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ABSTRAKT

 Aplikace materiálové a tepelné bilance pro rozbor vlivu injektování náhradních paliv 

do výfu en vysoké pece. Stru n! je uveden jejich p"ehled. Z bilance spodního pásma byla 

stanovena teoretická, minimáln! možná m!rná spot"eba koksu na bázi termodynamických 

rovnováh reduk ních pochod#. Na jejím základ! byly vypo ítány o ekávané skute né

spot"eby koksu, reduk ní stupn!, sou initele zám!ny za koks a další ukazatele pro r#zná

paliva. Byl navržen inovovaný grafický zp#sob hodnocení tepelné a reduk ní práce pece. 

Analyzován byl vliv zvýšeného obsahu vodíku v peci na reduk ní procesy  

z termodynamického hlediska.  

Klí ové slova: materiálová bilance, tepelné bilance, pásmová bilance, spot"eba koksu, 

náhradní paliva, CDR diagram  

ABSTRACT

 Application of the material and heat balance for the analysis of the impact  

of alternative fuel injection into the tuyeres of the blast furnaces. There is an briefly overview 

given afterwards. Theoretically the lowest  possible specific consumption of coke based  

on thermodynamic equilibriums of the reduction processes was set from the balance  

of the bottom zone. There were calculated expected and real consumption of the coke on its 

basis, also degree of reduction, coefficients of substitution for the coke and other indicators 

for the various fuels. New innovated graphic way of the evaluation of heat and reduction work 

of the furnace was designed. The effect of increased content of hydrogen in the furnance was 

analysed from the thermodynamic aspect. 

Key words: material balance, heat balance, zone balance, consumption of coke, alternative 

fuel, CDR diagram 
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ÚVOD 

Sv!tová produkce tekutého surového železa p#ipadá zhruba z 98 % na surové železo 

vyrobené vysokopecní technologií. Zbytek p#ipadá na za#ízení COREX, které pracuje 

s nekoksovatelným uhlím, tedy bez pot#eby koksu. Tato technologie nesplnila prvotní 

optimistické prognózy a dodnes není vyjma místních podmínek schopna ekonomicky nahradit 

vysokou pec. Je to dáno p#edevším tím, že technologie i za#ízení vysoké pece jsou vysoce 

propracované. Je charakteristická svým velkovýrobním charakterem, tém!# úplným využitím  

železa obsaženého ve vsázce, vysokou tepelnou ú"inností a produktivitou práce. 

Nedostatkem vysokopecního pochodu je pom!rn! nízký stupe& využití chemické 

energie paliva. Je to zp$sobeno tím, že redukce oxid$ železa až na kov vyžaduje zna"ný

p#ebytek plynného redukovadla (CO, H2), který odchází nevyužit v podob! málo hodnotného 

plynu z pece. Nízký stupe& využití reduk"ní schopnosti plynu vyplývá zejména 

z termodynamických zákonitostí a dále i také z kinetických p#í"in, zejména podmínek styku 

reduk"ního plynu s reak"ním povrchem surovin. 

Sou"asná výroba surového železa se potýká s vážným problémem nedostatku 

vysokopecního koksu a to zp$sobuje jeho cenový r$st. Sv!tové geologické zásoby "erného

uhlí jsou sice nejv!tší ze všech fosilních paliv, ale jen "ást t!chto zásob jsou uhlí spékavá  

a tedy vhodná pro výrobu koksu. Navíc jeho zásoby jsou teritoriáln! velmi nerovnom!rn!

rozd!leny.

 erné uhlí se v  R v sou"asné dob! t!ží výhradn! na Severní Morav! v Ostravsko-

karvinském revíru. Toto uhlí je velmi dobré kvality, s nízkým obsahem síry a tém!# veškeré 

vyt!žené množství je zpracováváno na koks nebo se za stejným ú"elem exportuje. Po"ítá  

se zásobami p#i sou"asné výši t!žby ve stávajících dolech minimáln! do roku 2030. Otázka 

t!žby v Beskydech není do#ešena a "eká na politické rozhodnutí. 

Samotná výroba koksu i když p#edstavuje velmi racionální zp$sob využití "erného

uhlí je investi"n! nákladná a p#es všechna technická opat#ení velmi ekologicky zat!žuje okolí. 

M!rná spot#eba koksu tedy ve zna"né mí#e ovliv&uje nákladovost a rentabilitu výroby 

surového železa. Odvíjí se rovn!ž od ní produkce skleníkových plyn$. Proto je nutné stále 

usilovat o další snižování spot#eby koksu i p#es to, že rezervy ve spot#eb! paliva  
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se za posledních 30 let postupn! vy"erpaly. I malé úspory v hromadné výrob! p#inášejí velký 

celkový efekt. 

Opat#ení na snižování m!rné spot#eby koksu se v sou"asné dob! realizuje ve "ty#ech 

základních oblastech: 

a. Rekonstrukcí a modernizací vysokých pecí na velkoobjemové vysoce produktivní 

jednotky, vybavené výkonnými oh#íva"i v!tru, bezzvonovou sazebnou, odt#i'ováním

prachových podíl$ p#ed skipem, p#esnou vážící a m!#ící technikou. 

b. Zvyšováním úrovn! úpravy a p#ípravy vysokopecní vsázky. 

c. Zp#esn!ním a zdokonalením #ízení vysokopecního procesu 

- #ízení protiproudu (shora) bezzvonovou sazebnou s cílem zvýšení využití tepelné  

    a  chemické energie plynu. 

 -  #ízení tepelného stavu níst!je a tím snížit nutnou tepelnou rezervu procesu. 

d. Nahrazením "ásti koksu jinými uhlovodíkovými palivy injektovanými do výfu"en.

Tato práce je zam!#ena na poslední výše uvedenou oblast. 

Koks ve vysoké peci plní tyto "ty#i hlavní funkce: 

a. Paliva, které svým spálením p#ed výfu"nami uvol&uje teplo pot#ebné pro oh#ev

surovin, pokrytí tepelných pot#eb endotermických reakcí, tepelných ztrát a oh#ev

surového železa a strusky na odpichovou teplotu. 

b.  Nauhli"uje surové železo do meze rozpustnosti p#i odpichové teplot!.

c. P#ímou a nep#ímou cestou redukuje oxidy železa a doprovodných prvk$.

d. Vytvá#í v oblasti plastického pásma pevné a prodyšné vrstvy, které umož&ují v této 

oblasti existenci  protiproudu plynu a roztavených produkt$.

