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Abstract 

 Blast furnaces cover major volume of hot metal production. There is a world wide tendency to 
inject pulverized coal through the blast furnace tuyere. The principal aim of the blast furnace plants has 
become a maximization of pulverized coal injection rate. Therefore it is very important to find a 
suitable coal which enable it. Combustion efficiency of the pulverized coal depends on various 
parameters, e.g. blast temperature, oxygen enrichment of the blast, blast humidity, features of the 
pulverized coal ( volatile maters contents, combustibility, particle size...). It was find out at high 
pulverized coal injection rate the incombusted not utilized particles of char and carbon black are 
conducted away from furnace in waste gases. 

 The aim of this work was to obtain knowledge about pulverized coal reactivity, injected in 
VSZ a.s. Kosice. From some sorts of black coals the samples of the char in nitrogenous atmosphere at 
temperature 1000°C were prepared. The sample of the brown coal was prepared, too. Subsequently, the 
samples were pulverized and screened at three size fractions. Reactivity test was carried out in carbon 
dioxide atmosphere at temperature 1000°C. The reactivity index was expressed as amount of the 
combusted carbon up to the twentieth minute of the experiment. It is probably possible by this test to 
predict of the behavior of noncombusted char particles in reduction area of blast furnace. The results 
show, the char reactivity from black coal has different values and the char reactivity from brown coal is 
much higher. The new coal mix for blast furnace injection was proposed. 
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Abstrakt 



 Hlavný podiel výroby surového železa pokrýva vysoká pec. Celosvetovým trendom je fúkanie 
práškového uhlia cez výfučne do vysokej pece. Hlavným cieľom vysokopecných závodov sa stala 
snaha o maximalizáciu množstva injektovaného práškového uhlia. Je preto dôležité hľadať vhodné typy 
uhlia, ktoré to umožnia. Účinnosť spaľovania práškového uhlia závisí od mnohých parametrov, napr. 
teploty vetra, obohatenia vetra kyslíkom, vlhkosti vetra, vlastností práškového uhlia (obsahu prchavej 
horľaviny, spaliteľnosti, zrnitosti...). Bolo zistené, že pri vysokých priesadách práškového uhlia 
nevyužité nespálené častice polokoksu, prípadne sadze sú unášané plynom z priestoru pece. 

 Cieľom tejto práce bolo získať poznatky o reaktivite práškového uhlia injektovaného vo VSŽ 
a.s. Košice. Z používaných druhov čiernych uhlí boli pripravené vzorky polokoksu v dusíkovej 
atmosfére pri teplote 1000°C. Bola pripravená aj vzorka hnedého uhlia. Následne boli vzorky podrvené 
a odsitované na tri zrnitostné triedy. Skúška reaktivity bola uskutočnená v atmosfére CO2 pri teplote 
1000°C. Hodnota reaktivity bola vyjadrená množstvom zhoreného uhlíka do dvadsiatej minúty 
experimentu. Pomocou tejto skúšky je pravdepodobne možné predikovať chovanie sa častíc 
nespáleného polokoksu v redukčnej oblasti vysokej pece. Výsledky ukázali na rôznosť reaktivity 
pripravených polokoksov z čierneho uhlia a omnoho vyššiu reaktivitu polokoksu z hnedého uhlia. Bola 
navrhnutá nová uhoľná zmes pre injektáž do vysokej pece. 

 

 

ÚVOD 

 Tradičná vysokopecná výroba surového železa s použitím koksu ako jediného redukovadla 
rudy je zdokonalená náhradou časti koksu vo vysokej peci náhradnými palivami. Medzi najčastejšie 
používané patria práškové uhlie, olej, zemný plyn. Výhodou práškového uhlia oproti iným injektážnym 
prvkom je jeho nízka cena [1]. 

 Vháňanie práškového uhlia do vysokej pece nie je nedávna inovácia. Prvé experimenty sa 
uskutočnili vo Francúzku v rokoch 1840 - 45. Avšak iba v poslednom desaťročí sa zavedenie injektáže 
uhlia do vysokej pece stalo rozšíreným [2]. 

