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Abstrakt 

Tato diplomová práce popisuje zařízení v jednotlivých spékárnách a technologie 

spékání a chlazení aglomerátu. Proces spékání je na obou spékárnách totoţný. Technologická 

zařízení pro výrobu a chlazení aglomerátu se však jiţ liší, coţ je popsáno v jednotlivých 

kapitolách. 

Byla provedena analýza příčin, majících za důsledek vznik neţádoucích prostojů při 

provozování spékacích pásů z důvodu chlazení aglomerátu. Součástí této analýzy je i návrh 

řešení pro eliminaci jejich prostojovosti a tím tedy i následné zvýšení výroby aglomerátu. 

Cílem této diplomové práce je rozbor a porovnání příčin prostojů vyvolaných 

nedostatečným chlazením aglomerátu na spékárnách Sever a Jih ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Prostoje vyvolané nedostatečným chlazením mají za následek sniţování výroby  

a porušování kontinuity výrobního procesu. 

 

Klíčová slova: aglomerační směs, spékárna, spékací pás, aglomerát, chladicí pás, 

           chlazení aglomerátu. 

Abstract 
 

The aim of my thesis is to analyze and compare reasons of idle times caused by 

insufficient cooling of sinter at sinter plants North and South in company ArcelorMittal 

Ostrava a.s.. Idle times caused by insufficient cooling are resulting in reducing of production 

and violating continuity of production process. 

In the beginning of this thesis I have described equipment of individual sinter plants and 

technologies of sintering and sinter cooling. Sintering process is the same in both sinter 

plants. Technological equipment for production and cooling is already differentiating, what I 

described in detail in individual chapters. 

In the end I performed the analysis of reasons, which are causing idle times in sinter 

cooling and proposed solution for their elimination and subsequent increase of sinter 

production. 

Key words: Sinter plant, sinter, cooling band, sintering band, sinter charge, sinter 

   cooling.
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Seznam pouţitých symbolů a značek 

 

AMO a. s.  ArcelorMittal Ostrava a.s. 

HRI  třídič roštoviny 

JRH     Jiţní rudné hospodářství (Aglomerace Jih) 

SP  spékací pás 

SRH  Severní rudné hospodářství (Aglomerace Sever) 

VP  vysoká pec 

Pc  pracovní čas 

Rτ  relativní doba chlazení 

τch  doba chlazení 

τop  doba ostatních prostojů 

apod.  a podobně 

kap.  kapitola 

např.  například 

příp.  případně 

tzv.  tak zvaných 
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1. Úvod 

Světové zásoby kusových rud pro vysokopecní výrobu surového ţeleza nejsou  

v  kontextu rostoucí celosvětové spotřeby ţeleza dlouhodobě dostatečné. V minulém století 

proto zaznamenaly rozmach úpravnické procesy, které umoţňují efektivně vyuţívat  

i druhotné suroviny, jeţ vznikají při zpracování kovonosných rud. Vývoj těchto procesů 

jednoznačně směřuje k maximálnímu vyuţití rudných surovin formou peletizačních procesů 

či jiným tepelným zpracováním prachových rud. V současné době patří tato oblast zahrnující 

maximální efektivní vyuţití úpravnických procesů mezi klíčové ekonomické indikátory všech 

výrobců surového ţeleza. 

Od poloviny minulého století byly a stále jsou nejrozšířenějšími způsoby úpravy rud 

aglomerace a peletizace. Pro aglomeraci se vyuţívá ţelezných rud zrnitosti pod 10 mm. Růst 

výroby jemnozrnných koncentrátů zrnitosti pod 0,1 mm vyvolal rychlý rozvoj peletizace. 

Peletizace je proces, který zahrnuje dvě operace: výrobu surových kulatých sbalků 

ţádaných rozměrů a následné zpevnění sbalků. Surové sbalky se vyrábějí sbalováním 

jemnozrnného koncentrátu s optimálním přídavkem vody. Jejich následné zpevnění  

se dosáhne ohřevem na teplotu 1 250 aţ 1 300˚C. 

Aglomerace neboli spékání ţelezných rud, je pyrometalurgický děj, kterým se mění 

struktura sloţení výchozích surovin a jehoţ produktem je aglomerát. Při výrobě aglomerátu se 

zaměřujeme kromě kvantity i na jeho kvalitu dodrţováním optimálních  

technicko-ekonomických ukazatelů při jeho samotné výrobě. 

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na sníţení výrobních nákladů a omezení 

negativních vlivů spojených s prostoji při výrobě aglomerátu. Toho lze dosáhnout 

optimalizací technologických parametrů spékacího procesu a v podstatě tak zamezit 

negativním jevům, jejichţ následkem dochází k neţádoucím výpadkům ve výrobě vlivem 

chlazení aglomerátu. 
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2. Popis akciové společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 

Metalurgický kombinát ArcelorMittal Ostrava a.s. je uzavřeným hutním komplexem 

zahrnujícím koksárenské baterie, vysoké pece včetně provozu přípravy vsázky, ocelárenské 

pece, válcovny, rourovny, strojírenský závod a energetiku. 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

ţeleza a oceli a hutní druhovýroby. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky a výroba válcovaných trubek. Strojírenská výroba produkuje z největší 

části důlní výztuţe a silniční svodidla. Servis a obsluţné činnosti sou v převáţné míře 

zajišťovány vlastními obsluţnými závody. 

Rozvoj výrobní základny společnosti po roce 2000 byl orientován do několika hlavních 

směrů. Prvním směrem byla realizace dalších projektů pro sníţení negativních vlivů  

na ţivotní prostředí, druhým pak dosaţení vyššího stupně finalizace výrobků, zejména 

ocelových pásů, a tím i zvýšení přidané hodnoty. Další oblastí investičních projektů jsou 

projekty pro zvýšení kvality finálních výrobků společnosti a v neposlední řadě i do prosté 

obnovy výrobního zařízení a technologií. 

3. Vysoké pece – závod 12 podniku AMO a.s. 

Výstavba závodu Vysoké pece byla zahájena v roce 1949. K prvnímu odpichu došlo  

26. 2. 1952. Závod 12 se nachází ve středu území podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Do vysokopecního závodu 12 patří provozy Vysoké pece, Struskového hospodářství  

a Aglomerace. 

Provoz Vysoké pece tvoří čtyři vysoké pece a obsluţné hospodářství včetně licího stroje 

a čistírny plynu. Vysoké pece jsou v liniovém uspořádání a mají společný odsun surového 

ţeleza a strusky. Vysokopecní rudnou vsázku tvoří ze tří čtvrtin aglomerát, zbývající část 

rudné vsázky tvoří pelety, kusové rudy, struskotvorné přísady a rovněţ druhotné suroviny. 

Vysokopecní koks je dodáván sousedním závodem 10 – Koksovna, část metalurgického 

koksu a tekutá paliva jsou nakupována od externích dodavatelů. 

 V současné době je pro naplnění poţadavků odběratelů surového ţeleza dostatečný 

provoz dvou vysokých pecí. Tři čtvrtiny produkce tekutého surového ţeleza jsou 

spotřebovány závodem 13 – Ocelárna, přibliţně čtvrtina výroby je dodávána do akciové 

společnosti Evraz Vítkovice Steel a.s. Při přebytku surového ţeleza je tento přebytek odléván 
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a zpevňován na licím stroji dle poţadavků zákazníků na chemické sloţení těchto pevných, 

převáţně slévárenských surových ţelez.  

Externím zákazníkům jsou také prodávány výrobky z vysokopecní strusky. Jedná se 

především o struskové kamenivo, vyráběné v několika granulometrických třídách, kterého  

se vyuţívá zejména pro stavební účely a vysokopecní granulát pro další zpracování  

v cementárnách a sklárnách [10]. 

4. Provoz Aglomerace 

Provoz Aglomerace je umístěn mezi provozem Vysokých pecí a závodem Koksovna. Je 

tvořen dvěma samostatnými středisky a to Aglomerace Sever (SRH) a Aglomerace Jih (JRH). 

Aglomerace Sever byla uvedena do provozu v r. 1954 a vyrobila do konce roku 2010 celkem 

116 914 671 tun aglomerátu. Aglomerace Jih byla do provozu uvedena v r. 1970 a výroba do 

konce roku 2010 činila 53 183 779 tun aglomerátu.  

Dále provoz Aglomerace zahrnuje úsek studených cest, kam řadíme úseky vykládky, 

úpraven rud, operativních a polních skladů rud, rudný most, a úsek teplých cest, coţ jsou 

úseky podávacích stolů a spékáren.  

4.1 Vykládka surovin pro Aglomeraci 

Pro středisko Aglomerace Sever je vykládka surovin zajišťována dvěma čelními 

výklopníky, výklopník I. a výklopník II., kde jsou z ţelezničních vozů vykládány suroviny 

pro potřebu aglomerace a převáţná většina surovin pro spotřebu vysokých pecí. Také je zde 

zajišťována vykládka frišovací rudy pro ocelárnu. Materiály jsou po vyklopení dopravovány 

pásovou dopravou do spotřeby aglomerace, na rudný most nebo k homogenizaci. Operativním 

skladem rud, bazických přísad a paliva pro aglomerační vsázku je prachový dvůr, umístěný  

u výklopníku II, který je obsluhován portálovým jeřábem. Úpravna rud slouţí k homogenizaci 

aglomerační vsázky, která probíhá převáţně ve čtyřech homogenizačních kopulích 

trojúhelníkového průřezu, kaţdá o kapacitě 25 aţ 30 tisíc tun. Do homogenizačních kopulí 

jsou zakládány aglorudy, koncentráty a hutní recyklované materiály. Jsou zde také skladovány 

speciální suroviny jako ilmenit pro výrobu aglomerátu s vysokým obsahem TiO2  a jemně 

zrnité metalické brikety pro výrobu aglomerátu s vysokým obsahem ţeleza. Homogenizovaná 

směs je dopravována na úsek třídírny rud a odtud do směšovacích zásobníků. 

Vykládka surovin pro Aglomeraci Jih je zajišťována na třech vykládacích místech: na 

rotorovém výklopníku - výklopník III, výklopné jámě na koleji 337 a výklopné jámě paliva na 
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koleji 356. Výklopník III je opatřen hrubotřídiči a hrubodrtičem pro úpravu kusových 

materiálů. Úpravna rud se skládá z úseku třídírny a homogenizace tvořené třemi 

homogenizačními kopulemi lichoběţníkového průřezu, kaţdá o kapacitě 100 - 150 tisíc tun 

a operativními sklady rud bazických přísad. Do kopulí jsou obvykle zakládány aglorudy, 

koncentráty, jemná ocelářská struska, okuje, separát a bazické přísady o zrnitosti 0 aţ 4 mm. 

Propojení pásové dopravy umoţňuje přímou dopravu materiálů z rotorového výklopníku nebo 

úpravny rud na rudný most do zásobníku náhradního odsunu aglomerátu nebo úpravnu rud 

sever. 

Rudný most a rudný dvůr jsou operativní sklady surovin pro vysoké pece. Rudný most 

je tvořen ze 48. zásobníků, které jsou zaváţeny surovinami podle dispozic vedení provozu 

Vysoké pece [10]. Do zásobníků rudného mostu se provádí vykládka ze samovýsypných vozů 

aglomerátu, pelet, kusových rud. Na rudném mostě dochází k vykládce aglomeračního paliva 

přímo do zásobníků nad koksovými mlýny Aglomerace Sever. Rudný dvůr je rozdělen 

koksovou dopravou na severní a jiţní část. Je obsluhován portálovým jeřábem a můţe slouţit 

i jako úloţiště vyrobeného aglomerátu mimo zásobníky vysokých pecí. 

Polní sklady, které jsou umístěny mimo areál provozu Aglomerace, slouţí 

k uskladňování zásob z kapacitních nebo strategických důvodů. Suroviny jsou zde 

dopravovány v ţelezničních vozech a jejich vykládka nebo nakládka se provádí pomocí 

bagrů. 

