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Abstract 

 The realized analysis of possible directions of the ironmaking development shows cleary the 
changes in metallurgic coke rates and necessity of its quality improvement.In present paper are shown 
the requirements on the quality of coke destined for the modern ironmaking technologies. 

 The NSC test of coke strenght after reaction with CO2 (CSR - CRI  indices) realized in Czech 
and Slovak Republics is described. Variations of the utilized testing equipment from the Japan type are 
mentioned.Evaluation of results of the till now accomplished test series is described. 

 The most problematic topic of experimental testing proves to be the inadequate stability of 
qualitative parameters of coals utilized for coking. The mentioned unstability of coals properties makes 
also the rational optimation of coal mix prepaeing very dificult. 

 The basic methods of the metallurgical coke quality evaluation are proposed. Tests,simulating 
mainly the strains of coke by stresses in individual conditions of blast furnace ironmaking process are : 
in cold state (MICUM), after the reaction with CO2 (CSR-CRI), after reaction of coke ash with carbon 
(CSACR-ACRI) and during its circulation in raceways in front of the tuyeres(ξ). 

 

 

Abstrakt 

 Hlavní směry rozvoje výroby surového železa. Vysokopecní výroba železa, metody tavné 
redukce, přímá redukce železa z rud. Vývoj technologie vysokopecní výroby železa. Snižování podílu 
koksu ve vysokopecní vsázce, zvyšování nároků na jeho kvalitu. Zkouška pevnosti koksu a jeho 
reaktivity po reakci s CO2. Vliv alkálií. Zkouška pevnosti a reaktivity koksu po  reakci uhlíku s 
popelem koksu. Pevnost koksu při jeho cirkulačním pohybu před výfučnami. Návrh jakostních 
parametrů vysokopecního koksu. Řízení jakosti vysokopecního koksu. Možnosti optimalizace složení a 
jakosti uhelné vsázky pro výrobu koksu.  

 

 

1. Úvod 

 Výroba surového železa je v současnosti ve stádiu , kdy se rozhoduje o směrech jejího dalšího 
vývoje. Podle směru  dalšího rozvoje výroby železa se budou vyvíjet i požadavky na množství a kvalitu 



metalurgického koksu. Současný vývoj směruje k podstatnému snížení spotřeby až k odstránění koksu 
z výroby surového železa. Tato situace vytváří nové podmínky i pro další  rozvoj výroby koksu. Mění 
se hlavně nároky na jeho kvalitu a klasické pohledy na tento problém  už nevyhovují. Cílem tohoto 
příspěvku je dokumentovat hlavní trendy současného vývoje názorů na kvalitu metalurgického koksu a 
charakterizovat  současnou situaci v České republice a na Slovensku. 

 

 

2. Směry dalšího vývoje rozvoje výroby surového železa 

a) Výroba železa ve vysokých pecích 

 Po optimalizaci velikosti a výrobnosti jednotlivých výrobních agregátů je vysokopecní výroba 
surového železa charakterizována zvyšováním množství  dmýchaných náhradních paliv, v posledním 
čase hlavně prachového uhlí  a zvyšování obsahu kyslíku ve vysokopecním větru. Vývoj  může vést až 
k odstranění ohřívačů větru a k recirkulaci vysokopecního plynu. Tyto technologie jsou známy pod 
názvem „bezdusíková pec“,  nebo „vybilancovaná pec“ [1]. Spotřeba koksu při těchto technologiích by 
mohla klesnout na hodnotu kolem 200 kg na tunu surového železa.  

 

 

b) Technologie  tavné redukce 

 Výroba surového železa tavnou redukcí je charakterizována odstraněním koksu z výroby 
surového železa a vysoké pece jako základního výrobního agregátu. Jako zdroj tepla a redukčního 
prostředku se používá většinou uhlí. V současnosti je provozně využíváná jenom technologie COREX. 
Další technologie, jako HISMELT, DIOS, AISI, ROMELT a mnoho dalších jsou jen ve stadiu 
ověřování. Tepelná účinnost těchto technologií však zatím zdaleka nedosahuje účinnosti vysokých 
pecí. Jejich výhody jsou v oblasti investiční a ekologické. 

