
Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, 3  (291 - 298)                                                                                                        291 

 

ŠTÚDIUM DISTRIBÚCIE MACERÁLOV A TYPOV UHLIA V KOLEKTÍVNE 
MLETÝCH UHOĽNÝCH VSÁDZKACH 
 
Šabíková M.1, Kucková A.J.1, Fröhlichová M.1, Petíkova I.2 

1Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 
Slovensko 
2U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovensko 
E-mail: miroslava.sabikova@tuke.sk 
 
STUDIES ON DISTRIBUTION OF MACERALS AND THE COAL TYPES WITHIN 
THE COLLECTIVE GROUND COAL CHARGE  
 
Šabíková M., Kucková A.J., Fröhlichová M., Petíkova I.2
1Department of Ferrous Metallurgy and Foundry, Faculty of Metallurgy, Technical University 
of Košice, Slovakia 
2U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovakia 
E-mail: miroslava.sabikova@tuke.sk 
 
Abstract 
 Coals used for the coke production are characterized by different characteristics. The 
objective of charge preparation is a preparation of qualitative homogeneous mixture from 
various types of coal with optimal granularity. Due to the coal different grindability the 
heterogeneous distribution of coal may occur in the charge granularity composition after 
collective grinding of coal. A change of some coal type within the certain granularity grade of 
the charge can be a reason of coke quality variation. 
 The results of the studies of maceral and type composition of the coal charge 
granularity grades are presented in this paper. The charges of different coal composition 
prepared under operation conditions were included into the analysis. The analyses were made on 
the samples of coal charges and on the samples of following granularity grades – under 0.2 mm, 
0.2-0.5 mm, 0.5-3.0 mm and over 3 mm. According to the results of microscopic analysis all 
samples expressed relative homogeneous distribution of macerals and type composition as well 
within the whole granularity profile. The variations from the average values were very low 
within the granularity grades. 
 The results did not express the effect of coal mixture collective grinding on an 
increase of charge non-homogeneity. 
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Abstrakt 
 Uhlia používané pre výrobu koksu sa vyznačujú rozdielnymi vlastnosťami. Úlohou 
prípravy vsádzky je vytvoriť z rôznych druhov uhlia kvalitatívne homogénnu zmes o optimálnej 
zrnitosti. Vzhľadom na odlišnú meliteľnosť uhlí môže dochádzať po ich kolektívnom mletí 
k nerovnomernému zastúpeniu uhlí v zrnitostnom zložení vsádzky. Zmena obsahu niektorého 
druhu uhlia v určitej zrnitostnej triede vsádzky môže byť príčinou kolísania kvality koksu.  
 V článku sú uvedené výsledky štúdia macerálového a typového zloženia zrnitostných 
tried uhoľných vsádzok. Do hodnotenia boli zahrnuté prevádzkovo pripravené vsádzky 
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o rozdielnej skladbe uhlí. Rozbory sa uskutočnili na vzorkách uhoľných vsádzok a vzorkách zo  
zrnitostných tried pod 0,2; 0,2 až 0,5; 0,5 až 3 a nad 3 mm. Podľa výsledkov mikroskopického 
hodnotenia vzoriek vykazovali všetky vsádzky v celom zrnitostnom rozsahu pomerne 
rovnomerné zastúpenie  macerálov a tiež typové zloženie. Odchýlky od priemerných hodnôt boli 
v zrnitostných triedach veľmi nízke.   
 Výsledky nepreukázali vplyv kolektívneho mletia uhoľných zmesí na zvýšenie 
nehomogenity vsádzok. 
 
