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Anotace 

Při výrobě aglomerátu jsme se potýkali s problémy nerovnoměrnosti jeho 

výsledného chemického složení. Také na homogenizačních hromadách docházelo 

k nerovnoměrnému a neúplnému technologickému odběru hromad na plný řez. Pro 

stabilizaci chemického složení a zlepšení technologického odběru jsme navrhli a 

nechali realizovat programové zakládání homogenizačních hromad. Následné analýzy 

chemického složení a fyzické kontroly technologického řezu na odebraných 

homogenizačních hromadách prokázaly zlepšení. 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

During the production of agglomerate we experienced problems with 

unbalanced chemical structure of the product. On homogenization piles there was an 

unbalanced and incomplete technological withdrawal of piles to a full cut too. We 

suggested and carried out an establishing of homogenization piles to stabilize the 

chemical structure and improve the technological withdrawal. Following analyses of 

the chemical structure and physical control of technological cut of withdrawn 

homogenization piles made out improvement. 
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1. Úvod  

Tato bakalářská práce se bude zabývat problémem zakládání homogenizačních 

hromad prachovými rudami pro výrobu aglomerátu. Jejich nevhodné technologické 

zakládání vede k prodlužování doby odběru do plného řezu a následně také k horším 

výsledkům chemických analýz vzorků aglomerátu. K největším výkyvům dochází při 

nasazení odebrané hromady do aglomerace. Situace se následně opakuje na konci 

dobírané hromady. 

Práce se v teoretické části bude zabývat významem aglomerátu pro výrobu 

surového železa, dále v této části bude probrána technologie a způsob zakládání 

homogenizačních hromad. 

V praktické části pak bude nastíněno technické řešení realizace programového 

zakládání homogenizačních hromad a následné úpravy v nastavení parametrů celého 

systému. Práce bude doplněna o výsledky chemických analýz před realizací a 

následně po ní a bude zhodnocen vliv programového zakládání na technologii sypání 

homogenizačních hromad.  
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2. Význam aglomerátu 

V dnešní době, při výrobě železa v moderních vysokých pecích, je potřeba 

kvalitní přípravy vsázky. Proto se dnes železná ruda ve velké míře nedováží v podobě 

kusové, ale v prachové, kde následně po homogenizací rudy, dochází k jejich spékání 

na  aglomeraci.  

2.1 Účel spékacího procesu 

Aglomerační proces je spékání směsi prachových rud, bazických přísad, 

druhotných surovin a paliva (v podobě koks prachu). Při tomto spékání dochází k řadě 

fyzikálně-chemickým procesům, které se navzájem ovlivňují a podporují. Je třeba 

neustále sledovat výši a kolísání obsahu některých chemických prvků, například Fe, 

Obrázek 1 – Spékací pás 
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Mn, SiO2, Al2O3, CaO, MgO a vyvarovat se zvýšeného obsahu škodlivých látek P, S, Zn 

a organických látek. Pro zmenšení kolísání těchto látek je nutno předem provádět 

homogenizaci [8]. 

 2.2 Míchání a příprava vsázky 

Homogenizovaná směs, bazické přísady a mletý prachový koks (palivo) jsou 

pomocí poměrového dávkování a podávacími pásy vynášeny ze zásobníků 

a dávkovány v přesném poměru na dopravník. Pomocí dopravních pásů a přesypů 

dochází k jejímu prvotnímu promísení a dopravení do prvního stupně míchání. 

V míchacím bubnu prvního stupně je tento materiál míchán asi s 2/3 potřebné 

celkové vody. Rovněž zde dochází ke vhodnému promíchání směsi. Účelem míchání 

směsi je vytvoření prvotních sbalků, snížení podílů prachových částic a tím zvýšení její 

prodyšnosti. Poté je vsázka dopravena do míchacího bubnu druhého stupně, kde za 

současného dovlhčení dochází k procesu sbalování rud, k takzvané mikropeletizaci. 

(V této fázi výroby má sledovaný podnik nevýhodu, ve druhém stupni míchání bylo 

totiž kdysi zrušeno přidávání vody a celé potřebné množství vody je přidáváno již 

v prvním stupni míchání). Odsud je vsázka dávkována pomocí vynášecího bubnu na 

celou plochu spékacího pásu. 

 2.2.1 Sbalitelnost rud 

Sbalitelnost rud je schopnost vázat jednotlivá jemná zrníčka k sobě a vytvářet 

mikropelety, je důležitá pro průchod plynů ve spékané vrstvě. Podmínky pro 

sbalitelnost jsou ovlivňovány obsahem vody. Při tomto vlhčení ovšem nesmí dojít ke 

zvýšení celkové teploty nad 100 °C, neboť při této teplotě už ke sbalování nedochází. 

V některých moderních aglomeracích se do fáze míchání v prvním stupni přidává ještě 

nehašené vápno, které díky své reakci s vodou celý proces ohřívá a zlepšuje následné 

sbalování, za předpokladu že teplota nepřekročí daných 100 °C. Velikost výsledných 

sbalků by se měla pohybovat v rozmezí 0,5 až 6 mm. Tato velikost kladně ovlivňuje 

proces spékání a má příznivý vliv na prodyšnost směsi. Zrno nad 8 mm by ve vsázce 
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nemělo být vůbec zastoupeno. Zrnka o menší velikosti než je 0,5 mm zhoršují 

prodyšnost a tím celkové prohořívání směsi při následném spékacím procesu.  

 2.2.2 Vratný aglomerát 

Ve sledovaném podniku se do procesu míchaní na prvním stupni přidává 

vratný aglomerát, který je nechlazený.  Díky tomu se zlepšuje prodyšnost a snižuje 

spotřeba paliva při procesu spékání. Tento vratný aglomerát ovšem nesmí obsahovat 

větší zrna jak 8 mm. Množství přidávaného vratného aglomerátu je mezi 25 % až 35 % 

z celkové vsázky.  