4.2 Suroviny pro Aglomerace 

K výrobě aglomerátu je zapotřebí tří základních druhů surovin. Mezi tyto suroviny 

patří: rudy – kovonosná vsázka, struskotvorné bazické přísady a palivo. Kromě těchto 

základních surovin obsahuje aglomerační směs ještě vratný aglomerát suchého či mokrého 

charakteru, recyklované suroviny, jako je např. jemná ocelárenská struska, vysokopecní 

výhoz a okuje. 

4.2.1 Primární vsázka 

Jako základní kovonosné vsázkové suroviny pro proces spékání slouţí přírodní rudy, 

rudné koncentráty a také recyklované hutní odpadní produkty. 

Z přírodních rud se vytřiďují podíly o zrnitosti pod 0 aţ 10 mm v závislosti na 

spékavosti rudy. Nejvhodnější velikost zrn pro spékání je 0,5 - 4 mm.  Příliš velká zrna se při 

spékání neprohřejí a vzájemně se spojují jen tenkými povrchovými vrstvami. Kromě toho 

odebírají svému okolí teplo, čímţ vznikají ve vrstvě aglomerátu málo pevná místa. Úprava 
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koncentrátu záleţí na jeho zrnitosti. Čím je koncentrát jemnější, tím je vhodnější k peletizaci  

a nevhodnější ke spékání [3]. 

Důleţitou vlastností rud a koncentrátů určených k procesu aglomerace je jejich 

spékavost, která se můţe u různých druhů surovin značně lišit. V podstatě však lze spékat 

kaţdou rudu, pokud není překročena horní mez její kusovosti, která je tím niţší, čím hůře je 

ruda spékavá. Někdy i relativně malé podíly špatně spékavých surovin v aglomerační vsázce 

jsou příčinou zhoršení jakosti výrobku a sníţení technicko-ekonomických parametrů výroby 

[3]. Ţelezné rudy lze definovat jako horniny vhodného chemického a mineralogického 

sloţení, z nichţ lze získat ţelezo ţádaného sloţení [4]. Z chemického hlediska rozlišujeme 

čtyři skupiny ţelezných rud: bezvodé oxidy (hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4), hydratované 

oxidy ţeleza (limonit Fe2O3·nH2O), uhličitany (ocelek Fe2O3), křemičitany (chamosit 

[Fe,Mg]15AL10Si11O52). Převáţná většina ţeleza se vyrábí z rud oxidického charakteru.  

4.2.2 Druhotné suroviny 

Jako druhotné suroviny se označují materiály, zpracovávané v hutním procesu, které 

byly jiţ primárně vyuţity pro předem stanovený účel. Jedná se tedy v podstatě o formu 

technologického odpadu, jehoţ vlastnosti umoţňují další vyuţití při aglomeraci. 

Mezi druhotné suroviny řadíme především vysokopecní výhoz, konvertorový výhoz, 

válcovenské okuje, různé kaly s obsahem ţeleza a ocelárenskou strusku. 

Vysokopecní výhoz je prach získaný při čistění vysokopecního plynu, jehoţ předností je 

značný obsah uhlíku (aţ 25%), který sniţuje spotřebu paliva při spékání. Jeho jemnozrnnost, 

špatná smáčivost a přítomnost zinku a olova je pro výrobu aglomerátu neţádoucí. 

Ve formě kalů můţe aglomerační vsázka obsahovat prach z konventorových oceláren, 

jenţ se ale pro sloţitý proces zpracování před samotným pouţitím prakticky nepouţívá. 

Okuje, jsou druhotnou surovinou bohatou na ţelezo. Okuje jsou okysličené plátky kovu 

(oxidy ţeleza), které vznikají při tepelném tváření a při ohřevu kovových slitin na bázi ţeleza 

vlivem atmosférického kyslíku. Vznikají například pří kování nebo válcování. 

Válcovenské okuje, které vznikají na povrchu oceli válcované za tepla, však bývají 

znečištěny mazadly pouţívanými při tomto způsobu tváření oceli. Ohřevem těchto mazadel 

během spékání vsázky dochází k jejich přeměně na vysokomolekulární uhlovodíky s vysokou 

teplotou varu, a vyvolávají tak nebezpečí poţárů v elektrostatických odlučovačích prachu. 

Proto se zbytky mazadel odstraňují vypalováním okují v etáţových nebo fluidizačních pecích 

[3]. V podmínkách společnosti ArcellorMital Ostrava a.s. se pro odstranění olejů pouţívá 

nízkoteplotní desorpce na tzv. výpalovně. 
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Z ocelářských strusek se vyţívají jen zásadité strusky s 38% obsahem Fe a 40 aţ 45% 

obsahem CaO. Pokud nejde o výrobu surových ţelez bohatších na fosfor, trvalý koloběh 

fosforu omezuje vyuţití těchto strusek ve vysokopecní vsázce. Jsou velmi těţko 

redukovatelné, a proto se rozemílají a pouţívají jako přísada v aglomerační vsázce [4]. 

Ocelářské strusky jsou však důleţitým materiálem z hlediska vnosu manganu do aglomerační 

vsázky, kdy nahrazují drahé manganové rudy. 

4.2.3 Struskotvorné bazické přísady 

Jako bazické přísady se v aglomerační a vysokopecní vsázce vyuţívají vápenec, dolomit 

a také dolomitický vápenec (který svým chemickým sloţením leţí na přechodu mezi 

vápencem a dolomitem) a vápno. Tyto přísady mají zásaditý charakter na rozdíl od většiny 

ţelezných a manganových rud, které obsahují hlušinu kyselého charakteru. 

Ve vysokopecním procesu zabezpečují bazické přísady, ve vzájemné optimální 

kombinaci, tvorbu vysokopecní strusky poţadovaného chemického sloţení a optimálních 

technologických vlastností vsázky. Mnoţství bazických přísad dávkovaných do aglomerační 

vsázky se řídí chemickým sloţením rudné části vsázky a poţadovanou bazicitou vyráběného 

aglomerátu. Bazicita aglomerátu (p2) se vypočítává podle vzorce: 
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Poměr jednotlivých druhů bazických přísad pak vychází z poţadavku na obsah MgO ve 

vyráběném aglomerátu. U poţadavků na kvalitu bazických přísad je také nutné limitovat 

obsah SiO2, který sniţuje poměr volných bází. 

4.2.4 Palivo 

Důleţitou sloţkou aglomerační vsázky je palivo. Jako paliva se v aglomeračním procesu 

pouţívá koksový prach, který se získává jako podsítné při třídění vysokopecního koksu,  

a z původní zrnitosti 0 aţ 10 mm se upravuje na mlýnici koksu na poţadovanou zrnitost  

0 aţ 3 mm. Dále je moţné vyuţití náhradních paliv, jako např. mletý antracit. 

 Mezi kvalitativní poţadavky na palivo pro aglomeraci patří minimální mnoţství síry, 

vody, popela a prchavé hořlaviny a maximální obsah uhlíku. 
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4.2.5 Vratný aglomerát 

Neúplné spečení vsázky, mechanická namáhání a opotřebení při transportu jiţ hotového 

aglomerátu jsou příčinou vzniku drobných podílů, které nejsou vhodné vzhledem ke své 

zrnitosti pod 5 mm, ke zpracování ve vysoké peci. Tyto podíly vytříděné z drceného 

aglomerátu se vracejí jako součást  vsázkových surovin zpět do procesu ke zpracování  

a proto se nazývají „vratný“ aglomerát. 

Dokonalým tříděním aglomerátu se dosahuje zvýšené výrobnosti spékacích zařízení, 

neboť drobný aglomerát vracený do aglomerační vsázky zlepšuje v omezeném mnoţství 

podmínky pro spékání. Podíl vratného aglomerátu obvykle bývá v rozmezí 25 aţ 35 % 

vsázky. Zvyšování těchto podílů, při nezměněné výšce vrstvy, vede ke sniţování výrobnosti 

zařízení. Se zvyšováním podílu vratného aglomerátu v aglomerační vsázce dochází k poklesu 

potřebného podílu paliva ve směsi, neboť na slinutí jiţ jednou spečených zrn vsázky se 

spotřebuje méně tepla, neţ na spečení surových zrn. Další příčinou sniţování spotřeby paliva 

je zlepšení podmínek pro přestup tepla vlivem zvýšené prodyšnosti vrstvy. 

Vliv podílu zpětného aglomerátu na pevnost aglomerátu má obdobný průběh jako  

u výrobnosti zařízení: zpočátku se pevnost zvyšuje a potom prudce klesá [3]. 

4.3 Homogenizace rud 

Ţelezné rudy, které jsou spotřebovávány v hutních podnicích mají rozdílné chemické 

sloţení. Homogenizace je technologickou operací, jejímţ účelem je zprůměrnění a stabilizace 

chemických vlastností těchto surovin na takovou úroveň, která zabezpečuje rovnoměrný chod 

vysoké pece bez váţnějších výkyvů chemického sloţení surového ţeleza. 

Homogenizace se uskutečňuje během dopravy rud z místa těţby aţ po zásobníky 

vysokých pecí. Nejúčinněji probíhá homogenizace v homogenizačních skladech, které se liší: 

a) uloţením materiálu buď na vnější volné skládce na rudišti, nebo v krytých 

homogenizačních skladech. 

b) tvarem příčného průřezu zakládané hromady, který můţe být lichoběţníkový 

nebo trojúhelníkový. 

c) typem zařízením pouţitého na zakládání homogenizační hromady [3]. 

Podstatou homogenizace je uskladňování ţelezných rud a koncentrátů v tenkých 

vrstvách na homogenizační hromadu a odběr z této hromady tenkými řezy ve směru 

přirozeného sypného úhlu, nebo ve směru kolmém na uloţené vrstvy [9]. Odebíraná směs 
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obsahuje suroviny ze všech uloţených vrstev, proto je kolísání chemického sloţení 

odebíraných vrstev minimální. 

Suroviny zakládané do kopulí lze podle schopnosti sbalování a ovlivnění fyzikálních 

vlastností aglomerační vsázky rozdělit na: 

1) materiály, které mají dobrou sbalitelnost, nasákavost, dobře se váţou na ostatní 

sloţky vsázky. Zpravidla jde o okysličené hematity (ruské a ukrajinské 

aglorudy, západní aglorudy jako Venezuela, Austrálie, Brazílie apod.) 

2) materiály se špatnou nasákavostí, které se velmi špatně váţou na ostatní 

suroviny a ovlivňují vlastnosti aglomerační vsázky negativně. Jsou to obvykle 

magnetity a jejich koncentráty (Jugok, Michajlovský, Stoilenský, Ingulecký, 

Švédský KBF apod.). 

3) ostatní materiály (výhoz, ocelárenská struska jemná, kaly apod.). 

Při zakládání kopulí je nutno střídat podle moţnosti vrstvy surovin s různými 

vlastnostmi, aby vrstva materiálu špatně vazného materiálu byla vystřídána materiálem 

dobře sbalitelným [10]. 

4.4 Popis technologie spékání 

Proces spékání probíhá v heterogenní soustavě plynná - kapalná – tuhá [8]. Plynná fáze 

zabezpečuje hoření paliva, přenos tepla a redukčně oxidační procesy. Kapalná fáze vzniká 

roztavením jemnozrnných částic a natavením povrchu větších částic. Vzniklá tavenina vytváří 

mezi zrny kapalinové můstky. Po ztuhnutí zabezpečuje kapalná fáze spojení jednotlivých 

částic do pórovitého spečence aglomerátu. Rychlost dějů v soustavě je daná rychlostí 

nejpomalejšího děje, coţ je hoření paliva. 

Aglomerát poţadované kvality lze vyrábět jen z pečlivě promíchané vsázky, aby 

nedocházelo v některých místech spékané vrstvy k neţádoucímu nahromadění stejnorodých 

surovin a v jiných místech naopak k jejich nedostatku. Zvlášť nepříznivě se projevuje 

nerovnoměrné rozdělení zásaditých přísad a paliva. Pro optimalizaci míchání a předpeletizaci 

je nutné znát vlastnosti jednotlivých sloţek aglomerační vsázky a zákonitosti jejich 

vzájemného působení [12]. 

