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Abstract  
 Charge properly prepared, presents guaranty of high coke quality. Charge behaviour 
during carbonisation depends mainly on several kinds of coal ratio.  Coalification degree is one 
of the characteristics of coal, and efficiency indicator for cokemaking. It determines by contents 
of volatile combustibles in coal and this indicator is also used for determination of appropriate 
quality of coal. Indicator listed above, serves on estimate of common ratio of coal in mixture at 
the coal mixture formation. As resulted from investigation, such evaluation of coke is 
insufficient in the present, because charge created in this way, with the same content of volatile 
combustibles, can create coke with different quality. Preferable indicator for specification of 
coalification degree is determination by luminous reflectance. Current determination of type 
component is sign of real charge composition and together  with  maceral component about its 
competence of cokemaking. The results of investigation shows that by creation of coal mixture it 
will be needed to focus on type composition of delivered coal types.  
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Abstrakt   
 V práci sú pomocou nových metód hodnotenia uhlia porovnávané uhoľné vsádzky, 
ktoré boli klasicky zostavené zmiešaním dodávaných uhlí na rovnaký stupeň preuhoľnenia, 
pričom z nich vyrobený koks mal rozdielne kvalitatívne parametre. Pri vytváraní zmesí bol 
stupeň preuhoľnenia stanovovaný podľa obsahu prchavej horľaviny Vdaf. Pre stanovenie stupňa 
preuhoľnenia vsádzok podľa sveteľnej odrazivosti sa v zložení vsádzok preukázali značné 
rozdiely. Boli dané rozdielnym zastúpením typových zložiek uhlí vo vsádzkach. Výsledky 
výskumu preukázali vzťah medzi podielom typových zložiek a kvalitou koksu. Naznačili, aké 
typové zloženie vsádzky je potrebné pre vyrobenie vysokokvalitného koksu v daných 
prevádzkových podmienkach. Výsledky tiež poukázali na to, že sa pri zostavovaní uhoľných 
zmesí bude potrebné zamerať na typové zloženie dodávaných druhov uhlia. 

  
 

Úvod 
 Uhoľná vsádzka je pripravovaná ako uhoľná zmes z rôznych druhov uhlia. Jednotlivé 
druhy uhlia sa od seba líšia v mnohých znakoch, daných procesom ich vzniku – chemickým, 
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racionálnym a petrografickým zložením, stupňom metamorfizmu, štruktúrou uhoľnej hmoty. 
Vlastnosti použitých druhov uhlia sú najdôležitejšími činiteľmi, ktoré regulujú vlastnosti koksu. 
Závisia predovšetkým od stupňa preuhoľnenia horľaviny a jej  macerálového zloženia, ktoré 
určujú schopnosť organickej hmoty prechádzať v počiatočnom štádiu karbonizácie uhlia do 
plastického stavu s následnou ireverzibilnou zmenou v tuhý koksový produkt.  
 Pre odvodenie zloženia uhoľnej zmesi predstavuje významnú technickú základňu 
znalosť vzťahov medzi kvalitou uhlia a kvalitou koksu. Hodnotu uhlia z hľadiska kvality koksu 
určuje spotreba koksu vo vysokej peci. Dominantný vplyv na spotrebu koksu má jeho pevnosť 
pri zvýšených teplotách za súčasného pôsobenia CO2 . Je ovplyvňovaná reaktivitou koksu, ktorá 
súvisí s vlastnosťami uhoľnej vsádzky [1] tak, že: 

• stupeň preuhoľnenia použitých uhlí ovplyvňuje textúru koksu, s čím súvisí jeho 
chemická reaktivita, 

• plasticita vsádzky ovplyvňuje štruktúru koksu, jeho pórovitosť má vplyv na difúzny 
účinok, 