 2.3 Spékací proces 

Spékací pás (obrázek 1) je nekonečná řada vozíků tvořených roštovým dnem 

a snímatelnými bočnicemi (obrázek 2), které svojí výškou určují výšku vsázky. Na 

začátku tohoto pásu je soustava zapalovacích hlav (obrázek 3), kde je přiváděn 

Obrázek 2 – Spékací vozík 
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směsný plyn, který svým hořením v rozmezí 1300 až 1500 °C zapálí horní část 

rovnoměrně rozložené vsázky o výšce cca 400 až 600 mm. Ve starších provozech je 

tato výška nižší. Celý proces hoření je udržován podtlakem v odsávacích komorách, 

který je vytvářen turboexhaustorem. Proces prohořívání vrstvy vertikálním směrem 

pokračuje v úzké zóně hoření po celé délce spékacího pásu a postupně prohořívá do 

spodní části vyráběného aglomerátu. Tím se vytváří teplota kolem 1330 – 1480 °C, 

která je dostatečná ke spečení drobných částí. Spečením těchto částic vzniká pórovitý 

spečenec. Na konci tohoto pásu dojde ke zlomení spečence o velikosti celého vozíku. 

Proto je zde umístěn rotační ježkový drtič, který tento spečenec, nazývaný také 

aglomerátový koláč, rozdrtí na kusovost o velikosti cca 200 mm. V této části výroby 

může docházet ke třídění.  

Ve většině provozů se aglomerát nejdříve chladí. Aglomerát je přiveden 

pomocí ocelových dopravníků na charakteristický kruhový chladič, kde vrstva 

Obrázek 3 – Zapalovací hlavy 



[6] 

 

aglomerátu není větší než 1 m. Chladí se vzduchem, jenž je přiváděn vertikálně do 

této vrstvy. Tento způsob chlazení je nucený. 

 Ve sledovaném podniku je využíváno přepravy aglomerátu částečně mimo 

budovu a tak dochází k přirozenému chladnutí aglomerátu. Po dostatečném ochlazení 

se provádí třídění. Vytříděný aglomerát pod 6 mm je vracen zpět do celého procesu 

ve formě vratného aglomerátu. Aglomerát o zrnitosti nad 6 mm je výsledným 

produktem. Ochlazený aglomerát je pomocí dalších ocelových dopravníků přesunut 

do denních zásobníků, kde je skladován pro vsázku do vysoké pece. 

 2.4 Vliv paliva 

Palivo se do vsázky přidává ve formě mletého koksového prachu. Množství je 

procentuálně určeno a přesně dávkováno na začátku celého aglomeračního procesu. 

Dle literatury, ale i dlouholetou praxi v hutích, je určena ideální velikost 

granulometrie. Má mít 85 % zrna o velikosti 0 až 3 mm, při minimálním výskytu zrna 

o velikosti 0 až 0,5 mm. Tento proces mletí se nejčastěji provádí přímo na aglomeraci. 

V procesu spékání je procento paliva velmi důležité. Při zvýšeném množství paliva 

dochází k rozšíření plastického pásma, které klade zvýšený odpor prosávanému 

vzduchu a tím snižuje kvalitu výsledného aglomerátu a jeho vyrobeného množství. 

Naopak při nedostatečném množství paliva nedochází k potřebnému prohořívání 

a tím se snižuje spečení aglomerátu. Tento aglomerát je následně křehký a drobivý 

a zvyšuje podíl výsledných zrn o velikosti 0 až 5 mm. 
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3. Homogenizační hromady 

K homogenizaci již částečně dochází při nakládaní, vykládání a při každé další 

činnosti s rudou. Ovšem nejúčinnější jsou homogenizační skládky. 

3.1 Význam homogenizace 

Železné rudy, které jsou dopravovány do podniků, ve většině případů pomocí 

železniční dopravy, nemají stejné 

chemické složení. Změny obsahu 

železa dosahují v některých 

případech až 15 %. V dnešní době 

se sice tato nestabilita množství 

obsahu železa v rudě snížila, přesto 

jde o velké rozdíly. Snížení těchto rozdílů se provádí jejich 

homogenizací společně s dalšími přísadami. V podnicích jsou tyto 

materiály většinou klopeny pomocí čelních výklopníků (obrázek 5). Dnes se používá již 

modernější a rychlejší způsob, rotační výklopník (obrázek 4). Odsud je materiál 

pomocí pásových dopravníků a přesýpacích stanic dopravován na homogenizační 

skládku. Tyto homogenizační skládky mohou být volné nebo kryté.  

 3.2 Princip homogenizačních hromad 

Princip homogenizačních hromad je v postupném vrstvení různých druhů 

materiálů v tenkých vrstvách na sebe. V klasických hromadách o velikosti kolem 100 

kt může být vrstev 300 až 1000. Čím více vrstev, tím větší homogenity hromady 

docílíme. Zakládaná hromada obsahuje nejvíce prachových rud. Pro zvýšení 

zásaditosti hromady je přidáván korekční vápenec nebo dolomit (tzv. bazický 

materiál). Dle možnosti podniků pak i druhotné suroviny. Ve sledovaném podniku 

Obrázek 5 – Čelní výklopník 

Obrázek 4 – Rotační 

výklopník 
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jsou do hromad přidávány struskové výrobky, odpadní vápno z kyslíkokonvertorové 

ocelárny, vysokopecní kaly, okuje, vysokopecní výhoz a další. 

Tyto materiály slouží k proložení velkého množství jednoho druhu prachové 

rudy a zároveň jsou zdrojem železa, manganu a ostatních prvků. Mají složení jako 

běžná vysokopecní vsázka a nejsou kyselé. 