Předpeletizace je jev, kdy směs aglomerační rudy, jemnozrnného koncentrátu, přísad  

a paliva se před samotným spékáním navlhčí a v míchacím bubnu se sbaluje. Cílem 

předpeletizace vsázky je zmenšit podíl jemnozrnných částic a zvýšit prodyšnost směsi. Při 

spékání surovin o zrnitosti pod 0,1 mm výrazně klesá výrobnost aglomeračních zařízení.  



12 

 

Samotný proces spékání začíná okamţikem vznícení palivových zrn na povrchu 

spékané vrstvy [3]. Zaţehnutím paliva v povrchové části vrstvy vnějším tepelným zdrojem  

a účinkem prosávaného vzduchu pak hoření pokračuje i v dalších částech vrstvy ve směru 

prosávaného vzduchu. Doba, během níţ je povrchová vrstva vsázky pod zapalovacím 

zařízením, je 40 aţ 90 s. Teplota plynů vystupujících ze zapalovacího zařízení je 1000 aţ 

1270C.  

Spékanou vsázkou procházejí dvě teplotní vlny (obr. 1), z nichţ jedna je vyvolána 

hořením paliva a druhá přestupem tepla mezi plynnými zplodinami hoření. 

 

 

Obr. 1 Změny teploty ve spékané vrstvě 

 

Po zapálení se vsázka pohybuje na spékacích vozících směrem k drtiči aglomerátu. Po 

celou dobu je vsázka prosávána. Prosávání vzduchu přes spékanou vrstvu na spékacím páse 

zajišťuje pro kaţdý spékací pás samostatný exhaustor. Odsávaná vzdušina postupuje ode dna 

spékacího vozíku do odtahových komor, které ústí do kolektorového potrubí. Odtud prochází 

potrubím přes elektroodlučovače a vyčistěná je vtahována do exhaustoru a vytlačována do 

komína.  
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K sušení aglomerační vsázky dochází mezi body c) a d) – viz obr. 1. Při teplotách okolo 

100 aţ 105 °C je vsázka vlhká a ani při teplotě 120°C se vlhkost zcela neodstraní. K jejímu 

úplnému odstranění dochází v pásmu intenzivního ohřevu při teplotách okolo 350°C. 

Tloušťka pásma sušení je 5 aţ 30 mm. Její velikost závisí na vertikální rychlosti spékání, na 

velikosti sbalků a rychlosti proudění plynu ve spékané vrstvě. 

Na konci spékacího pásu je ztuhlá aglomerační tavenina vyklopena do drtiče 

aglomerátu. Drtič aglomerátu slouţí k rozlámání bloků aglomerátu ze spékacího vozíku 

z těchto důvodů: 

 uvolnění slabých a nespečených míst, aby drobný materiál mohl být 

vytříděn  

 umoţnění dalšího transportu pásovou dopravou 

 urychlení procesu chlazení zmenšením středního průměru spečence  

Podrcený aglomerát z drtičů aglomerátu padá na chladící pás a po odtřídění jemné 

frakce na třídičích, která se vrací, jako vratný aglomerát do spékacího procesu, je poté 

dopravován jako hotový aglomerát do zásobníků rudného mostu. 

Aglomerační spaliny jsou čištěny pomocí čtyřsekčních (SRH) nebo třísekčních (JRH) 

elektroodlučovačů. Odloučený prach z prvních sekcí se vrací buď do vsázky aglomerace, 

nebo vychází ven z procesu. Odloučený prach ze čtvrté (SRH) nebo třetí (JRH) sekce je 

vyváţen ke zpracování externí firmou mimo areál provozu. Technologické uzly dopravy 

aglomerátu jsou odprášeny rovněţ pomocí elektroodlučovačů.  

4.5 Popis způsobu chlazení 

Vyrobený aglomerát má po drcení a třídění teplotu kolem 850˚C. V objektu rudného 

mostu se provádí zaváţení většiny zásobníků gumovými pásy, které jsou schopny přepravovat 

aglomerát při teplotě 100˚C. Z tohoto důvodu je nutné chlazení aglomerátu, které je 

zajišťováno na obou spekárnách chladicími pásy. 

Kaţdý spékací pás je vybaven samostatným chladicím pásem. Na chladicím pásu je 

vyrobený aglomerát chlazen profukovaným vzduchem na teplotu, při které je schopen 

přepravy na gumových pásech odsunových cest aglomerace. Pokud je tato teplota překročena, 

dochází k prostoji na dochlazení vyrobeného aglomerátu. 

Rychlost chladících pásů nastavuje palič operátor dálkovým ovládáním z velínu. 

Informace o této rychlosti jsou monitorovány a vyhodnocovány váţním a dávkovacím 

systémem ELDAT, který komplexně sleduje materiálový tok Aglomerace. Při optimální 
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rychlosti chladicího pásu se na páse nachází dostatečně vysoká vrstva aglomerátu, která není 

rozmetána proudem vzduchu a je dostatečně tenká, aby proud vzduchu byl schopen aglomerát 

dostatečně ochladit.    

Nad kaţdým chladicím pásem jsou pro snímání teploty umístěny dva termočlánky. 

První je umístěn v polovině délky, druhý v horní třetině délky chladicího pásu. Pokud dojde 

k překročení nastavené hodnoty na obou termočláncích, dojde k automatickému odstavení 

chladicího pásu (nastane tzv. lokální nedochlazení aglomerátu) a tím i k odstavení celé linky 

(vznik prostojů na dochlazení aglomerátu). Teprve po poklesu teploty pod stanovenou hranici 

je moţno spékací linku opět znovu zprovoznit. 

Tyto termočlánky neměří teplotu aglomerátu, nýbrţ teplotu vzduchu nad chladícím 

pásem. Teplota je měřena odporovým teplotním detektorem zaloţeném na principu platinové 

cívky navinuté na keramický materiál. 

4.5.1 Chladiče aglomerátů 

Aţ do 50. let se aglomerát chladil prosávaným vzduchem na části spékacího pásu, 

s poměrně vysokou teplotou se dopravoval k vysokým pecím. Protoţe často docházelo 

k poškozování gumových pásových dopravníků, experimentovalo se také s chlazením pomocí 

vody, nebo se aglomerát skladoval určitou dobu na volných skládkách. V současné době se 

chladí aglomerát výhradně jen vzduchem. 

Původně se pouţívaly chladiče s přirozeným prosáváním vzduchu tenkou vrstvou 

aglomerátu, avšak jak výkonnost, tak i účinnost těchto zařízení byly nízké. První chladiče 

aglomerátu s nuceným prosáváním nebo protlačovaním vzduchu vyrobila v první polovině 

50. let západoněmecká firma Lurgi. 

Protoţe je vhodné spojit chlazení aglomerátu s jeho dopravou k místu další manipulace, 

pouţívaly se přímé chladiče. Jeho hlavní součástí je ocelový článkový pás umístěný na 

ocelové konstrukci pod úhlem 10 aţ 19 a poháněný elektromotorem prostřednictvím 

variátoru a hvězdicových kol. 

 Horní větev článkového pásu, kromě ţaluziového dna, je uzavřena pláštěm s dvěma 

ventilátory a komínky. Horký aglomerát se ukládá na pás ve vrstvě 0,5 aţ 0,6 m a je od spodu 

chladících vozíků profukován stlačeným vzduchem, čímţ dochází k jeho postupnému 

ochlazování. 

Jiným typem chladicího pásu je kruhový chladič tzv. karuselový. Pracuje na stejném 

principu jako chladič přímý. Pod názvem Lurgi-Frodingham byl uveden do provozu v roce 

1954 v anglickém závodě Frodingham. Skládá se z obdobných ocelových článků jako chladič 
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přímý, avšak uspořádaných do tvaru prstence a poháněných třecím kolem. Horký aglomerát 

se přivádí na chladič vibračním podavačem a vypouští se postupným sklápěním roštnic [9]. 

Tento typ chladicího pásu se na provozu Aglomerace nepouţívá z důvodu prostorového 

uspořádání spékárny, chladicích pásů a budovy třídiče. Nesmíme ovšem opomenout, ţe tento 

typ chladicího pásu je efektivnější při chlazení aglomerátu a šetrnější k našemu ţivotnímu 

prostředí. Na tomto páse je moţné pouţít systém odprášení, čím sniţujeme tzv. druhotnou 

prašnost. 

4.6 Zařízení a spékání aglomerátu na Aglomeraci Sever 

Aglomerační směs sestavená na podávacích stolech přechází přes I. a II. stupeň míchání 

na spékácí pás, který je tvořen spékacími vozíky. 

Podávací stoly se sestávají z 19 zásobníků. Pod zásobníky je instalováno vynášecí 

zařízení ve formě dávkovací váhy Schenck nebo pásového podavače. Tato zařízení slouţí 

k plynulému dávkování jednotlivých kovonosných surovin, zásaditých přísad a paliva 

v takovém poměru, který zabezpečuje sloţení aglomerátu poţadovaných fyzikálních, 

chemických vlastností, na dopravníkové pásy, kterými je vsázka dopravena do míchacího 

bubnu I. stupně. Váţní a dávkovací systém Schenck je ovládán nadstavbovým systémem 

ELDAT. 

První stupeň míchání je společný pro všechny tři spékácí pásy. Jeho hlavním úkolem je 

míchání a předběţné navlhčení směsi a její sbalování.  

Aglomerát poţadované kvality lze vyrábět jen z pečlivě promíchané vsázky, aby 

nedocházelo v některých místech spékané vrstvy k neţádoucímu nahromadění stejnorodých 

surovin a v jiných místech naopak k jejich nedostatku. Zvlášť nepříznivě se projevuje 

nerovnoměrné rozdělení zásaditých přísad a paliva [12]. 

Po promíchání a předvlhčení je vsázka pomocí dopravníkových pásů S81, S85, S87, 

S89 rozváţená do tzv. velkých zásobníků Z51 aţ Z53 kaţdý o objemu 120 m 3 . Pod těmito 

zásobníky je instalováno vynášecí zařízení v podobě integrační váhy Schenck. Pomocí 

dávkovací váhy Schenck je podávaná směs do míchacího bubnu II. stupně. Pro kaţdý spékácí 

pás je určen jeden míchací buben II. stupně. 

Parametry míchacího bubnu:  

 délka   11 500 mm 

 průměr    3 500 mm 

 otáčky           6 min 1  
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 výkon               300 thod 1  (limitován hmotnostmi) 

 

Hlavním cílem druhého stupně míchaní je dovlhčení aglomerační směsi na optimální 

hodnotu a předpeletizace. Regulace dovlhčení směsi se děje ručně nebo automaticky na 

základě údajů snímaných pomocí neutronových sond Berthold umístěných na dávkovacích 

pásových váhách před bubnem II. stupně míchání. Regulační technika pomocí soustavy 

servoventilů dávkuje do míchacího bubnu optimální mnoţství vody, v závislosti na vlhkosti 

směsi před míchacím bubnem. 

4.6.1 Výroba aglomerátu 

Z míchacího bubnu II. stupně je aglomerační vsázka pomocí kyvného skluzu, který 

potlačuje neţádoucí segregaci aglomerační směsi, dopravena do tzv. malých zásobníků Z54 

aţ Z56, kaţdý o objemu 14 m 3 . Pod těmito zásobníky je směs vynášena podávacím bubnem 

na spékací pás přes šikmou skluzovou desku. Její funkce spočívá v tom, ţe vrstva syrové 

směsi je ukládaná v optimálním mnoţství a poţadované výšce. Zamezí se tím neţádoucímu 

pěchování směsi a její úhel sklonu má pozitivní vliv při přirozené segregaci materiálu, kdy 

vlivem gravitace dochází k ukládání větších sbalků na dno spékacích vozíků osazených 

roštnicemi. 

Od r. 2007 je spékárna vybavena zařízením pro třídění a dávkování roštoviny. Jako 

roštovina slouţí frakce vyrobeného aglomerátu o zrnitosti 12  - 22 mm, která se dávkuje na 

dno spékacích vozíků.  Vrstva roštoviny chrání roštnice  před jejich opotřebením, sniţuje 

propad směsi do kolektorového potrubí a zvyšuje prodyšnost směsi. 

