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Abstract 

 Work is aimed to the thermal degradation of coal pyrolysis products during a forming of casts 
from graphitizing alloys (research project of Grant Agency of Czech Rep [1]. In the thermal 
degradation process, coal and additives act as the sources of pyrolytic carbon. Amounts of coal and 
additives are 3-4% in the moulding mixtures. Yields ofsolid carbon products obtained from two-stage 
pyrolysis in laboratory scale are as follows : 64-78% coke, 9.3-16.2% amorphous carbon and 0.18-
0.93% lustrous carbon. Even if the yield of lustrous carbon is very small, its influence on surface 
quality of cast is decisive. The lustrous carbon formed on the inactive part of mould enables to create a 
smooth surface of the cast with high quality. A role of coke/semicoke is also important, because it 
compensates a thermal stress in the mould caused by dilatation of sand grain owing to α <⎯> β 
conversion of SiO2. Finally, the role of amorphous carbonis, together with coke/semicoke, to clog 
interstices between grains in the mould preventing an ingress of metal. 

 In our contribution, an influence of grain size and maceral composition of coal on the lustrous 
carbon creation is investigated. For experiments, bituminous coal from Ostrava-Karviná Coal District 
(OKD) was taken (86.5%C, 0.54% moisture, 4.99% ash, 31.1% volatiles). Coal in the question was 
choosen from a set of 12 coals of OKD with respect to coalification, maceral and chemical 
composition, technological properties and porous and  optical texture of solid products of pyrolysis 
[2,3]. On this basis we find coal used as typical in the frame of OKD. The most important criterion we 
considered the yield of the lustrous carbon in the standard test according to Bindernagel [4]. A 
hypothesis was accepted that the high yield of lustrous carbon (8.5%) is caused mainly by aliphatic 
aromatic structure of liptinite (17%) in our coal. 

 In literature, different grain size of coal in bentonite moulding mixtures are suggested. With 
regard to surface quality of casts from graphitizing alloys, a grain size under 0.03 mm but also 0.1-1 
mm are recomanded in contradiction. In our case, coal sample was crushed under 3 mm and fractions 
0-0.2, 0.2-0.5, 0.5-1 and 1-3 mm were prepared. The yields of lustrous carbon, coke and volatiles by 
Bindernagel’s test were determined. The lowest yield of lustrous carbon was obtained from the  finest 
fraction 0-0.2 mm. It corresponds with a low yield of  tar/volatiles from this fraction caused by the 
insufficient development of  porous structure [5]. The main reason is that the mass transfer from solid 



to liquid phase is worse during pyrolysis of pulver particles under 0.2 mm owing to their lower 
swelling and plasticity. 

 An influence of maceral composition of coal was by mentioned standart test proved. For 
testing, separated fractions of other coal sample of OKCD enriched by vitrinite or inertinite were used. 
As with fractions enriched with vitrinite (76% vitrinite, 28.7% volatiles) the yield of lustrous carbon 
8.0% was achieved, with inertinite fraction (85% inertinite, 22.4% volatiles) the yield was 4.8%. These 
results agree with our hypothesis. 

 An aimed selection of coals and additives for uniform bentonite moulding mixture with 
regards to chemical composition, technological properties and thermal degradation process parameters 
enables to optimize the mixtures composition. Thus, the high surface quality of castings from 
graphitizing alloys can be achieved. The castings are traditionaly important comodity of our export. 

  

Abstrakt 

 Příspěvek předkládá dílčí výsledky hodnocení použitelnosti uhlí pro slévárenské účely jako 
přísadu do jednotné bentonitové směsi. Sleduje vliv granulometrie a macerálového složení uhlí na 
výtěžek pyrolyzního uhlíku v procesu termické degradace, rozhodující složky při formování hladkosti 
povrchu odlitků z grafitizujících slitin.  

 

 

Úvod 

 V procesu výroby odlitků z grafitizujících slitin jsou součástí bentonitové směsi křemenné 
ostřivo, bentonit, voda a uhlíkaté přísady  (obr.1). 

Fig.1 Circulation of uniform bentonite mixture (outline) 

Uhlíkaté látky jsou v průběhu tvorby  povrchu odlitku termicky degradovány na tuhé, kapalné a plynné 
produkty, což lze pro uhlí schematicky vyjádřit v 1.stupni  pyrolýzy 

 

 

uhlí (s)    →  koks/semikoks (s) + dehet (l) + pyrolyzní plyn 1 (g)                (1) 

 

 

a při následném termickém rozkladu ve 2.stupni 

 

 

dehet (l) + pyrolyzní plyn 1 (g) → pyrolyzní uhlík (s) + pyrolyzní plyn 2 (g)     (2) 

 

Majoritní složkou uhlíkatých přísad je tradičně jemné mleté uhlí a chování uhlí v procesu tepelného 
rozkladu (pyrolýzy) je věnován náš příspěvek [1]. Navazuje na dílčí výsledky projektu Grantové 
agentury ČR [2,3]. 