Průměrné množství založené hromady se pohybuje od 40 kt až po 250 kt. Ve 

sledovaném podniku je zakládáno přibližně 75 kt pro klasickou vysokopecní hromadu. 

Pro kyslíkokonvertorovou ocelárnu se zakládají speciální ocelárenské hromady 

o velikosti 12 kt. Homogenizací dochází ke zvyšování stability složení a zrnitosti 

surovin pro aglomerace. Při komplexní homogenizaci několika druhů rud dochází 

k tzv. „zrání vsázky“, což je dlouhodobý proces, který zajišťuje  rovnoměrné rozložení 

vlhkosti na povrchu rudných zrn. Tato rudná zrna za normálních podmínek velice 

obtížně přijímají vlhkost. Maximální rovnoměrnosti homogenizovaných materiálů se 

dosáhne při práci s velkými hromadami, v nichž je segregovaný materiál na krajích 

hromad v malém poměru k celkovému množství materiálu vhodně 

homogenizovaného. Po založení hromady na odpovídající velikost a parametry se tato 

hromada nechává odležet. Délka zrání příznivě zvyšuje homogenitu. Bohužel, v dnešní 

době jsou hromady často okamžitě po založení nasazovány do spotřeby pro 

aglomeraci. Odběr probíhá v podélném řezu hromady. Díky tomu dochází k odběru 

všech založených vrstev najednou.    

3.3 Typy homogenizace 

Homogenizační hromady se liší svým příčným tvarem průřezu, trojúhelníkové 

nebo lichoběžníkové a také typem zakládacích a odebíracích strojů. U všech druhů 

homogenizačních hromad se však snažíme docílit co největšího počtu vodorovně 

uložených vrstev. Také se dbá na rovnoměrné odebrání uloženého materiálu ze všech 

vrstev šikmými řezy. 
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3.3.1 Robins-Messiter 

„Nejrozšířenějším a osvědčeným typem homogenizačního zařízení je systém 

Robins-Messiter, vynalezený v USA“ [2]. V dnešní době se převážně používá v krytých 

halách, lze použít i na venkovních skladech.  

Ve střeše haly vede pásová dráha, po které podélně pojíždí tam a zpátky 

shazovací vozík. Sypání vytváří trojúhelníkový průřez hromady. Sesypáním materiálu 

na obě strany je docíleno rovnoměrného vrstvení. Výška hromady je limitována 

výškou haly. Stejně tak i délka hromady. Odběrné zařízení se nazývá mechanické 

brány (obrázek 6). Sestává se z bran tvaru čela hromady (často taky obdélníkového 

tvaru), ze shrnovacího pásu, zvedacího mechanizmu brány, řídicí kabiny a vlastního 

pohybového ústrojí. Brány se dají naklonit podle sypného úhlu čela hromady. Jsou 

opatřeny 400 až 500 ocelovými trny a mají pomálý kruhový pohyb. Celý stroj se 

pohybuje v podélném směru hromady. Materiál se pohybem brány sesouvá dolů, kde 

Obrázek 6 – Robins-Messiter 1) shazovací vozík, 2) přísunový pás, 3) teleskopická výsypka, 4) hala, 5) brány, 6) shrnovací 

pás, 7) odsunový pás, 8) řídicí kabina 
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je posunován shrnovacím pásem, opatřeným škrabkami zabraňující segregaci podle 

kusovosti na odsunový pás. 

Na venkovních skladech probíhá zakládání pomocí jednokolejového 

portálového stroje, který má dva příčné dopravníky. Umožňují mu zakládat dvě 

hromady najednou. Velikost těchto hromad bývá až 150 m na délku a 6 až 7 m na 

výšku. Odběrové zařízení může být stejného typu jako v krytých halách. 

Na venkovních skladech se dá použít i kolesové rypadlo, které pojíždí po dvou 

kolejích a má na rameni velké kolo opatřené korečky. Ve skladech se většinou 

zakládají dvě hromady najednou a jenom jedna se odebírá. Díky důmyslnému 

kolejovému systémy stačí na obě hromady jeden odebírací stroj.  

Tento způsob zakládání venku ovšem není vhodný do všech klimatických 

podmínek. Největší problém jsou nízké teploty v zimním období. Proto v Evropě 

nejčastěji tohoto systému využívají v krytých halách. Jeho výhodou je o něco lepší 

stupeň zprůměrování rud oproti systému Patrman.  

3.3.2 Patrman  

Nejčastěji používaný způsob zakládání na venkovních skladech v České 

republice a na Slovensku je způsob projektovaný F. Patrmanem. Tento systém 

zakládání hromad je provozován ve sledovaném podniku. Využívá dvou na sobě 

nezávislých portálových velkostrojů.  

 3.3.2.1 Zakladač 

K vrstvení materiálu se využívá zakladač (obrázek 7), na který se materiál 

dopraví pomocí pásové dopravy. Tento velkostroj se pohybuje po kolejích podélně 

s celou homogenizační skládkou.  Na jeho mostové části se v kolmém směru ke 

kolejím pohybuje shazovací vůz, jehož pohyb je umožněn pomocí vrátku. Ze 

shazovacího vozu padá materiál do teleskopické výsypky. Zakládání probíhá jedině za 

současného pojezdu shazovacího vozíku s teleskopickou sypkou po mostě a pojezdu 

celého velkostroje po kolejích. Tímto je zajištěno rovnoměrné zakládání materiálu 
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a jejich vrstvení. Je vhodné pokud zakládání probíhá od začátku hromady. Při změně 

druhu sypaného materiálu by stroj měl opět začít od krajní polohy homogenizační 

hromady a nejlépe by měl materiál vrstvit do krajní polohy. Při každé reverzaci na 

krajní poloze hromady by měla obsluha stroje zajistit dostatečné posunutí 

zakládaných pásů, aby nedocházelo k vrstvení materiálu na sebe a tím ke vzniku 

velkých hrbolů.  