 
1. Úvod                       
 Uhlie je jedným z najdôležitejších priemyselných surovín. Komplex faktorov, ktorý 
formoval vlastnosti uhoľnej hmoty je značne široký. Z tejto skutočnosti vyplýva, že pri 
racionálnom hodnotení čierneho uhlia je dôležité obsiahnuť značné množstvo rôznych vlastností, 
ktoré ovplyvňujú technologickú využiteľnosť. Pri hodnotení uhlia pre výrobu metalurgického 
koksu je v súčastnej dobe prakticky využívaný rad parametrov fyzikálnych, chemických či 
technologických. Podľa  nich sa dá usudzovať správanie sa uhlia počas karbonizácie a tým aj 
jeho vhodnosť pre koksárenskú vsádzku. 
 Vsádzku do koksárenskej batérie tvorí zmes uhlí s rozdielnymi vlastnosťami. Správny 
výber jednotlivých druhov uhlia, vhodne zvolená ich kombinácia a následná úroveň prípravy 
vsádzky majú vplyv na karbonizačný proces a tým na vlastnosti vyrobeného koksu.  
 Pre zabezpečenie optimálnych podmienok prípravy koksárenskej vsádzky je dôležité 
poznať, ako sa jednotlivé zložky uhlia podieľajú na formovaní štruktúry koksu. Základnou 
podmienkou vzniku kusového koksu je schopnosť uhlia uvoľňovať pri karbonizácii kvapalnú 
fázu, ktorej prítomnosť umožní prechod uhlia do plastického stavu. 
 Plastický stav vsádzky závisí od individuálnych vlastností mikroskopických 
stavebných jednotiek uhlia - macerálov, ich zastúpenia a rozloženia v uhoľnej hmote. 
Z macerálovej skupiny liptinitu vzniká najviac kvapalnej fázy, ich obsah v uhliach je však veľmi 
nízky. Vyznačujú sa najväčším odporom proti mletiu a koncentrujú sa v podieloch s väčšími 
zrnami. Macerály skupiny vitrinitu vytvárajú dostatok kvapalnej fázy a nakoľko sú prevažujúcou 
zložkou uhlí, na vzniku plastického stavu vsádzky sa podieľajú najviac. Ako skupina macerálov 
s menším odporom proti mletiu sa hromadia v jemnejších zrnitostných triedach. Macerály 
skupiny inertinitu sa počas karbonizácie chovajú inertne, malé množstvo z nich je schopné tvoriť 
kvapalnú fázu. Z inertných macerálov sú mikrinit a sklerotinit priraďované k macerálom ťažko 
meliteľným, zatiaľ čo fuzinit a semifuzinit sa pri mletí chovajú rôzne podľa obsahu popolovín 
v ich štruktúre. Spekanie málo taviteľných komponentov sa mení v závislosti od stupňa ich 
disperzie. Vzhľadom k tomu, že vitrinit a liptinit majú lepšie koksovacie vlastnosti ako inertinit, 
nachádzame u zrnitostných tried obohatených týmito macerálmi obvykle vyššie hodnoty 
koksovateľnosti a spekavosti.  
 Celý problém distribúcie macerálov do rôznych zrnitostných tried je ďalej 
komplikovaný tým, že meliteľnosť macerálov sa mení v závislosti od stupňa preuhoľnenia. 
Distribúciu macerálov v zrnitostnej skladbe vsádzky potom ovplyvní jej typové zloženie. 
Napríklad skupina vitrinitu je najlepšie meliteľná v oblasti stredného stupňa preuhoľnenia (R0 
1,31 až 1,45%), väčším odporom proti mletiu sa vyznačuje vitrinit uhlia pálavého (R0 pod 
0,65%) alebo antracitového (R0 1,86 až 2,20%) [1]. Maximum meliteľnosti uhlia je pri obsahu 
uhlíka Cdaf okolo 88 až 91% [2]. Podľa obsahu prchavej horľaviny Vdaf je meliteľnosť uhlí nízka 
v oblasti okolo 5% Vdaf, postupne sa zvyšuje a dosahuje maxima v rozmedzí 19 až 24 % Vdaf, 
odtiaľ sa opäť zhoršuje a okolo hodnoty 35 % Vdaf je opäť veľmi zlá [3-5].  
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 V oblasti prípravy vsádzky hrá dôležitú úlohu mletie uhlia na požadovanú zrnitosť. 
Veľkosť zŕn ovplyvňuje priebeh termickej deštrukcie, a tým tvorbu aj kvalitu koksu. Mletím 
uhlia sa dosahuje zvýšenie homogenity vsádzky a rastie počet dotykových miest zŕn, čo zvyšuje 
spekavosť uhlia a prináša zlepšenie karbonizačného procesu. Nadmerným mletím sa však 
zvyšuje plynopriepusnosť plastickej hmoty, urýchľuje sa odvod paroplynovej fázy a brzdia sa 
pyrolýzne redukčné procesy, čím klesá koksovateľnosť vsádzky. Pri hrubom rozomletí vsádzky 
hrubé zrná v plastickom stave nemiznú, ich zvyškový materiál sa deformuje [6], vzniká koks 
náchylný k praskaniu a klesá jeho odolnosť voči triešteniu [2,7]. Vzhľadom na rozdielnu 
meliteľnosť uhlí sa v praxi k zabezpečeniu vhodnej zrnitosti vsádzky s rovnomerným 
rozložením uhoľných zložiek využíva diferenčné mletie podľa uhoľných druhov. Oproti tomu 
pri kolektívnom spôsobe mletia uhlí sa dosahuje vyššia homogenita vsádzky a spôsob prípravy 
vsádzky je ekonomicky výhodnejší.  
 Účelom našej výskumnej práce bolo posúdenie vhodnosti používaného kolektívneho 
mletia zmesi uhlí pri príprave vsádzky v závode. Uskutočnilo sa pomocou sledovania rozloženia 
macerálových skupín a typov uhlia v jednotlivých zrnitostných triedach uhoľnej vsádzky.  
 