 Základné dôvody pre zavádzanie práškového uhlia do vysokej pece sú ekonomika, otázka 
životného prostredia a dostupnosť koksovateľného uhlia. 

 

 

1.   TEORETICKÁ ČASŤ 

1.1 Deje prebiehajúce pri spaľovaní práškového uhlia injektovaného do vysokej pece  

 Vysoká pec má v hornej časti nisteje po obvode rovnomerne rozložené výfučne, ktorými sa 
vháňa veľké množstvo vetra stlačeného na 0,2 až 0,5 MPa a ohriateho na 1000 až 1300°C. Kyslíkom 
vetra sa spaľuje koks, ktorý je ohriaty na teplotu 1500 až 1600°C a práškové uhlie, ktoré je privádzané 
do nisteje s fúkaným vetrom. 

 Horením týchto palív vzniká teplo potrebné na priebeh celého vysokopecného pochodu a 
súčasne vzniká aj redukčný plyn, ktorý je potrebný k redukcii oxidov železa [3]. 

 Fúkaným uhlím však nie je  možné zabezpečiť funkciu nosnej kostry, ktorú vo vysokej peci 
plní iba kvalitný metalurgický koks [4].  

 

 

1.1.1 Mechanizmus a kinetika horenia častíc injektovaného práškového  uhlia 

 Koks a práškové uhlie môžu horieť jedine v priestoroch, kde sa dostáva prúd vetra vystupujúci 
z výfučne. Tento priestor nazývame oxidačná oblasť, ktorá má tvar podobný rotačnému elipsoidu 
(obr.1). Počet oxidačných oblastí závisí od počtu pracujúcich výfuční (u malých pecí 12 až 18 a u 
najväčších pecí až 46) [3]. 

 

 



 

 

               
Fig.1 Detail of tuyere with lance for pulverized coal injection 

 

 

 Po privedení práškového uhlia tryskou do prúdu horúceho vetra pred výfučňou dochádza k 
týmto dejom: 

Rýchly ohrev čiastočiek uhlia horúcim vetromRýchlosť ohrevu, uvoľnenie prchavej 
horľaviny a horenie jednotlivých častíc uhlia závisí od ich rozmerov. 

Rýchle uvoľnenie prchavej horľaviny ( pyrolýza )Za určitých podmienok sa časť prchavej 
horľaviny uvoľňuje vo forme dechtových látok, ktoré sa krakovaním premenia v sadze.  Sadze 
sú veľmi málo reaktívne. Pri väčšom výskyte sa usadzujú v miestach s nižšou rýchlosťou 
prúdenia plynu, kde spôsobujú upchávanie voľných priestorov. 

Horenie uvoľnenej prchavej horľaviny v spaľovacom priestore asi 1 m od čela 
výfučneMnožstvo zhoreného práškového uhlia v spaľovaciom priestore závisí od stupňa 
preuholnenia. 

Horenie polokoksu v spaľovacom priestore po ukončení horenia prchavej horľavinyPri 
vháňaní uhlia s vysokým obsahom prchavej horľaviny vzniká polokoks v tvare dutých častíc, 
ktoré majú veľký merný povrch a rýchle reagujú s kyslíkom v spaľovacom priestore, s oxidom 
uhličitým alebo s vodnou parou v oblasti priamej redukcie.   CO2 + C = 
2CO                   Boudouardova reakcia      H2O + C = H2 + 
COBoudouardová reakcia prebieha v okrajových miestach oxidačnej oblasti a mení všetok 
prechodne vzniknutý CO2 na CO. Jej rovnováha závisí nielen od teploty, ale aj na celkovom 
tlaku plynu [3].  

Reakcie nespálených častíc polokoksu v redukčnej oblasti vysokej pece s CO2 z plynu a s 
FeO zo vsádzky [5] 

 

 

 Obrázok 2 ukazuje svetelný plameň častíc práškového uhlia v rôznej vzdialenosti po výstupe z 
trysky. Uhľovodíky z pyrolýzy uhlia sú tepelne rozkladané za vzniku sadzí, ktoré potom tvoria svetelný 
plameň okolo skupiny častíc. 