Teleskopická výsypka umožňuje sypání materiálu z malé výšky nad hromadou. 

Při její absenci, hlavně na počátku sypání hromad by docházelo k neúměrnému 

výskytu prachu a ke snížení přesnosti zakládání. Už při zakládání homogenizačních 

hromad je dobré zvyšovat vlhkost materiálů. Často se využívá přímého zkrápění 

z mostu zakladače.  

  

Obrázek 7 – Zakladač a pohled na homogenizační skládku 
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Technické specifikace zakladače: 

- teoretický výkon při specifické váze 1 t.m-3
   1200 t.hod

-1
  

- rychlost pásu        2,29 m.sec
-1

 

- šířka pásů        1200 mm 

- rychlost pojezdu stroje – pracovní    0,025 m.sec
-1

 

- rychlost pojezdu stroje – přemisťovací    0,125 m.sec
-1

 

- výška zakladače       18,96 m 

- rozpětí kolejiště portálu      48 m 

- okamžitý příkon      max. 95 – 110 kW 
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 3.3.2.2 Naběrač 

Naběrač slouží k odběru a zásobování aglomerace homogenizovanou směsí. Je 

to portálový stroj (obrázek 9), pohybující se po vlastní kolejové dráze. Má sklopné 

rameno s nekonečným řetězem, kde jsou upevněna korýtka. Korečkový řetěz je 

veden po vodiči z trubkové konstrukce. Toto rameno je upevněno na pojízdném 

turasu. Odebraný materiál je pomocí pásových dopravníků přesunován na 

aglomeraci. 

Na začátku hromady se ovšem materiál musí nejdříve odebrat. Jsou zde totiž 

sesypy nehomogenního materiálu a vytváří se segregace stejného druhu materiálu na 

jednom místě. Toto je názorně vidět na (obrázek 8). Celý proces technologického 

odběru trvá tak dlouho, dokud nejsou vidět jednotlivé vrstvy materiálu a korečkový 

řetěz není spuštěn až na dno homogenizační skládky. Nehomogenní materiál se 

Obrázek 8 – Založená hromada s viditelnými segregacemi 
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přenáší zpět na zakladač a ukládá se do nově zakládané hromady. Poslední cca 4 m 

hromady se musí odebrat už mimo aglomerační proces.  

Technické specifikace naběrače: 

- teoretický výkon při specifické váze 2 t.m-3
   600 t.hod

-1
  

- obsah jednoho korečku      200 l 

- počet korečků       61 ks 

- rychlost pojezdu stroje – pracovní    0,025 m.sec
-1

 

- rychlost pojezdu stroje – přemisťovací    0,125 m.sec
-1

 

- šířka pásu        800 mm 

- výška naběrače       28,8 m 

- rozpětí kolejiště portálu      58 m 

- šířka naběrače       80 m 

 

Obrázek 9 – Naběrač 
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4. Provozní problémy při zakládání 

Systém zakládání ve sledovaném podniku je neměnný od poloviny 60. let, kdy 

celý homogenizační provoz vznikl. Homogenizační skládka má dvě nezávislé strany. 

4.1 Popis skládky  

 Celková velikost homogenizační skládky je na délku 490 m a na šířku 130 m.  

Na obou stranách se zakládají tři vysokopecní hromady označené jako HS 1 - 6 o 

velikosti od 50 kt do 100 kt a tři ocelárenské hromady s tonáží 12 kt značené jako OC 

11 – 16 (obrázek 10). 

Na každé straně homogenizační skládky jsou k dispozici dva portálové stroje, 

zakladač a naběrač. Každý se pohybuje po své kolejové dráze. Tyto stroje mohou bez 

kolize přes sebe přejíždět v kterémkoliv místě homogenizační skládky. Dno 

homogenizační skládky je cca 1,80 m níž od paty zakladačové koleje. Šířka plochy od 

zakladačové koleje po druhou kolej je 46,43 m. Využitelná šířka pro dno skládky je 

přibližně 35 m. Délka jedné hromady je přibližně 150 m. Výška hromady je 12 m. 

Hromady číslo 1 a 4 jsou kratší (cca 75 m) a zakládají se na celkovou tonáž 50 kt. Tyto 

hromady se využívají k přidávání odpadního vápna z kyslíkokonvertorových oceláren 

Obrázek 10 – Celkové rozměry homogenizační skládky 
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na dno skládky. Toto odpadní vápno se dováží auty a skládka se začíná zakládat až 

v době, kdy je vytyčený prostor celkově zavezen vápnem. 

 

 4.2 Starý způsob zakládání  

Shazovací vozík na zakladačích byl vybaven dvěma magnetickými snímači 

(obrázek 11 - 1), které reagovaly na nastavené kovové spínače na mostě stroje 

(obrázek 11 - 2). Při magnetickém kontaktu s těmito spínači došlo k automatické 

reverzaci pojezdu shazovacího vozíku. Koncové spínače byly upevněny na kovových 

lyžinách pomocí šroubu. Na zakladači jsou vždy dva takovéto spínače, pro přední 

a zadní stranu. Tyto koncové spínače nastavoval strojník manuálně.  