Je z#ejmé, že první t#i funkce m$že spl&ovat prakticky jakékoliv palivo obsahující 

uhlík a vodík, bez ohledu na jeho skupenství. V p#ípad! absence uhlíku, nap#. "istý vodík 

m$že plnit jen úlohu redukovadla. 
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Poslední uvedenou funkci m$že plnit jen pevné palivo ur"itých vlastností,  

které spl&uje jen pevný, kusový koks. V této funkci je nenahraditelný a vždy ur"ité minimální 

množství koksu musí být obsaženo ve vsázce, aby byly zajišt!ny podmínky pro protiproud  

a nedocházelo k zahlcování mezer mezi kusy koksu. Pro danou výrobnost pece a další 

technologické parametry zajiš(uje pot#ebnou drenážní schopnost níst!je a sedla. Je paradoxní, 

že p#i injektování uhlovodík$ (p#edevším s nízkým pom!rem obsah$ C/H – nap#. zemní  

plyn) do výfu"en dochází k podstatnému nár$stu objemu plyn$ vztaženo na jednotku 

obsaženého uhlíku oproti koksu. Tím se zhoršují podmínky pro protiproud a minimální 

pot#eba koksu pro zajišt!ní pot#ebné drenážní schopnosti plastického pásma se zvyšuje.
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1. TEORETICKÝ ROZBOR INJEKTÁŽE 
UHLOVODÍKOVÁCH PALIV DO VYSOKÉ PECE 
1.1 Požadavky na náhradní uhlovodíková paliva pro vysokou pec 

Chemické složení ur"uje vhodnost náhradního paliva. Nem!lo by obsahovat p#íliš

vysoký podíl síry (nad 2,5 %), i když ve vysoké peci se dosahuje dobrého odsí#ení sur. železa. 

Nem!lo by dále obsahovat agresivní a nestabilní látky. Od chemického složení se odvozují 

dále fyzikální vlastnosti (u kapalných paliv viskozita) i energetická náro"nost jejich rozkladu. 

D$ležitá je samoz#ejm! jejich cena, pravidelnost dodávek a skladovatelnost.  

P#i posouzení je dále rozhodující náro"nost pot#ebného za#ízení pro injektáž. 

P#i injektáži náhradních paliv dochází k nedokonalému spalování. Uhlík a uhlovodíky 

se spalují ve fokusu p#ed výfu"nou kyslíkem v!tru za vzniku CO2 a H2O, které následn!

reagují s uhlíkem koksu za vzniku oxidu uhelnatého a vodíku. Dusík p#echází do produkt$

spalování beze zm!ny a plní funkci pouze teplonosného média.  

S injektáží uhlovodíkových paliv se zapo"alo již v 60. letech minulého století, kdy  

se provozn! za"ala využívat injektáž zemního plynu a t!žkých topných olej$, resp. deht$.

Mezi 80. – 90. lety se do pop#edí zájmu vlivem ropné krize a tím následn! r$stu cen ropných 

produkt$ a zemního plynu dostala injektáž prachového uhlí. 

 Pokusy s injektáží pevných odpad$ a neho#lavých materiál$, koksárenského plynu, 

plast$ se nedo"kaly širšího uplatn!ní z r$zných d$vod$, a proto nejsou dále rozvád!ny.

Za zmínku ovšem stojí projekt ULCOS, jenž se zabývá recyklací vysokopecního plynu  

a dostal se do stádia poloprovozních zkoušek. 

1.2 Plynná paliva 

 Plynná paliva mají #adu p#edností oproti ostatním druh$m paliv. Nejv!tší výhodou je, 

že dodávky jsou kontinuální, odpadá nutnost skladování a rozvody plynu k peci jsou 

nejjednodušší. Velmi dob#e se u plynných paliv dá regulovat a kontrolovat spot#eba

samotného paliva. Z plynných paliv p#ipadají v $vahu:
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- zemní plyn a plyny z jeho konverze 

- zemní plyn karbonský 

- koksárenský plyn. 

1.2.1 Zemní plyn 

Zemní plyn je jediné p#írodní palivo. Pojem „zemní plyn“ ozna"uje všechny ho#lavé

plyny s vysokým obsahem metanu, jenž se vyskytují spolu s ropou, uhlím, nebo samostatn!.

Ale obvykle se zemním plynem ozna"uje ten plyn, jenž doprovází ropu nebo je stejného 

genetického p$vodu. Zemní plyn doprovázející uhlí se ozna"uje jako karbonský (d$lní,

degaza"ní).  Zemní plyny obsahují r$zná množství H2S, N2, CO2, v nalezištích na území USA 

se v zemním plynu vyskytuje i hélium, n!kde i vodík. Složení zemního plynu je velmi 

r$znorodé a jeho složení tudíž závisí na lokalit! výskytu.[1,2,20] 

Tab.1 Složení zemních plyn$ z r$zných naleziš( [20] 

Nalezišt! - p$vod

Složení 1 2 3 4 5 
CH4 98,0 57,0 76,5 83,4 84,0
C2H6 0,5 0,8 5,0 3,0 7,2
C3H8 - - 3,4 0,1 4,9
C4H10 0,1 - 3,4 1,0 2,0
Pentan a vyšší - - 5,0 0,7 0,3
CO2 0,1 27,5 6,7 11,4 -
N2 + O2 1,0 14,5 - - 1,6
H2 0,1 0,2 - - -

 1 – zemní plyn z okolí Podivína a Malacek 
   2 – zemní plyn z okolí Uherského Brodu 
   3 – zemní plyn  z Rumunska 
   4 – zemní plyn z Azn!ftu 
   5 – zemní plyn z Kalifornie 

Technologie injektáže zemního plynu do níst!je byla prvn! zavedena na Ukrajin! roku 

1957 a o dva roky pozd!ji v USA. Výhodou této technologie byla absence výstavby tlakovací, 

distribu"ní stanice a výrazné snížení spot#eby vysokopecního koksu. V bývalém SSSR  

bylo na p#elomu 80. – 90. let 112 z celkem 133 vysokých pecí vybaveno injektáží zemního 

plynu. V USA a Kanad! v roce 1970 pracovalo s injektáží zemního plynu více než 70 

vysokých pecí. V Evrop! se tato technologie p#íliš nerozší#ila, nebo( zde nebyly vydatné 

zdroje plynu. 
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Zemní plyn je sm!sí uhlovodík$, kde 90 – 99 % tvo#í CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,

CO2, N2. V níst!ji VP dochází k nedokonalému spálení na CO a H2 podle reakce : 

 CH4 + 0,5O2   =  2H2 + CO    ; 68,422860
298  !"H kJ        (1) 

Objem vzniklých zplodin nedokonalým ho#ením 12kg C obsaženého v metanu  

je 109,3 Nm3, což je o 41 % více, protože ho#ením uhlíku koksu za totožných podnímek 

vznikne 64,5 Nm3. Z porovnání  tepelného efektu obou reakcí vyplyne, že z 1kg uhlíku koksu 

se získá 9796,9 kJ, z uhlíku metanu se však získá pouze 3516,9 kJ (1884,06 kJ z 1 Nm3 CH4),

tudíž rozdíl, vyplývající z endotermického charakteru reakce rozkladu metanu  

"iní 6279,98 kJ.kg-1:

CH4   =  2H2 + C     ; 72,749340
298 !"H kJ           (2) 