 

 

 

 
 

 
Fig.2 Pictures of combustion particles recorded with highspeed camera 

                                 L - distance from lance [6] 

 

 

 Najsvetlejšia farba na obrázku zodpovedá teplote 2000°C; tmavšia 1800 - 2000°C; čierna - 
pozadie bez svetelného plameňa. 

 Najsvetlejšie zóny ukazujú oblasť spaľovania práškového uhlia, kým okolitá tmavá zóna 
neobsahuje práškové uhlie. 



 Ako je zrejme z obrázku, v pozícii 150 - 300 mm od trysky svetelný plameň spaľovaného 
práškového uhlia existuje len v určitej špecifickej oblasti a častice uhlia nie sú rovnomerne rozptýlené. 
To znamená, že spaľovanie neprebieha rovnomerne. Vo vzdialenosti 600 a 900 mm od trysky je zóna 
spaľovania práškového uhlia relatívne rovnomerná. Inak povedané, práškové uhlie injektované z trysky 
sa nerozptyľuje okamžite v danom priereze, ale postupne v smere prúdenia plynu. 

 

 

2.   EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1 Metodika experimentálnych prác 

 Cieľom tejto práce bolo posúdiť reaktivitu jednotlivých zložiek zmesi práškového uhlia 
používanú v DZ Vysoké pece a navrhnúť prípadne iné zloženie tejto zmesi. K dispozícii boli tri druhy 
čierneho uhlia, ktoré sa v súčasnosti používajú v DZ Vysoké pece : Halemba, Anna, Lazy a jedna 
vzorka hnedého uhlia. 

 

 

2.1.1 Príprava vzorky 

 Z každého druhu uhlia bol pripravený polokoks pri teplote 1000°C v dusíkovej atmosfére. 
Následne boli vzorky podrvené a zrnitostne upravené na tri zrnitostné triedy: 

 0,5 - 0,63 mm, 

 0,24 - 0,32 mm, 

pod 0,1 mm. 

 Takto pripravené vzorky boli podrobené skúške KARBOXIREAKTIVITY, t.j. reakcii s CO2 
pri teplote 1000°C. 

 

 

2.1.2 Meracia aparatúra 

 Na skúšku KARBOXIREAKTIVITY bola použítá aparatúra, ktorá je znázornéná na obr.3. 
Stanovenie reaktivity sa uskutočnilo pomocou skúšky, ktorá bola vyvinutá na Katedre metalurgie 
železa a zlievárenstva. Táto skúška hodnotí reaktivitu vzorky podľa množstva uhlíka, ktorý vyhorí v 
priebehu prvých 20 - tich minút merania.  

 

 

 

 
Fig.3 Testing apparatus for reactivity determination 

1- valve, 2- fload volumeter, 3- sample, 4- Mars furnace, 5- analyzer CO 

 

 

 Vzhľadom na to, že skúška prebieha v statickej vrstve a odlišnej plynnej atmosfére, nie je 
touto metodikou možné postihnúť dynamiku a zvláštnosti horenia častíc injektovaného práškového 
uhlia pri spaľovaní v oxidačnej oblasti vysokej pece. Avšak aj napriek tomu je možné vytvoriť si 
približnú predstavu o chemickej afinite uhlíka v rôznych druhoch uhlia k chemicky viazanému kyslíku 
( v CO2) aj v oxidačnej oblasti, t.j. k voľnému kyslíku. Pomocou tejto skúšky je ale možné s veľkou 
pravdepodobnosťou predikovať chovanie sa častíc vzniknutého polokoksu, ktoré nestihli zhorieť v 
oxidačnej oblasti. 

 



 

2.2    Vyhodnotenie získaných výsledkov a diskusia 

2.2.1 Vplyv druhu uhlia na reaktivitu skúmaného polokoksu 

 Na obr.4 je znázornené porovnanie reaktivity polokoksu zo skúmaných vzoriek čierneho a 
hnedého uhlia znitostnej triedy 0,5 - 0,63mm. Z obrázku je zrejmý neporovnateľný rozdiel medzi 
čiernym (Halemba, Anna, Lazy) a hnedým uhlím. Najnižšiu reaktivitu vykazoval polokoks pripravený 
z uhlia Halemba a Anna (0,115g, resp.0,119g vyhoreného uhlíka). Reaktivita polokoksu z uhlia Lazy a 
hnedého uhlia bola vyššia v priemere  o 33 %, resp. 210 %. 
 