Pro vytřídění potřebného mnoţství roštoviny je dostatečná výroba aglomerátu ze dvou 

spékacích pásů (SP) a to ze SP “B“ a “C“. U jednoplošných třídičů B50 a C50 jsou vyměněny 

stávající síta s oky 5 mm za síta s oky 22 mm. Podsítné frakce (0 – 22 mm) je pouţito pro 

vytřídění roštoviny. Pro účely vytřídění roštoviny je dopravní pás 041 prodlouţen a jeho chod 

je opačný oproti stávajícímu stavu provozu bez roštoviny. Z třídičů B50 a C50 je frakce 0 aţ 

22 mm stávajícími skluzy dopravena na prodlouţený pás 041. Pás 041 dopraví aglomerát na 

nový pás R1. Dopravní pás R1 dopravuje aglomerát frakce 0 – 22 mm z budovy míchání 

novým dopravním mostem do budovy nového třídiče HRI. Dopravní pás R2 je krátký 

podávací pás, který navazuje na dopravní pás R1 a je zaústěn výsypkou na vstupní straně 

dvouplošného třídiče HRI. Horizontální třídič HRI je dvousítný, pohyb materiálu je eliptický 

(dva protisměrně se otáčející excentrické hřídele). Klapa motorická  kalhotová za třídičem 

slouţí k eventuelnímu přesměrování toku jiţ vytříděného nadbytku roštoviny zpět do spotřeby 
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vysokých pecí na pásy O11, O12. Na kaţdou větev kalhotového skluzu klapy navazuje skluz. 

Dopravní pás R3, zpětný aglomerát frakce 0 - 5 mm odtříděné novým třídičem HRI, 

dopravuje z budovy nového třídiče HRI zpět do budovy míchání novým dopravním mostem. 

Dopravní pás R4 dopravuje aglomerát 5 - 12 mm, případně nadprodukci roštoviny z budovy 

třídiče HRI zpět do budovy míchání novým dopravním mostem. Aglomerát je svodkou pásu 

R4 dopraven do prostoru kalhotové motorické klapy. Motorická klapa s kalhotovým skluzem 

umoţňuje střídavě dávkovat aglomerát frakce 5 - 12 (22) mm na stávající reverzní pásy 011, 

012, dle potřeby provozu Aglomerace Sever. Pásový dopravník R5 dopravuje tříděný 

aglomerát 12 - 22 mm (roštovinu) od třídiče do vyrovnávacího zásobníku R19 který je 

umístěn v budově spékárny Aglomerace Sever [10]. 

Vyrovnávací zásobník se třemi výsypkami je uloţený na příčlích rámů v budově 

spékárny na úrovni II. stupně míchání. U třech vyústění ze zásobníku jsou konzoly pro 

uchycení zadního závěsu vibračního podavače. Vibrační podavač vynáší tříděný aglomerát 

z vyrovnávacího zásobníku a tento podává na dopravní pásy. Násypka na pás R6, R7 a R8 

usměrňuje tok materiálu z podavače na dopravní pásy. Je zaústěná do bočního vedení a pevně 

spojená s transportérem. Násypka je vybavená odsávací přírubou pro napojení 

vzduchotechniky. Šikmé části násypky, které přicházejí do styku s dopravovaným materiálem 

jsou chráněny proti opotřebení vystýlkou (čedič, abrasit). Pásové dopravníky R6, R7 a R8 

dopravují tříděný aglomerát (roštovinu) od podavače přes skluzy na spékací pásy “A“, “B“ 

a“C“. Pasové dopravníky jsou napojeny na vzduchotechniku pro odprášení poháněcí a vratné 

stanice. Skluzy jsou zavěšeny přes podvozky na pojezdnou dráhu. Přemístění provozního 

zásobníku z pracovní polohy do polohy staničení je prováděno jen při opravách spékacích 

pásů. V případě poruchy nebo odstávky na nově instalované lince výroby roštoviny, 

umoţňuje reverzní pás 041, po předchozí výměně sít s oky 22 mm ve stávajících  třidičích 

C50 a B50 za síta s oky 5 mm, chod Aglomerace Sever bez výroby roštoviny stávajícím 

způsobem [10]. 

Spékací pás je v podstatě přímý dopravník skládající se ze spékacích vozíků, které se 

posunují nad soustavou odsávacích komor.  

 Hlavní technické parametry spékacího pásu: 

 

 odsávací plocha   95 m 2   

 šířka spékacího pásu   2,5 m 

 odsávaná délka    38 m 

 počet vozíků    96 ks 
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 rozměr vozíku   1 x 2,5 m 

 počet odsávacích komor  20 ks 

 rozměry odsávacích komor  2 x 2,5 m 18 ks 

        1 x 2,5 m 2 ks 

 

Aglomerační vsázka na spékacím pásu se posunuje pod zapalovací hlavu. Ta slouţí 

k primárnímu zapálení povrchové vrstvy a tím k zahájení spékacího procesu. Je sestavena 

z nosného rámu, vyzdívky, klenby, dvou baterií hořáků, čtyř podvozků útlumové komory, 

servošoupátka přívodního potrubí plynu, dvou přívodních kolektorů plynu. Dále je hlava 

vybavena rozvodem koksárenského plynu se dvěma stabilizačními hořáky [10]. 

Plyn vyuţívaný při aglomeraci ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se označuje 

jako „směsný“ a je tvořen ze dvou sloţek, z koksárenského a vysokopecního plynu vlastní 

produkce. Po jejich smíchání v optimálním poměru ve směsné stanici, proudí do 

atmosférických hořáků zapalovací hlavy. 

Hořáky zapalovací hlavy na aglomeraci sever jsou injektorového typu se samočinným 

přisáváním a regulací vzduchu, takţe nepotřebují vzduchový ventilátor. 

 Výhřevnost směsného plynu je závislá na vzájemném poměru těchto plynů. Pohybuje 

se v rozmezí 6 aţ 11 MJm 3 . 

Vzdálenost zapalovacího zařízení od spékané vrstvy má vliv na teplotu povrchu vsázky, 

na výtěţnost aglomerátu a na vertikální rychlost spékání. Optimální vzdálenost zapalovacího 

zařízení od spékané vrstvy je 1 m. 

Hlavní technické parametry zapalovací hlavy: 

 vnitřní rozměry zapalovací hlavy:  délka    1,7 m 

šířka    2,5 m 

výška nad spékanou vrstvou 0,15 m 

 nominální výkon:        2800 kW 

 plyn:         směsný 

 tlak plynu:         3,5 kPa 

 výhřevnost směsného plynu:      7,8 – 8,9 

MJm 3 
hod 1  

 průtok plynu:        1150 – 1300  

m
3
 hod 1  

 počet hořákových baterií:       2 ks 
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 počet injekčních hořáků v jedné baterii:     5 ks 

 mnoţství tepla pro zapalování      75 MJt 1  

 hmotnost zapalovací hlavy      cca 10 t 

 

Na konci spékacího pásu padá spečený aglomerát do drtiče a přes skluzovou desku na 

chladící pás. 

4.6.2 Chlazení aglomerátu 

Kaţdý spékací pás je vybaven samostatným chladicím pásem. Na chladicím pásu je 

vyrobený aglomerát chlazen profukovaným vzduchem na teplotu, při které je schopen 

přepravy na gumových pásech odsunových cest aglomerace. 

Drobný aglomerát, jenţ propadne dnem chladících vozíků roštovitého charakteru, je 

sváděn k opětovnému pouţití soustavou sběrných pásů, které v podstatě kopírují hlavní 

odsunové cesty aglomerátu. Proud vzduchu je usměrňován výfučnami. Časem dochází 

k jejich postupnému zanášení částicemi drobného aglomerátu. Proto jsou opatřeny 

gravitačními uzavíracími klapkami jenţ jsou pomocí závaţí nastaveny tak, ţe se tlakem 

sloupce materiálu samočinně otevřou a po vysypání materiálu nahromaděného v násypce poté 

uzavřou.  

Technické parametry chladicího pásu: 

 délka:    85,031 m 

 šířka:     1,832 m 

 sklon:    18
o
 

 výkon:     220 th 1  

 výška bočnic:   0,5 m 

 rychlost:    1,4 aţ 3,6 mmin 1 . 

 

Kaţdý chladicí pás je vybaven 4 ks axiálních ventilátorů. Parametry ventilátoru: 

 výkon:    60 m
3
s 1  

 tlak    1,6 kPa při otevření klapek 15
o
  

 

Po ochlazení se aglomerát dostává skluzem na třídič aglomerátu, kde dochází k oddělení 

nadsítné a podsítné frakce. Po přetřídění je aglomerát dopravován gumovými pásy na rudný 



20 

 

most. Podsitná část je dopravována gumovým pásem O41 do zásobníku Z57 a odtud je 

dávkována do aglomerační směsi na pás S59 jako vratný materiál. 

4.7 Zařízení a spékání aglomerátu na Aglomeraci Jih 

Vsázka pro spékárnu Jih je sestavována na podávacích stolech, kde je dále dopravována 

přepravníkovými pásy přes první a druhý stupeň míchání na spékácí pás. 

Na podávacích stolech se nachází 15 směšovacích zásobníků, z nichţ je kaţdý vybaven 

pásovou dávkovací váhou Schenk, která je ovládána nadřazeným procesorem Multicont. 

Zásobníky číslo 10 a 11 jsou trvale mimo provoz, pro případ potřeby jsou vybaveny 

talířovými podavači. 

Do zásobníků jsou naváţeny bazické přísady, palivo, ruda a homogenizovaná směs, 

které směřují z podávacích stolů přes dopravníkové pásy 656, 656 a 657 do mezizásobníků 

679 nebo 680, kaţdý o objemu 60 m
3
. Do toku materiálu dávkovaného z mezizásobníku na 

úseku spékárny přibývá vratný aglomerát a kaly, které jsou dopraveny do míchacího bubnu 

I. stupně. 

Vratný aglomerát je na rozdíl od aglomerace sever dávkován ze tří různých dávkovacích 

míst (z třídění I. stupně, z třídění II. stupně a z třídění na zaváţce VP).  

První stupeň míchání je pro oba dva spékací pásy společný a vlhkost směsi musí být po 

průchodu míchacím bubnem rovnoměrná. Směs promíchaná na I. stupni míchání je pásovou 

dopravou dopravována do horních pater a reverzním pásem 302 zaváţena do čtyř zásobníků 

316 aţ 319, kaţdý o objemu 35 m
3
, nad talířovými podavači. 

Technologický uzel míchání II. stupně je tvořen pro kaţdý spékací pás dvěma 

talířovými podavači, sběrným pásem zaváţejícím míchací buben, vlastním míchacím bubnem 

a člunkovým pásem zaváţejícím zásobníky směsi 344 a 346 nad spékacím pásem kaţdý 

o objemu 20m
3
 [10]. 

Parametry míchacího bubnu:  

 délka          10,5 m 

 průměr           3,5 m 

 otáčky           8 min 1  

 výkon               260 thod 1  (limitován hmotnostmi) 
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4.7.1 Výroba aglomerátu 

Z míchacího bubnu II.stupně je pomocí člunkovacího pásu je zaváţen zásobník směsi 

nad kaţdým spékacím pásem aglomerační směsí. Směs je na spékací pás podávána bubnovým 

podavačem. Dopad materiálu na dno spékacích vozíků je usměrňován skluznou segregační 

deskou se sklonem 55
˚ 

opatřenou dvěma vibrátory. Mnoţství směsi na spékacím páse je 

moţné nastavovat regulací počtu otáček bubnového podavače. 