 Vzhledem k tomu, že uvoln!né teplo je o 64 % menší, objem zplodin je o 70 % v!tší,

citelné teplo zemního plynu, jenž p#ichází nep#edeh#átý je zanedbatelné(oproti koksu,  

jenž p#ichází k výfu"nám p#edeh#átý na cca 1500 °C), dochází kv$li injektáži zemního plynu 

k zna"nému poklesu teoretické spalné teploty p#ed výfu"nami.  Snížení, vztažené na tunu 

surového železa je zhruba 2,7 – 2,9 °C na 1 Nm3 CH4.[1,2,5,11,12]

Tab.2 Tepla reakcí nedokonalého spalování  [8] 

Reakce MJ.kmol-1 MJ.m-3 plynu MJ.kg-1 C 

Ckoks + 0,5 O2 = CO 116,8 - 9,8
Ckoks + H2O = CO + H2 -124,5 -5,56 -10,4
Ckoks + CO2 = 2 CO -165,8 -7,39 -13,8
CH4 + 0,5O2 = CO + 2H2 35,8 1,59 3
C2H6 + O2 = 2CO + 3H2 135,7 6,05 5,7
C3H8 + 1,5O2 = 3CO + 4 H2 226,5 10,1 6,3
C4H10 + 2O2 = 4CO + 5 H2 309 13,8 6,5
C5H12 + 2,5O2 = 5CO + 6 H2 404 18,05 6,7
C2H4 + O2 = 2CO + 2 H2 272 12,1 11,3
C2H2 + O2 = 2CO +  H2 448 20 18,7
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Injektáž zemního plynu ovliv&uje složení vysokopecního plynu. Analýza sazebního 

plynu je ovlivn!na reduk"ními pochody a tedy neposkytuje zcela objektivní informaci.  

Naproti tomu v sedle ješt! není toto zkreslení tak velké a proto Tab.3 velmi názorn! ilustruje 

ú"inek pr$sady zemního plynu. 

Tab.3  Efekt injektáže metanu na složení sedlového plynu v % 
CH4  % ve v!tru CO N2 H2 CO + H2

0 34,7 65,3 - 34,7 

1 34,2 64,2 1,6 35,8 

2 33,7 63,4 2,9 36,6 

5 32,1 60,5 7,4 39,5 

10 29,9 56,3 13,8 43,7 

Pr$m!rné pr$sady zemního plynu p#i b!žném provozu "inily 70 - 100 m3.t-1s.ž.,

ale n!kdy dosahovaly 150 - 177 m3.t-1s.ž . P#i takto vysokých pr$sadách již nastávaly potíže 

vyplývající ze snížené teploty ho#ení a tím i snížené teploty v níst!ji. [8] 

Proto vznikly snahy provést konverzi zemního plynu (CH4) v reaktoru mimo vysokou 

pec a vzniklý horký plyn obsahující H2, CO a v menší mí#e nerozložené uhlovodíky, CO2 a N2

vhán!t do výfu"en. Tím by se zcela eliminovalo vysoké disocia"ní teplo metanu. 

Pro úplnost, lze již jen stru"n! uvést, že se obvykle jednalo o konverzi vzduchem, 

párou, oxidem uhli"itým z vysokopecního plynu, pyrolýzou s následným zplyn!ním sazí 

horkým vzduchem. Realizace t!chto technologií nep#ekro"ila poloprovozní m!#ítko. 

Pravd!podobný d$vod byl v nutnosti výstavby dalšího, nákladného za#ízení. 

1.2.2 Karbonský plyn 
 Plynem karbonským ozna"ujeme plyn, jenž je bohatý na metan a vyskytuje  

se v blízkosti výskytu uhelných ložisek. Tento plyn vzniklá p#i procesu rozkladu  

a prouhel&ování rostlinných zbytk$ a bývá uzav#en v malých tzv. „"epicích“ v oblastech 

uhelných slojí. Uvol&uje se také p#i t!žb! p#ímo z uhlí. D#íve se tento plyn odvád!l d$lními 

v!try do atmosféry a pouze se využíval plyn z vrt$ do „"epic“. V dnešní dob! se zachycuje 

plyn i p#i p#íprav! t!žby uhlí (degazace).[20] 
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Tento plyn má vcelku prom!nný obsah metanu, neobsahuje vyšší uhlovodíky 

parafinové #ady, ani olefiny a vyzna"uje se zvýšeným obsahem dusíku, p#ípadn! oxidu 

uhli"itého. Vzhledem k tomu, že Ostravsko – karvinský revír obsahuje nemálo d$lních d!l, 

tak se využití toho plynu p#ímo nabízí, avšak vydatnost zdroj$ není velká. Vyšší obsah 

dusíku, nutnost stabilních dodávek a další aspekty t!žby toho plynu nedovolují širší využití. 

Tab.4 Složení karbonských zemních plyn$ [20] 

Složení 1 2 

CH4 90 - 95 50 - 85 

C2H6 0,1 - 1,5 - 

C3H8

C4H10

0,2 0,2 

CO2 0,1 3.4 
O2 0,05 6.7 
N2 3.10  < 40 
H2 0,1 - 
QV (MJ.m-3) 35,5 - 38,5 25,1 - 33,5 

1 – plyn z vrt$ na Ostravsku a T!šínsku 
2 – karbonský plyn zachycený v Sárské pánvi 

1.2.3 Koksárenský plyn 
 Provozn! byl využívám pouze vyjíme"n!. Z hlediska chemického složení je výhodný 

pro redukci vysoký obsah vodíku 50 až 60 %. Obsah cca 25 % CH4 je podstatn! nižší  

než v zemním plynu. Nep#íznivý je obsah CO2 ve výši asi 3 %, s ohledem na jeho siln!

endotermickou reakci s uhlíkem. V našich hutích se využívá pro výrobu sm!sného plynu  

a pro vysoké pece již není k dispozici.[1] 

1.2.4 Recyklace sazebního plynu (projekt ULCOS) 

Podle p#edb!žných studií lze snížení emisí CO2 dosáhnout procesu s recyklací 

sazebního plynu. Dusík, který tvo#í nejv!tší podíl vysokopecního plynu, se odstraní náhradou 

horkého v!tru kyslíkem. Oxidu uhli"itého se vysokopecní plyn, ur"ený k recyklaci v peci, 

zbaví adsorpcí ve speciálním za#ízení na vhodném reagentu. Odpadní plyn, s vysokou 
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koncentrací CO2, vytvo#ený následnou desorpcí, se uloží  v geologicky vhodných podzemních 

prostorách. Sou"ástí #ešení m$že být využití biomasy. 

Projekt m!l n!kolik verzí 1, 3 a 4, jenž m!ly uspo#it 22, 24 a 26 % uhlíku. U verze 4 

lze snížit spot#ebu koksu a prachového uhlí až o 100 kg.t-1 surového železa. V roce 2006 

za"ala poloprovozní kampa&. Pokusná vysoká pec v závod! Lulea, kde zkoušky probíhaly 

m!la níst!j o pr$m!ru 1,4 m, pracovní obsah 8,2 m3, pracovní výšku 6,0 m, 3 hlavní výfu"ny,

u verze 3 a 4 byly nainstalovány 3 p#ídavné výfu"ny. Kampa& trvala 7 dní, v"etn! zafoukání. 