 

 

c) Přímá redukce železa z rud 

 Přímá redukce železa z rud je technologií výroby železa v pevném stavu, t.j. při teplotě nižší 
než je teplota tavení. K redukci i k pokrytí tepelných potřeb používá tato technologie jiných látek než 
koksu. Výrobnost těchto zařízení je však zatím malá. Produkt se používá na ocelárnách jako náhrada za 
kvalitní  ocelový šrot. 

 

 

d) Další technologie výroby železa 

 Jednou z dalších  technologií výroby železa , která používá koks, je výroba surového železa v 
kuplovnách. O této technologii  bylo nedávno vážně uvažováno v TŽ Třinec.  

V posledním  čase se objevuje i řada návrhů na výrobní agregáty spojující výhody kuploven  i 
vysokých pecí. Cena ocelového šrotu a jeho kvalita rozhodující mírou ovlivní perspektivu těchto 
technologií.   

 

 

3. Požadavky na kvalitu vysokopecního koksu 

 Uvedené trendy ve výrobě surového železa  spolu se snižováním výroby železa v podmínkách 
České republiky a Slovenska vytvářejí poměrně složitou situaci  i pro další rozvoj koksárenství. Tato 
situace se odrazila ve snížení objemu investic do koksárenských technologií (mimo investic do ochrany 
životního prostředí). 

 Zdá se však, že vývoj nových technologií výroby železa je pomalejší než se očekávalo a že 
dominantní  postavení vysokých pecí nebude v nejbližších 20 letech ohroženo. Tyto skutečnosti jsou 



příčinou, že se začíná projevovat nedostatek metalurgického koksu. Tato situace není jen v západních 
státech, ale i ve východní Evropě, kde jsou kvůli nedostatku koksu odstavovány vysoké pece. 

 Moderní vysokopecní technologie využívají injektáže velkého množství náhradních paliv 
(spolu s kyslíkem)  do nístěje vysokých pecí. Tato technologie umožní v nejbližší době snížit podíl 
koksu ve vysokopecní vsázce až na polovinu. Takové snížení podílu koksu v horní „suché“ vrstvě 
vsázky způsobí značné zhoršení plynodynamických podmínek v této části vysoké pece. Jedno z řešení 
této situace je přesun části rudné vsázky ze šachty do spodní části vysoké pece, dmýcháním 
prachových oxidů železa přes výfučny. Situaci může zlepšit i zavážení části koksu o zrnitosti „hrášek“ 
až „ořech“ spolu s rudnou částí vsázky. Tato část koksu by měla být reaktivnější, přesné požadavky na 
její jakost však zatím nejsou specifikovány. 

 Objem drenážní vrstvy pod kohezivní zónou vysoké pece zůstává přibližně konstantní a 
celkové snížení  množství koksu ve vysoké peci se projeví prodloužením jeho pobytu v této části 
vysoké pece. Při dmýchání asi 200 kg prachového uhlí na tunu vyrobeného železa se tato doba 
přibližně zdvojnásobí. Povrch kusů koksu je v tomto prostoru oxidován přítomným CO2 a narušená  
povrchová vrstva  se otírá a opadává. Postupné  snižování velikosti zrn koksu zhoršuje prodyšnost této 
části vysoké pece. 