• obsah popola a jeho zloženie majú katalytický účinok na prebiehajúce reakcie. 
 Možnosti výroby metalurgického koksu sú obmedzené vlastnosťami uhlí, vhodnými 
pre výrobu koksu. Pri klasickej výrobe sa do vsádzok používajú koksovateľné uhlia s presne 
stanoveným zastúpením podielu druhov uhlia koksového, žírneho a plynového.  Zaradenie 
jednotlivých druhov uhlí z baní do vsádzky nie je konštantné a mení sa v závislosti od vývoja 
kvalitatívnych parametrov uhlí. Výsledná kvalita koksu a jeho výťažnosť závisia od správnej 
voľby podielu použitých druhov uhlia. 
 Kvalitu koksu určujú okrem vlastností uhoľnej vsádzky prevádzkové  podmienky, 
ktoré vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňujú priebeh karbonizácie, ako sú napríklad spôsob 
prípravy vsádzky a jej hustota, režim ohrevu a rozmery komôr, rýchlosť koksovania a pod.  
 Cieľom práce bolo stanoviť príčiny tvorby rozdielnej kvality koksu pri použití 
uhoľných zmesí o pomerne rovnakom zastúpení koksového, žírneho a plynového uhlia.   

 

Experimentálna časť 
 Práca sa týka hodnotenia šiestich rozdielnych uhoľných vsádzok, ktoré boli 
pripravené z uhlí koksových, žírnych, plynových a zmesi s rovnakým pomerom zastúpenia vo 
vsádzke. Líšili sa podielom uhlí z jednotlivých baní bežne zaraďovaných do vsádzok, prípadne 
zaradením nového druhu uhlia do vsádzky. 

 
         Table 1  Qualitative index of  charges and coke,  % 

Vsádzka 1 2 3 4 5 6 
voda                      Wrt 9,4 8,5 8,2 9,1 7,3 9,2 
popol                     Ad 7,71 9 8,75 6,89 8,74 6,52 

prchavá horľavina    Vdaf 25,72 27,03 26,19 26,53 26,79 27,03 
dilatácia                 b 33,7 6,8 7,4 46,8 1 23 
inertinit                   I  39,1 33,9 34,2 37,3 38,8 38,2 
liptinit                     L 4,5 1,2 1 4,3 1,1 5,4 
vitrinit                     V  56,4 65 64,8 58,4 60,1 56,4 
odrazivosť              Ro 1,15 1,16 1,23 1,09 1,24 1,17 

Koks             
voda                      Wrt 4,1 4 4,3 4 4,2 4 
popol                     Ad 9,48 10,96 10,47 8,84 10,46 8,82 

prchavá horľavina    Vdaf 0,64 0,69 0,68 0,67 0,72 0,66 
oter                       M10 6 6,8 6,5 6,2 6,7 6,1 
pevnosť                 M40 83,6 79,9 80,4 82,8 80,3 82,8 

stredné zrno       Dstr [mm] 57 52,6 50,8 57,2 50,7 57 
pevnosť                 CSR 59,1 57,6 58,6 58,1 57 60,7 
reaktivita                CRI 30,5 32,4 31,8 32,7 33,4 29,6 
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 Vsádzky o hmotnosti cca 30 000 ton boli pripravené rovnakým spôsobom, a to 
homogenizované na poľnej skládke v stanovenom pomere uhlí koksových 27%, žírnych 63% 
a plynových 10% tak, aby obsah prchavej horľaviny vsádzky bol v rozmedzí 25 až 27%, index 
puchnutia 7 až 8, obsah popola 7 až 9%, obsah vody 8 až 11% a  obsah síry 0,5 až 0,67%. Takto 
pripravená vsádzka zaručuje dlhodobo výrobu vysokokvalitného koksu. Neupravená uhoľná 
vsádzka bola kolektívne mletá na kladivových mlynoch na zrnitosť  83 -

+ 2 %  pod 3 mm. 
Karbonizácia uhlia prebiehala za štandardných podmienok. Kvalitatívne parametre vsádzok 
a z nich vyrobeného koksu sú uvedené v tab. 1. 