Následujících 14 dní probíhal pokus dle verze 3, pak 12 dní dle verze 4.

Výsledky pokusné kampan! ukázaly závislost úspory paliva (koksu a prachového uhlí) 

na hodinové spot#eb! plynu. U verze 3, p#i využití 72 % sazebního plynu, klesla spot#eba

paliva o 78 kg.t-1s.ž.. Verze 4, jež využívala 90 % plynu se ušet#ilo 123 kg redukovadla. 

Experiment ukázal, že je možné recyklovat až 90 % plynu. Náhradou tuhého paliva oxidem 

uhelnatým ve verzích 3 a 4 se dosáhlo úspory 15, resp. 24 % uhlíku. Za p#edpokladu,

že se odlou"ený CO2 uloží v podzemí, budou emise CO2 z vysokopecní výroby železa nižší  

o 1270 kg.t-1s.ž., což p#edstavuje snížení o 76%.  24 % p#ipadá na úsporu paliva a 52 %  

na proces VSPA, který upravuje sazební plyn pro další ú"ely. Pr$m!rný obsah CO2

v reduk"ním plynu byl 2,57 %. Výt!žnost oxidu uhelnatého ze sazebního plynu dosahovala 

88 %. 

Mezi možnosti odstra&ování CO2 pat#í nap#. intenzivní využívání p#i p!stování 

rostlinných porost$. [19] 

1.3 Pevná paliva 

1.3.1 Injektáž prachového uhlí 

 Provozní využití prachového uhlí jako náhradního paliva se datuje od 60.let minulého 

století nejprve v Anglii a USA, pozd!ji v  ín! a na Ukrajin!. Za#ízení však byla složitá  

a poruchová. V pr$b!hu ropné krize mezi 70. – 80. lety se hledaly alternativní metody, jak 

ušet#it deficitní vysokopecní koks a došlo k renesanci této technologie. Nyní pracuje 
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s injektáží prachového uhlí cca  100 vysokých pecí, o pr$m!rné pr$sad! 130 – 160 kg.t-1 s.ž., 

n!kolik pecí injektovalo dokonce 200 -  220 kg.t-1 s.ž.

 Vhodnost uhlí pro injektáž do vysoké pece se posuzuje jednak podle obsahu prchavé 

ho#laviny, ale i podle obsahu popela. Jednak se používají vysoce prouheln!ná uhlí - antracit 

(do 8 % prchavé ho#laviny), antracitové uhlí (8 – 17 % prchavé ho#laviny); jsou tvrdá a špatn!

melitelná. Rozkladná tepla jsou mírn! endotermická. Využívá se však také i pálavé uhlí, 

s obsahem prchavé ho#laviny nad 35 %. 

 Aby se zajistilo co nejvyšší využití uhlí, musí prob!hnout úplná konverze prachového 

uhlí p#ed výfu"nami, tedy v"etn! sekundárního zplyn!ní prvotn! nespálených "áste"ek uhlí 

p#ed výfu"nami. Jestli nedojde k úplné konverzi prachového uhlí, snižuje se koeficient 

náhrada, prodyšnost vsázky a dochází k degradaci koksu a podobn!.[1,4,5,8,10]

1.4 KAPALNÁ PALIVA 

 1.4.1 Topné oleje 
Injektáž t!žkých topný olej$ zapo"ala v roce 1960 v Dofascu, na VP ".3 v Kanad!.

O 10 let pozd!ji se tato technologie rozší#ila do N!mecka, Francie, Japonska, Severní 

Ameriky a dále. Vysoké pece, kde se prosazovaly t!žké topné oleje mohly pracovat  

i s dehty a tudíž pružn! reagovat na situaci na trhu s palivy. Pr$sada t!žkých topných olej$

se pohybuje od 20 – 25 kg.t-1 s.ž. do 110 – 120 kg.t-1 s.ž..

 D#íve se v "eských hutích využívaly pro injektáž do vysoké pece t#i typy topných  

olej$ : TM, TR, TA. Všechny topné oleje jsou tvo#eny sm!sí uhlovodík$ alifatické #ady, vyšší  

parafíny CnH2n+2, nafteny CnH2n, aromatické uhlovodíky CnHn a vyšší nenasycené olefiny.  

 Topný olej TM, jenž byl produktem frakciované destilace t!žkých parafinických 

ruských rop, m!l výh#evnost cca 41 449 kJ.kg-1. Obsahuje 2,0 až 3,5 % S. Proto se využívá 

výhradn! u vysokých pecí. Jeho cena však limituje jeho pr$sadu.
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 Topný olej TR získávaný zpracováním rumunské ropy m!l spodní výh#evnost

cca 40 600 kJ.kg-1. Pro nízký obsah síry se v minulosti používal p#edevším v ocelá#ství v SM 

pecích.

 Topný olej TA, jenž se rovn!ž dnes nepoužívá, byl tuzemského p$vodu a vznikal  

p#i  zpracování hn!douhelného dehtu. Jeho spodní výh#evnost je cca 38 519 kJ.kg-1. Nízký 

obsah síry se neslu"oval s požadavky na náhradní palivo.[2,8,13] 

Tab.5 Chemické složení t!žkých topných olej$ podle elementární analýzy.[2] 

Obsah [%] 

TM TR TA 
Vlhkost 0,7 0,6 0,5 
Uhlík 85,0 86,3 86,0 
Síra 2,8 1,0 0,6 
Vodík 11,1 11,2 8,5 
Kyslík + Dusík 0,3 1,1 3,0 
Tuhé látky 0,7 0,2 1,0 

1.4.2  ernouhelný koksárenský dehet ( UKD)

 Dehty jsou látky, jenž vznikají karbonizací "i nedokonalým spalováním paliv, mají 

tekutý až polotekutý charakter. Zpracování dehtu se skládá z n!kolika etap. První spo"ívá

ve vzniku kondenzátu, jenž vzniká p#i ochlazení surového koksárenského plynu, potom  

p#i jeho pr$chodu odlu"ova"i dehtu a odsáva"i.  Samotný kondenzát se skládá ze dvou  

složek - dehtu a "pavkové vody, kdy ob! "ásti jsou navzájem nemísitelné a mají rozdílnou 

hustotu. V d!lící nádrži se dehet s hustotou 1,1 – 1,2 g.cm-3 usazuje ve spodní vrstv!

a "pavková voda (cca 1,0 g.cm-3) se usazuje v horní vrstv!. Dehet se skládá ze t#í základních 

složek: 

- neutrální slou"eniny: aromatické uhlovodíky (benzen, naftalen 

- kyselé slou"eniny: fenoly (malý podíl) 

- zásadité slou"eniny: pyridinové zásady. 