 Tato skutečnost  vyžaduje i změnu názoru na jakost vysokopecního koksu. Pro určování 
odolnosti koksu vůči degradaci v této části pece byla japonskou firmou NSC vyvinuta zkouška 
pevnosti a reaktivity  koksu po reakci  uhlíku koksu s CO2, označována obyčejně  symboly  „CSR - 
CRI “. Tato zkouška byla i zásluhou  Ústavu železářství a koksárenství   VŠB - TU Ostrava poměrně 
rychle zavedena i v České republice a Slovenské republice [2]. Od originální japonské metody má naše 
zařízení dvě odlišnosti v konstrukčních parametrech měrící aparatury. Vnitřní průměr reakční trubice je  
z důvodu dostupnosti materiálu požadovaných vlastností  68 mm, zatímco u aparatury NSC je 76 mm. 
Druhou odlišností je vlastní konstrukce reakční trubice. U japonské aparatury je přívod i odvod 
inertního i reakčního plynu zhora, naše modifikace zařízení používá reakční trubici umístěnou v ose 
pokusné pece s přívodem plynů ve spodní části pece a odvodem v horní části. Důvodem této úpravy 
byla snaha dosáhnout souměrného teplotního pole v oblasti reakčního prostoru. Tyto odlišnosti  jsou 
zachovány i u zařízení, které používají pec polské výroby ( OKK Ostrava, TŽ Třinec). Ostatní 
parametry jsou stejné jako u japonského originálu. 

 Uvedena zkouška pevnosti koksu a jeho reaktivity po reakci s CO2 je velmi náročná na přesné 
dodržení teploty, čistoty plynu, zrnitosti a hmotnosti vzorku koksu a doby měření. Proto bylo využito 
více než  1000 výsledků měření ke konstrukci  vztahů pro predikci  pevnosti a reaktivity  koksu (CSR, 
CRI)  ze složení a vlastností uhelné vsázky. S využitím metod matematické statistiky  a expertního 
neuronového systému byla odvozena řada rovnic, ze kterých je možno uvést [3]. 

 

 

  CSR  =  106,2 - 1,61 VM - 0,033 b - 10,4 SUM  

                          

  CSR  = 90,5 - 1,62 VM  + 0, 146 b*(1 - 0,82 SUM)  

  CSR  = 19,1 + 15,7 R0 - 0,141 I*(1 - 0,053 b) - 1,7 SUM 

 

 

 Z velkého množství parametrů charakterizujících uhlí byly vybrány ty, které vykazovaly 
nejtěsnější vazbu na měřené parametry. V uvedených rovnicích  znamená :  

 

 

VM -  obsah prchavé hořlaviny 

b -  dilatace 

SUM - suma zásaditých oxidů 



R0 -  odrazivost 

I -  obsah inertinitu 

  

 Uvedené i další odvozené rovnice platí jen pro určité druhy uhlí a pro určité výrobní 
podmínky. Korelační vazby jsou poměrně slabé. I zpracování dat pomocí neuronového expertního 
systému ukazuje značnou maximální chybu. Obecněji platné vztahy se zatím nepodařilo odvodit. 
Hlavní příčinou uvedených potíží je podle našeho názoru  mimořádně velké kolísání  jakostních 
parametrů uhlí. Stabilita složení a vlastností jednotlivých druhů uhlí a uhelné vsázky  je problémem, 
kterým se bude třeba v nejbližší době  intenzivně zabývat.Výrobci koksu budou muset vyvinout tlak na 
dodavatele uhlí na zajištění maximální stability kvality uhlí pro koksování, nebo uvažovat o 
homogenizaci uhelné vsázky. Zvýšení stability jakostních parametrů uhlí by umožnilo i snížení 
frekvence prověřování jakostních parametrů uhlí, jak je tomu ve většině západních států, se značným 
ekonomickým efektem. 

 I když korelace mezi hodnotami CSR - CRI a výsledky práce vysokých pecí je výrazně větší 
než u pevnosti za studena ( MICUM ) vyskytují se kampaně práce vysokých pecí, kdy při stejné 
hodnotě CSR má pec různé výsledky. Jedním z vysvětlení může být různé chování se koksu při 
vysokých teplotách (nad 1100°C) . Při těchto teplotách  dochází k intenzivím reakcím mezi popelem 
koksu (hlavně SiO2) a uhlíkem koksu. Na kinetiku těchto reakcí má značný vliv přítomnost alkálií. 

