučovány společně 

s vysokopecním plynem (výhoz a kaly).  
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Celkové mnoņství alkálií vstupujících do vysoké pece se průměrně kaņdý rok 

pohybovalo okolo 3 kg.t
-1

 vyrobeného surového ņeleza. Výjimkou byl rok 2009, kdy 

mnoņství vstupujících alkákií dosáhlo hodnoty téměř 4 kg.t
-1

. Hodnota celkové mnoņství 

Na2O a K2O na výstupu z vysoké pece byla v kaņdém roce sledovaného období niņńí neņ na 

vstupu. Rozdílem je mnoņství alkálií, které podléhá koloběhu v prostoru vysoké pece jak jiņ 

bylo zmíněno v teoretické části této diplomové práce. Podrobnějńí informace o mnoņství 

Na2O a K2O na vstupu a výstupu z vysoké pece jsou uvedeny v tabulce 10.  

Tab. 10:  Mnoņství Na2O a K2O obsaņených ve vstupních a výstupních surovinách (mnoņství alkálií je uvedeno 

v kg.t
-1

 surového ņeleza) 

rok 
Vstup do vysoké pece Výstup z vysoké pece  Rozdíl vstup - výstup  

Na2O K2O Na2O+K2O Na2O K2O Na2O+K2O Na2O K2O Na2O+K2O 

2006 1,541 1,565 3,106 1,297 1,522 2,819 0,244 0,043 0,287 

2007 1,433 1,492 2,925 1,096 1,619 2,715 0,337 -0,127 0,210 

2008 1,440 1,658 3,098 1,145 1,615 2,760 0,295 0,043 0,338 

2009 2,048 1,819 3,867 1,476 1,613 3,089 0,572 0,206 0,778 

2010  1,571 1,675  3,246 1,307 1,562 2,869 0,264 0,113 0,377 

 Na obrázku 31 je graficky znázorněno mnoņství zanesených alkálií do sledované vysoké pece 

v období 2006 - 2010. 

 

Obr. 31:  Mnoņství alkálií zanesených do vysoké pece ve sledovaném období  
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Z výńe uvedené tabulky 8 je zřejmé, ņe v roce 2007 dońlo ke zvýńení mnoņství K2O na 

výstupu neņ bylo „dodáno“ prostřednictvím vsázky. Existuje předpoklad, ņe vlivem koloběhu 

a kumulace alkálií ve vysoké peci dońlo ke vzniku nasazeniny v prostoru vysoké pece             

a v uvedeném období nastalo uvolnění nasazeniny obsahující vysoké mnoņství K2O. Následně 

byla tato ńkodlivina vyloučena v produktech vysoké pece.  

V roce 2009 byla zvýńena zejména koncentrace alkálií ve formě Na2O, mnoņství K2O 

oproti průměrným hodnotám za sledované období bylo zvýńeno jen nepatrně. Rozborem 

získaných údajů z bilanční analýzy je zřejmé, ņe jednou z moņností zvýńení hodnoty 

zaneseného Na2O do vysoké pece v roce 2009 byl nárůst hodnot této ńkodliviny u aglomerátu 

A i B oproti předcházejícím obdobím (nárůst celkem o 0,501 kg.t
-1

).  

Jak jiņ bylo v úvodu této části práce konstatováno, nejvíce alkálií (zejména K2O) do 

vysoké pece zanáńí, mimo jiné, koks. Je to dáno jeho chemickým sloņením a mnoņstvím 

pouņívaným při výrobě surového ņeleza. Vývoj mnoņství zanáńených alkálií koksem do 

vysoké pece za období let 2006 aņ 2010 je patrný z grafické zobrazení na obrázku 32. 

 

Obr. 32:  Mnoņství Na2O a K2O zaneseného prostřednictvím koksu do sledované vysoké pece 

 

Chemické sloņení koksu lze ovlivnit kvalitou pouņívaného uhlí při jeho výrobě, coņ je 

z ekonomického hlediska v častých případech nevýhodné. Vyuņívá se proto uhlí i niņńí 
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kvality. Výroba koksu tvoří podstatnou část nákladů na výrobu surového ņeleza. Sníņením 

spotřeby pouņívaného koksu tedy lze dosáhnout značných úspor. Uvedená problematika jak 

chemického sloņení uhlí při výrobě koksu tak moņnosti sníņení spotřeby koksu při výrobě 

surového ņeleza je podrobněji rozebírána v teoretické části této diplomové práce. 

