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EFFECT OF THE UNDERPRESSURE SUCKING AIR
ON THE EMISSIONS CO AND CO2 IN THE SINTERING
PROCESS
The production of the agglomerate is always related with the consumption of energy, appearance of the solid pollutive substances and the emissions, which are the main source of air pollution. The presentation work contains the
analyse knowledge, which were obtained from the literature, also mainly analysis the results, which were attained
on the laboratory sintering pan. On this laboratory sintering pan are sufficiently simulating the conditions, which
are present in the sinter band in relation to production of CO, CO2, NOx, SOx and solid pollutive substances in the
sintering process. On the basis of the theoretical analyse, analysis measuring data, computing of the balance, production, qualitative and quantitative parameters of the sintering process we can conclude, that in the case of changing
different parametres of the sintering process (for example in the changing underpressure sucking air) these emissions
can decrease. The expressive decreasing of the emissions can be achieved with minimalization of the fuel content in
the sintering burden.
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1. ÚVOD
Aglomeračný proces je z veľkej miery oxidačný proces, ktorý je založený na horení uhlíka s kyslíkom pri
vzniku CO2 a CO. Napriek faktu, že v spekanej atmosfére je vždy prítomný prebytok vzduchu, horenie nikdy neprebieha úplne, t.j. vždy je určité množstvo CO
prítomné v odpadných plynoch. Z pohľadu zastúpenia
jednotlivých plynných zložiek v odsávaných spalinách
aglomeračného procesu najväčšou mierou znečistenia
prispieva práve koncentrácia plynov CO2 a CO. Tieto
vznikajú a sú produktom hlavne horenia aglomeračného paliva, ako aj disociácie bázických zložiek aglomeračnej vsádzky (vápenec, dolomit). Podľa literárnych prameňov obsah CO v aglospalinách a pomer CO/
CO2 je daný funkciou:
CO/CO2 = f(xp,qp,ap,qCaCO3,p2,ar,xr,VA,h,∆p,wvzd, qfal vzd)

Fig. 1. The laboratory sintering pan

a síce zrnitosti paliva, množstva paliva, druhu paliva,
množstva CaCO3, zásaditosti, chemicko-mineralogického zloženia rudy, množstva vratného aglomerátu,
výšky vrstvy, podtlaku, rýchlosti presávaného vzduchu
a množstva falošného vzduchu.

2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
Vychádzajúc z teoretických poznatkov vplyvu jednotlivých faktorov na aglomeračný proces bol prioritne
analyzovaný vplyv zmeny podtlaku presávaného vzduchu na výskyt nežiaducích emisií CO, CO2 pri výrobe
vysokozásaditého aglomerátu.
Proces simulácie laboratórnej výroby aglomerátu
v laboratórnych podmienkach KMŽaZ HF TU v Košiciach bol rozdelený na dve etapy – studený úsek a teplý
úsek. V rámci studeného úseku sa uskutočnila príprava a úprava jednotlivých komponentov vsádzky, ich
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Fig. 2. Influence of the carbon content on the amount CO2 and CO
Table 1. The amount CO2 and CO with many underpressure sucking air
Hodnota
podtlaku [kPa]
3
5
7

CO
[%]
1,02
1,13
1,28

[kg/t agl.]
13,82
14,08
18,20

CO2
[g/m3 spalín]
10,38
11,28
13,86

navažovanie, tvorba modelových hromád, predpeletizácia, stanovenie vlhkosti a priedušnosti. V rámci teplého úseku sa uskutočnilo ohrievanie telesa panvičky,
vloženie predpeletizovanej zmesi do laboratórnej spekacej panvičky, zapálenie povrchu vsádzky horákom
a samotné vysokoteplotné spekanie. V priebehu spekania sa vyhodnocovali rôzne parametre (napr. teploty
v spekanej vrstve, množstvo a chemické zloženie spalín, podtlak, atď.), (fig. 1).
Je všeobecne známa teória závislosti množstva paliva na vznik CO2 a CO. Pretože horenie tuhého paliva
je proces heterogénny, rýchlosť jeho priebehu závisí aj
od rýchlosti prívodu kyslíka k reakčnému povrchu a od

[%]
8,78
8,74
8,05

[kg/t agl.]
186,81
170,36
179,93

[g/m3 spalín]
140,28
136,43
137,08

rýchlosti vlastného chemického deja tvorby CO a CO2.
Množstvá emisií CO a CO2 nemožno posudzovať oddelene, pretože sú výsledkom horenia uhlíka z paliva (či
už dokonalého, alebo nedokonalého), oxidačno-redukčných a disociačných reakcií. V rámci modelovania
procesu spekania na laboratórnej spekacej panvičke
boli potvrdené veľmi úzke závislosti vplyvu obsahu
uhlíka v aglomeračných zmesiach na vznikajúce množstvo CO2 a CO, (fig. 2).
Z analýzy vplyvu podtlaku presávaného vzduchu na
samotný výskyt CO2 a CO vyplýva, že zvýšením podtlaku na 7 kPa dochádza k zvýšeniu množstva CO v spalinách. Tento fakt dokumentuje aj (tab. 1).

Fig. 3. The sintering process by minimal underpressure sucking air – 3 kPa
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Fig. 4. The sintering process by maximal underpressure sucking air – 7 kPa

Jednoznačne sa potvrdili teoretické poznatky, z ktorých vyplýva, že zvýšený podtlak spôsobuje zvýšenú
lineárnu rýchlosť prúdu vzduchu cez spekaciu vrstvu,
kedy pomerne rýchly prúd vzduchu odnáša CO produkovaný na povrchu horiaceho paliva do studenej zóny
tak rýchlo, že oxidácia atmosferickým kyslíkom nepokračuje úplne. Pri zníženom podtlaku a nižšej vertikálnej rýchlosti spekania dochádza k pomalšiemu, postupnému ohrevu predpeletizovanej vsádzky s dlhšou
výdržou na maximálnych teplotách a následným pomalším ochladzovaním. Pri najnižšom podtlaku 3 kPa
sa znižovalo aj množstvo tepla odvádzané spalinami
– dochádzalo k pomerne rovnomernému rozdeleniu teplôt v spekanej vrstve, (fig. 3, 4).

3. ZÁVER
Je potrebné konštatovať, že v rámci modelovania
výroby aglomerátu v laboratorných podmienkach prostredníctvom zariadenia laboratórnej spekacej panvi-

čky bol analyzovaný proces tvorby a odvodu spalín
v aglomeračnom procese. Niektoré dosiahnuté výsledky je možné zhrnúť do nasledovných bodov:
1. Teoretickým rozborom a bilančnými výpočtami bolo
majoritným zdrojom plynných emisií CO a CO2
v spalinách aglomeračného procesu definované palivo (koksový prach).
2. Bol zistený fakt, že zvýšením podtlaku dochádza
k zvýšeniu množstva CO v spalinách.
3. Medzi najdôležitejšie technicko – technologické doporučenia z hľadiska dosiahnutia požadovaných
kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov aglomeračného procesu s dôrazom na znižovanie emisií
CO,CO2 a tuhých znečisťujúcich látok (TZL) možno
spomenúť pravidelnú kontrolu priedyšnosti aglomeračnej vsádzky, kontrolu a reguláciu vertikálnej
rýchlosti spekania v prevádzkových podmienkach
a ptimalizovanie podtlaku.
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