Na začátku hromady je nastavoval do maximální možné polohy tak, aby při 

jejich přejezdu a následné reverzaci shazovacího vozíku nedocházelo k zastavení na 

havarijním koncovém spínači. Jakmile dosáhla výška zakládané hromady cca 3 m, 

musel strojník koncové spínače posunout směrem ke středu stroje. Určování výšky 

nasypané hromady a zahájení nastavování úskoků byl problém. Každý strojník 

Obrázek 11 – Koncové snímače 1) Magnetický snímač reverzace stroje, 2) koncový spínač pro 

magnet 
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vyhodnotil tuto situaci v jinou dobu a na žádné hromadě se s úskoky nezačalo stejně. 

Na (obrázek 12) je vidět, že úskoky jsou moc velké. Při každém dalším zvýšení 

hromady o max. 2 metry se měly provádět další úskoky. Tyto úskoky se prováděly 

velké (cca až 1,75 m) a někdy se neprovedly vůbec. Kontrola těchto úskoků 

neexistovala. 

 

Protože se úskoky dělaly většinou pozdě, docházelo k velkému přejíždění 

shazovacího vozíku přes hranu hromady. Sesyp materiálu vznikající takovým 

přejížděním byl samozřejmě nehomogenní. Od určité výšky hromady, se začal 

projevovat ještě jeden problém. Materiály hrubšího zrna, např. aglo ruda, měly 

tendenci po vzniklé šikmině sklouzávat dál a tím celou hromadu u paty rozšiřovat. 

Pokud se za takto sypaným materiálem začal sypat materiál jemnějšího zrna s vyšší 

vlhkostí, vytvářel na těchto sesypech segregaci ve tvaru komínu a od místa zlomu celý 

sklon hromady naopak narovnával (obrázek 13). Všechny tyto části hromady byly 

nehomogenní a při následném odběru prodlužovaly přípravu celé hromady pro 

Obrázek 12 – Segregace materiálu 1) nehomogenní část hromady - sesyp, 2) naznačená kapsa, 3) segregace materiálu, 4) 

pata zakladačové koleje 
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nasazení do aglomerace. Důsledkem velkých úskoků zase vznikaly kapsy, do kterých 

se zachytával lehčí materiál, nejčastěji bazický (viz obrázek 12 a obrázek 14).  

Sesypy, vytvářené v zadní části hromady, nebyly takovým problémem. Díky 

úhlu korečkového vodiče je odběr segregací celkem homogenní. Nastávaly zde ovšem 

problémy s chybějící vrstvou (viz obrázek 14 - 6). Pokud byl po dlouhé době nastaven 

velký úskok, docházelo k tomu, že shazovací vozík nedojížděl vůbec ke kraji hromady. 

Materiál se tak nemohl sesypávat na zadní část a při dobírání hromady taková vrstva 

v celkové směsi chyběla.  

Dalším problémem na konci hromady byly vzniklé kapsy (obrázek 14 - 4). Při 

dobíraní hromady byla celá tato místa odebrána do aglomerace. Na (obrázek 14) je 

také vidět, že první 3 m jako jediné, nemají špatný vliv na homogenitu ani na bazicitu 

hromady. Pokud bychom posunuli hranici konce hromady ze 4 m ještě dál, snížili 

bychom sice výkyvy a množství chybějících vrstev, ale množství materiálu, které 

Obrázek 13 – Znázornění množství odebíraného materiálu. 1) pata zakladačové koleje, 2) segregace 

sypkého materiálu, 3) sesyp nehomogenního materiálu, 4) segregace hutného materiálu, 5) vrstvy 

homogenního materiálu, 6) hrana odebrané hromady do plného řezu, 7) velikost této nehomogenní části 

bývá cca 4,5 m, 8) tato část segregace zvětšuje celkový odběr o další 1 m 
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musíme přemístit na jinou hromadu, by přesahovalo 10 až 15 % z celkové tonáže 

hromady.  

 

 4.3 Problémy vzniklé nevhodným sypáním 

Jedním z největších problémů, vzniklých nevhodným sypáním, byly výkyvy 

v analýzách chemického složení výsledného aglomerátu, zejména rozkolísanost 

bazicity. Tyto výkyvy se nejvíce projevovaly na začátku a na konci hromady. I když byl 

odběr zdánlivě dostatečný, nepokryl odebrání všech vzniklých kapes.  Jak už bylo 

řečeno, v těchto kapsách se nejčastěji zachytává bazický materiál. Tato situace byla 

následně stejná na konci hromady, kde „kapsy“ způsobovaly daleko větší problémy, 

protože už nebyly částečně odebírány, tak jako na začátku hromady. Celé množství 

takto špatně uloženého bazického materiálu šlo najednou na aglomeraci. Toto 

Obrázek 14 – Konec dobírané hromady 1) pata zadní zakladačové koleje, 2) rameno korečkového vodiče, 3) sesypy na 

zadní straně, 4) kapsy, 5) přibližná čára konce hromady při 4m, 6) chybějící vrstvy v konci hromady. 
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způsobilo jednorázové zvýšení bazicity dané homogenizované směsi až o několik 

desetin. Tento náhlý výkyv nejde většinou zachytit ani při pravidelném vzorkování 

homogenizovaného materiálu. 

Dalším problémem byla doba potřebná k přípravě založené hromady pro její 

nasazení do aglomerace. Množství odebraného nehomogenního materiálu v mnoha 

případech překračuje 10 % z celkové tonáže založené hromady. To zvyšuje zatížení 

a opotřebení naběrače. Dále snižuje mobilitu naběrače, který by mohl dělat jinou 

práci. 
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5. Pokus o zlepšení 

Prvními pokusy o zlepšení byla na konstrukci stroje vytvořena síť značek, které 

znázorňovaly výšku hromady. Strojníci měli během směny tyto značky srovnávat se 

skutečnou výškou hromady a následně podle nich přestavit koncové snímače. Na 

liště, kde byly koncové snímače uchyceny, byly namalovány značky, které přesně 

odpovídaly značkám na konstrukci stroje. Prokázalo se, že lidský faktor je chybující 

a strojníci odhad prováděli buď nepřesně, nebo ho zapomněli provádět úplně. Někdy 

se stávalo, že strojníci snímače nastavili na začátku směny a do konce směny už je 

neměnili. Také v zimním období vznikal problém s uvolňováním a následným 

dotahováním šroubů koncových snímačů ve vysokých mrazech. Tento systém tedy 

neuspěl. Proto bylo rozhodnuto k zahájení procesu modernizace zakladače číslo 2.  