 
 

Analýza dosiahnutých výsledkov     
Hodnotenie vsádzok podľa kvality vyrobeného koksu 
 Posudzovanie kvality koksu vychádza najčastejšie z hodnotenia jeho pevnostných 
parametrov M40, M10, CSR, reaktivity CRI a obsahu popola Ad. Snahou je zabezpečiť čo 
najvyššie hodnoty pevnosti koksu a čo najnižšie ostatné parametre. Výsledky kvality koksu, 
dosiahnuté karbonizáciou jednotlivých vsádzok, sú pre prehľadnosť znázornené na obr.1 až 4.  
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Fig.1 Strength M40    Fig.2 Abradability  M10 
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Fig.3 Strength CSR     Fig.4 Reactivity CRI 

 
 

 Podľa komplexného zhodnotenia dosiahnutých hodnôt kvalitatívnych parametrov 
koksu klesala kvalita karbonizovaných vsádzok v poradí:  

 

 6 – 1 –4 – 3 – 2 – 5    
 

 Ako bolo vyššie uvedené, kvalita koksu v značnej miere závisí od stupňa 
preuhoľnenia vsádzky. Ten sa v praxi hodnotí podľa obsahu prchavej horľaviny v horľavine 
uhlia Vdaf [2]. Zastúpenie jednotlivých druhov uhlí vo vsádzke sa riadi tak, aby vsádzky 
vykazovali prakticky rovnaký stupeň preuhoľnenia, čo by zabezpečilo výrobu koksu 
o rovnomernej kvalite. Koks vyrobený z takto pripravených vsádzok však vykazoval značné 
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rozdiely v kvalite. Preto bolo pre hodnotenie stupňa preuhoľnenia vsádzok použité jeho 
stanovenie podľa strednej svetelnej odrazivosti R0 [3]. Svetelná odrazivosť vsádzky by podľa jej 
predpísaného zloženia mala byť v rozmedzí 1,14 až 1,18%. Výsledky stanovení sú uvedené na 
obr. 5.  
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Fig.5 Charges coalification degree by Ro 

 

 

 Tejto hodnote sa najviac priblížili vsádzky č. 1, 2 a 6. Kvalita z nich vyrobeného 
koksu by mala byť približne rovnaká, ale koks zo vsádzky č. 2 bol podstatne horší. U vsádzok č. 
3 a 5 so značne vyšším stupňom preuhoľnenia (1,23 a 1,24%) došlo k zníženiu kvality koksu. 
Rovnaké zníženie stupňa preuhoľnenia vsádzky č. 4 na 1,09% malo oproti tomu menší vplyv na 
zmenu kvality koksu.  

 
 

Hodnotenie vsádzok podľa typového zloženia  
 Svetelná odrazivosť vsádzky odpovedá typovému zloženiu uhoľnej zmesi. Zastúpenie 
typových zložiek vo vsádzke, vyjadrené histogramom, by podľa predpísaného zloženia vsádzky 
malo dosahovať maximum v oblasti žírnych zložiek. Optimálna vsádzka by mala vykazovať 
postupné znižovanie ostatných typových zložiek v obidvoch smeroch.  
 Typové zloženie vsádzky je dané typovým zložením použitých uhlí  a ich 
percentuálnym zastúpením v zmesi. Pri hodnotení typového zloženia dodávaných uhlí sa 
preukázalo, že mnohé z nich nezodpovedajú uhoľnému typu alebo medzitypu, ale je ich možné 
považovať za uhoľné zmesi. Ich prítomnosť vo vsádzkach zmenila pomerné zastúpenie 
typových zložiek v zmesiach, a tým charakter typového zloženia hodnotených vsádzok, tab. 2, 
obr. 6. 

