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Abstract 

 The contribution deals with observation of both influence of sucked-out gaseous phase 
composition and iron ore:iron concentrate ratio on sinter bed permeability during sintering. The 
experiments were carried out in laboratory scale at constant sucked-out gaseous phase rate. The 
temperature of sucked-out gaseous mix was 120°C and composition was: 3.5 - 4.5% CO2; 18% O2; 15 

- 30 g.m-3 H2O. The comparative experiments with sucked-out ambient air were realized, too. The iron 
ore:iron concentrate ratio was 1:1 and1:1.5. 

 The results showed that moisture contents in sucked-out gaseous phase in given range has'nt 
significant effect on sinter bed permeability during sintering. Little pressure drop increase was caused 
by greater amount of condensed moisture in raw mix zone. However, great influence has iron ore:iron 
concentrate ratio. It was find out the pressure drop in pipeline was much lower at ratio 1:1.5. This 
phenomenon can't be generalized because of influence of granulometric composition of the other 
charge components. 

 

 

Abstrakt 

 Článok sa zaoberá skúmaním vplyvu zloženia presávanej plynnej fázy a pomeru 
agloruda:koncentrát na permeabilitu spekanej vrstvy v priebehu spekania. Experimenty boli 
uskutočnené v laboratórnych podmienkach pri konštantnej rýchlosti presávanej plynnej fázy. Teplota 
presávanej plynnej zmesi bola 120°C s nasledovným zložením: 3,5 - 4,5% CO2; 18% O2; 15 - 30 g.m-

3 H2O. Pre porovnanie bolo uskutočnené aj meranie s presávaním okolitého vzduchu. Pomer 
agloruda:koncentrát bol 1:1 a 1:1,5. 

 Výsledky ukázali, že obsah vlhkosti v presávanej plynnej fáze v danom intervale nemá 
významný vplyv na permeabilitu spekanej vrstvy v priebehu spekania. Malé zvýšenie podtlaku bolo 
spôsobené väčším množstvom kondenzovanej vlhkosti v pásme pôvodnej vsádzky. Avšak veľký vplyv 
má pomer agloruda:koncentrát. Bolo zistené, že pri pomere 1:1,5 bol podtlak v potrubí výrazne nižší. 
Tento jav nie je možné zovšeobecniť, pretože značný vplyv predstavuje granulometrická 
charakteristika ostatných komponentov aglomeračnej vsádzky. 
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Úvod 

 Výroba surového železa v hutníckom podniku s uzatvoreným cyklom je v úzkom spojení s 
výrobou aglomerátu. V podmienkach zvyšovania výrobnosti vysokej pece pri zachovaní rovnakého 
podielu aglomerátu vo vysokopecnej vsádzke je potrebné zvýšiť jeho výrobu. Výrobnosť spekacieho 
zariadenia je úmerná množstvu privádzanej aglomeračnej vsádzky, predváhy a množstva vratného 
aglomerátu. Na výrobu aglomerátu je potrebné presať určité množstvo vzduchu, ktoré závisí od 
vlastností aglomeračnej zmesi a produktov horenia tvoriacich sa v spekanej vrstve. Pre zabezpečenie 
vysokej výrobnosti spekacieho zariadenia musí byť presaté veľké množstvo vzduchu, čo je možné 
zabezpečiť buď zvýšením permeability aglomeračnej vsádzky alebo zvýšením podtlaku. 

 

 

1. Teoretická časť 

 Permeabilita závisí od štádia aglomeračného procesu, v ktorom je meraná. Vo všeobecnosti je 
možné rozlišovať 3 hodnoty permeability: 

permeabilita pred zapálením povrchu spekanej vrstvy 

permeabilita po zapálením povrchu spekanej vrstvy (minimálna) 

priemerná permeabilita v priebehu spekania 

 Zväčšenie množstva presávaného vzduchu zvýšením podtlaku je obmedzené ako z 
ekonomického, tak aj praktického hľadiska, keďže množstvo presávaného vzduchu nie je, na rozdiel od 
podtlaku, úmerné výkonu turboexhaustora. Permeabilita aglomeračnej zmesi je preto najvýznamnejší 
parameter určujúci výrobnosť spekacieho zariadenia. 

 Skúmaním zmeny gradientu tlaku po výške spekanej vrstvy sa zaoberali viacerí autori, napr. 
Wild a Dixon [1], Callendar [2] a Michard [3]. Zistili, že v spekanej vrstve existuje postupný gradient 
tlaku v pásme sušenia, horenia a chladenia aglomerátu (obr.1).  