  



[22] 

 

6.  Návrh programového řízení 

Pro zlepšení situace se přistoupilo k zavedení automatického řízení 

shazovacího vozíku. Cílem bylo snížit výkyvy bazicity, zamezení tvoření kapes 

a zpřesnění úskoků. Celý systém instalovala odborná firma. Navržený systém určuje 

výšku hromady pomocí radaru. Shazovací vozík hlídá svou polohu pomocí 

inkrementu. Údaje z těchto dvou měřičů vyhodnocuje automatizační systém (PLC) 

a řídí shazovací vozík. Zahájení řízení probíhá při reverzaci stroje na konci hromady. 

V tento okamžik začne radar po dobu 2 min. vyhodnocovat výšku hromady. Tyto 

naměřené hodnoty se zprůměrují a je z nich určena přibližná výška hromady. Při 

dosažení výšky hranice pro zahájení úskoků a následné reverzaci pojezdu stroje jsou 

automaticky přestaveny koncové polohy pojezdu shazovacího vozíku. 

 6.1 Měření výšky hromady 

Pro měření výšky hromady byl použit radarový měřič vysílající krátké impulsy 

v intervalu 1 ns. „Tyto impulsy jsou odraženy od měřeného média a jsou přijaty 

anténou jako echa. Čas od vyslání impulsu do jeho přijetí je přepočítán na vzdálenost 

hladiny. Přepočtená hladina je převedena na výstupní signál jako naměřená hodnota“ 

[5]. Je to normované napětí v rozsahu 4 až 20 mA, kdy 4 mA odpovídají 0 m naměřené 

výšky a 20 mA odpovídá max. možné změřitelné hloubce 15 m. Rozsah teplot, ve 

kterých může radar fungovat je -40 °C až +80 °C, což je při použití ve venkovním 

prostředí dostačující. Rozsah měření je od 0 do 15 m. Procesní tlak -100 až 200 kPa. 

Přesnost měření je +/- 2 mm. Byl vybrán radar, který není ovlivňován prachem. Pro 

použití ve sledovaném podniku to byla nutnost. Radar byl implementován v náustku, 

který ho chrání před touto prašností a zpřesňuje měření radaru v době vysokého 

výronu prachu (obrázek 15).  
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 6.2 Pohyb shazovacího vozíku 

Pro přesné určování polohy shazovacího vozíku byl zvolen inkrementální 

snímač, který je napojen na hřídel pohonu vrátku shazovacího vozíku. Použitý snímač 

převádí rotační pohyb na dva elektrické sinusové signály, fázově posunuté o 90° na 

jednu otáčku [4]. Díky fázovému posunu jsme schopni určit pohyb vozíku dopředu 

nebo dozadu. Tyto signály jsou digitálně přenášeny na přídavnou čítačovou kartu 

v PLC. Na mostě stroje bylo umístěno 5 indukčních čidel. Tato čidla určují 

inkrementálnímu snímači absolutní polohu. Jeden snímač byl uložen ve středu 

pojezdu shazovacího vozíku. Další dva jsou od středového posunuta na obě strany o 7 

m. Poslední dvě čidla byla použita jako havarijní koncová čidla, přibližně 15 m od 

středového čidla. Při normálním zakládání se nepoužívají, v případě poruchy mají 

zajistit zastavení vozíku. Pokud by selhala i tato čidla je na mostě umístěn ještě 

klasický koncový vypínač. Vždy při přejezdu přes indukční snímač je do PLC vyslán 

Obrázek 15 – Radar 
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signál na digitální vstup. PLC si zapamatuje údaj, ze kterého čidla signál přišel a předá 

příkaz čítačové kartě. Ta se vynuluje a začne načítat nebo odčítat další signály 

z inkrementu. 

 6.3 Řídicí systém 

K řízení celého systému byl zvolen modulární automatizační systém (PLC) pro 

nízké a střední rozsahy výkonu. Většina PLC disponuje řadou samostatných 

centrálních procesorových jednotek (CPU), lišících se výkonem a druhem portů pro 

připojení dalších zařízení. Na tyto PLC lze připojit jak moduly digitálních vstupů 

a výstupů, tak i analogových signálů. V našem případě jsou údaje z radaru přijaty jako 

analogový signál. Data z indukčních čidel jsou přijímána v digitální formě. Pro signál 

z inkrementálního čidla je v PLC připojena čítačová karta. 

Dle našich technologických požadavků odborná firma systém řízení 

namontovala, naprogramovala a provedla prvotní oživení.  

6.4 Základní nastavení 

Jako základ byla nastavena hodnota pro začátek úskoků od 0 m. Velikost 

úskoků byla zvolena. Na každý metr zvýšení hromady se přední strana zúží o 0,5 m 

a zadní strana o 0,2 m. Při prvotním oživení byla také nastavena maximální pojezdová 

délka shazovacího vozíku od středu zakladače. Délka dráhy směrem k přední části 

hromady je 13 m a k zadní části 13,5 m. Při tomto nastavení byla ponechána rezerva 

dojezdu vozíku k havarijnímu koncovému spínači cca 1 m.  