 
   Table 2  Type component representative in charges by luminous reflectance R0, % 

Typový rozbor uhlia [%] vsádzka 1 vsádzka 2 vsádzka 3 vsádzka 4 vsádzka 5 vsádzka 6 
pálavé D 0,25 0,25 0 0 0 0,5 

plynové G 10,5 30,5 12,25 12 15,25 8,25 
žírne Ž 54,25 13 17,5 66,5 11,75 47 

koksovo - žírne KŽ 14,75 23 31 10,5 23,25 20,75 
koksové I. sk. Ka 11,75 21 30,75 8,25 37 16,75 
koksové II.sk. Kb 8,5 12 8,25 2,75 12,75 6,75 

antracitové  T 0 0 0,25 0 0 0 
antracit A 0 0,25 0 0 0 0 

 
 

 Porovnanie typového zloženia vsádzok a kvality z nich vyrobeného koksu poukazuje 
na značnú vzájomnú závislosť.  
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 Vsádzky 1 a 6, z ktorých bol vyrobený koks najvyššej kvality, vykazujú približne 
rovnaké zastúpenie typových zložiek v zmesi. Vyšší podiel koksových zložiek a nižší obsah 
popola u vsádzky č. 6 pravdepodobne prispeli k vyššej pevnosti koksu CSR, mohli sa však 
podieľať na zhoršení oternosti a pevnosti koksu M40. Vsádzka č. 4 má podobný priebeh 
distribúcie typov, ako vsádzky č. 1 a 6, len s vyšším podielom menej preuhoľnených typov. 
Nakoľko s poklesom metamorfizmu uhlia narastá jeho reaktivita, koks vykazoval zníženie 
pevnosti CSR. 

 

 
 

Fig.6 Type composition of charges 
 
 

 Na zhoršenej kvalite koksu zo vsádzok č. 3, 2 a 5 sa podieľalo hlavne zníženie 
podielu žírnych zložiek v zmesi a zvýšenie obsahu popola v uhlí. Príčinou bolo to, že vsádzky 
obsahovali väčší podiel uhlí, ktoré podľa typového rozboru boli zmesami s viac vrcholovým 
histogramom. Ak zanedbáme vplyv obsahu popola na kvalitu koksu, zhoršenie kvality koksu 
z uvedených vsádzok mohlo mať niekoľko príčin. Všetky vsádzky obsahovali zvýšený podiel 
koksových zložiek. Nakoľko sa u zmesí priebeh karbonizácie približuje k hodnotám 
maximálneho podielu s vyšším stupňom preuhoľnenia a posúva sa k vyšším teplotám [4], dá sa 
predpokladať, že pre dokončenie štruktúry koksu, konečné zmrštenie a relaxáciu vnútorných 
napätí nebola zabezpečená  dostatočná doba zotrvania koksu pri konečných teplotách. 
U vsádzky č. 2, ktorá vykazovala vysoký obsah plynových zložiek, a tým veľké rozdiely 
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v koksovateľnosti druhov, mohli tieto vyvolať pri teplotách prechodu polokoksu na koks vysoké 
vnútorné pnutia a spôsobiť vyššiu trhlinatosť koksu.  

 
 

Záver 
 Nedostatok kvalitných koksárenských uhlí a globalizácia trhu s uhlím viedli 
v poslednom období k používaniu uhlí z rozptýlených zdrojov. Hromadná ťažba a úprava uhlí 
prispeli k tomu, že dodávané druhy uhlia sú v mnohých prípadoch zmesou uhlí rôznych kvalít, 
ale obsahom prchavej horľaviny spadajú pod deklarovaný druh uhlia. Pri ich použití vo vsádzke 
sa mení skutočný pomer zastúpenia jednotlivých druhov uhlia. To sa následne prejaví vo výrobe 
koksu s kvalitatívne odlišnými znakmi.  
 Podľa výsledkov výskumu by bolo vhodnejšie zostavovať vsádzky na základe hodnôt 
typových a macerálových rozborov dodávaných uhlí, ktoré dávajú obraz o skutočnom zložení 
uhlí.  
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