 

 

 
Fig.4 Comparison of char reactivity of grain size 0,5 - 0,63 mm  

 Porovnanie reaktivity polokoksu zo skúmaných vzoriek čierneho a hnedého uhlia znitostnej 
triedy 0,24 - 0,32 mm je znázornené na obr.5. 
 

 

 

 
Obr.5 Comparison of char reactivity of grain size 0,24 - 0,32 mm 

 

 

 Podobne ako predchádzajúci obrázok, aj tento dokumentuje podstatne vyššiu reaktivitu 
polokoksu z hnedého uhlia oproti polokoksu z čiernych uhlí. Najnižšia reaktivita bola zaznamenaná 
opäť u polokoksu z uhlia Halemba: 0,112 g vyhoreného uhlíka. Reaktivita polokoksov z uhlia Anna, 
Lazy a z hnedého uhlia bola oproti tejto hodnote vyššia o 11,6 %, 44,6 % a 208 %. Obr.6 znázorňuje 
porovnanie reaktivity polokoksu zo skúmaných vzoriek čierneho a hnedého uhlia znitostnej triedy pod 
0,1 mm. 
 

 

 

 
Obr.6 Comparison of char reactivity of grain size under 0,1 mm 

 

 

 Aj tento obrázok potvrdil najvyššiu reaktivitu polokoksu pripraveného z hnedého uhlia. 
Najnižšiu reaktivitu však vykazoval polokoks z uhlia Anna. Polokoksy z uhlia Halemba, Lazy a z 
hnedého uhlia mali vyššiu reaktivitu o 13,6 %, 22,7 % a 104,5 %. 

 Uvedené výsledky potvrdili známy fakt, že reaktivita vo významnej miere závisí od stupňa 
preuhoľnenia. Tento poznatok vysvetľuje veľký rozdiel medzi polokoksom z hnedého uhlia a 
polokoksom z čiernych uhlí. Pre využitie v reálnych podmienkach má najväčší význam obr.6, keďže sa 
najviac približuje zrnitostnej skladbe používanej v prevádzke DZ Vysoké pece. Z tohto pohľadu možno 
určiť poradie vhodnosti v súčasnosti používaných čiernych uhlí nasledovne: 

 

 

Lazy > Halemba > Anna. 



 

 

2.2.2 Citlivosť reaktivity skúmaných polokoksov na zmenu zrnitosti 

 Na obr.7 je znázornený vplyv veľkosti častíc na reaktivitu skúmaných polokoksov z čierneho 
uhlia. 

 Z obrázku je zrejmé, že v zrnitostnom intervale 0,24 až 0,63 mm sa reaktivita všetkých 
vzoriek prakticky nemenila. Až zníženie zrnitosti pod 0,1 mm prinieslo nasledovné výrazné zvýšenie 
reaktivity 

Halemba o 76,2 % 

Anna o 44,3 % 

Lazy o 36,3 % 

 

 

 U hnedého uhlia bol zistený zaujímavý poznatok, a to, že v celom skúmanom intervale 
zrnitosti je reaktivita polokoksu z hnedého uhlia konštantná. 

 Keďže v DZ Vysoké pece sa používa uhoľná zmes zložená z čiernych uhlí (Halemba, Anna, 
Lazy), je možné konštatovať veľký význam zrnitosti injektovaného práškového uhlia na účinnosť 
jednak jeho spaľovania v oxidačnej oblasti, ale aj splyňovania pri reakcii s CO2 v redukčnej časti 
vysokej pece. Prípravu uhoľnej zmesi pre injektáž na úrovni 80 % pod 0,09 mm možno považovať v 
podmienkach DZ Vysoké pece za vyhovujúcu. Vzhľadom na to, že kvalita mletia uhoľnej zmesi kolíše 
v určitom intervale (približne 20 % častíc má zrnitosť od 0,09 do 0,16 mm), je možné určiť poradie 
vhodnosti jednotlivých druhov používaných uhlí nasledovne: 
 

 

Lazy > Anna > Halemba. 
 