Výh#evnost  UKD se pohybuje kolem 38 000 kJ.kg-1. Pr$m!rný obsah vody se pohybuje

0,2 – 5 %. Popel 0,05 – 0,25 %. 
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 Výhodou  UKD je dobrá dostupnost vzhledem k produkci v hutním závod!, vysoký 

obsah uhlíku a vodíku. Možnost pr$sady dehtu bez dalších úprav p#ímo do vysokých pecí, 

zejména v obdobích odbytových potíží s dehtovou smolou. Provozní teplota se pohybuje mezi 

60 – 80 °C a bod vzplanutí je 117 °C. Je ale zdrojem cenných organických látek a proto 

prioritou je jeho využití v chemickém pr$myslu. [17,22] 

Tab. 6 Chemické složení  UKD[17] 

 UKD [%]

C 91,5
H 5
O 1,5
N 1
S 1
obsah vody 0,2 – 5
obsah popela 0,05 - 0,25
obsah smoly 45 – 65

1.4.3 Hn!douhelný generátorový dehet (HUGD) 
 Tento typ nízkoteplotního dehtu vzniká p#i tlakovém zply&ování uhlí a následném 

odd!lení od surového generátorového plynu, plynárenské vody a t!žkých dehtových kal$.

 Pokud probíhá injektáž hn!douhelného dehtu do výfu"en, je nutné prosazovat takové 

množství, aby se zabezpe"ilo dokonalé spálení všech jeho "áste"ek v oxida"ní zón!. Jestli  

se tak nestane, dochází k zanášení plynových #ád$ a zne"išt!ní vod v "istírn! sazemi. 

Negativní vliv dehtu na slitiny m!di a pryž se projeví nadm!rným opot#ebením, je vhodné 

použít díly z jiných materiál$. Práce s dehtem vyžaduje rovn!ž velmi bedlivé sledovaní jeho 

teploty. Teplota skladování se pohybuje  kolem 20 °C, nesmí klesnout pod teplotu 

"erpatelnosti, avšak maximáln! 15 °C od teploty vzplanutí. 

 Ke klad$m hn!douhelného dehtu pat#í jeho nízká pracovní teplota, jenž se pohybuje 

kolem 12 – 30 °C. Pracovní p#etlak "iní o 1,1 MPa. Není nutno vyh#ívat potrubí parou, takže 

dochází k úspo#e doprovodné páry. Nízká je i cena oproti jiným paliv$m (koks, zemní plyn, 

mazut) p#i vysokém obsahu redukovadel – vodík, uhlík. Prozatím ve prosp!ch hn!douhelného

dehtu hovo#í fakt, že nenachází jiné uplatn!ní. M$že se to ale zm!nit, pokud dojde k výstavb!

elektrárny v okolí V#esové, kde se bude tento dehet zpracovávat. 
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 Nevýhodou hn!douhelného dehtu je nutnost jej p#epravovat nap#í"  R.

Jestli dojde k p#erušení dodávek a zásoby dehtu by se vy"erpaly, byl by závod nucen zavést 

injektáž nap#. olej$, aby nedošlo k p#ílišnému nár$stu teoretické spalné teploty. Druhou 

negativní vlastností hn!douhelného dehtu je nemožnost mísit dehet s olejem. Je nutné p#ed

použitím druhého paliva potrubí vy"istit. Dále hrozí p#i styku s chladící vodou nebo zásadami 

samovznícení, takže i bezpe"nostní podmínky je t#eba p#ísn!ji dodržovat. [16] 

Tab. 7 Chemické složení HUGD [16] 

HUGD  [%] 
C 91,5
H 5
O 1,5
N 1
S 1
obsah vody 0,2 – 5
obsah popela 0,05 - 0,25
obsah smoly 45 – 65
obsah pevných látek max. 0,2 
neutrální podíl cca 65 
kyselý podíl - fenoly cca 25 
zásaditý podíl cca 1,2 
destilát do 350 °C 
[obj.%] min. 62

1. 5 Ú"inky injektovaných paliv do výfu"en

Injektování uhlovodík$ do výfu"en vysokých pecí zp$sobuje zm!ny v reduk"ní

i tepelné práci vysoké pece. Za jinak stejných podmínek, jak již bylo d#íve uvedeno nar$stá 

množství níst!jového i sazebního plynu a podle druhu injektovaného paliva (pom!ru obsahu 

C/H) více "i mén! nar$stá obsah vodíku v plynu, což vede ke zm!nám reduk"ních stup&$,

p#edevším wüstitu. 

Injektáž do výfu"en za jinak nezm!n!ných parametr$ v!tru vede vždy ke snížení 

teoretické ( tím i skute"né ) spalné teploty p#ed výfu"nami z t!chto d$vod$:

- paliva jsou prosazována ve studeném, nebo v mírn! p#edeh#átém stavu (t!žké oleje) 

- dochází k jejich endotermickému rozkladu p#ed výfu"nami 

- nár$st objemu plyn$ oproti práci výhradn! s koksem a tím i rozptýlení uvoln!ného
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  tepla do  v!tšího objemu plynných produkt$ o nižší teplot!.

 Proto je nutno pokles teoretické spalné teploty kompenzovat kombinací zvýšení 

teploty a snížením vlhkosti v!tru, p#ípadn! obohacováním v!tru kyslíkem. 

 K vyhodnocování vlivu náhradních paliv, a tím i ekonomiky, se používaly "asto 

výpo"ty na bázi statisticky odvozených koeficient$, pomocí kterých se výsledky 

p#epo"ítávaly na srovnávací bázi. Koeficienty sice jednoduše zohled&ovaly #adu vliv$,

ale komplexn! ne#ešily celou složitou problematiku. 

V této práci je použito modern!jšího p#ístupu. Ú"inky injektáže uhlovodík$

do výfu"en na reduk"ní a tepelnou práci vysoké pece jsou kvantifikovány pomocí bilan"ních

výpo"t$, které umož&ují stanovit zm!ny reduk"ních stup&$, ú"inností, koeficient$ zám!ny

za koks,  a tím i o"ekávané zm!ny v m!rné spot#eb! koksu.[5,6,7] 
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2. BILANCE VYSOKOPECNÍHO PROCESU 

Materiálové a tepelné bilance vysokopecního pochodu jsou základem pro hodnocení 

reduk"ní a tepelné práce vysoké pece. Poskytují nezbytné podklady  

pro technologické a ve výsledcích i ekonomické vyhodnocení zm!n ve vsázkových pom!rech,

technologii a #ízení chodu pece. Z nich jsou dále odvozeny výpo"ty o"ekávané a teoreticky 

minimáln! možné spot#eby koksu.[2] 

2.1 Látkové bilance 

 Materiálové bilance porovnávají spot#eby surovin na stran! jedné a množství 

získaných produkt$ na stran! druhé. Sestavují se obvykle za ur"ité "asové období.  

 ím je delší toto období, tím jsou zpravidla  údaje objektivn!jší, nebo( je vyšší 

pravd!podobnost eliminace nahodilých chyb. Bilance se zpravidla vztahují na jednotku 

vyrobeného surového železa. 