 
2. Metodika experimentov  
 Do experimentálneho programu bolo zahrnuté hodnotenie 6 uhoľných vsádzok, 
pripravených na výrobu koksu v závode U.S. Steel Košice, s.r.o. Uhoľné vsádzky, každá 
o hmotnosti cca 30 000 ton, boli pripravené z rôznych druhov uhlí ich zmiešaním a 
zhomogenizovaním na poľnej skládke a následne kolektívne pomleté na kladivových mlynoch.  
 Počas pokusov bolo spracovávaných 9 druhov uhlí, nakupovaných z rôznych lokalít. 
Jednotlivé vsádzky sa od seba líšili počtom použitých druhov uhlí, podielom jednotlivých 
druhov a tiež tým, že do vsádzok bol zaradený nový druh uhlia s výrazne sa meniacim podielom 
vo vsádzke. Spoločným znakom všetkých vsádzok bolo to, že mali pomerne vyrovnané 
zastúpenie plynových, koksových a žírnych uhlí. 
 Vzorky na stanovenie kvalitatívnych parametrov vsádzky boli odoberané v určitých 
časových intervaloch automaticky z dopravných pásov a spracovávané 1x za 12 hodín na 
reprezentatívne vzorky vsádzky. Pre naše hodnotenie boli naviac pripravované vzorky 
o zrnitostnom zložení pod 0,2 mm, 0,2 – 0,5 mm, 0,5 – 3 mm a nad 3 mm. Rozsah zrnitosti bol 
volený na základe poznatkov o chovaní sa uhoľných zŕn počas karbonizačného procesu. U 
vzoriek jednotlivých zrnitostných tried spolu s netriedenou vzorkou bol vo Výskumnom 
a skúšobnom ústave podniku stanovený typový a macerálový rozbor. 
 Macerálové zloženie bolo stanovené pomocou odrazovej macerálovej analýzy a obsah 
uhoľných typov na základe merania svetelnej odrazivosti vitrinitu. Výsledky uvádzané v tomto 
článku predstavujú priemerné hodnoty zo všetkých pokusov. 
 
 

3. Analýza výsledkov 
 Posúdenie voľby spôsobu mletia pri príprave uhoľnej vsádzky si vyžaduje okrem 
stanovenia hornej hranice zrnitosti a celkového granulometrického zloženia poznať rozdelenie 
jednotlivých petrografických zložiek zmesi, ktoré majú odlišnú meliteľnosť a koksovateľnosť do 
jednotlivých tried zrnitosti.  
 
