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Po roku 1990 sa vysokopecná výroba intenzifikovala a racionalizovala hlavne zvyšovaním 

podielu bohatých koncentrátov v aglomeračnej vsádzke. Znížilo sa merné množstvo trosky a 

zvýšila sa výrobnosť vysokých pecí. Zvyšovanie podielu koncentrátov v spékanej zmesi 

pronieslo i niektoré problémy s výrobnosťou aglomeračních zariadení, s kvalitou aglomerátu i so 

zvýšením znečisťovania životného prostredia hlavne TZL. Čiastočne sa tieto problémy riešili 

napríklad zavedením technológie pridávania páleného vápna do spékanej zmesi, zavedením 

roštoviny, či novým zpôsobom odprašovania aglomeračních spalin. Ukázalo sa teda, že nie je 

výhodné neustále zvyšovať bohatosť aglomeračnej vsádzky bez ohľadu na granulometrické 

zloženie rudnej časti vsádzky. Je treba hľadať kompromis medzi chemickým a granulometrickým 

zložením vsádzkových surovin, tj. hľadať optimálny pomer medzi podielom koncentrátov a 

aglomeračních rúd v spékanej zmesi. Z tohoto hľadiska je téma práce zvolená veľmi vhodne, je 

vysoko aktuálna a užitočná pre prax  

Obsah ciele dizertačnej práce bývajú obyčajne formulované tak, aby boli v súlade s názvom 

dizertačnej práce. V tomto zmysle vidím určitý rozpor medzi názvom a obsahom práce. Podľa 

názvu sa má práca zaoberať štúdiom železorudných surovin pre vysokopecní výrobu, obsah práce 

je však oveľa širší a jednotlivé časti nie vždy na seba naväzujú a spolu súvisia. Autorka zvolila 

pomerne originálny spôsob. Rozdelila prácu na celkom 18 relativne oddelených častía a  záver, 

ktorý dáva obraz o širokej palete výzkumnej činnosti autorky a predstavuje jej ucelený pohľad na 

problematiku výroby surového železa. Neviem či je to šťastná metóda, pretože veľký počet častí 

vedie k minimalizácii rozsahu jednotlivých častí, čo robí text pre nešpecialistu dosť 

nezrozumitelný. Tiež sa do práce nedostali niektoré staršie práce autorky, ktoré poznám z jej 



publikačnej činnosti, Takáto štruktura však neumožňuje ani klasickú štruktúru posudku. Z tohoto 

dôvodu budem stručne hodnotiť jednotlivé časti práce. 

1. História výroby surového železa 

Železo sa v prírode nevyskytuje len vo forme oxidov.V strednej Európe sa napr. ťaží 

hlavne Siderit. Tieto rudy sa dnes ale upravujú do formy oxidov. Surové železo je 

definované v úvodnej časti európskej normy pre Surové železa. Je to v podstate liatina 

(biela) a tá sa nedá „stláčať, kovať, ani valcovať “. V tejto časti práce chýba aspoň 

zmienka o výrobe „železnej huby“, dnes označovanej ako „DRI“, ktorá sa vyrába 

v pevnom stave (bez tavenia, veľmi nízký obsah uhlika.) Surové železo sa vyrába len 

v tekutom stave (vysoký uhlík.). 

Meteoritické železo poznáme podľa toho, že neobsahuje uhlík. 

  

2. Úprava rúd peletizáciou a aglomeráciou 

Aglomeračnú zmes netvoria skusovené, ale prachové (mikropeletizované¨) rudy. V práci 

mohli byť uvedené aspoň základné vlastnosti peliet a aglomerátu - výhody a nevýhody, 

ako bázicita, tvar, obsah železa, pevnosť pri redukcii. 

 

3. Štúdia pridávania páleného vápna do aglomeračnej vsádzky 

Ako sa vápnom rozdružujú jemné železorudné koncentráty? 

Ešte som ani v literatúre nezaznamenal  použitie aglorudy s obsahom železa 6%. 

Pridávanie vápna mení povrchové (medzifázové napätie), tým zvyšuje kapilárne sily 

a zlepšuje priedušnosť. 

Medzi sledované parametre je zaradená „spotreba“- asi paliva 

Aká bola nepresnosť zariadenia na meranie teploty spalin, keď odchýlka o 1 
o
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Pridávané vápno umožňuje znížiť množstvo zásaditých prísad, čo znižuje spotrebu tepla 

na ich disociáciu a tým i spotrebu paliva. 

Hlavným účelom tejto technológie je intenzifikácia, t,j,  zvyšovanie výrobnosti 

spekacieho pásu, čo experimenty potvrdili. 