 Množství n!kterých vstupních surovin a produkt$ nelze z technických d$vod$ p#esn!

m!#it a vážit. Jedná se o skute"nou spot#ebu dmýchaného v!tru, množství sazebního plynu  

a strusky. Tyto chyb!jící údaje se vypo"ítávají z bilancí jednotlivých prvk$

a struskotvorných oxid$. Nazývají se díl"í a slouží dále pro výpo"ty reduk"ních ukazatel$

a tepelné bilance. 

 Celková látková bilance se vztahuje na všechny vstupní suroviny, materiály  

a produkty. Má jen informativní a kontrolní charakter, z kterého lze posoudit spolehlivost 

provozních dat, jejich p#esnost a tím i použitelnost pro další výpo"ty.[2,3]

2.2 Tepelné bilance 

 Navazují na výpo"ty látkových bilancí. V sou"asnosti se používá reálného vyjád#ení

reduk"ních i oxida"ních pochod$ a uvažuje se skute"nými  reak"ními teply. Tento zp$sob 

umož&uje objektivn!ji porovnávat jednotlivé položky bilance (na rozdíl od disocia"ního

vyjád#ení reakcí). 
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 Tepelné bilance rozlišujeme na celkové a pásmové, které se vztahují na ur"itá,

zpravidla teplotní pásma. Oba zp$soby vyjád#ení mají své p#ednosti a nedostatky.[2,3] 

2.2.1 Celková tepelná bilance 

 Tato bilance je nezbytná pro výpo"et stupn! využití tepla ve vysoké peci. Umož&uje

p#ehledným a jednoduchým zp$sobem porovnat jednotlivé tepelné položky.  

P#i vyhodnocování vliv$ r$zných vsázkových podmínek na m!rnou spot#ebu paliva vznikají 

n!kdy zkreslení, p#ípadn! i chybné záv!ry. Lze uvést vliv pr$sady horkého aglomerátu, 

vlhkosti vsázkových surovin, které se do tepelné bilance sice zapo"ítávají, ale spot#ebu paliva 

neovliv&ují v d$sledku p#ebytku tepla v horní "ásti pece. 

 Jejich p#esnost závisí zejména na p#esnosti a objektivnosti analýz sazebního plynu. 

Dále p#i výpo"tech o"ekávané spot#eby koksu je nutno odhadnout hodnoty reduk"ních stup&$,

což m$že zna"n! ovlivnit výsledek. 

 Obtížné je ur"ení položky vn!jších tepelných ztrát, nebo( nejsou spolehlivé údaje  

o množství a oteplení chladící vody, pr$m!rné teplot! plášt! pece a okolí. Proto se bilan"ní

rozdíl považuje za vn!jší tepelné ztráty, i když to není zcela metodicky správné. Do výpo"tu 

teoretické minimáln! možné spot#eby koksu se n!kdy pro lepší porovnatelnost výsledk$

r$zných vysokých pecí v  R používá hodnota 630 kJ.kg-1 s.ž. [2,3] 

2.2.2 Pásmové tepelné bilance 

 Tyto bilance v!tšinou vycházejí z poznatku, že z hlediska vým!ny tepla lze vysokou 

pec rozd!lit na horní (p#ípravné) pásmo a spodní, výrobní pásmo. Mezi t!mito zónami 

existuje p#i b!žné technologii dostate"n! vysoké tzv. tepeln! neú"inné pásmo, ve kterém 

teplotní rozdíl mezi plynem a vsázkou "iní pouze 5 až 50 °C. Lze tedy p#edpokládat, že 

vým!na tepla v horním i spodním pásmu je zhruba ukon"ena a ob! pásma je možno z hlediska 

vým!ny tepla považovat za samostatné vým!níky.
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 M!#ení teploty v tepeln! neú"inném pásmu je provozn! obtížné a proto auto#i tuto 

teplotu p#i výrob! ocelárenského surového železa p#edpokládají ve výši 900 °C. S touto 

hodnotou je po"ítáno i v této práci. 

 Nedostatkem tohoto typu bilance je skute"nost, že pro probíhající fyzikáln! chemické 

pochody nelze p#esn! vymezit teplotní hranice, pochody neprobíhají odd!len!,

nýbrž soub!žn! a vzájemn! se ovliv&ují.

 Aby tyto skute"nosti byly #ešitelné, je nezbytné vycházet z t!chto zjednodušujících  

a idealizovaných p#edpoklad$:

a) Teplotní rozdíl mezi plynem a vsázkou je nulový 

b) Fyzikáln! chemické pochody se za#azují do jednotlivých pásem podle schématu: 

Horní (p#ípravné) pásmo: 

- odstran!ní vlhkosti vsázkových surovin, rozklad hydrát$

- nep#ímá redukce vyšších kysli"ník$ železa a manganu na wüstit a MnO 

- rozklad mén! stabilních uhli"itan$ (FeCOR3R, MnCOR3R, MgCOR3)

- "áste"ný rozklad CO (Bellova reakce) 

Spodní (výrobní) pásmo: 

- p#ímá a nep#ímá redukce wüstitu 

- redukce wüstitu vodíkem 

- p#ímá redukce doprovodných prvk$ (Si, Mn, P, Cr) 

- p#ímá redukce síran$ a p#echod síry do strusky 

- disociace CaCOR3

- tavení a oh#ev kapalných produkt$ na odpichovou teplotu 

- ho#ení paliva u výfu"en, rozklad vodní páry, injektovaných paliv a redukovadel  

do výfu"en

- reak"ní tepla tvorby karbid$, silicid$ a fosfid$ se zanedbávají 

Protože celková spot#eba tepla a tím i paliva je dána spot#ebou tepla ve spodním 

pásmu, nemá bilance horního pásma praktický význam. V tomto pásmu je v "eských

vsázkových podmínkách vždy p#ebytek tepla a ten je odvád!n sazebním plynem.  



SOUŠEK, J. Analýza d sledk  injektáže uhlovodíkových paliv na základ! energetické bilance vysoké pece  - 19 - 
VŠB-TU Ostrava, FMMI,2011     

Tepelné bilance spodního pásma je využito p#i výpo"tu teoretické minimáln! možné 
spot#eby koksu z termodynamického hlediska. Je založena na p#edpokladu dosažení 

termodynamických rovnováh v soustavách Fe-O-C a Fe-O-H, tedy rovnováh mezi reduk"ním

plynem a wüstitem p#i výstupu plynu z této zóny, t.j p#i teplot! tepeln! neú"inného pásma.[2] 

Pro zajišt!ní minimální spot#eby koksu je nutné optimální vybilancování mezi 

tepelnými a reduk"ními požadavky, tedy optimální podíl p#ímé a nep#ímé redukce na redukci 

celkové (bod A v CDR diagramu). 

Dosažení termodynamických rovnováh mezi reduk"ním plynem a wüstitem není 

možné, vyžadovalo by to velmi pomalé proud!ní plynu v peci a její výrobnost by se blížila 

k nule. Nutno proto chápat  teoretickou minimáln! možnou spot#ebu koksu jako veli"inu 

limitní, v praxi nedosažitelnou. 