Hlavní technické parametry spékacího pásu: 

 odsávací plocha   75 m 2   

 šířka spékacího pásu   2,5 m 

 odsávaná délka    30 m 

 počet vozíků    80 ks 

 rozměr vozíku   1 x 2,5 m 

 počet odsávacích komor  16 ks 

 rozměry odsávacích komor  1x2,5 m       2ks 

        1,5x2,5m   14ks 

 

Vsázka na spékacím páse se posunuje pod zapalovací hlavu, která slouţí k zapálení 

povrchu aglomerační směsi. K dosaţení maximální kvality aglomerátu je nezbytné provést 

zapálení směsi tak, aby vsázka na spékacím páse byla zapálena rovnoměrně po celé šířce 

spékacích vozíků. Zapalovací hlava se skládá z nosného rámu usazeného na nosných 

kladkách, šamotové vyzdívky, šesti hořáků, servošoupátka přívodního potrubí plynu, dvou 

přívodních kolektorů plynu. Plášť zapalovací hlavy je z běţně válcovaných plechů a profilů. 

Ve spodní části je navařen chladicí rám, kterým se pomocí cirkulace vody plášť chladí. 

Zdrojem vzduchu dmychaného do hořáků jsou elektrické ventilátory. 

Hlavní technické parametry zapalovací hlavy: 

 vnitřní rozměry zapalovací hlavy:  délka    2,9 m 

šířka    3,5 m 

výška nad spékací vrstvou 0,15 m 

 plyn:          směsný 

 tlak plynu:               2 kPa 

 tlak vzduchu              2,5 kPa 

 výhřevnost směsného plynu:       7,8 – 8,9 

           MJm 3 
hod 1  
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 průtok plynu:         2800 m
3
 hod 1  

 průtok vzduchu         4800 m
3
hod

-1
 

 počet hořáků         7 ks 

 hmotnost zapalovací hlavy      cca 14,5 t 

 

Aglomerát je ze spékacího pásu vyklopen a drcen jeţkovým drtičem. Po rozdrcení 

drtičem padá aglomerát na třídič I.stupně, který oddělí aglomerát na dvě frakce : podsitnou 

část a odtříděný aglomerát. Podsítná část, menší 5 mm padá do zásobníků, odkud je 

neregulovaně dávkována přímo do aglomerační směsi na pás 452. Odtříděný aglomerát padá 

přes skluz na chladicí pás. 

4.7.2 Chlazení aglomerátu 

Aglomerát je chlazen profoukáváním vzduchu na chladícím páse. Chladící vzduch je 

dodáván čtyřmi ventilátory o výkonu 80 tisíc Nm
3
hod

-1
 do vzduchové skříně, která je 

umístěna mezi horní a spodní větví chladicího pásu. 

Zajištění odsunu aglomerátu pod 5 mm, propadlého dnem vozíků chladicího pásu je 

obdobné jako na spékárně Sever. Odsun údrobů propadlých do kesonů chladicího pásu je 

zajištěn řetězovým vyhrabovačem, který pracuje v automatickém provozu. Spodní větev 

chladicího pásu je zaplechovaná. Údroby ze spodní větve jsou pomocí řetězů doopravovány 

do prostoru vratné stanice a po gumových pásech 395 a 397 se rovněţ vrací do 

technologického procesu spékání. 

Technické parametry chladicího pásu: 

 délka:    57,221 m 

 šířka:       1,8 m 

 sklon:    18
o
 

 výkon:              130 th 1  

 výška bočnic:      0,35 m 

 rychlost:       1,4 aţ 3,6 mmin 1 . 

 

Z chladícího pásu se ochlazený aglomerát třídí na II. stupni třídění. Odtříděný aglomerát 

je dopravován po přepravníkových pásech na pás umístěný nad zásobníky rudného mostu. 

Podsítná frakce z třídění II. stupně je dopravována do zásobníku 638 a odtud dávkována do 

aglomerační směsi na pás 451. 
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5. Vlivy negativně působící na technologii spékání 

Jak jiţ bylo řečeno v předcházejících kapitolách, při výrobě aglomerátu sledujeme nejen 

jeho kvantitu, ale především jeho kvalitativní parametry. Zhoršení kvality vyráběného 

aglomerátu má přímý vliv na sníţení výrobnosti zařízení a to z důvodu zhoršení prodyšnosti 

směsi a nadměrného výskytu vratného aglomerátu. 

 

Závady mimo spékací pás 

 hrubozrnná směs – Aglomerát vyrobený z hrubozrnné směsi je křehký, silně drobivý 

a nejsou v něm zapečená větší zrna rudy. Hrubozrnná směs můţe pocházet přímo 

z homogenizace zaloţením netříděného materiálu do kopule nebo odebíráním 

segregovaného hrubého zrna z okraje kopule. Také se vyskytuje po čistění a následnému 

vyjíţdění zásobníků na podávacích stolech nebo na spékárně. 

 převlhčená směs - Povrch aglomerátu za zapalovací hlavou je nadměrně tmavý a bez nebo 

jen s minimálními trhlinami. K převlhčení směsi můţe dojít na I. stupni nebo na II. stupni 

míchání. Převlhčená směs můţe pocházet z homogenizace vlivem dlouhotrvajících dešťů. 

 

Obr. 2 Detail převlhčené směsi 
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 nedostatečně navlhčená směs - Povrch aglomerátu na spékacím páse je rozpraskán 

rovnými trhlinami mezi jednotlivými vozíky a má po zapálení zvláštní specifický vzhled. 

Kvalita aglomerátu je zhoršená.  

 podkoksovaná směs - Pásmo hoření na vratné rozetě spékacího pásu má nízkou teplotu. 

Aglomerát je drobný, málo pevný jiţ na chladicím páse a obsahuje zvýšený podíl prachu. 

 překoksovaná směs - Na vratné rozetě je plastické pásmo silně ţhavé a obvykle s vyšší 

teplotou, je moţno pozorovat dohořívání paliva. V ojedinělých případech se ţhavé kusy 

vyskytují po celé délce chladicího pásu. V extrémních případech se tyto ţhavé kusy 

vyskytují i na odsunových linkách za třídičem. 

 výpadky roštoviny – Při přerušení dávkování roštoviny dochází ke sníţení vrstvy směsi na 

spékacím páse, nedostatečnému zapálení a sníţení prodyšnosti směsi. Je zhoršena kvalita 

aglomerátu. 

 dávkování vápna – Po výpadku dávkování nehašeného vápna nedochází  

k očekávanému předehřátí aglomerační směsi, sniţuje se schopnost peletizace jemných 

prachových rud. Dochází ke zhoršení kvality aglomerátu. 

 

Závady na spékacím pásu 

 pěchování směsi na spékacím páse -  Projevuje se nadměrným hromaděním směsi na 

kluzné desce a směs je ukládána s pěchováním. Dochází k němu při vysokých otáčkách 

podávacího bubnu nebo při nadměrném otevření segmentového uzávěru. 
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Obr. 3 Detail napěchované vrstvy směsi 

 

 špatné nebo nerovnoměrné zapálení - Povrch směsi v místech nedostatečného zapálení 

není ocelově modrý, ale je hnědý. Povrch je neztavený, přestoţe je pod ním vidět plastické 

pásmo. Při nerovnoměrném zapálení po šířce spékacího pásu je na vratné rozetě patrná 

deformace pásma hoření. Při špatném zapálení u bočnic spékacích vozíků dochází 

k vysypávání surové směsi z těchto míst. Dochází k výrobě aglomerátu se sníţenou 

kvalitou, který obsahuje zvýšené mnoţství prachu. 

 rýhy ve spékané vrstvě  - Příčinou rýhy bývá cizí předmět zachycený o segmentový 

uzávěr, znečistěný podávací buben směsi nebo znečistěná kluzná deska. Rýhy způsobují 

nerovnoměrné spečení, nerovnoměrné prosávání a tím k opoţděnému spékání v ostatní 

správně dosypané vrstvě. 

 vypadlé roštnice na spékacích vozících -  Způsobují nerovnoměrné prosávání vrstvy, 

kolem díry zůstává nespečená směs. V místech, kde vypadnou roštnice, bývá směs strţena 

podtlakem do kolektorového potrubí a ve vrstvě na spékacím páse se objeví díra, kterou je 

prosáváno nadměrné mnoţství vzduchu. 
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Obr. 4 Detail místa po chybějící roštnici 

 

 velká rychlost spékacího pásu - Na lomu na vratné rozetě je plastické pásmo běţné šířky 

umístěno vysoko nad roštnicemi a pod ním je nespečená směs. Aglomerát je po odtřídění 

směsí kousků s prachem s charakteristickými zbytky nespečené směsi. Dochází k výrobě 

aglomerátu se zhoršenou kvalitou.  

 malá rychlost spékacího pásu - Na vratné rozetě spékacího pásu jsou na lomu při přepadu 

na chladící pás vidět jen malé zbytky ţhavého pásma. Aglomerát je kusový, dobře 

propečený a na chladicím páse jiţ od začátku studený bez ţhavých podílů. Dochází 

k umělému sníţení výkonu spékacího pásu. 

 nedopékání jedné strany spékacího pásu - Závadu lze snadno poznat na vratné rozetě. 

Můţe být způsobena řadou příčin v uzlu dávkování směsi na spékací pás (od nalepenin  

v zásobníku nad spékacím pásem aţ po nevhodně ustavené hladítko). Lze zde uvést 

nedosypávání okrajů a nerovnoměrnost podávání s pěchováním střední části směsi.  

 náhlá ztráta podtlaku - Hlavní příčinou je pokles hladiny vody v hrabicovém pásu, který 

tvoří vodní uzávěr svodů z kolektorového potrubí. Dochází k intenzivnímu přisávání vody 

do kolektorového potrubí. Příčinou poklesu hladiny je nedostatečný přívod vody do 



27 

 

hrabicového pásu nebo netěsnost stavědla pro havarijní vypouštění hrabicového pásu. 

Příčinou ztráty podtlaku můţe být rovněţ porucha sacích klap exhaustoru, jeho výpadek 

nebo porucha regulace. 

6. Statistické vyhodnocení prostojů na chlazení aglomerátu 

Při statistickém zpracování podkladů, bylo nutné nejdříve zvolit veličinu, podle níţ 

budou prostoje vyvolané nedostatečným chlazením definovány. Protoţe spékárnu tvoří 

spékací pásy, které jsou v provozu na sobě nezávislé, nelze provoz a prostoje celé spékárny 

sledovat současně v průběhu dne. Z toho důvodu se při zpracování technicko hospodářských 

ukazatelů na spékárnu pohlíţí tak, jako by ji tvořil jediný spékací pás. Pro spékárnu Sever 

spékácí pás o odsávané ploše 95 m
2
 (pro JRH o odsávané ploše 75 m

2
), který můţe 

provozovat maximálně 72 hodin (48 hodin pro JRH) za kalendářní den. Jde tedy o součty 

provozních časů a prostojů jednotlivých pásů v průběhu dne.  

V průběhu kalendářního dne tedy můţe být spékací pás buď v provozu, nebo odstaven. 

Součet čistého provozního času, nevýrobního času a času odstávek je kalendářní čas. Pro 

potřebu této práce rozdělíme čas prostojů na prostoje vyvolané chlazením a ostatní, kde 

v ostatních prostojích bude započítáván i nevýrobní čas (BO, SO, GO).  

Kalendářní čas ( čK ) pro spékárnu Sever je 72 hodin za den. Z toho vyplývá rovnice (1). 

 
72 OPChčP   [h]    (1) 

Kalendářní čas ( čK ) pro spékárnu Jih je 48 hodin za den. Z toho vyplývá rovnice (2): 

 
 OPChcP  48 [h]   (2) 

 Kde je  čP     je provozní čas [h], 

  Ch    je doba chlazení [h], 

  OP     je doba ostatních prostojů [h]. 

Jednoduchým řešením by bylo vyjádření prostojů vyvolaných chlazením v hodinách. 

Tato hodnota by však nevypovídala nic o tom, k jakému provoznímu času se hodinové 

vyjádření prostojů vyvolaných nedostatečným chlazením vztahuje (jinak je totiţ nutno 

pohlíţet na hodinu prostoje vyvolaného chlazením na SRH v době, kdy spékárna provozovala 

tři spékací pásy při vysokém časovém vyuţití a jinak v době, kdy např. dva spékací pásy byly 

odstaveny v opravě). Abychom došli k objektivnímu výsledku, bylo zapotřebí definovat 

veličinu, která tyto závislosti zohledňuje a pojmenovat ji relativní dobou chlazení. 
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Pak můţeme relativní dobu chlazení ( R ) vyjádřit vztahem: 

 R  = 100
 OP

Ch

Kč 


 [%]   (3) 

 

Relativní doba chlazení je tedy definována procentním poměrem mezi absolutním 

časem prostojů vyvolaných nedostatečným chlazením a kalendářním časem sníţeným  

o ostatní prostoje kromě prostojů vyvolaných chlazením, jak vyplývá z rovnice (3). 