Z uvedeného ovńem vyplývá, ņe k dosaņení uspokojivých technologicko-ekonomických 

výsledků je nutné hledat kompromis mezi kvalitou koksu a jeho pořizovací cenou. 

Dalńím zdrojem alkálií (ve větńí míře Na2O) ve vysoké peci jsou aglomeráty A a B 

vyráběné přímo ve vysokopecním závodě. Aglomeráty svým mnoņstvím pouņívaným ve 

vsázce jednoznačně ovlivňují mnoņství ńkodlivých látek zanáńených do vysoké pece. Jednou 

z moņností zhorńení chemického sloņení aglomerátu z pohledu přítomnosti ńkodlivin je 

pouņití větńího mnoņství recyklovaných druhotných surovin kontaminovaných alkalickými 

sloučeninami. Dalńím zdrojem alkalických sloučenin je zvýńené mnoņství ńkodlivin 

obsaņených v  aglomeračních rudách, které jsou pouņívány jako hlavní součást aglomerační 

vsázky. Vývoj mnoņství zanáńených alkálií aglomeráty do vysoké pece za období 2006 aņ 

2010 je patrný z grafické zobrazení na obrázku 33 a 34. 

 

Obr. 33:  Mnoņství Na2O a K2O zaneseného prostřednictvím aglomerátu A do sledované vysoké  
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Obr. 34:  Mnoņství Na2O a K2O zaneseného prostřednictvím aglomerátu B do sledované vysoké  

Na základě provedených analýz bylo prokázáno, ņe mnoņství vstupu ńkodlivin do 

celého vysokopecního procesu je závislé na obsahu ńkodlivin v jednotlivých vsázkových 

materiálech a podílu těchto surovin ve vsázce. 
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6   ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo s vyuņitím materiálové bilance vstupů a výstupů 

zmapovat mnoņství a distribuci alkalických sloučenin při výrobě surového ņeleza za období 

let 2006 aņ 2010 v provozních vysokopecních podmínkách hutního závodu v rámci Evropské 

unie a dále vyhodnocení vývoje mnoņství alkalických sloučenin ve vysokopecní vsázce 

pouņívané pro výrobu surového ņeleza za uvedené sledované období a identifikovat zdroje 

alkalických sloučenin ve vysokopecním procesu. 

V teoretické částí této diplomové práce byla stručně rozebírána teorie výroby surového 

ņeleza s přihlédnutím na vliv jakosti vysokopecního koksu na výrobu surového ņeleza, 

zejména jeho změnu reaktivity a pevnosti v oblastech různých teplot. Dále byly v teoretické 

části podrobněji popisovány vlivy alkalických sloučenin na celý proces výroby surového 

ņeleza, vliv na proces výroby aglomerátu (rychlost spékání, pevnost aglomerátu, 

termoplastické vlastnosti aglomerátu.), cirkulace alkálií ve vysoké peci, působení na 

vysokopecní koks (reaktivitu a pevnost), na rudnou vsázku (termoplastické vlastnosti – 

teplotu měknutí) a na vyzdívku pece a nístěje. Rovněņ byly v teoretické části rozebrány 

moņnosti řízení mnoņství alkálií ve vysokopecním procesu. 

V experimentální části diplomové práce byly na základě skutečných materiálových 

bilancí (nejmenovaného významného vysokopecního závodu v Evropské unii) za období let 

2006 aņ 2010 analyzovány moņné zdroje alkalických sloučenin a mnoņství jejich distribuce 

do vysoké pece těmito zdroji. Bylo prokázáno, ņe hlavními zanańeči alkálií do vysoké pece 

jsou vysokopecní koks, aglomerát A, aglomerát B a z pelet nejčastěji pelety michajlovské 63 

a pelety michailovské - Gibraltar. Celkové mnoņství alkálií zavlečených vsázkovými 

materiály do vysoké pece se ve sledovaném období pohybovalo v rozmezí 2,925                        

aņ 3,867 kg.t
-1

 vyrobeného surového ņeleza. Větńina alkálií (více neņ 98 %) byla z vysoké 

pece odstraňována prostřednictvím strusky. Pro zvýńení schopnosti strusky pohlcovat 

alkalické sloučeniny je vhodné sníņit zásaditost strusky a zvýńit její mnoņství. Zbylé mnoņství 

Na2O a K2O byly odvedeny z prostoru vysoké pece společně s vysokopecním plynem.   