Rozdíl mezi skute"nou a teoretickou min. možnou spot#ebou koksu p#edstavuje 

maximální možnou rezervu, v praxi limitní, nedosažitelnou. Tato rezerva je však objektivním 

m!#ítkem hodnocení technologické úrovn! pece, zohled&uje vsázkové i technologické 

podmínky. 

Tohoto modelu lze použít i pro vyhodnocení vlivu injektovaných paliv a redukovadel 

do výfu"en a stanovení koeficient$ zám!ny za koks. Nutno si ale uv!domit, že celá metodika 

je založena na termodynamických rovnováhách. Nebere v úvahu reak"ní kinetiku,  

která u topochemických reakcí není zanedbatelná.

Zejména se jedná o vodík, jehož jedním ze zdroj$ jsou práv! injektované uhlovodíky. 

Vysoká difuzní schopnost, malá viskozita zp$sobují, že se v ur"ité mí#e zú"ast&uje redukce 

wüstitu i p#i teplotách pod 900 °C, tedy v horním, p#ípravném pásmu. Tento fakt není  

ve výpo"tu zohledn!n.

Modely zahrnující kinetické vlivy jsou složité a ne zcela komplexn! do#ešené.  

Proto reálné koeficienty zám!ny za koks budou v p#ípad! vyššího obsahu vodíku v náhradním 

palivu vyšší, než vypo"tené na základ! termodynamiky. [2,3] 
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3. KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ REDUK NÍ A TEPELNÉ 
PRÁCE VYSOKÉ PECE A NÁVRH INOVOVANÉHO 
HODNOCENÍ P$I UŽITÍ OLEJE A DEHTU. 

Vyhodnocení vlivu injektáže paliv do vysoké pece bylo provedeno na 4. vysoké peci 

ArcelorMittal Ostrava za období 1. ledna až 31. prosince 2010. Tato pec byla vybrána proto,  

že prakticky celý rok vyráb!la ocelárenské surové železo, využití kalendá#ního "asového

fondu "inilo 96,10 % a tedy technologie nebyla ovlivn!na prostoji. 

Základní technicko - hospodá#ské ukazatele: 

Užite"ný objem   mP

3
P   1 419 

M!rný výkon    t.mP

-3
P..denP

-1
P  2,071 

Intenzita ( koks + dehet )  t.mP

-3
     .denP

-1  
P1,053

Bohatost vsázky   %   58,48 

M!rná spot#eba koksu suchého kg.tP

-1
P   491,71 

M!rná spot#eba dehtu   kg.t P

-1
P   16,85 

Teplota v!tru    °C   1 058 

Tlak plynu na sazebn!  kPa   99 

Další podrobné ukazatele jsou uvedeny v tabulkách materiálové a tepelné bilance a není proto 

ú"elné je opakovan! uvád!t. Jedná se o spot#eby a chemické analýzy surovin, produkt$,

sazebního plynu, parametry v!tru a pod. 

Chemické složení koksu, aglomerátu AMO, pelet, kusové rudy a šrotu + zlomkové 

železo jsou uvedeny jako vážené aritmetické pr$m!ry z více druh$ surovin (kv$li p#ehlednosti

výpo"tu), což je dáno dlouhým hodnoceným obdobím.  
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 Množství strusky je vypo teno z bilance sou tu struskotvorných oxid!

(CaO + MgO + SiOR2R +  AlR2ROR3), množství sazebního plynu z bilance C a množství v"tru  

jako aritmetický pr!m"r bilance O a N. 

Díl í látkové bilance s výjimkou Fe a N vykazují minimální rozdíly mezi vstupními  

a výstupními hodnotami. Rozdíl vztažený ke vstupním hodnotám  iní u Fe 2,54 % a N 1,89 

%. Vzhledem k tomu, že bilan ní rozdíl u souhrnné látkové bilance  iní pouze  

17,08 kg.t-1 s.ž., t.j. 0,45 %, nebyly provád"ny žádné úpravy provozních dat. 

Reduk ní i ostatní ukazatelé se pohybují v b"žných mezích. Pom"rn" nízký stupe#

redukce wüstitu vodíkem je dán pom"rn" jeho malým množstvím na vstupu (vlhkost v"tru,

nízká pr!sada dehtu). Tento údaj však nevystihuje skute nou ú innost HR2R, protože p$i redukci 

vzniklá vodní pára podle teplotních podmínek reaguje s C nebo CO a ve výsledku se pak 

redukce jeví jako p$ímá nebo nep$ímá. 

Stupe# využití tepla ve vysoké peci  inil 79,80 %. Bilan ní rozdíl souhrnné tepelné 

615,33 kJ.kg-1 s.ž. p$edstavuje v prezentované metodice vn"jší tepelné ztráty užité  

v následujících výpo tech teoretické min. možné spot$eb" koksu pro r!zná náhradní paliva. 

P$i výpo tu teoretické, minimáln" možné spot$eb" koksu byl uplatn"n celkový 

metodický p$ístup dle. Teplota tepeln" neú inného pásma se p$edpokládá 900 °C.  

Pro 4. VP AMO za rok 2010  iní p$i m"rné pr!sad" dehtu 16,85 kg.t-1 s.ž [15]: 

Skute ná m"rná spot$eba koksu suchého     491,71  kg.t-1 s.ž. 

UTeoretická, min. možná spot$eba koksu s uvážením C ve výhozu  426,24  kg.t-1 s.ž.

Rozdíl skut. a teor. spot$eby koksu (teor. max. rezerva)       65,47  kg.t-1 s.ž. 

Koeficient technologické úrovn" vysoké pece U U!je pom"r mezi teoretickou minimální 

a skute nou m"rnou spot$ebou koksu. Jeho hodnota je vždy menší než 1. %ím více se blíží 

hodnot" 1, tím pec pracuje s menší koksovou rezervou. Je to v podstat" korek ní sou initel, 

kterým se pod"lí vypo ítaná teoretická spot$eba koksu pro ur ité technologické podmínky  

a získá se o ekávaná skute ná spot$eba.

Za hodnocené období  iní hodnota tohoto koeficientu: 

 R"#$%&&R!'!(%)"")!!*pro celkové vn"jší tepelné ztráty 615,33 kJ.kg-1 s.ž.) 
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Tato hodnota bude použita dále pro p$epo ty teoretických minimálních spot$eb koksu  

a koeficient! zám"n na reálné hodnoty. 