Jmenovatel tedy vyjadřuje dobu, kdy by se zařízení mohlo provozovat, pokud by nebylo 

prostojů vyvolaných nedostatečným chlazením. 

6.1 Vlivy na proces chlazení 

Nezávisle na konstrukci chladiče, základní parametry chlazení jsou určeny zákony 

přenosu tepla ve stacionární vrstvě a závisí hlavně na rychlosti filtrace vzduchu, zrnitosti 

aglomerátu a výšce vrstvy. Rychlost filtrace vzduchu je v podstatě určena prodyšností vrstvy 

a charakteristikou potrubních zařízení [2]. 

Nejhůře se ochlazují zrna aglomerátu nad 100 mm a pod 5 – 10 mm. Neuspokojivé 

chlazení je spojeno s rozloţením prachu na vozíku chladiče. Prach uvolněný v mezerách mezi 

velkými zrny sniţuje prodyšnost vrstvy a zhoršuje podmínky styku vzduchu a aglomerátu 

jako výsledek efektivního povrchu přestupu tepla. Zrna aglomerátu mají dostatečně vysokou 

pórovitost, tepelná vodivost je značně niţší neţ v monolitu. Odvod tepla  

ze středu zrna k povrchu je pomalejší, proto zrna nad 100 mm vypadávají z chladiče se 

ţhavým středem. 

Jak vyplývá z předcházejícího textu, budeme analyzovat vlivy na proces chlazení: 

a) Obsah FeO v aglomerátu, který je ovlivněn kromě vnosu ve vstupních 

surovinách i tepelným průběhem spékání, majícího vliv na pevnost vyrobeného 

aglomerátu. Vyšší obsah FeO je předpokladem vyšší pevnosti aglomerátu. 

b) Zrnitost aglomerátu. Dá se předpokládat, ţe při vyšším výskytu podílu 

aglomerátu pod 5 mm by mělo docházet ke zhoršování podmínek chlazení. 

c) Teplota okolního atmosférického vzduchu. Podle ročních období by měla 

působit pozitivně nebo negativně, protoţe jde o vstupní teplotu chladicího média 

do chlazené vrstvy aglomerátu. 

d) Velikost zrna paliva nad 3 mm. Při vyšších rozsevech zrnitosti paliva by měla 

působit negativně. 
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e) Obsah CaO a MgO v aglomerátu, pro zjištění obsahu CaCO3 a MgCO3 ve 

vsázce. Předpokládáme, ţe při vyšším výskytu uhličitanů na počátku chladicího 

pásu můţe docházet k jejich dodatečnému rozkladu, a tím k pozitivnímu 

působení na chlazení aglomerátu. 

f) Podíl zbytkového uhlíku v aglomerátu. Zde je předpokladem pro dobré 

podmínky chlazení jeho co nejmenší podíl, aby nedocházelo k jeho dohořívání 

na chladicím páse. 

6.2 Rozbor jednotlivých vlivů na chlazení 

Ze souborů dat (zdrojová data budou popsána v kapitole 6.3) byly vytvořeny bodové 

grafy s proloţenými regresními přímkami. Protoţe cílem této diplomové práce je eliminace 

prostojů vyvolaných nedostatečným chlazením, je jako pozitivní chápán takový vliv, který 

vede k poklesu prostojů vyvolaných nedostatečným chlazením. 

a) Dle úvahy v kapitole 6.1 bod a), obsah FeO v aglomerátu se pro jednotlivé 

spékárny jeví takto: 

 podle průběhu regresní přímky pro spékárnu Sever vzrůstající obsah FeO ve 

vyráběném aglomerátu působí spíše negativně, tj. mírně prodluţuje dobu chlazení 

(obr. 5). 

 

  

Obr. 5 Závislost relativní doby chlazení na obsahu FeO [%] v aglomerátu pro SRH 
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 naopak pro spékárnu Jih působí vzrůstající obsah FeO ve vyráběném aglomerátu 

pozitivně, coţ se projevuje zkrácením doby chlazení (obr. 6) 

 

  

Obr. 6 Závislost relativní doby chlazení na obsahu FeO [%] v aglomerátu pro JRH 

 

Lze však říci, ţe obsah FeO v aglomerátu má nepatrný vliv na prostoje vyvolané 

chlazením. 

b) Dle předpokladu v kap. 6.1. b)  s rostoucím podílem aglomerátu pod 5 mm  

dochází ke zvýšování prostojů vyvolaných nedostatečným chlazením (obr. 7) 

především na spékárně Sever. 
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Obr. 7 Závislost relativní doby chlazení na podílu aglomerátu zrnitosti pod 5 mm [%]  

pro SRH 

 

Také pří zrnitosti aglomerátu 5 - 10 mm dochází ke zvyšování doby prostojů na 

chlazení, jak je patrné z obr. 8. 

 

  

Obr. 8 Závislost relativní doby chlazení na podílu aglomerátu zrnitosti 5 - 10 mm [%]  

pro SRH 
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Oproti tomu, při zrnitosti aglomerátu 10 – 20 mm a nad 20 mm dochází ke sniţování 

prostojů z nedostatečného chlazení aglomerátu (obr. 9 a obr. 10). 

 

  

Obr. 9 Závislost relativní doby chlazení na podílu aglomerátu zrnitosti 10 - 20 mm [%]  

pro SRH 

 

  

Obr. 10 Závislost relativní doby chlazení na podílu aglomerátu zrnitosti nad 20 mm [%]  

pro SRH 
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 Na spékárně Jih není závislost relativní doby chlazení na frakci pod 5 mm tak výrazná 

(obr. 11). 

  

Obr. 11 Závislost relativní doby chlazení na podílu aglomerátu zrnitosti pod 5 mm [%] 

 pro JRH 

 

 Naopak při zrnitosti aglomerátu 5 – 10 mm dochází k sniţování prostojů vyvolaných 

nedostatečným chlazením aglomerátu (obr. 12).  

  

Obr. 12 Závislost relativní doby chlazení na podílu aglomerátu zrnitosti 5 – 10 mm 

pro JRH 
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K prodluţování doby chlazení dochází se vzrůstajícím podílem frakce aglomerátu 

nad 20 mm (obr. 13). 

 

  

Obr. 13 Závislost relativní doby chlazení na podílu aglomerátu zrnitosti nad 20 mm 

pro JRH 

 

c) Dle teorie vyslovené v kap. 6.1 c) vliv teploty okolního atmosferického vzduchu, 

byly pouţity průměrné denní teploty z meterologické stanice Ostrava – Mošnov, 

které jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tab. 1 Průměrné denní teploty v letech 2005 – 2010 

 
Rok 

Měsíc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2005 0,1 -3,1 1,2 9,7 14,2 17 19,6 16,9 14,5 9,3 2,7 -1,1 

2006 -6,5 -3,1 0,5 9,7 13,9 18,3 22,4 17,1 16,1 11,2 6,7 3,3 

2007 3,7 2,9 5,7 10,4 15,6 19,2 20 19,2 12,5 8 2,1 -0,4 

2008 1,9 2,9 4 9 13,9 18,3 18,6 18,5 13,5 10,1 6,2 1,7 

2009 -2,9 -0,2 3,6 12,4 14,7 16,4 20,3 19,5 15,6 8,3 6,6 0,2 

2010 -5,7 -1 4,1 9,2 12,7 17,8 20,9 18,6 12,8 6,6 6,9 -4 

 

V letních měsících dochází  k častějším prostojům z důvodů zvýšených nároků na 

chlazení aglomerátu neţ v měsících zimních, především na SRH, jak dokazuje obr. 14, na 

JRH je tato závislost niţší (obr. 15). 
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Obr. 14 Závislost relativní doby chlazení na průměrné měsíční teplotě [°C] pro SRH 

 

 

  

Obr. 15 Závislost relativní doby chlazení na průměrné měsíční teplotě [°C] pro JRH 
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neočekávané. Vliv závislosti relativní doby chlazení na procentuálním podílu 

paliva nad 3 mm je zachycen pro SRH na obr. 16, pro JRH na obr. 17. 
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Obr. 16 Závislost relativní doby chlazení na podílu paliva zrnitosti nad 3 mm [%] 

v aglomerátu pro SRH  

   

 

Obr. 17 Závislost relativní doby chlazení na podílu paliva zrnitosti nad 3 mm [%] 

v aglomerátu pro JRH 

 

e) Oproti očekávání v kap. 6.1 e) je vliv obsahu CaO+MgO v aglomerátu pro 

jednotlivé spékarny rozdílný. Na SRH je vliv obsahu CaO+MgO v aglomerátu na 

relativní dobu chlazení výrazně niţší (obr. 18), neţ u spékarny Jih (obr. 19).  

y = -0,0047x + 0,4942 
R² = 0,0018 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00

Rτ a palivo > 3 mm 

Lineární (Rτ a palivo > 3 mm) 

Rτ 
[%] 

palivo > 3 mm [%] 

y = -0,0111x + 1,098 
R² = 0,0007 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00

Rτ a palivo > 3 mm 

Lineární (Rτ a palivo > 3 mm) 

palivo > 3 mm [%] 

Rτ 
[%] 



37 

 

  

Obr. 18 Závislost relativní doby chlazení na obsahu CaO+MgO [%] v aglomerátu pro SRH 

                 

  

Obr. 19 Závislost relativní doby chlazení na obsahu CaO+MgO [%] v aglomerátu pro JRH 

 

f) Nepotvrdil se negativní vliv podílu zbytkového uhlíku na relativní dobu chlazení 

na spékárnách Sever a Jih dle kap. 6.1 f), (obr. 20 a obr. 21). 
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Obr. 20 Závislost relativní doby chlazení na obsahu zbytkového uhlíku [%] v aglomerátu  

pro SRH 

 

 

  

Obr. 21 Závislost relativní doby chlazení na obsahu zbytkového uhlíku [%] v aglomerátu  

pro JRH 
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6.3 Statistické zpracování prostojů 

Při provádění výpočtů bylo nutné objektivní posouzení. Časové vyjádření prostojů 

vyvolaných nedostatečným chlazením v hodinách se jeví jako neobjektivní veličina z toho 

důvodu, ţe např. 1 hodinu stání na chlazení v době, kdy se provozuje jeden spékácí pás, je 

nutno popisovat jinak neţ 1 hodinu prostoje na chlazení v době, kdy se provozují všechny 

spékací pásy. Proto byla sledována veličina rovná procentnímu podílu času a součtu 

provozního času a prostoje na chlazení (tedy doba, kdy pás byl v provozu nebo mohl být 

v provozu, kdyby nebylo prostoje z nedostatečného chlazení). Veškeré údaje byly převzaty 

z analýz a výkazů provozních údajů Aglomerací Sever a Jih uvedených v příloze na CD č. 1. 

 

Závislost prostojů na Aglomeraci Sever byla sledována v letech 2005 – 2010, 

s výjimkou sledování závislosti na zrnitosti aglomerátu (zde byly dostupné údaje aţ od roku 

2006. Při sledování měsíčních hodnot v daných letech byly zkoumány závislosti relativní 

doby chlazení na jednotlivých vlivech a byly provedeny regresní analýzy (viz příloha SRH na 

CD č. 1). 

 

Rovnice regresní přímky (4): 

 

 qxky           (4) 

Kde je k – směrnice 

         x – hodnota parametru nezávislé proměnné 

          q – posunutí. 

 

Výpočty byly provedeny pro následující vlivy na chlazení aglomerátu: 

 obsah FeO v aglomerátu dle rovnice (4): 

 12598,05693,0  xy         (5) 

korelační koeficient (corr) 0,115362. 