Škoda, že v práci nie je definovaný pojem kvality železorudných materiálov, hlavne aglomerátu. 

Kvalitný je taký aglomerát, ktorý zabezpečí nízku mernú spotřebu koksu a vysokú výrobnosť 

vysokej pece. Sú to technologické vlastnosti aglomerátu – pevnosť, redukovateľnosť včetně 

pevnosti při redukcii a termoplastické vlastnosti aglomerátu. Termoplastické vlastnosti sa zatiaľ 

využívajú málo, pretože nedokážeme riadiť polohu a tvar kohezívnej zóny. Najdôležitejšou 

vlastnosťou je redukovateľnosť na ktorej závisí merná spotřeba koksu. Meranie redukovateľnosti 

sa dá prerušiť a zistiť pevnosť při redukcii. Redukovateľnosť závisí okrem mineralogickej stavby 

hlavne na zrnitosti a pórovitosti aglomerátu. Pevnosť závisí hlavne na redukovateľnosti (počte a 

hĺbke pórov). Riadenie kvality aglomerátu v praxi, znamená hľadanie kompromisu medzi 



pevnosťou a redukovateľnosťou. V práci je kvalita aglomerátu charakterizovaná chemickým a 

fázovým zložením a hodnotou pevnosti podľa ISO. Peletami sa predložená práca podrobnejšie 

nezaoberá, čo je v súlade s tým, že sa na Slovensku pelety nevyrábajú a ich pevnosť sa dá 

ovplyvniť len zmenou dodávateľa. Je třeba pripomenúť, že požadavky na kvalitu železorudných 

surovín sa veľmi rôznia podľa použitia pre výrobu peliet, aglomerátu, či priame použitie vo 

vysokej peci. Tento odstavec platí aj pre iné kapitoly. 

4. Štúdia tvarového faktora pre jemnozrnné železorudné materiály 

Ktorá je finálna časť tvorby mikrozbalkov? 

Ako sa robí meranie pevnosti mikrozbalku v ťahu? 

Chýba mi definícia tvarového faktora. Je to podiel povrchu a objemu zrna? 

str. 24  -  asi chýba časť textu 

Táto časť práce je originálna a je třeba ju oceniť. Tvarový faktor má významné postavenie 

i v klasickom „Ergunovom vzorci“ pre výpočet priedušnosti zrnitých zmesí (tlakovej 

straty). 

 

5. Štúdia vplyvu zrnitosti paliva na kvalitu aglomerátu. 

Pádová skúška sa robí obyčajne z výšky 2 m. Robil sa 1 pád, alebo viac? 

Velmi často sa zameňuje pojem „horľavosť paliva“ a „reaktivita“. Pre rýchlosť horenia sa 

používa pojem horľavosť, ktorý charakterizuje rýchlosť zlučovania uhlíka s kyslíkom na 

CO2. Reaktivitou sa v metalurgii označuje parameter charakterizujúci rýchlosť zlučovania 

CO2 s uhlíkom (Boudoardova reakcia). 

Tepelná vlna z horenia paliva a z výmeny tepla sa nesprávajú rovnako, ale majú byť tzv. 

vo fáze, tj. ich maximá majú byť čo najbližšie k sebe a majú sa pohybovať približne 

rovnakou rýchlosťou. Potom je fronta horenia tenká a maximálna teplota vysoká, čo je 

predpokladom vysokej výrobnosti i kvality vyrobeného aglomerátu. 

Prečo je v mieste ukončenia horenia paliva maximum plynu z jeho horenia? 

Prosím vysvetliť nečíslovanú tabulku na str. 27. 

Celkovo sa v tejto časti sledovali hlavne technologické parametre priebehu spekania. 

Kvalita je zastúpená len skúškou pevnosti (ISO). Sem mohla byť zaradená celá časť 6, 

pretože obsah FeO v aglomeráte je považovaný za náhradný ukazateľ redukovateľnosti. 

Experimenty potvrdili , že pre spekanie rúd je najvhodnejšia zrnitosť koksu 1 až 3 mm. 

Koks o zrnitosti 1 mm odpovedá spodnej hranici optimálnej hodnoty horľavosti a koks o 

zrnitosti 3 mm hornej hranici optima horľavosti. Optimálne hodnoty sú závislé na 

mernom povrchu zrna (veľkosť a pórovitosť). Napríklad pre antracit je to pre rovnaký 

interval horľavosti  zrnitost 1 až 2 mm (malá pórovitosť). Pre drevné uhlie je to  zrnitost 2 

až 4 mm (veľká pórovitosť). Při rovnakom palive môžeme teda regulovať horľavosť 

(rýchlosť horenia) zmenou zrnitosti paliva. 