 

 Jednoducho povedané, uhlie, ktoré je označené za najmenej vhodné ( Halemba ) vykazuje 
najväčšiu citlivosť na kvalitu mletia, ktorá sa potom výraznejšie premietne v zhoršení účinnosti 
spaľovania uhoľnej zmesi a následného splyňovania nespáleného polokoksu. Nevhodný efekt sa ešte 
znásobí v prípade, že dané uhlie má aj najhoršiu meliteľnosť v porovnaní s ostatnými zložkami uhoľnej 
zmesi. V tomto prípade existuje reálny predpoklad, že najhrubšie zrná budú tvorené práve predmetným 
druhom uhlia, ktoré majú výrazne nižšiu reaktivitu. Inak povedané, je žiadúce, aby uhlie s najväčšou 
citlivosťou na kvalitu mletia malo najvyššiu meliteľnosť, čím sa táto nevhodná vlastnosť kompenzuje, 
resp. eliminuje. Uvedená úvaha platí v podmienkach spoločného mletia zložiek uhoľnej zmesi. 

  
Obr.7 Influence of sort and grain size of coal onto char reactivity 

 

 

ZÁVER 

 Závery je možné smerovať k zhodnoteniu súčasného stavu injektáže práškového uhlia v DZ 
Vysoké pece z pohľadu reaktivity vzniknutého polokoksu a k doporučeniam do budúcnosti k tvorbe 
vhodnej skladby uhoľnej zmesi: 

Súčasná skladba uhoľnej zmesi je z pohľadu reaktivity polokoksu nevyrovnaná. Najnižšiu 
reaktivitu v zrnitostnej triede pod 0,1 mm má polokoks z uhlia Anna. Reaktivita polokoksov z 
uhlia Halemba a Lazy je vyššia o 13,6 %, resp. 22,7 %.Poradie vhodnosti: Lazy > Halemba > 
Anna 



Jednotlivé zložky uhoľnej zmesi vykazujú rozdielnu citlivosť reaktivity polokoksu na kvalitu 
mletia. Aj v tomto ukazovateli vychádza ako najvhodnejšie uhlie Lazy, potom Anna a najhoršie 
vlastnosti v tomto parametri má uhlie Halemba.Poradie vhodnosti: Lazy > Anna > Halemba 

Výsledky preukázali vynikajúce vlastnosti hnedého uhlia z pohľadu reaktivity v celom intervale 
skúmanej zrnitosti. Väčšinou však býva pravidlom, že z pohľadu chemického zloženia a 
výhrevnosti nedosahuje parametrov čiernych uhlí. Je však potrebné vytypovať a odskúšať hnedé 
druhy uhlia, ktoré sa im približujú.    Do budúcnosti je možné 
doporučiť použitie vhodných druhov hnedého uhlia v množstve 5 až 20 % v uhoľnej zmesi 
s čiernym uhlím. Uvedená hodnota je len orientačná a pre každú kombináciu rôznych druhov 
čierneho a hnedého uhlia je potrebné nájsť optimálnu hodnotu zloženia zmesi. Pôsobenie 
hnedého uhlia v takomto pomere v uhoľnej zmesi je treba chápať skôr ako podporný prostriedok 
pre zvýšenie účinnosti spaľovania čiernych uhlí. Pri injektáži uhoľnej zmesi tvorenej hnedým a 
čiernym uhlím sa prchavé látky obsiahnuté v hnedom uhlí rýchlejšie uvoľňujú a zapaľujú, čo 
zabezpečuje dokonalejšie spálenie častíc čierneho uhlia. Prínos použitia hnedého uhlia v zmesi s 
čiernym uhlím možno definovať nasledovne: 

znižuje sa cena uhoľnej zmesi 

v dôsledku zvýšenia účinnosti spaľovania a následného dokonalejšieho splyňovania 
nespáleného polokoksu v redukčnej oblasti vysokej pece nastáva reálna možnosť zvýšenia 
špecifického množstva injektovanej uhoľnej zmesi, čo znamená úsporu metalurgického koksu 

za určitých podmienok nižšie náklady na mletie 
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