 
3.1  Zrnitostné zloženie vsádzok  
 Na koksovniach sa charakterizuje obvykle obsahom uhlia v určitých zrnitostných 
triedach. V našom prípade má uhoľná vsádzka po mletí podľa predpisu obsahovať 83% zŕn pod 
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3 mm, pod 0,5 mm max. 35% a nad 10 mm max. 1%. Zastúpenie veľkostných tried zŕn uhlia v 
hodnotených vsádzkach znázorňuje distribučná krivka, obr. 1.   
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Fig.1 Sieve analysis 

 
 
 Obsah uhlia v zrnitostnom rozmedzí 0,2 až 3 mm, kde je zabezpečený vznik 
"homogénnej taveniny" pre tvorbu koksu, bol 83,16 %. Do zrnitosti pod 0,2 mm, kedy uhlie 
stráca koksovaciu schopnosť, prechádzalo 22,77 % uhlia. Zŕn nad 3 mm, ktoré môžu (na príklad 
zrná duritu) narušiť stavbu koksu, bolo 16,88 %.  
 Nami hodnotené vsádzky vykazovali podľa výsledkov sitových rozborov pomerne 
rovnaké zrnitostné zloženie. Podľa výsledkov nebolo toto zloženie ovplyvnené ani použitím 
rôznych druhov uhlí s odlišnou meliteľnosťou. 
  
 
3.2  Distribúcia macerálov vo vsádzkach 
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Fig.2 Maceral composition of the coal charge granularity grades 

  
 
 Výsledky rozloženia macerálov po kolektívnom mletí v jednotlivých zrnitostných 
triedach sú znázornené na obr. 2. Podľa výsledkov macerálových rozborov obsahujú všetky 
zrnitostné triedy macerály vitrinitovej, liptinitovej aj inertinitovej skupiny. Ich obsah je priamo 
úmerný obsahu macerálov vo vsádzke. Keďže vo vsádzkach boli použité uhlia, ktoré obsahujú 
vysoké percento vitrinitu, je vitrinit najviac zastúpenou macerálovou skupinou. Zastúpenie 
macerálov v zrnitostných triedach nie je rovnaké a mení sa podľa ich meliteľnosti. Obsah 
vitrinitu je najvyšší v zrnitostnej triede pod 0,2 mm a klesá so stúpajúcou veľkosťou zrna. Obsah 
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liptinitu je najvyšší v zrnitostnej triede nad 3 mm, so znižujúcou sa veľkosťou zrna jeho obsah 
klesá. Zastúpenie inertinitu zostáva až do zrnitosti pod 0,5 mm prakticky rovnaké, o niečo viac 
sa však koncentruje v hrubších zrnách. Výsledky potvrdili, že najmäkšou zložkou je vitrinit, 
najtvrdšou liptinit a časť inertinitu. 
 Trend rozloženia macerálov v zrnitostných triedach znázorňuje obr. 3. Potvrdzuje, že 
vitrinit sa viac koncentruje v jemnejších frakciách, obsah liptinitu a inertinitu stúpa so 
zväčšujúcou sa veľkosťou zrna. Odchýlky v zastúpení macerálov v zrnitostných triedach od 
priemerných hodnôt nepredstavujú výrazné rozdiely a sú menšie, ako by sa dalo očakávať podľa 
ich meliteľnosti a súvisia pravdepodobne so stupňom preuhoľnenia zložiek. 
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Fig.3 Maceral composition of the coal charge granularity grades 

 
 
3.3  Distribúcia typových zložiek vo vsádzkach 
 Typové zložky uhlia (tab.1), ktoré sa vyskytujú vo vsádzke, sú zastúpené v každej 
zrnitostnej triede, obr. 4. Rozdiel v početnosti výskytu zložiek v zrnitostných triedach je veľmi 
malý a odpovedá rozdielnej meliteľnosti použitých druhov uhlí.  
 
 Table 1  Types of coal 

Typ uhlia Značka Ro [%] Vdaf [%]

Pálavé D <  0,65 >  41 

Plynové G 0,65 – 0,95 33 – 41 

Žírne Ž 0,95 – 1,15 28 – 33 

Koksové – žírne KŽ 1,15 – 1,30 24 – 28 

Koksové I. Ka 1,30 – 1,45 20 – 24 

Koksové II. Kb 1,45 – 1,85 14 – 20 

Antracitové T 1,85 – 2,20 10 – 14 

Antracit A > 2,20 < 10 
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Fig.4 Type composition of the coal charge granularity grades 

 
 