 

 

 



6. Stanovenie optimálneho obsahu FeO v aglomeráte 

Uvedené výsledky vplyvu množstva koksu na technologické parametre spekania sú 

cenným prínosom k riešeniu tohoto problému. Pri analýze výsledkov je treba vychádzať 

z nasledujúcich skutočností. Při zvyšovaní množství koksu rastie množstvo uhlíku a vo 

vrstve horenia sa uvolní viac tepla, vznikne viac taveniny. Tavenina viac zaplní priestory 

medzi zrnami a zhorší priedušnosť tejto vrstvy (vrstva s prítomnosťou taveniny kladie 

prúdeniu plynu najväčší odpor). Taveninové mostíky sú silnejšie a je ich viac. Pevnosť 

aglomerátu stúpa, redukovateľnosť klesá (zaliatie malých pórov znižuje pórovitosť). Na 

objektívne určenie kvality však nestačí pevnosť v otere, ktorá nám zohľadňuje len 

degradáciu kusov za studena při doprave a presypoch, ale nedá nám informácie o chovaní 

kusov v peci. Na objektívne posúdenie kvality potrebujeme ešte poznať hodnotu 

redukovateľnosti aglomerátu. 

7. Štúdia segregácie materiálov s rôznou zrnitosťou počas homogenizácie 

Obsahuje len obecné, základné údaje o zrnitosti materiálov a ich segregácii. 

8. Možnosti stanovenia sypných uhlov a sypných hmotností surovín 

V tejto časti sú popísané obecné metody stanovenia sypných vlastností zrnitých 

materiálov. Niektoré metodiky sú určené pre kamenivo, alebo uhlie. V Čechách sa 

používa metodika VUHŽ Dobrá určená pre železorudné suroviny. Termíny sypná, 

objemová a skutočná hmotnosť tu boli nahradené termínami sypná,objemová a skutočná 

hustota. 

 

9. Skúšky redukovateľnosti vysokopecnej vsádzky 

Redukovateľnosť je najdôležitejšou vlastnosťou železorudnej vsádzky pre vysokú pec. 

V práci nie je uvedená ani definícia redukovateľnosti ani standardná zkúška 

redukovateľnosti podľa ISO 4695. 

10. Štúdia zbaliteľnosti zmáčavosti koncentrátov v praxi 

Je popísaná štandardná zkuška metodou voľnej kvapky a výsledky merania pre 4 druhy 

koncentrátov. 

 

11. Použitie fázovej analýzy pre analýzy železorudných aglomerátov 

Veľmi zaujímavá časť práce, v budúcnosti sa táto technológia pravdepodobne uplatní. 

Fázová analýza nám o vlastnostiach železorudných surovin povie oveľa viac, ako 

chemická. Roentgenová difrakčná analýza by mohla byť úspešnejšia ako mikroskopická, 

ktorá je značne náročná. Aglomerát obsahuje nestechiometrické zlúčeniny  ktoré 

mineralog len veľmi težko identifikuje. Prvé výsledky autorky sú nádejné. 

 

12. Zavážanie vysokej pece, meranie dopadových kriviek vsádzky 

V poslednom období vychádzal systém zaváženia vysokej pece z použitia matematických 

modelov na výpočet pádových kriviek. Při zavážaní VP sa experimentálne  pádové 

krivky merali a určovalo sa miesto dopadu jednotlivých surovin. Na základe týchto 

meraní sa vykonali korekcie vypočítaných pádových kriviek. Koriguje sa i mimostredný 



pád surovin. Podobný je i experiment popisovaný autorkou. Niektoré modely obsahujú i 

určenie miesta, kde jednotlivý kus suroviny skončí po dopadu a odrazu kusu na povrch 

zavážky (pád proti svahu a po svahu). Niekedy sa sadzobné zariadenie zostaví na rudišti, 

zmerajú sa  pádové krivky  pre jednotlivé suroviny a korekcie sa vykonajú až 

v prevádzkových podmienkach. Riadenie sypania korigovanými pádovými krivkami je 

však málo účinné, pretože sa neberie do úvahy tvar povrchu zavážky (profil), jeho 

kontinuálné zmeny a vplyv prúdiaceho plynu. K tomu je treba poznať časový priebeh  

poklesu vsádzky v radiálnom a obvodovom smere. To nie je možné určiť bez znalosti 

množstva zloženia a vlastností nístějového plynu a tvaru a polohy kohezívnej zóny. 

 

13. Štúdium mechanizmu vzniku nasadenín vo vysokej peci 

Túto časť práce považujem za dobře zpracovanú, prínosnú a užitočnú. Problematika 

vzniku nasadenín je veľmi zložitá a vo vysokolškých učebniciach pomerne málo 

rozpracovaná. Autorka môže prispieť k odstraneniu tohto nedostatku. 