 Na základě množství experimentálních prací se v současnosti doporučuje provádět zkoušky 
CSR - CRI s koksem, který byl  před vlastním měřením impregnován alkáliemi. Takto získané 
výsledky pevnosti koksu po reakci s CO2 lépe odpovídají skutečným podmínkám ve vysoké peci. 

 Při teplotách 1200 - 1400°C reaguje SiO2 s uhlíkem koksu  za vzniku FeSi, nebo Si a CO . Při 
teplotách 1400 - 1550°C vzniká SiC  a CO zatímco při nejvyšších teplotách se uvolňuje plynný SiO. 
Ostatní složky popela se reakcí s uhlíkem koksu zúčastňují jen malým dílem. Druh vazby křemíku v 
produktech těchto reakcí ovlivňuje obsah křemíku v surovém železe a je proto zajímavý i pro 
vysokopecaře, kteří se snaží tento obsah řídit. Průběh uvedených reakcí samozřejmě ovlivňuje i způsob 
degradace koksu při těchto vysokých teplotách.  

 Pro posouzení  vlivu reakcí mezi popelem koksu a uhlíkem koksu byla v Japonsku vyvinuta 
další zkouška pevnosti koksu a jeho reaktivity po reakcích popela koksu s jeho uhlíkem [4]. 

 Podstata zkoušky je v tom, že podíl koksu o zrnitosti nad 10 mm zbylý po zkoušce CSR - CRI 
se při teplotě 1600°C v inertní atmosféře po dobu 90 minut podrobuje reakci popela s uhlíkem koksu. 
Výsledkem je hodnota pevnosti koksu po reakci popela s uhlíkem koksu a index reaktivity této reakce. 

 Hodnoty jakostních parametrů vysokopecního koksu se určují pomocí následujících vztahů : 

    

    

    

    

kde značí : 

m1 : hmotnost vzorku před zkouškou CSR - CRI   (200 g, 19 - 21 mm)  

 

m2 : hmotnost vzorku koksu po reakci s CO2 (2 hod.) 

m3 : hmotnost podílu  koksu po reakci s CO2  a namáhání v otěrovém bubnu, s rozměrem nad 
10 mm  

 

m4 : hmotnost vzorku koksu  po reakci popela koksu s uhlíkem  koksu (1600°C, 90 min) 

m5 : hmotnost podílu koksu o zrnitosti nad 10 mm po reakci popela s uhlíkem koksu a otěrové 
zkoušce. 



 

 

 Rozsáhlý výzkum v Japonsku prokázal, že rozsah reakcí popela koksu s uhlíkem koksu se 
zvyšuje s obsahem popela ve zkoumaném koksu. 

 Alkalické sloučeniny výrazně podporují rychlost reakcí popela koksu s uhlíkem koksu při 
teplotách do 1400°C. To znamená, že podporují tvorbu FeSi a potlačují tvorbu SiO. 

 Na základě analýzy a zhodnocení uvedených skutečností je možno navrhnout následující 
variantu zkoušky za vysokých teplot :  

 Vzorek koksu vyvařený v alkalickém roztoku se vysuší a podrobí zkoušce  CSR - CRI. Podíl 
vzorku koksu o zrnitosti nad 10 mm po zkoušce CSR se podrobí zkoušce CSACR - ACRI popsaným  
postupem. 