Distribuce alkalických sloučenin do vysoké pece jednotlivými vsázkovými surovinami 

úzce souvisí s mnoņstvím ńkodlivin v těchto surovinách a podílem uvedených surovin ve 

vsázce. Proto je velmi důleņité provádění chemické analýzy a zjińťování mnoņství ńkodlivin             

u vńech vsázených surovin, zejména vńak u koksu, aglomerátu A a aglomerátu B. Kolísání 

chemického sloņení u těchto uvedených materiálů můņe mít za následek technologické 
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poruchy vysokopecního procesu a nestálou jakost vyráběného surového ņeleza. V průběhu let 

2006 aņ 2010 byl obsah Na2O a K2O ve sledovaných vsázkových surovinách ustálený. Pouze 

v roce 2009 dońlo ke zvýńení obsahu Na2O v aglomerátu A i B, coņ se okamņitě projevilo ve 

zvýńeném celkovém obsahu alkálií ve vysoké peci. Přesto za sledované období nedońlo 

k takovému nárůstu ńkodlivin vstupujících do vysoké pece, který by měl vliv na plynulý chod 

vysoké pece, či způsoboval jiné váņné technologické potíņe.     
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Tab. 3:  Materiálová bilance alkalických sloučenin ve vysoké peci 2006 

 

 

Název 
hmotnost množství   kg.t

-1
   kg.t

-1
  

t kg.t
-1

 %Na2O Na2O % K2O K2O 

Aglomerát A 476 606,00 430,716301 0,076 0,327344 0,048 0,206744 

Aglomerát B 774 025,00 699,498506 0,070 0,489649 0,043 0,297986 

Ocelová struska hrubá 84 007,00 75,918441 0,077 0,058457 0,042 0,031886 

Aglomerát externí - Maďarsko 2 447,00 2,211392 0,243 0,005374 0,219 0,004843 

Pelety michailovské 63 77 462,00 70,003622 0,079 0,055303 0,162 0,113406 

Pelety michailovské - Giblartar 115 611,00 104,479470 0,076 0,079404 0,167 0,174481 

Pelety kackanarské 61 6 880,00 6,217564 0,050 0,003109 0,010 0,000622 

Pelety lebedinské - Giblartar 65 104 446,00 94,389485 0,072 0,067960 0,036 0,033980 

Pelety lebedinské - Metalimex 66 153 817,00 139,006830 0,067 0,093135 0,046 0,063943 

Pelety směs 12 143,00 10,973819 0,171 0,018765 0,182 0,019972 

Kusová ruda - Priedor 32 460,00 29,334610 0,030 0,008800 0,065 0,019067 

Vápenec 16-32  3 631,00 3,281392 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Dolomitický vápenec - kusový 128,00 0,115676 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

KOKS 505 498,00 456,826453 0,073 0,333483 0,131 0,598443 

SUROVINY 2349161,00 2 122,973559   1,540784   1,565373 

              

Surové železo 1 106 542,75 1 000,000000 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Struska 325 762,71 294,396859 0,436 1,283570 0,511 1,504368 

VP kaly 570,61 0,515669 0,103 0,000531 0,134 0,000691 

VP výhoz (kychtový prach) 13 868,00 12,532729 0,106 0,013285 0,136 0,017045 

              

PRODUKTY 1446744,07 1 307,445257   1,297386   1,522103 

              

ROZDÍL 902 416,93 815,528302   0,243398   0,043270 
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Tab. 4:  Materiálová bilance alkalických sloučenin ve vysoké peci 2007 

 

 

Název 
hmotnost množství   kg.t

-1
   kg.t

-1
  

t kg.t
-1

 %Na2O Na2O % K2O K2O 

Aglomerát A 447 027,00 388,212574 0,067 0,260955 0,035 0,134093 

Aglomerát B 804 411,00 698,576293 0,063 0,438692 0,024 0,167658 

Ocelová struska hrubá 92 102,00 79,984329 0,073 0,058389 0,041 0,032794 

Aglomerát externí - Ukrajina 3 508,00 3,046460 0,042 0,001280 0,021 0,000640 

Aglomerát externí - Maďarsko 10 713,00 9,303513 0,239 0,022235 0,192 0,017863 

Pelety michailovské 63 101 717,00 88,334303 0,081 0,071551 0,163 0,143985 

Pelety michailovské - Giblartar 144 459,00 125,452825 0,064 0,080290 0,147 0,184416 