 

 Organická hmota uhlí je svým charakterem složitou heterogenní makromolekulární látkou, v 
níž z hlediska chemického složení převažují uhlík, vodík a kyslík. Minoritními složkami jsou dusík a 
síra. Na 1 vzorku černého uhlí a na 1 vzorku hnědého uhlí, vybraných z širšího hodnoceného souboru, 
je možno charakterizovat jejich vzájemnou odlišnost. V tab.1 slouží k charakteristice popelnatost, 
sirnatost, obsah prchavých látek a některé technologické vlastnosti. Z tab.1a,b je zřejmé, že černé uhlí 
se od hnědého liší zejména : 

chemickým složením (např.vyšším obsahem uhlíku a nižším obsahem kyslíku) 



schopností procházet při ohřevu plastickým stavem, spékat se a vytvářet kusový tuhý zbytek (koks 
/ semikoks) 

 
                        Table 1a  Characterization of hard coal sample (OKR) 
 

 
                 Table 1b  Characterization of brown coal sample (SHR) 

 Z uhlíkatých přísad jsou používána převážně černá uhlí, která jsou oproti hnědým uhlím svojí 
fyzikální  texturou a chemickou strukturou uspořádanější látkou. Tepelný rozklad uhlí  probíhá ve 2 
stupních a tab.2a,b dokládá tento průběh na vybraných vzorcích černého a hnědého uhlí (OKR a SHR). 
V 1.stupni pyrolýzy jsou produkty primární pyrolýzy uhlí koks alt. polokoks, dehet a pyrolyzní plyn. 
Ve 2.stupni pyrolýzy se těkavé produkty primární pyrolýzy tj. dehet a část plynu rozkládají na produkty 
sekundární pyrolýzy, kterými jsou pyrolyzní uhlík a plyn obohacený vodíkem a ochuzený o vyšší 
uhlovodíky. 

 
                           Table 2a  Comparative mass balance of 1-stage and 2-stage pyrolysis of hard coal 
                          Table 2b  Comparative mass balance of 1-stage and 2-stage pyrolysis of brown coal 

 

 Při primární pyrolýze uhlí, která je v podstatě odplyněním (karbonizací), vzniká pouze jedna 
forma uhlíku, kterou je koks alt. polokoks v závislosti na konečné teplotě pyrolýzy. Při sekundární 
pyrolýze těkavých produktů primární pyrolýzy vznikají dvě formy pyrolyzního uhlíku 

amorfní uhlík 

lesklý uhlík 

 

 Amorfní uhlík lze velmi zjednodušeně označit jako saze. Tento matný méně strukturovaný 
uhlík má neuspořádanou turbostratickou formu. Lesklý uhlík je lépe strukturovaný a odlišuje se od 
matného amorfního uhlíku zejména optickou a porézní texturou  a  nižší  reaktivitou  (např. vůči 
kyslíku). Termickou degradací uhlí vznikají tři formy uhlíku. Každá z nich hraje v procesu tvorby 
povrchu odlitků z grafitizujících slitin svoji vlastní a nezastupitelnou úlohu. Je třeba připomenout, že 
všechny formy uhlíku jsou nesmočitelné tekutým kovem a brání tudíž penetraci litiny do mezizrnových 
prostor formy. 

 

KOKS/POLOKOKS 

je kompenzátorem tepelného pnutí ve formě, které je způsobeno brzděnou dilatací při modifikační 
přeměně (α↔β SiO2) křemenných zrn. Koks mechanicky ucpává mezizrnové prostory v pórovité 
formě. 

 

 

LESKLÝ UHLÍK 

je z hlediska výnosu hmotnostně malý. Jeho vliv na utváření hladkého povrchu odlitku však rozhoduje 
o jeho kvalitativním, a tím i komerčním zhodnocení. 

 

AMORFNÍ UHLÍK 

se vylučuje na povrchu zrn a v průběhu lití se zejména působením vodní páry zplyňuje (CO2, CO). 

 



 Množství tzv. lesklého uhlíku (lustrous carbon, Glanzkohlenstoff) získatelného termickou 
degradací uhlí či pomocných uhlíkatých materiálů je tradičně hodnoceno standardní zkouškou podle 
I.Bindernagelové (DIN 52411) [4]. Aparatura je znázorněna na obr.2. 

Fig.2 Standard test by I.Bindernagel [4] 

 

Tzv. lesklý uhlík, ve skutečnosti pyrolyzní uhlík, je zachycován na křemenné  vatě, umístěné v 
křemenné retortě (obr.3,4). Jeho hodnocení při tomto postupu je kvantitativní (%hm.výtěžku). 