 Rozloženie typových zložiek do jednotlivých zrnitostných tried, obr. 5, nevykazuje 
žiadnu závislosť.  
 Plynové zložky sa podľa macerálového zloženia ako heterogénne duritové hromadia 
v hrubších triedach, ako krehké fuzitové v jemnejších. Všetky zrnitostné triedy obsahujú takmer  
rovnaký podiel zložiek žírnych a koksovo žírnych. Podiel žírnych zložiek sa vo väčšej miere 
presúva do najjemnejších podielov, čo potvrdili aj naše skúšky meliteľnosti žírnych uhlí [4]. 
Obsah koksových zložiek sa vo vsádzke zvyšuje so zväčšujúcim sa zrnom, najviac sú zastúpené 
v triede 0,2 až 3 mm, v triede nad 3 mm ich obsah klesá. 
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Fig.5 Type composition of the coal charge granularity grades 

 
 

 Podľa výsledkov nie je vplyv podielu hrubých zŕn vo vsádzke na kvalitu koksu 
jednoznačný. V zrnitosti nad 3 mm sa vyskytujú aj zrná, ktoré sú svojim zložením schopné 
vytvoriť s ostatnou koksovou hmotou pevné spojenie  
 Zrnitostná trieda pod 0,2 mm neobsahuje zvýšené množstvo koksových zložiek, ale sú 
v nej zastúpené všetky typy ako vo vsádzke. Z výsledkov je zrejmé, že drahé koksové uhlia nie 
sú pri kolektívnom mletí premieľané.  
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3.4  Stupeň preuhoľnenia zrnitostných tried 
 Svetelná odrazivosť typových zložiek uhlia udáva stupeň ich preuhoľnenia. Podľa 
svetelnej odrazivosti R0 zložiek v jednotlivých zrnitostných triedach, obr. 6,  môžeme 
posudzuvať, ako boli jednotlivé uhlia vsádzky pomleté a ktorú zrnitostnú triedu najviac 
obohatili.  
 Najvyššiu hodnotu svetelnej odrazivosti pozorujeme u zrnitostnej triedy 0,2-0,5 mm. 
Dôvodom je prítomnosť koksových zložiek, ktoré majú najvyššiu hodnotu svetelnej odrazivosti, 
v tejto triede. To isté platí aj o zrnitostnej triede 0,5 až 3 mm, pokles stupňa preuhoľnenia 
spôsobilo zníženie obsahu koksového uhlia Kb, ktoré dosahovalo maximum v triede 0,2 až 0,5 
mm. Predpoklad, že v triede pod 0,2 mm sa bude sústreďovať najviac koksových zložiek sa 
nepotvrdil. Hodnotu sveteľnej odrazivosti v tejto triede znižuje obsah plynových a žírnych 
zložiek s nižšou svetelnou odrazivosťou. Na najnižšej hodnote svetelnej odrazivosti u zrnitosti 
nad 3 mm sa podieľa najvyšší obsah plynových zložiek v tejto zrnitostnej triede. 
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Fig.6 Reflectance of the coal charge granularity grades 

 
 
4. Záver  
 Zrnitostné zloženie vsádzky a distribúcia macerálov rôzneho stupňa preuhoľnenia vo 
vsádzke ovplyvňujú karbonizačný proces, čo sa následne prejaví na kvalite vyrábaného koksu. 
V značnej miere závisia od druhov a podielu uhlí použitých do uhoľných zmesí, ako aj od 
spôsobu  mletia uhlí pri príprave vsádzky. 
 Hodnotenie vplyvu spôsobu prípravy vsádzky s kolektívnym mletím uhlí na kvalitu 
vsádzky  prinieslo nasledujúce poznatky:  

 jednotlivé typové a macerálové zložky uhlia sú pri kolektívnom spôsobe mletia uhlia 
skoro rovnomerne zastúpené vo všetkých zrnitostných triedach, 

 rozdiely v zložení zrnitostných tried, spôsobené odlišnou meliteľnosťou  používaných 
uhlí vo vsádzke, sú zanedbatelné 

 nedochádza k premielaniu koksových uhlí, a tým k znižovaniu koksovateľnosti 
vsádzok. 

 S prihliadnutím ku konkrétnym podmienkam prípravy vsádzky v závode je podľa 
výsledkov výskumu príprava vsádzky s kolektívnym mletím uhoľnej zmesi vhodná. 
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Zabezpečuje výrobu vysokokvalitného koksu a z hľadiska nákladou na prípravu vsádzky je 
ekonomicky výhodná. 
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