Pelety kostomušské 65 75 193,00 65,300011 0,044 0,028732 0,067 0,043751 

Pelety kackanarské 61 10 620,00 9,222748 0,053 0,004888 0,010 0,000922 

Pelety lebedinské - Giblartar 65 109 383,00 94,991703 0,049 0,046546 0,015 0,014249 

Pelety lebedinské - Metalimex 66 88 387,00 76,758104 0,068 0,052196 0,026 0,019957 

Kusová ruda - Priedor 58 813,00 51,075094 0,023 0,011747 0,031 0,015833 

Vápenec 16-32  10 004,00 8,687794 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Dolomitický vápenec - kusový 2 902,00 2,520190 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

KOKS 525 331,00 456,214277 0,078 0,355847 0,157 0,716256 

SUROVINY 2484570,00 2 157,680217   1,433346   1,492417 

              

Surové železo 1 151 500,57 1 000,000000 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Struska 355 418,85 308,657120 0,351 1,083386 0,518 1,598844 

VP kaly 1 696,67 1,473443 0,083 0,001223 0,114 0,001680 

VP výhoz (kychtový prach) 12 662,20 10,996260 0,105 0,011546 0,166 0,018254 

              

PRODUKTY 1521278,29 1 321,126823   1,096156   1,618777 

              

ROZDÍL 963 291,71 836,553394   0,337191   -0,126361 
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Tab. 5:  Materiálová bilance alkalických sloučenin ve vysoké peci 2008 

 

 

Název 
hmotnost množství   kg.t

-1
    kg.t

-1
 

t kg.t
-1

 %Na2O Na2O % K2O K2O 

Aglomerát A 391 299,00 358,342918 0,071 0,252990 0,034 0,121837 

Aglomerát B 635 796,00 582,247831 0,060 0,347602 0,022 0,128095 

Ocelová struska hrubá 100 244,00 91,801225 0,056 0,051409 0,045 0,040943 

Aglomerát externí - Ukrajina 23 937,00 21,920972 0,084 0,018414 0,036 0,007892 

Pelety michailovské 63 273 754,00 250,697823 0,084 0,210586 0,176 0,441228 

Pelety North shore taconit 53 047,00 48,579262 0,043 0,020889 0,020 0,009716 

Pelety kostomušské 65 86 132,00 78,877769 0,049 0,038650 0,093 0,072962 

Pelety kackanarské 61 31 078,00 28,460541 0,048 0,013661 0,021 0,005977 

Pelety lebedinské 65,5 134 565,00 123,231633 0,067 0,082565 0,030 0,036969 

Pelety QCM BAF Fe65 11 080,00 10,146817 0,048 0,004870 0,023 0,002334 

Kusová ruda - Priedor 95 115,00 87,104201 0,029 0,025260 0,072 0,062715 

Vápenec 16-32  19 619,00 17,966644 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Dolomitický vápenec - kusový 3 023,00 2,768396 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

KOKS 502 742,00 460,399938 0,081 0,372924 0,158 0,727432 

SUROVINY 2361431,00 2 162,545972   1,439821   1,658099 

              

Surové železo 1 091 968,00 1 000,000000 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Struska 333 886,98 305,766268 0,370 1,131335 0,520 1,589985 

VP kaly 5 690,65 5,211371 0,075 0,003909 0,105 0,005472 

VP výhoz (kychtový prach) 12 535,00 11,479274 0,087 0,009987 0,169 0,019400 

              

PRODUKTY 1444080,63 1 322,456913   1,145231   1,614857 

              

ROZDÍL 917 350,37 840,089059   0,294590   0,043242 
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Tab. 6:  Materiálová bilance alkalických sloučenin ve vysoké peci 2009 

 

 