 

 
Fig.1 Pressure gradient down a sinter bed of silica chips 

Z analýzy obr.1 je možné vyvodiť predpokladať, že zvyšovaním spekanej vrstvy sa relatívny vplyv 
zóny horenia znižuje a vplyv pásma ochladzovania aglomerátu sa zvyšuje predovšetkým ku koncu 
procesu. Za týchto podmienok na permeabilitu výrazne vplýva aj väčší objem pásma pôvodnej 
vsádzky, pretože veľké množstvo kondenzujúcej vlhkosti, ktoré nemôže byť absorbované 
mikrozbalkami zužuje kanáliky, ktorými prúdi plynná fáza. Korotič a Puzanov [4] konštatujú, že 
kľučovým faktorom je rozpad pôvodnej štruktúry aglomeračnej vsádzky pôsobením kondenzujúcej 
vlhkosti. Je zrejmé, že tieto poznatky sú významne ovplyvnené povahou a charakterom surovín 
použitých pri experimentoch. 

 

 

2. Experimentálna časť 

 Cieľom experimentálnych prác bolo sledovanie vplyvu zloženia plynnej fázy a pomeru 
agloruda:koncentrát v aglomeračnej zmesi na permeabilitu spekanej vrstvy v priebehu aglomeračného 
procesu. Zmena zloženia plynnej fázy súvisela s perspektívne uvažovanou alternatívou zavedenia 
recirkulácie spalín v aglomeračnom procese. Chemické zloženie týchto plynných zmesí simulovalo 
vypočítané zloženie plynnej fázy presávanej cez spekanú vrstvu na základe odhadovaného stupňa 
recirkulácie (cca 60%) v podmienkach reálneho spekacieho pásu. Parametre presávaných plynných 
zmesí boli nasledovné: 



obsah CO2:  3,5 až 4,5 % (krok 0,5%) 

obsah O2 :  18 % 

vlhkosť:  15 až 30 g.m-3 (krok 3g.m-3, resp. 6g.m-3) 

teplota:  120°C 

 Premennými parametrami zloženia plynnej fázy teda boli koncentrácia CO2 a H2O. Ďalším 
sledovaným parametrom bol pomer agloruda:koncentrát v aglomeračnej vsádzke. V čase, keď sa 
realizovali tieto experimenty bol na prevádzke Aglomerácia vtedy ešte VSŽ a.s. Košice zaužívaný 
tento pomer na úrovni 1:1. Do budúcnosti sa uvažovalo so zvýšením podielu koncentrátu na úkor 
aglorudy pri dodržanom pomere 1,5:1. Na základe uvedených skutočností bolo navrhnuté zloženie 
aglomeračnej vsádzky pre účely experimentálnych meraní.  

 

 

2.1 Použité materiály 

 Zloženie vsádzky pre experimentálne spekanie sa principiálne zhodovalo so vsádzkou 
používanou v reálnych prevádzkových podmienkach. Z vyššie uvedených dôvodov bol pomer 
agloruda:koncentrát upravený na hodnoty 1:1,5 (vsádzka typu "A") a 1:1 (vsádzka typu "B"). Zloženie 
vsádzky pre laboratórne experimenty je uvedené v tab.1. 

    
                  Table 1  Composition of sintering charge 

 

 

 Jednotlivé zložky vsádzky boli privezené osobitne a vzhľadom na prítomnosť veľkých kusov 
boli podrobené úprave granulometického zloženia na kladivovom mlyne s následným odstránením 
podielu nad 5mm po sitovej analýze. Účelom tohto postupu bolo zabezpečiť rovnomerné 
granulometrické zloženie vsádzky pre všetky experimenty a získanie čo najpresnejších výsledkov. 

 Presne odvážené množstvo jednotlivých surovín aglomeračnej vsádzky bolo predmiešané a 
predpeletizované v laboratórnej peletizačnej mise priemeru 1020 mm a výške steny 235 mm. Zmes 
bola vlhčená na požadovanú vlhkosť tlakovou súpravou, ktorá umožňovala rozstrek vody na jemné 
kvapôčky. Množstvo pridanej vody na zbaľovanie bolo kontrolované na základe hmotnostného úbytku 
tlakovej nádoby umiestnenej na váhach. Pri príprave vsádzky v peletizačnej mise bol kladený dôraz na 
dodržanie konštantnej doby premiešavania, vlhčenia a domiešavania vsádzky po navlhčení. 