 

 Vliv obsahu FeO v aglomerátu vykazuje poměrně slabou závislost, coţ ostatně 

vyplývá z nízké hodnoty korelačního koeficientu i nevelké těsnosti průchodu regresní 

přímky polem pozorování na obr. 5. Příčinou takové závislosti můţe být protisměrný vliv 

tepelného procesu spékání a zrnitosti vyráběného aglomerátu. Zvyšování obsahu FeO 

v aglomerátu signalizuje vyšší teplotu během spékání a můţe tedy znamenat 
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prodluţování doby nedostatečného chlazení. Zároveň však znamená zvyšování pevnosti 

vyráběného aglomerátu a tím sniţování podílu zrn pod 5 mm, v důsledku čehoţ roste 

prodyšnost profukované vrstvy na chladicím pásu. Podle kladného znaménka směrnice 

regresní přímky (5) převaţuje vliv tepelného procesu nad podílem zrn pod 5 mm. 

 

 zrnitost aglomerátu byla sledována pro velikosti zrn pod 5 mm, 5 – 10 mm,  

10 - 20 mm a nad 20 mm. 

Podle rovnice (4) pak: 

 pro zrnitost pod 5 mm: 

 31675,0481,0  xy          (6) 

korelační koeficient 0,275429 

 pro zrnitost 5 - 10 mm: 

 34997,0025,0  xy          (7) 

korelační koeficient 0,293284 

 pro zrnitost 10 - 20 mm: 

 12082,103052,0  xy         (8) 

korelační koeficient -0,36999 

 pro zrnitost nad 20 mm: 

 07148,001035,0  xy         (9) 

korelační koeficient -0,07379. 

 

Podle vyhodnocení výše korelačních koeficientů má na Aglomeraci Sever vliv 

podíl zrna pod 5 mm a 5 - 10 mm. To nepochybně potvrzuje negativní vliv drobných 

podílů aglomerátu na prodyšnost profukované vrstvy na chladicím páse (obr. 7 a obr. 8). 

Naopak zrnitosti v rozmezí 10 - 20 mm vykazuje vliv příznivý jak je patrné z obr. 9 

(dobrá prodyšnost profukované vrstvy), podíl zrn nad 20 mm na relativní dobu chlazení 

vykazuje slabou závislost (obr. 10). 

 

 průměrná teplota okolního vzduchu, podle rovnice (4): 

 199502,0020333,0  xy       (10) 

korelační koeficient 0,453492. 
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Průměrná teplota okolního vzduchu jako vzduchu na počátku chladicího procesu na 

relativní dobu chlazení vliv vykazuje (obr. 14), coţ je logický důsledek skutečnosti, ţe 

čím niţší bude teplota chladicího média na vstupu, tím intenzivnější bude proces 

chlazení. 

 

 zrnitost paliva (koksu) nad 3 mm z rovnice (4): 

 494176,000469,0  xy       (11) 

korelační koeficient -0,04258. 

 

Vliv podílu paliva o zrnitosti nad 3 mm se zde ukazuje proti počáteční úvaze 

opačný (obr. 16), ale vzhledem k nízké hodnotě korelačního koeficientu (11) má tento 

faktor zanedbatelný vliv. 

 

 Obsah CaO + MgO v aglomerátu podle rovnice (4): 

 553734,001434,0  xy        (12) 

korelační koeficient -0,05657. 

 

Vliv obsahu CaO+MgO v aglomerátu podle směrnice regresní přímky (12) 

odpovídá úvaze o moţném dodatečném rozkladu uhličitanových přísad na chladicím 

páse, ale podle hodnoty korelačního koeficientu jde o vliv velmi malý. 

 

 obsah zbytkového uhlíku v aglomerátu, dle rovnice (4): 

 25886,089213,1  xy       (13) 

korelační koeficient 0,118708. 

 

Mnoţství zbytkového uhlíku v aglomerátu vykazuje podle očekávání negativní vliv 

(obr. 20). Nicméně jde o závislost poměrně málo významnou. 

 

Mezi nejvýznamnější vlivy na SRH patři: 

 obsah FeO v aglomerátu 

 průměrná měsíční teplota okolního vzduchu 

 podíl zrnitosti aglomerátu 0 - 10 mm a 10 - 20 mm. 
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Dále byla zpracována vícenásobná regresní analýza na současný vliv výše 

uvedených veličin, kde výsledkem je regresní rovnice (14): 

 
qxkxkxkxky  44332211                                 (14) 

 

Kde je  x1     obsah FeO v aglomerátu 

      k1     0,114070 

        x2     teplota okolního vzduchu 

     k2     0,018735 

     x3    podíl aglomerátu zrnitosti 0 - 10 mm 

     k3    0,019493 

     x4    podíl aglomerátu zrnitosti 10 - 20 mm 

     k4     -0,00479 

     q    -1,57718, 

 

pak 

 

y = 0,114070·obsah FeO v aglomerátu + 0,018735·průměrná teplota +  

                + 0,019493·(podíl aglomerátu 0 - 10 mm) – 0,00479·(podíl 

aglomerátu 10- 20   mm) – 1,57718     

     (15) 

Korelační koeficient vícenásobné regresní křivky (Příloha č. 3 na CD), je 0,562882. 
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Obrázek 22 Relativní doba chlazení (skutečnost) – měsíční průměry 2006 – 2010 a vypočtená 

regresní křivka (15) pro SRH 

 

 

Ze sledování ročních hodnot 2006-2010 (viz příloha SRH na CD) vyplývá: 

 roční časové vyuţití se pohybovalo v rozmezí 43,36 - 97,58 % (minimální 

hodnota je ovlivněna dlouhodobým stáním SP C) 

 prostoje na chlazení dosahovaly v hodinovém vyjádření od 0,20 po 25,4 hodin 

za měsíc.  

 vyčíslení výrobních ztrát z důvodu prostojů na chlazení od 1500 po 2414 t/rok 

 veličina relativní doba chlazení R  se pohybovala od 0,0207 do 1,9166 %. 

 

Závislost prostojů na Aglomeraci Jih byla sledována, oproti aglomeraci Sever, 

v letech 2005 – únor 2009. Z důvodu vysoké poruchovosti chladicích ventilátorů v roku 

2010 byly hodnoty z roku 2010 sledovány pouze prvé dva měsíce (v této době ještě 

poruchy ventilátorů neovlivňovaly prostojovost na nedostatečné chlazení aglomerátu), 

naopak z hodnot  roku 2009 byl vyloučen květen a červen, kdy aglomerace JRH nebyla 

provozována). 

Závislost na zrnitosti aglomerátu byla z důvodu dostupnosti údajů sledována 

v období 2006 - únor 2010. Pokud bychom zahrnuli do zpracování také další měsíce roku 
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2010, došlo by vlivem poruch chladicích ventilátorů k celkovému zkreslení sledovaných 

závislostí.  

Při sledování měsíčních hodnot v daných letech byly zkoumány závislosti relativní 

doby chlazení a byly provedeny regresní analýzy (viz příloha JRH na CD č. 1). 

 

Výpočty byly provedeny pro následující vlivy na chlazení aglomerátu: 

 obsah FeO v aglomerátu dle rovnice (4): 

 842815,326348,0  xy       (16) 

korelační koeficient (corr) -0,22149. 

 

Vliv obsahu FeO v aglomerátu vykazuje na JRH (obr. 6) opačný trend neţ na SRH 

(obr. 5). Znamená to tedy, ţe převaţuje vliv pevnosti vyrobeného aglomerátu nad vlivem 

tepelného procesu spékání. Hodnota korelačního koeficientu je zde oproti SRH 

dvojnásobná. 

 

 zrnitost aglomerátu byla sledována pro velikosti zrn pod 5 mm, 5 - 10 mm,  

10 - 20 mm a nad 20 mm. 

Podle rovnice (4) pak: 

 pro zrnitost pod 5 mm: 

 454418,103575,0  xy       (17) 

korelační koeficient -0,05076 

 pro zrnitost 5 - 10 mm: 

 740393,723063,0  xy       (18) 

korelační koeficient -0,56828 

 pro zrnitost 10 -  20 mm: 

 47364,1061821,0  xy       (19) 

korelační koeficient 0,176619 

 pro zrnitost nad 20 mm: 

 58552,3233827,0  xy       (20) 

korelační koeficient 0,475871. 

 

V hodnotách závislosti na granulometrickém sloţení aglomerátu se Aglomerace Jih 

diametrálně odlišuje od Aglomerace Sever. Zrnitost pod 5 mm vykazuje opačný trend 
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směrnice (obr. 11), ale závislost je nepatrná. Opačný vliv rovněţ vykazuje podíl 

aglomerátu v rozmezí 5 - 10 mm a to s velmi silnou závislostí (obr. 12). Další dvě 

hodnoty zrnitosti mají poměrně velký vliv na relativní dobu chlazení s kladnou hodnotou 

směrnice (19), (20). Z tohoto rozboru vyplývá, ţe relativní dobu chlazení ovlivňují 

především podíly zrn nad 10 mm (podle úvahy o delší době chlazení potřebné pro zrna 

větších průměrů), vliv podílu 5 - 10 mm se jeví jako příznivý a podíl pod 5 mm jako 

nepatrný. Z těchto závislostí lze usuzovat na vliv technického řešení (tlakové ventilátory) 

a technologie spékání (odtřiďování části zrn pod 5 mm jiţ před započetím chlazení). 

 

 průměrná teplota okolního vzduchu, podle rovnice (4): 

 874064,0009794,0  xy       (21) 

korelační koeficient 0,069348. 

 

Vliv teploty okolního vzduchu je oproti aglomeraci SRH výrazně niţší (obr. 15). 

Příčinu lze rovněţ hledat v technickém řešení chladicích pásů aglomerace JRH (tlakové 

ventilátory a zvýšená prodyšnost chlazené vrstvy odtříděním části podílu pod 5 mm před 

započetím chlazení), kdy jsou vytvořeny podmínky pro intenzivní proudění vzduchu přes 

chlazenou vrstvu, takţe vliv vstupní teploty má podstatně menší vliv na intenzitu chlazení 

neţ na aglomeraci SRH. 

 

 zrnitost paliva (koksu) nad 3 mm z rovnice (4): 

 09796,101111,0  xy       (22) 

korelační koeficient -0,02594. 

 

Vliv zrnitosti paliva nad 3 mm vychází se zápornou směrnicí a nízkým korelačním 

koeficientem (22) stejně jako na SRH, takţe rovněţ nepotvrzuje myšlenku o dohořívání 

paliva na chladicím páse. 

 

 obsah CaO + MgO v aglomerátu podle rovnice (4): 

 15097,1186521,0  xy       (23) 

korelační koeficient 0,282886. 
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Vliv obsahu CaO+MgO v aglomerátu vykazuje kladnou hodnotu směrnice (23) 

a vyšší hodnotu korelačního koeficientu. Tento vliv lze zdůvodnit úvahou o nutnosti 

zvýšeného podílu paliva ve směsi při zvýšení podílu uhličitanů ve vsázce. Vlivem 

nedokonalé regulace zpětného aglomerátu na JRH je zapotřebí vyššího podílu paliva jako 

tepelné rezervy, a proto je pravděpodobné, ţe k prodluţování doby chlazení (obr. 19) 

dochází právě vlivem zvýšeného podílu paliva ve směsi. 

 

 obsah zbytkového uhlíku v aglomerátu, dle rovnice (4): 

 298467,0284652,4  xy       (24) 

korelační koeficient 0,139293. 

 

Obsah zbytkového uhlíku je na JRH vyšší a rovněţ i směrnice má strmější 

charakter (obr. 21). Tento vliv lze přisuzovat právě tepelné rezervě (vyššímu podílu 

paliva ve směsi) z důvodu problematické regulace zpětného aglomerátu na JRH. 

 

Mezi nejvýznamnější vlivy na JRH patři: 

 obsah FeO v aglomerátu 

 obsah CaO+MgO v aglomerátu 

 podíl zrnitosti aglomerátu 5 - 10 mm a nad 20 mm. 