Název 
hmotnost množství   kg.t

-1
    kg.t

-1
 

t kg.t
-1

 %Na2O Na2O % K2O K2O 

Aglomerát A 539 114,00 609,261300 0,112 0,682373 0,059 0,359464 

Aglomerát B 367 220,00 415,001158 0,101 0,419151 0,057 0,236551 

Ocelová struska hrubá 87 863,00 99,295373 0,076 0,075464 0,041 0,040711 

Aglomerát externí - Ukrajina 95 973,00 108,460613 0,133 0,144253 0,033 0,035792 

Pelety michailovské 63 95 541,00 107,972403 0,107 0,115530 0,146 0,157640 

Pelety North shore taconit 11 222,00 12,682161 0,043 0,005453 0,020 0,002536 

Pelety kostomušské 65 118 244,00 133,629424 0,071 0,094877 0,077 0,102895 

Pelety kackanarské 61 18 766,00 21,207755 0,077 0,016330 0,038 0,008059 

Pelety lebedinské 65,5 25 527,00 28,848468 0,093 0,026829 0,035 0,010097 

Pelety QCM BSA 65 45 520,00 51,442875 0,043 0,022120 0,027 0,013890 

Pelety QCM BAF 65 20 627,00 23,310901 0,048 0,011189 0,023 0,005362 

Kusová ruda - Minerfin 34 726,00 39,244405 0,051 0,020015 0,019 0,007456 

Kusová ruda - Priedor 34 101,00 38,538082 0,036 0,013874 0,043 0,016571 

Vápenec 16-32  6 231,00 7,041752 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Dolomitický vápenec - kusový 2 073,00 2,342730 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

KOKS 438 106,00 495,110554 0,081 0,401040 0,166 0,821884 

SUROVINY 1940854,00 2 193,389952   2,048498   1,818907 

              

Surové železo 884 865,00 1 000,000000 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Struska 289 451,86 327,114147 0,445 1,455658 0,485 1,586504 

VP kaly 3 441,78 3,889610 0,128 0,004979 0,103 0,004006 

VP výhoz (kychtový prach) 7 539,00 8,519944 0,176 0,014978 0,267 0,022748 

              

PRODUKTY 1185297,64 1 339,523701   1,475615   1,613258 

              

ROZDÍL 755 556,36 853,866251   0,572884   0,205649 
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Tab. 7:  Materiálová bilance alkalických sloučenin ve vysoké peci 2010 

 

 

Název 
hmotnost množství   kg.t

-1
    kg.t

-1
 

t kg.t
-1

 %Na2O Na2O % K2O K2O 

Aglomerát A 205 809,00 199,664353 0,068 0,136371 0,043 0,086654 

Aglomerát B 965 333,00 936,511957 0,066 0,614352 0,045 0,419557 

Ocelová struska hrubá 107 688,00 104,472860 0,057 0,059550 0,034 0,035521 

Aglomerát externí - Polsko 22 752,00 22,072715 0,065 0,014303 0,040 0,008829 

Aglomerát externí - Ukrajina 144 770,00 140,447738 0,084 0,117976 0,036 0,050561 

Pelety michailovské 63 109 701,00 106,425760 0,076 0,080564 0,133 0,141546 

Pelety Sevgok Leman  33 238,00 32,245644 0,101 0,032633 0,049 0,015865 

Pelety kostomušské 65 40 266,00 39,063816 0,050 0,019376 0,072 0,027931 

Pelety kackanarské 61 17 504,00 16,981399 0,038 0,006453 0,020 0,003396 

Pelety lebedinské 65,5 97 628,00 94,713212 0,074 0,070372 0,031 0,029645 

Kusová ruda - Priedor 28 973,00 28,107980 0,021 0,005903 0,034 0,009557 

Vápenec 16-32  8 710,00 8,449954 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Dolomitický vápenec - kusový 342,00 0,331789 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

KOKS 506 841,00 491,708723 0,084 0,413035 0,172 0,845739 

SUROVINY 2289555,00 2 221,197901   1,570887   1,674802 

              

Surové železo 1 030 774,88 1 000,000000 0,000 0,000000 0,000 0,000000 

Struska 355 394,57 344,783887 0,375 1,292940 0,446 1,537736 

VP kaly 3 126,18 3,032845 0,080 0,002426 0,107 0,003245 

VP výhoz (kychtový prach) 10 203,00 9,898379 0,122 0,012076 0,215 0,021282 

              

PRODUKTY 1399498,63 1 357,715110   1,307442   1,562263 

              

ROZDÍL 890 056,37 863,482791   0,263445   0,112539 
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