 1-stupňová i 2-stupňová pyrolýza vybraných vzorků uhlí a pomocných látek je proto 
prováděna i na laboratorní pyrolyzní jednotce, postavené USMH AVČR. Na obr.5 je schema jednotky. 

Fig.5 Laboratory unit for 2-stage  pyrolysis of organic subtances 

 

V 1.stupni ve vertikálním křemenném reaktoru je uhlí odplyňováno (primární pyrolýza, 900°C) a 
vzniká koks popř. polokoks. Ve 2.stupni v horizontálním reaktoru jsou všechny těkavé produkty, které 
tvoří paro-plynovou směs podrobeny termické degradaci (sekundární pyrolýza, 1100°C). Pyrolyzní 
uhlík zůstává na vnitřní stěně horizontálního reaktoru a na stěnách přívodní a odvodní trubice. Po 
vyjmutí z reaktoru a trubic je pyrolyzní uhlík možno ručně separovat  na matný amorfní uhlík a 
strukturovaný lesklý uhlík. Rozdělení forem získaného tuhého uhlíku na koks - amorfní uhlík - lesklý 
uhlík dokládá tab.2 pro hmotovou bilanci a tab.3 pro celkovou uhlíkovou bilanci. 

 
                           Table 3  Carbon balance (weih %C) of 2-stage pyrolysis of herd and brown coals 

 

 

 Sdělení v odborné literatuře, věnovaná vlivu zrnitosti uhlí v jednotných bentonitových 
směsích na povrchovou jakost odlitků z grafitizujících slitin, jsou rozporná. Jsou doporučována jak 
mikromletá uhlí o zrnitosti pod 0,03 mm, tak na druhé straně např. třída zrna 0,1-1 mm. Vliv velikosti 
zrna (a jemnosti mletí) u zvoleného vzorku černého uhlí jsme ověřili standardní zkouškou podle 
I.Bindernagelové pro třídy zrna 0-0,2 mm/0-0,5 mm/0-1,0mm/0-3,0mm.Výtěžky lesklého uhlíku (LU) 
jsou znázorněny na obr.6. 

 

 

 
Fig.6 Influence of hard coal griuding on the lustrous carbon yield 

 

Nejnižší byl výtěžek LU (9,5%) z nejmenší třídy zrna 0-0,2 mm. Tento výsledek je plně v souladu s 
výsledky hodnocení prchavé hořlaviny Vdaf v třídách zrna černých uhlí provedenými Machowski a 
Wolf [5]. Hodnoty Vdaf byly nejnižší u tříd 0-0,2 mm a 0,2-0,5 mm. Rovněž naše vlastní hodnocení 
výtěžků dehtu při pyrolýze černých uhlí prokázala, že výtěžek dehtu klesá s třídou zrna 
pyrolyzovaného uhlí [6]. 

 V srovnávacím měření (obr.7) je hodnocen vliv jednotlivých tříd  zrna 0-0,2 mm/0,2-0,5 
mm/0,5-1 mm/1-3 mm na výtěžek LU, opět zkouškou podle Bindernagelové. Oproti obr.6 je v obr.7 
dobře patrné, že odstranění nejjemnější třídy zrna 0-0,2 mm   vede k výraznému zvýšení výtěžku LU. 

 

 

 
Fig.7 Influence of grain-size of hard coal on the lustrous carbon yield 

 

 Černé uhlí je tvořeno 3 macerálovými skupinami - vitrinitem, liptinitem a inertinitem. Tyto 
skupiny lze separovat po rozpojení uhelných zrn rozplavením, protože se liší hustotou. Odlišné jsou i 



prouhelněním, chemickým složením a chemickou strukturou jak dokládá tab.4. Z tabulky je vidět, že u 
frakcí : 1(„vitrinitu“), 2(„vitrinitu/inertinitu“) a 3(„inertinitu“) obsah prchavých látek Vdaf a výtěžek 
LU (podle Bindernagelové) dobře korelují. 

 
                         Table 4  Relation of lustrous carbon yield to maceral- and volatik matter analysis 

                                       of native hard coal (by Bindernagel) 

 

ZÁVĚR 

Kombinací standardního postupu hodnocení výtěžku lesklého uhlíku podle I.Bindernagelové a 
2-stupňové modelové pyrolýzy na laboratorní jednotce byla zkoumána výtěžnost a formy 
pyrolyzního uhlíku, vznikající při degradaci uhlí. 

Nejmenší zrnitosti pyrolyzovaného černého uhlí  (0-0,2 mm) snižují výtěžek lesklého uhlíku při 
standardní zkoušce. 

Při hodnocení zrnitostních tříd z téhož vzorku uhlí stoupaly výtěžky lesklého uhlíku při 
standardní zkoušce z použitých tříd v tomto pořadí : 0-0,2 mm/0,2-0,5 mm/0,5-1 mm/1-3 mm. 
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