 

 

2.2 Experimentálne zariadenie 

 Pre účely experimentálnych meraní bolo použité spekacie zariadenie znázornené na obr.1. 

 

 

 

 

 

 

3. Vyhodnotenie získaných výsledkov a diskusia 

 Všetky experimentálne spekania boli uskutočnené pri konštantnej rýchlosti presávaného 
vzduchu. Tento prístup predstavoval prakticky jedinú možnosť, ktorá umožnila porovnať a 
kvantifikovať vplyv skúmaných parametrov, pretože v tomto prípade podtlak v odsávacom potrubí 
závisel už len na permeabilite spekanej vrstvy. 



 Pre porovnanie bolo uskutočnené aj spekanie s presávaním atmosferického vzduchu so 
vsádzkou typu "A". Experimenty so spekaním vsádzky typu "B" boli uskutočnené v užšom intervale 
parametrov plynnej zmesi, t.j. pri konštantnej koncentrácii CO2 4,0% a zmene vlhkosti presávanej 

plynnej zmesi od 18 do 24 g.m-3. Výška spekanej vrstvy bola 400 mm. Každé meranie bolo 
opakované, hodnoty v grafických vyjadreniach sú priemernou hodnotou dvoch meraní. Merané 
veličiny boli snímané v 15 sekundových intervaloch meracou ústredňou. 

 Pre vyhodnotenie vplyvu rôznych parametrov na permeabilitu spekanej vrstvy sa za 
smerodajný údaj uvažovala maximálna hodnota podtlaku dosiahnutá v priebehu spekania. Na obr.2 je 
graficky znázornený vplyv obsahu CO2 a H2O v presávanej plynnej zmesi a skladby aglomeračnej 
vsádzky na maximálnu hodnotu podtlaku v odsávacom potrubí. 

 

 

 

 
Fig.2 The effect of CO2 and H2O contents in intake gaseous mix and composition of sintering charge  

        on maximal pressure drop in pipeline 

 

 

 Výsledky pri spekaní vsádzky typu "A" ukazujú (pravá časť obrázku), že pri bežných 
podmienkach spekaniach bola maximálna hodnota podtlaku 2300 Pa, pri spekaniach s plynovzdušnými 
zmesami v priemere 2422 Pa. Možno konštatovať, že vlhkosť v presávanej plynnej zmesi v danom 
rozsahu nemá významný vplyv na priedušnosť vsádzky v priebehu spekania. Odpor vsádzky je takmer 
rovnaký ako pri konvenčnom spekaní. Malé zvýšenie podtlaku je zákonite spôsobené vyšším stupňom 
prevlhčenia spekanej vrstvy. V priebehu aglomeračného procesu dochádza k prerozdeleniu vlhkosti vo 
vrstve, čím sa vlhkosť zmesi výrazne zvyšuje. Stupeň prevlhčenia vsádzky môže dosiahnuť 120 až 
135%. V podmienkach spekania, keď je cez spekanú vrstvu presávaná plynná zmes obsahujúca 
vlhkosť, prevlhčenie dosahuje ešte vyšších hodnôt. Výsledkom procesu kondenzácie vodnej pary je 
zmenšenie objemu kanálikov, cez ktoré prúdi plynná fáza, čím sa znižuje permeabilita vsádzky v 
priebehu spekania oproti predpeletizovanej vsádzke. V extrémnych podmienkach môže nastať prípad, 
keď kapilárne sily sú oslabené až natoľko, že dôjde k rozpadu (zborteniu) zbalkov. Takáto situácia sa v 
podmienkach spekania prejaví prudkým zvýšením podtlaku v odsávacom potrubí, poklesom prietoku 
spalín a znížením teplôt v spekanej vrstve až sa proces spekania úplne zastaví. Stabilita a pevnosť 
mikrozbalkov závisia v značnej miere od samotných vlastností zbaľovaného materiálu. 