 

Dále byla zpracována vícenásobná regresní analýza na současný vliv výše 

uvedených veličin, kde výsledkem je regresní rovnice (25): 

 

 
qxkxkxkxky  44332211                  (25) 

 

Kde je  k1 0,20993 

      x1 obsah FeO v aglomerátu 

         k2    0,122203 

            x2    obsah CaO+MgO v aglomerátu 

         k3    -0,09281 

         x3    podíl aglomerátu zrnitosti 5 mm – 10 mm 

      k4    -0,089861 

  x4    podíl aglomerátu zrnitosti nad 20 mm 
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           q    0,542835, 

pak 

 

y = 0,20993·obsah FeO v aglomerátu + 0,12223·(obsah CaO+MgO v aglomerátu) - 

            - 0,09281·(podíl aglomerátu 5 - 10 mm) – 0,089861·(podíl aglomerátu  

  nad 20 mm + 2,803852)         (26) 

Korelační koeficient vícenásobné regresní křivky (Příloha č. 4 na CD), je 0,542835.  

 

  

Obrázek 23 Relativní doba chlazení (skutečnost) – měsíční průměry 2006 – 2010 a vypočtená 

regresní křivka (26) pro JRH 

 

Ze sledování ročních hodnot za období 2006 – únor 2010 (viz příloha JRH na CD) 

vyplývá: 

 roční časové vyuţití se pohybovalo v rozmezí 4,62 – 97,37 % (minimální 

hodnota ovlivněna omezováním provozu pro přebytek aglomerátu v důsledku 

světové krize v roce 2009)  

 prostoje na chlazení dosahovaly v hodinovém vyjádření od 0 po 33,88 hodin za 

měsíc.  

 vyčíslení výrobních ztrát z důvodu prostojů na chlazení od 0 po 2629 t/rok 

 veličina relativní doba chlazení R  se pohybovala od 0 do 4,96 %. 
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7. Cesty k ekonomickému zhodnocení 

Vzhledem k současné situaci na trhu s ocelí, zvyšující se konkurencí mezi firmami 

podpořenou globalizací trhů, nebylo povoleno managementem společnosti jakkoliv 

prezentovat i dílčí informace týkajících se cen produktů či polotovarů, včetně nákladů na 

jejich výrobu. ArcelorMittal se nyní zabývá v rámci optimalizačních procesů výroby (a s tím 

související redukcí nákladů) metodami, jak minimalizovat neţádoucí prostoje v celém 

technologickém toku. 

Ikdyţ nebylo umoţněno posuzovat v této diplomové práci jednotlivé aspekty 

navrhovaných řešení z ekonomického hlediska, je pozitivní, ţe závěry této práce budou 

slouţit jako podklady pro posouzení navrhovaných opatření z investičně-ekonomického 

hlediska v rámci celé firmy.  

Je vhodné tuto problematiku rozčlenit do tří základních okruhů: 

1. Navrhovaná konstrukční a technologická opatření řešit v rámci investičních záměrů, 

při detailním stanovení investičních nákladů. To znamená zařadit je korporatním 

vedením firmy do zásadních projektů regionu. 

2. Jak je zřejmé z kapitoly 6.3, vyčíslit ztráty vlivem zvýšené prostojovosti.  

3. Hledisko návratnosti při posouzení komplexních investičních nákladů v porovnání se 

ztrátami, které jsou způsobeny prostoji.  

4. Případný ekologický přínos navrhovaných opatření. 

Při analýze těchto bodů je potřeba brát v potaz pravidla ArcelorMittal při posuzování 

investic. Prioritou firmy je kromě bezpečnosti práce také ekologie. Je zcela zřejmé, ţe 

technologická úprava zařízení na obou Aglomeracích by měla pozitivní vliv na sníţení úrovně 

prašnosti. Toto má pak zásadní vliv na úroveň výskytu prašnosti jak ve společnosti, tak 

i v jejím okolí. Společnost maximálně usiluje o eliminaci produkování škodlivin, jeţ 

negativně působí na ţivotní prostředí. Nemalé investiční akce v objemu stovek miliónů korun 

jsou toho zcela jasným důkazem. Je naprosto zřejmé, ţe sníţení výskytu prašnosti má velký 

ekonomický význam, a to jak z pohledu dodrţení stanovených emisních limitů, tak následně 

při sníţených platbách za nadměrnou produkci emisí pevných prachových částic. 

Navrhovaná řešení obsaţená v této práci je tudíţ nutno posuzovat nejen přínosy při 

zohlednění ekonomického efektu samotné realizace navrhovaných opatření, ale i v kontextu 

s ekologickým aspektem, na který by tato opatření měla pozitivní vliv. 
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8. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo porovnat provozní ukazatele dvou provozů 

Aglomerace společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a na základě těchto analýz navrhnout 

opatření vedoucí k eliminaci prostojových časů a tím i ke zvýšení výrobnosti agregátů. 

V současnosti je vedením společnosti kladen důraz na maximální efektivitu při provozování 

všech výrobních zařízení.  

Z historického hlediska byly postupně zprovozněny v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

dvě Aglomerace. Technologie pyrometalurgického děje spékání je v obou provozech totoţná. 

Co je však zásadní, jsou rozdíly v konstrukčních řešeních jednotlivých technologických uzlů 

provozu. Tyto jsou odlišné dle doby uvedení do provozu, resp. modernizace a dle 

prostorových moţností.  

1. Na spékárně Jih se pouţívají starší typy zapalovacích hlav. Odstavení spékacího 

pásu, ať jiţ z důvodu nedostatečného chlazení aglomerátu nebo poruchy na 

strojním zařízení, má za následek vznik značně přehřátých míst pod zapalovací 

hlavou. Z bezpečnostního hlediska totiţ nelze při zastavení chodu spékacího 

pásu odstavit úplně přísun plynu do trysek zapalovací hlavy. Přísun plynu se 

omezí na bezpečnostní minimum, nicméně i toto mnoţství stačí při hoření na 

vznik přehřátých míst materiálu, jeţ mají poté negativní vliv na navazující 

technologický tok, zvláště pak na chlazení aglomerátu na chladicím pásu. 

2. Zásadní rozdíl při výrobě aglomerátu lze vypozorovat při následných procesech 

úpravy aglomerátu po jeho opuštění spékacího pásu. Na spékárně Jih padá 

aglomerát z konce spékacího pásu do drtiče a následně do třídiče I. stupně, kde 

dochází k oddělování frakce aglomerátu pod 5 mm. Pouţívání I. stupně třídění 

má pozitivní vliv na sniţování mnoţství prostojů vyvolaných nedostatečným 

chlazením, jak nám prokázaly statisticky zpracované podklady a jejich grafické 

znázornění (kap. 6.3). Odtříděním části frakce pod 5 mm ještě před započetím 

chlazení se stává chlazená vrstva prodyšnější pro průchod chladicího vzduchu. 

3. Problematika chladicích ventilátorů, jeţ vhánějí vzduch přes dno vozíků 

chladicího pásu k aglomerátu:  

Na JRH se pouţívají ventilátory, které jsou schopny vyvinout vyšší tlak 

a tím zabezpečit intenzívnější proudění vzduchu jako chladicího média přes 

vrstvu chlazeného aglomerátu. Bylo prokázáno, ţe zvyšující se podíl aglomerátu 
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o zrnitosti 5 aţ 10 mm vede ke sniţování relativní doby chlazení 

a vzrůstající podíl aglomerátu o zrnitosti nad 20 mm vede k jejímu zvyšování. 

Na SRH se pouţívají ventilátory s jinou charakteristikou, kdy výstupní tlak 

vzduchu dosahuje niţších hodnot neţ na JRH, zatímco vrstva chlazeného 

aglomerátu obsahuje daleko vyšší podíl jemných zrn (třídění I. stupně před 

chladicím pásem zde není), a proto tento podíl klade procházejícímu vzduchu 

větší odpor. Z toho důvodu je hlavní příčinou prostojů z nedostatečného chlazení 

aglomerátu malá intenzita proudění vzduchu jako chladicího média. Situaci před 

léty zhoršilo vybudování tzv. nasávacích komínů na sání ventilátorů z důvodu 

sníţení jejich hlučnosti. Tím musí vzduch na sání překonávat další odpor 

a výtlak ventilátoru je tak ještě sníţen.  

4. Vedení technologického procesu na SRH a JRH se liší i ve způsobu dávkování 

vratného aglomerátu. Oba systémy mají sice zaveden systém automatické 

korekce mnoţství paliva s cílem změny podílu vratného aglomerátu ve vsázce, 

ale zatímco je na SRH vratný aglomerát ze všech míst výskytu sveden do 

jednoho zásobníku a řízeně dávkován do vsázky pásovou váhou, na JRH je 

přidáván do vsázky ze tří různých míst a moţnost regulace je omezená. Z tohoto 

důvodu je spékárna provozována s vyšším podílem paliva (tepelná rezerva), aby 

v případě neočekávané změny podílu vratného aglomerátu ve vsázce nedošlo 

k porušení technologického procesu vlivem nízkého podílu paliva ve vsázce. 

Vliv tepelného procesu spékání na relativní dobu chlazení však na JRH nebyl 

prokázán. 

5. Hlavní rozdíl příčin prostojů z nedostatečného chlazení aglomerátu mezi 

aglomeracemi Sever a Jih spočívá v rozdílné intenzitě proudění vzduchu přes 

chlazenou vrstvu. Zatímco na spékárně Sever je intenzita nízká (proto je 

relativní doba chlazení závislá jak na vstupní teplotě chladicího vzduchu, tak 

i na podílu jemných zrn, které určují prodyšnost vrstvy), na spékárně Jih je 

intenzita proudění chladicího vzduchu dostatečná, a proto je relativní doba 

chlazení málo závislá na vstupní teplotě chladicího vzduchu a podílu jemných 

zrn v chlazené vrstvě. Naopak zde dochází k nárůstu relativní doby chlazení při 

zvyšování podílu zrn nad 20 mm a projevuje se zde i vliv zbytkového uhlíku 

v aglomerátu (důsledek tepelné rezervy) a příp. i podílu CaO+MgO 

v aglomerátu, který působí opačně oproti očekávání endotermického procesu 

rozkladu uhličitanů, coţ je pravděpodobně rovněţ důsledek tepelné rezervy. 
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Lze proto jednoznačně doporučit pro sníţení prostojů vyvolaných nedostatečným 

chlazením a pro následné zvýšení výroby na SRH vybudování I. stupně třídění a výměnu 

stávajících ventilátorů za ventilátory schopné vyvinout na výtlaku vyšší tlak chladicího 

vzduchu. Na JRH by bylo vhodné zavést systém regulace vratného aglomerátu, aby jeho 

dávkované mnoţství nevykazovalo časté proměny a byla udrţována stabilita sloţení 

aglomerační směsi vedoucí ke zvýšení výroby aglomerátu i úsporám paliva, v důsledku čehoţ 

by došlo i ke sníţení prostojů vyvolaných nedostatečným chlazením. 

 Rovněţ by byla vhodná výměna zapalovacích hlav na JRH za stejný typ, jako se 

pouţívá na SRH, který se v provozních podmínkách osvědčil. Přínosem této změny by byla 

úspora plynného paliva a v druhé řadě téţ eliminace periodických prostojů z nedostatečného 

chlazení vyvolaných přehřátím směsi pod zapalovací hlavou při zastavení spékacího pásu. 

Proto lze jednoznačně doporučit provedení těchto opatření formou investičních 

projektů. Problematiku je však potřeba komplexně vnímat z pohledu priorit ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Společnost se řídí korporatními pravidly pro tento typ investic, včetně omezeného 

poskytování relevantních údajů charakterizujících ekonomické ukazatele jiným subjektům. 

Komplexní posouzení výhodnosti tohoto návrhu, proto musí provést společnost v rámci 

interních diskuzí. 

I přes tyto limitující faktory bylo doporučeno, kterými směry se lze ubírat ve 

vnitropodnikové diskuzi. Rovněţ byly nastíněny cesty, jak formulovat nákladovost 

navrţených technických opatření a kde hledat ekonomické efekty při jejich realizaci. 
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