 6.5 Ovládání systému 

V kabině má strojník na ovládacím pultě namontován ovládací panel tohoto 

systému. Na tomto panelu je pro strojníky informativně zobrazována aktuální výška 

hromady, vyhodnocená radarem. Na ovládacím panelu jsou dvě možnosti volby 

řízení. A to řízení radarem a stupnicí. První režim je automatický, detekuje výšku 

hromady pomocí radaru a z vyhodnocených údajů nastavuje velikost úskoků 
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shazovacího vozíku. Režim ve stupnici odpojí řízení radarem a výšku nastavuje strojník 

v metrech. Výška hromady se určuje pomocí značek na konstrukci zakladače. Pro 

případné selhání celého systému, byla ponechána možnost přepnutí stroje do 

původního stavu ovládání pomocí magnetických snímačů.  

 6.5.1 Nastavování systému  

V administrátorském režimu je možno upravovat a nastavovat velikost úskoků 

pro přední a zadní stranu hromady. Taky jde nastavit maximální pojezdovou dráhu 

shazovacího vozíku na obě strany od středu stroje. Do tohoto režimu nemá strojník 

přístup. Nastavování se provádí vždy před začátkem sypání nové hromady. Pokud 

není nastavení v rozporu s technologií, je toto nastavení ponecháno až do ukončení 

sypání dané hromady. 
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7. Nové zakládání hromad 

Hned po oživení systému bylo zahájeno zakládání pomocí automatického 

řízení. U každé nově založené hromady, která byla celá zakládaná v automatice, 

proběhlo měření a srovnávání s hromadami na druhé straně homogenizační skládky. 

Dále byly vyhodnocovány vzorky analýz chemického složení aglomerátu. Po následné 

analýze proběhlo případné přenastavení parametrů v systému. 

 7.1 Měření hromad 

Pro měření hromad byly stanoveny důležité míry a ty byly následně 

přeměřovány na všech zakládaných hromadách.  Měření se provádělo jenom na 

vybraných bodech znázorněných na (obrázek 16, body 3, 4, 5, 6, 8, 9). Pro kontrolu se 

Obrázek 16 – Měření hromad 1) pata přední koleje (kolej 1), 2) pata zadní koleje (kolej 2), 3) přední část 

nasypané hromady ke koleji 1, 4) přední část odebrané hromady ke koleji 2, 5) od koleje 1 k horní hraně 

založené hromady, 6) od koleje 1 k horní hraně odebrané hromady, 7) šířka hromady od koleje 1 po kolej 2, 8) 

zadní část nasypané hromady po kolej, 9) od koleje 2 k zadní horní hraně, 10) výška hromady, 11) šířka horní 

plochy po odběru, 12) šířka horní plochy po založení, 13) úhel založené hromady, 14) úhel odebrané hromady 
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přeměřoval i bod 10 a porovnával se s posledním údajem radaru. Zbytek bodů se 

jednoduchou matematikou dopočítával. 

 7.2 Nové hromady 

První hromada HS číslo 5 (tabulka 1), založená celá v automatickém režimu 

měla nastaveny základní parametry. Už prvotní vizuální pohled dával tušit, že 

hromada není správně technologicky založená. Z důvodů malých úskoků na přední 

straně (0,5 m) bylo sice zamezeno tvorbě kapes, ale sesypy byly tak velké, že celá 

hromada byla širší než před zavedením radaru. Při odebíraní se projevil další problém. 

Nastavení začátku úskoků na 0 m bylo zvoleno nevhodně. Byla sice nastavena 

maximální pojezdová dráha shazovacího vozíku, ale díky okamžitému uskakování byla 

hromada odebírána do plné třísky necelých 5 m. Zadní strana, nastavené úskoky 0,2 

m, se po dobraní na 4 m ukázala taky špatně zvolená. Hromada po tomto dobrání 

končila až na zakladačové koleji.  Celkově se na hromadu, i když byla v dolní základně 

širší než ostatní, vlezlo míň materiálu. Horní plocha založené hromady byla menší. 

Parametry se změnily následovně. Délka pojezdové dráhy zůstala zachována 13 

m k přední straně od středu zakladače a k zadní straně 13,5 m. Začátek úskoků se 

nastavily na 1,5 m a úskoky byly nastaveny 0,6 m přední strana a 0,4 m zadní strana. 

Takto založená hromada HS číslo 6 (tabulka 1) pořád vytvářela velké sesypy na přední 

straně. Byla sice snížena velikost odběru, ale dostali jsme se vlastně na původní 

hodnoty starých hromad. Větší zadní úskoky o něco zmenšily horní plochu, ale díky 

lepšímu nastavení přední strany byla horní plocha větší, než na předešlé hromadě. 

Z celkového pohledu byla založená hromada sice lepší, ale nesplňovala naše 

předpoklady.  

Po této hromadě byla provedena zatím poslední změna parametrů. Délka 

pojezdové dráhy byla zkrácena na 12,5 m k přední straně a 13 m na zadní stranu. 

Zúžili jsme sice spodní rozměr, ale taky se nám přestala hromada blížit po nasypání 

k zakladačovým kolejím. Začátek byl nastaven na 3 m podle starého způsobu 
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zakládání. Přední úskok byl nastaven na 0,8 m a zadní na 0,3 m. Hromada  HS číslo 4 

(tabulka 1) po založení měla zatím nejlepší parametry. Velikost odběru se snížila 

přibližně na 7 %. Nastavení zadních úskoků je více méně ideální. Tam situace byla 

uspokojivá již na předešlé hromadě.  