 Ako je však z dosiahnutých výsledkov zrejmé, výraznejší vplyv na priedušnosť aglomeračnej 
vsádzky v priebehu spekania má v týchto podmienkach jej zloženie. Maximálna hodnota podtlaku v 
priebehu spekania vsádzky typu "B" (ľavá časť obrázku) bola v priemere 3492Pa, čo je oproti 2422Pa 
pri spekaní vsádzky typu "A" výrazný nárast. Z hľadiska pokrytia energetických potrieb 
turboexhaustorov je výhodnejšie spekanie vsádzky, ktorá má menší odpor, pretože náklady na 
elektrickú energiu sú nižšie. Z obr.2 vyplýva jednoznačná výhodnosť zloženia vsádzky označenej ako 
"A". Rozdiel medzi týmito vsádzkami je predovšetkým v obsahu koncentrátu a aglorudy. V 
aglomeračnej vsádzke typu "A" je obsah koncetrátu 32,1%, aglorudy 21,5% (pomer 1,5:1), v 
aglomeračnej vsádzke typu "B" je obsah koncentrátu a aglorudy zhodný - 26,3% (pomer 1:1). Vo 
všeobecnosti prevláda v odbornej verejnosti názor, že zvýšenie množstva železorudného koncentrátu v 
aglomeračnej vsádzke prináša zníženie priedušnosti predpeletizovanej aglomeračnej zmesi.  V 
konfrontácii s týmto názorom sa preto môže zdať nelogické, aby vsádzka s vyšším obsahom koncetrátu 
mala vyššiu priedušnosť. Principiálne vysvetlenie je možné nájsť na obr.3. 

 

 

 

 
Fig.3 The effect of concentrate portion in ore mix on permeability of charge (without lime addition) [5] 



 

 

 Obrázok ukazuje, že závislosť priedušnosti vsádzky od obsahu koncentrátu v rudnej zmesi má 
extremálny charakter s minimom, ktoré má pre rôzne druhy vsádzok individuálnu polohu. Minimálna 
hodnota môže byť posunutá k vyšším alebo aj nižším hodnotám nielen v závislosti od 
granulometrických charakteristík koncentrátu a aglorudy, ale aj ostatných zložiek vsádzky, t.j. tuhého 
paliva, prísad a tiež od množstva vratného aglomerátu. Na základe tejto úvahy je potom možné urobiť 
záver, že vsádzka "B" sa nachádza napravo od minima na takejto krivke, resp. môže predstavovať aj 
minimum. 

 Dosahované hodnoty podtlaku v prevádzkových podmienkach sú výrazne vyššie. Tento fakt 
súvisí s tým, že predpeletizovaná aglomeračná zmes musí prekonať niekedy viac ako 100m dlhú 
dopravnú cestu, na ktorej vplyvom mechanických síl dochádza k jej usadeniu a postupnej degradácii 
tvaru mikrozbalkov. V laboratórnych podmienkach bola predpeletizovaná zmes presypaná zo 
zbaľovacieho zariadenia priamo do spekacieho zariadenia, čo zabezpečilo jej vysokú permeabilitu v 
priebehu spekania. 

 

 

Záver 

 V práci sú uvedené výsledky laboratórneho štúdia vplyvu zloženia plynnej fázy a pomeru 
agloruda:koncentrát v aglomeračnej zmesi na permeabilitu spekanej vrstvy v priebehu aglomeračného 
procesu. Výsledky ukázali, že koncentrácia vlhkosti v presávanej plynnej fáze v intervale 15g.m-3 až 
30g.m-3 má len nepatrný vplyv na priedušnosť spekanej vrstvy. Malé zvýšenie podtlaku o 122Pa je 
zákonite spôsobené vyšším stupňom prevlhčenia. V prevádzkových podmienkach by tento rozdiel bol 
pravdepodobne väčší z dôvodu menšieho voľného objemu kanálikov, cez ktoré prúdi plynná fáza, 
keďže aglomeračná zmes je po dávkovaní na spekací pás výrazne degradovaná. 

 Veľmi významný vplyv má však pomer agloruda:koncentrát. Bolo zistené výrazné zníženie 
podtlaku v odsávacom potrubí pri zmene pomeru z 1:1 na 1:1,5. Tento poznatok však nie je možné 
zovšeobecniť, pretože značný vplyv predstavuje granulometrická charakteristika ostatných 
komponentov aglomeračnej vsádzky.  

 Tieto výsledky by mali inšpirovať aglomeračný závod k hľadaniu optimálneho zloženia 
aglomeračnej zmesi, resp.k testovaniu rôznych variánt pri zmene jednej alebo viacerých komponent. 
Úspora elektrickej energie na pohon turboexhaustorov by bola určite výrazná. 
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