 

14. Hodnotenie vzoriek jadier získaných z vrtov „salamandra“                                          

Hodnotenie zloženia a vlastností vzoriek sú veľmi dobre zdokumentované a 

vyhodnotené. Výsledky sú vhodné pre publikáciu i pre využitie vo vysokoškolskej 

výuke.  

 

15. Hodnotenie štruktúry bio aglomerátu obsahujúceho rôzne druhy biomasy     

Aj keď o použití jednotlivých druhov netradičných palív v budúcnosti pravdepodobne 

rozhodnú ekonomické parametre ako dostupnosť, cena, vplyv na kvalitu produktu 

a výrobnosť zariadenia, je prehľad o možnosti náhrady klasických palív pri výrobe 

aglomerátu veľkým prínosom. Pri ďalšom výskume netradičných palív odporúčam 

stanoviť horľavosť jednotlivých druhov paliva, prípadne ich kapilárne vlastnosti. Táto 

časť je vhodná i pre využitie v pedagogickom procese. 

 

16. Hodnotenie opotrebovania pojazdných miešačov na prepravu surového železa 

Metodika popísaného systému opotrebovania výmurovky je vhodnou tématikou i na 

obohatenie výuky vysokoškolských odborníkov. Podobná tématika je v súčasných 

učebných osnovách zanedbávaná. 

 

17. Príspevok k hodnoteniu fázového zloženia infiltrovaných výmuroviek troskou  

Zaujímavý a určite cenný príspevok pre odborníkov zaoberajúcich sa metalurgickými 

struskami. Dokumentuje, že autorka je odborníčkou iv oblasti struskových tavenin a 

výmuroviek  

 

18. Budúcnosť výroby surového železa 

Uvedený podiel výroby surového železa vo vysokých peciach (64%), sa mi zdá velmi 

nízký. Na strane 93 uvádza autorka 95 % podiel, čo je určite bližšie realite.K čomu 



s vzťahujú čísla o výrobe v úvodnej časti? Reálne čísla pre svetovú výrobu sú uvedené na 

str. 93. V roku 1916 bolo na svete vyrobené celkom 1 160 507 tis. ton surového železa. 

Autorka v tejto časti celkom výstižne popísala súčasný stav i perspektívy výroby 

surového železa. Technológia bezdusíkovej vysokej pece, transformácia CO2 

z vysokopecního plynu na CO a jeho fúkanie do šachty a injektáž ďalších materiálov do 

nístěje vysokej pece pravdepodobne veĺmi zmení tvar a veľkosť pece. Vznikne podstatne 

menší, intenzívne pracujúci agregát podobný skôr niektorému oceliarenskému 

zariadeniu. Iná cesta je využitie  vodíkových technológií. 

V oblasti výmuroviek by to mohol byť prechod od vodivostných technológií 

k izolačným. 

Záver habilitačnej práce je vzhľadom k jej koncepcii rozsiahlý a je tvorený sumarizáciou 

výsledkov jednotlivých častí. V porovnaní z  textom vlastnej práce je formulovaný oveľa 

jasnejšie, prehľadnejšie a konkrétnejšie. Autorka dokázala, že je schopná veľmi dobre 

formulovať výsledky výzkumu, hodnotiť ich a zovšeobecňovať.  

Pretože som bol v posledných desaťročiach často svedkom jej vystúpení na vedeckých 

konferenciách, obhajobách výzkumných a vedeckých prác musím oceniť jej schopnost 

prezentácie vlastných výsledkov, schopnosť argumentovať, diskutovať i jej organizačné 

schopnosti. 

Habilitačná práca splňuje podľa môjho názoru odborné i formálne požiadavky zákona a 

príslušných predpisov. Predstavuje príspevok  k súčasným  poznatkom z oblasti teórie 

a technológie výroby aglomerátu a surového železa. Habilitantka preukázala schopnosť 

samostatnej vedeckej práce i pedagogické predpoklady pri obhajobách vedeckých a výzkumných 

prác, aktívnych vystúpeniach na medzinárodných konferenciach, na Technickej univerzite i na 

pracovisku. Preto odporúčam predloženú habilitačnú prácu k obhajobe pred príslušnou 

komisiou. Po úspešnej obhajobe odporúčam  Ing. Alici Mašlejovej, CSc. udeliť vedecko-

pedagogickú hodnosť 

 

     „ Docent“  doc. 

 

 

V Ostrave dňa 22.12. 2017                                                                  Doc. Ing. Ján Kret, CSc. 