Snížení množství odběru o víc jak 3 % představuje 2 000 t. Odebrání takového 

množství materiálu nám při současné vykládce vagónů může trvat déle jak 24 hodin. 
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Tabulka 1 – Naměřené rozměry založených hromad. HS číslo 5, 6, 4 jsou zakládány pomocí radaru. HS číslo 2 a 3 jsou na druhé straně homogenizační skládky zakládány starým způsobem 

založená odebraná založená odebraná založená odebraná založená odebraná založená odebraná

13,00 13,00 12,90 12,90 12,95 12,95 12,45 12,45 12,50 12,50

9,10 8,50 10,00 9,40 10,48 9,80 9,80 9,30 9,80 9,20

3,20 10,00 4,80 9,60 4,65 9,50 3,90 7,50 4,75 8,20

14,95 10,00 13,50 9,80 12,95 9,90 13,30 10,00 13,20 9,10

6,50 6,50 5,10 5,10 5,40 5,40 4,50 4,50 5,80 5,80

19,20 18,10 18,35 19,45 18,70

12,70 13,00 12,95 14,95 12,90

150,00 150,00 150,00 150,00 75,00 75,00 150,00 150,00 150,00 150,00

úhel  13 _ 14 41,03° 52,46° 43,72° 52,80° 45,02° 52,63° 43,13° 51,25° 43,46° 53,97°
Celkem založeno68 956 74 952 49 673 78 269 81 564

Odebráno 9 126 7 865 3 497 8 456 9 672

% odběru 13,23% 10,49% 7,04% 10,80% 11,86%

Úskoky od 0m 1,5m 3m

úskoky přední strana 0,5m 0,6m 0,8m

úskoky zadní strana 0,2m 0,4m 0,3m

Délka pojezdu před. 13m 13m 12,5m

Délka pojezdu zad. 13,5m 13,5m 13m

"= 9 - 8"

délka

10

12 _ 11

3

5

8

9

Body měření
HS 5 HS 6 HS 4 HS 2 HS 3
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 7.3 Bazicita 

Pro stanovení stability bazicity byl pro odběr vzorků zvolen začátek a konec 

hromady. Analýzy chemického složení aglomerátu vyrobeného z homogenizační 

směsi ze začátku hromad nevykazovaly velké výkyvy bazicity ani před započetím 

změn, soustředilo se proto na zadní část hromad. Z přední části hromady se odebírá 5 

vzorků vyrobeného aglomerátu a 15 vzorků aglomerátu vyrobeného z homogenizační 

směsi se odebírá ze čtyřicetiprocentního zbytku hromady. 

Při vzorkování se projevil jeden větší problém. Vytříděný aglomerát má velký 

rozptyl velikosti zrn od 6 mm po 200 mm. Z takovýchto vzorků se špatně určuje 

průměr bazicity a vzorkování většího množství aglomerátu najednou by bylo 

technologicky i finančně velmi náročné. I přesto jsme stabilitu bazicity tří hromad 

zakládaných novým způsobem porovnali se dvěma hromadami zakládanými starým 

způsobem. 

Tabulka 2 – Stabilita bazicity 

HS č. 5 6 4 Celkem 

počátek + 0 0 1x +

konec 0 0 0 0

HS č. 2 3

počátek 0 + 1x +

konec - - 2x -

Hodnocení stability

 nadprůměrná + průměrná 0 poprůměrná -

 

Z těchto vzorků se ukázalo, že na přední straně programové zakládání více 

méně vliv nemá. Nepatrné zlepšení lze vypozorovat na zadní straně (tabulka 2). 

K přesné analýze vlivu programového zakládání na výkyvy bazicity v aglomerátu bude 

potřeba větší procento vzorků. 
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8. Vyhodnocení aktuální situace 

Zavedením programového zakládání homogenizačních hromad se podařilo 

snížit technologický odběr z více jak 10 % na 7 %. Zkrátila se tak doba nutná k přípravě 

hromady a hromada může o něco déle zrát.  

Nové programové zakládání hromad zatím vliv na stabilitu bazicity 

neprokázalo. Zadní strana se u takto zakládaných hromad zlepšila, ale zlepšení 

nedosáhlo našeho očekávání. 

Protože z počátku docházelo k poruchám na programovém zakládání 

a v pozdější době se někteří strojníci domnívali, že umí situaci lépe vyhodnotit než 

radar a používali manuální řízení, máme k dispozici jenom malý vzorek plně 

založených hromad v automatickém režimu. Celý proces zlepšování nadále probíhá a 

zkouší se další možnosti nastavení. 

Do budoucna je snaha dostat do automatického řízení více části provozu 

rudiště a tím ještě více přispět k celkovému zlepšení homogenizace rud. 
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9. Závěr 

V této bakalářské práci byly rešerší z dostupné literatury shrnuty různé 

způsoby přípravy homogenizované směsi pro výrobu aglomerátu. Podrobně byl 

rozebrán způsob přípravy homogenizované směsi ve sledovaném podniku. Kriticky byl 

zhodnocen dosavadní způsob zakládání homogenizačních hromad a byl navržen nový 

způsob eliminující dřívější nedostatky. Aplikováním nového způsobu zakládání 

homogenizačních hromad došlo ke zlepšení homogenity směsi zejména v přední a 

zadní částí hromad. Nový způsob přispěl také ke snížení opotřebení naběrače. 

Samotnou instalaci systému sice prováděla odborná firma, ale po celou dobu 

realizace této akce, byly praktické rady a připomínky  průběžně zapracovávány do 

projektu. Tato doporučení tvoří podstatnou část praktické části bakalářské práce. 

Také následné přeměřování hromad, které s ohledem na jejich rozměry nebylo 

vůbec jednoduché. O to více bylo přínosné pro budoucí nastavování a úpravu 

parametrů řídicího systému.   

Přínosem práce je spojení technologického hlediska s technickou realizací 

automatizovaných systémů. Práce ukazuje nezbytnost technologické analýzy pro 

úspěšnou aplikaci automatizace v hutním průmyslu. 
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