 Degradace koksu ve vysoké peci končí až v oxidačních prostorech před výfučnami vysoké 
pece. Způsob degradace koksu v tomto prostoru zohledňuje zkouška vyvinutá v Politechnice 
Czestochowské v Polsku [5]. Zkouška napodobuje otěr koksu při jeho cirkulačním pohybu před 
výfučnami vysoké pece. Do elektricky vyhřívané komory o průměru 160 mm se umístí 2 kg koksu o 
zrnitosti 10 až 13 mm. Po ohřátí na 1000°C se po dobu 300 sekund  tryskou o průměru  6 mm  dmýchá  
studený  vzduch v  množství 35 m3.h-1. Koks se dostane do vířivého pohybu a intenzivně se spaluje. 
Při cirkulačním pohybu koksu dochází k jeho otěru a vzniklý prach je odnášen spalinami a zachycuje 
se v cyklonovém prašníku. Množství tohoto koksového prachu udaného v gramech za minutu je 
považováno za míru otíravosti za horka (ξ). Tento ukazatel vykazuje celkem dobrou korelaci s 
výsledky práce vysokých pecí. 

  Znalost uvedených charakteristik jakosti vysokopecního koksu může být podkladem pro 
vytvoření modelu řízení jakosti vysokopecního koksu. Z analýzy práce vysoké pece je možno stanovit,  
který parametr koksu v daném okamžiku limituje optimální chod vysoké pece a určit jeho žádanou 
hodnotu. Z definovaného požadavku na změnu určité vlastnosti koksu  možno pomocí optimalizačních 
programů stanovit  požadavky na změnu složení uhelné vsázky, případně na technologické změny. Do 
úvahy je možno vzít i cenové relace jednotlivých druhů uhlí. Řešení tohoto matematicky velmi 
složitého problému  nejvíc znesnadňuje nízká stabilita jakostních  parametrů uhlí pro výrobu koksu. 
Nalezení dostatečně spolehlivého vztahu mezi vlastnostmi jednotlivých druhů uhlí a jakostí 
vyrobeného koksu je podmínkou vytvoření uvedeného modelu. Naše pracoviště  na VŠB - TU Ostrava 
se  ve spolupráci s NH Ostrava a TŽ Třinec vytvořením  podobného modelu dlouhodobě zabývá. 

 

 

4. Závěr  

 Jakost vysokopecního koksu se v současnosti hodnotí  hlavně zkouškami,  které popisují jeho 
pevnostní charakteristiky a jeho reaktivitu. Podle našich současných znalostí  

o průběhu degradace koksu ve vysoké peci je možno vlastnosti koksu pro  jeho využití při výrobě 
surového železa v uvedených směrech hodnotit následujícími zkouškami : 

Zkoušky typu MICUM, nebo podobné, popisující pevnostní charakteristiky koksu za studena v 
oxidační atmosféře. Odpovídá namáhání koksu při třídění, skladování, dopravě koksu do vysoké 
pece a jeho pobytu v horní části šachty vysoké pece. 

Zkouška  CSR - CRI, která popisuje odolnost koksu vůči jeho degradaci v průběhu Boudouardovy 
reakce. Spolehlivější výsledky dává modifikována zkouška koksu po jeho impregnaci alkáliemi. 
Určitou alternativou této zkoušky u nás může být zkouška reaktivity vysokopecního koksu s 
reálnou zrnitostí, prováděná ve VÚHŽ Dobrá. 

Zkouška CSACR - ACRI, která navazuje na předchozí zkoušku a charakterizuje pevnost a 
reaktivitu koksu po reakci popela koksu s uhlíkem koksu. 

Zkouška otíravosti koksu za horka ( ξ ),  při jeho cirkulaci v oxidačních prostorech vysoké pece, 
která zohledňuje konečnou degradaci koksu před jeho spálením.  

 



 

 Jakost vysokopecního koksu je možno hodnotit desítkami dalších zkoušek. Uvedený pohled 
na hodnocení jakosti je určitým zjednodušením problému z pohledu vysokopecního technologa. I přes 
toto zjednodušení je optimalizace uvedených kvalitativních parametrů velmi složitým problémem. Jeho 
řešení může být úspěšné jen ve spolupráci odborníků z oblasti výroby železa a z oblasti koksárenství. 
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