 Optimální stupe# p$ímé redukce wüstitu  inil 0,372 (zlomový bod  A), oproti skute n"

dosaženému 0,493. Uvedené hodnoty jsou spolu s dalšími dokumentovány v Tab.8 a dále 

názorn" zobrazeny v CDR diagramu. V diagramu je na svislé ose uvedena spot$eba uhlíku 

koksu (nikoliv koksu – ten je možno také uvést, ale graf se tím nem"ní, zm"ní se m"$ítko

svislé osy nep$ímo úm"rn" k obsahu C v koksu). Sou$adnice na ose x se nem"ní.[14]
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 Stejnou metodikou byl vyhodnocován vliv pr!sady injektovaných uhlovodík!

na m"rnou spot$ebu koksu, koeficienty zám"ny za koks, optimální a skute ný stupe# p$ímé 

redukce wüstitu, teoreticky maximální stupe# redukce vodíkem, teoretickou spalnou 

teplotu.[21]

 P$i výb"ru hodnocených p$ídavných paliv bylo p$ihlédnuto k tomu, že %eská republika 

nedisponuje vydatn"jšími p$írodními  i výrobními zdroji plynných paliv a proto jimi nelze 

v žádoucím rozsahu ekonomicky nahradit metalurgický koks. 
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 Obdobná je situace s použitím prachového  erného uhlí. Opomineme-li investi ní

náro nost této technologie, ani zde nemáme vlastní zdroje vhodného uhlí. Prakticky veškerá 

t"žba v OKR je tvo$ena koksárenským uhlím. Znamenalo by to dovoz antracitu, antracitového 

 i p$ípadn" pálavého uhlí z Ukrajiny, Ruska a Polska. 

 Proto se tato práce zam"$ila p$edevším na kapalná paliva, na které jsou  s. pece 

vybaveny. Ur ité množství p$ídavných paliv je nutno injektovat do výfu en pro korekci 

teoretické spalné teploty na hodnoty zajiš&ující p$i vysoké teplot" v"tru ješt" pravidelný chod 

vysoké pece. Proto se neuvažuje s vysokými pr!sadami, pro které nejsou ekonomicky únosné 

zdroje. Propo ty jsou provedeny jednak pro práci pece výhradn" s koksem,  ímž se získal 

srovnávací základ a dále pro pr!sady 30 kg.t-1 s.ž. t"chto uhlovodík!:

- hn"douhelný nízkoteplotní dehet (soudobá skute nost 16,85 kg.t-1 s.ž.) 

-  ernouhelný vysokoteplotní koksárenský dehet. Jeho pr!sada m!že $ešit období 

odbytových t"žkostí s dehtovou smolou (50 až 60 % jako destila ní zbytek dehtu 

v DEZA, a.s.) 

- t"žký topný olej TM (d$íve hojn" používán, uveden pro porovnání) 

- „lehké“ olejové látky z lagun bývalé rafinerie „Ostramo“  

- odpadní plasty – pouze s prachovým uhlím. [8]

Výsledky výpo t! jsou p$ehledn" uspo$ádány v Tab. 8. Jsou tam rovn"ž pro snažší 

porovnání uvedeny elementární analýzy jednotlivých paliv. Problém bylo zjišt"ní rozkladného 

tepla paliv, nebo& tyto údaje nejsou v literatu$e publikovány a ani provozn" stanovovány.   

U olejových látek z lagun bylo disocia ní teplo stanoveno jako pro sm"s

(emulzi) oleje a kapalné vody v analytickém pom"ru.

Z tabulky je patrno, že s výjimkou olejových látek z lagun všechna paliva mají sou et

C+H p$es 90 %. Pom"rem obsah! C/H vybo uje k vysokým hodnotám koksárenský dehet  

a obráceným sm"rem již zmín"né odpady v lagunách. 

S výjimkou olej! z lagun vycházejí vypo ítané ukazatele pom"rn" v úzkém rozmezí. 

Je to dáno tím, paliva mají blízké elementární složení a bilan ní výpo et z nich vychází.  

P$i pr!sad" 30 kg.t-1 s.ž. se pohybuje koksová rezerva od 63 až 66 kg koksu p$i koeficientu 

technologické úrovn"   0,867. Stupe# p$ímé redukce se vlivem injektáže p$ídavných paliv 
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podle o ekávání mírn" snížil. Pokles by více vynikl p$i vyšších pr!sadách. Pro každé 

náhradní palivo byl sestaven CDR diagram.[9] 
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Diagram provozu vysoké pece bez p ídavného paliva – pouze „koksový“ provoz 
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Diagram provozu vysoké pece p i pr!sad" hn"douhelného dehtu 30 kg.t-1 s.ž.  
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Diagram provozu vysoké pece p i pr!sad" #ernouhelného dehtu 30 kg.t-1 s.ž.  
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Diagram provozu vysoké pece p i pr!sad" t"žkého oleje TM  30 kg.t-1 s.ž.  
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Diagram provozu vysoké pece p i pr!sad" olejových látek z lagun Ostrama 30 kg.t-1 s.ž. 
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Diagram provozu vysoké pece p i pr!sad" odpadních plast! 30 kg.t-1 s.ž. 
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Koeficienty zám ny p!ídavných paliv za koks se pohybují u deht" a t žkého oleje  

v rozmezí 1,18 až 1,26 kg.kg-1. U olejových látek z lagun pouze 0,51 kg.kg-1, což vzhledem  

k relativn  nízkému obsahu C, H a p!i obsahu okolo 12 % H2O pochopitelné s ohledem  

na disocia#ní teplo vody. 

Koeficienty zám ny udávají horní cenovou hranici náhradních paliv vzhledem k cen 

metalurgického koksu jejich rentabilního využití. 

Skute#n  dosažená náhrada za koks m"že být vyšší i nižší, než vypo#tená v této práci. 

Použitý bilan#ní výpo#et vychází výhradn  z termodynamických závislostí a p!edpokládá

dokonalé spálení injektovaného paliva ve fokusu p!ed výfu#nou a rovnom rnou pr"sadu

po obvodu níst je.

V provozních podmínkách není vždy rovnom rnost pr"sady dodržena. Dochází  

k nedokonalému spálení uhlovodík" za tvorby sazí. Krom  sníženého využití paliva tak 

nastávají potíže p!i #ist ním plynu, sazový uhlík vytvá!í p nu na plyno#istírenské vod .

P!i nízkých pr"sadách se obvykle injektují oleje jen na sudé, #i liché výfu#ny.

Použitá metodika nezahrnuje kinetické vlivy, zejména zvýšeného obsahu vodíku  

v plynu. Jeho vysoká difuzní schopnost a nízká viskozita významn  ovliv$uje pr"b h

topochemických reakcí. Proto mohou být reálné koeficienty zám ny i vyšší, než vypo#tené.

Dále je ur#itým nedostatkem, že nepostihuje vliv množství náhradního paliva  

na hodnotu koeficientu náhrady za koks. Termodynamika není závislá na tomto faktoru. 

Závislost množství nahrazeného koksu na pr"sad  uhlovodík" vychází lineární, což vyplývá 

mimo jiné i z toho, že se m ní jeden parametr a ostatní pro zjednodušení a !ešitelnost  

se považují za nem nné. To však ve skute#nosti není spln no. Nap!. zvýšená pr"sada dehtu 

vede ke snížení spalné teploty p!ed výfu#nami (není-li kompenzována zvýšením teploty, nebo 

snížením vlhkosti v tru ) a tím i snížení teplot strusky a surového železa, následn  i obsahu Si 

atd. Takže závislost není lineární, ale v úzkém rozmezí hodnot ji za jako takovou m"žeme 

považovat.
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4. ANALÝZA PROBLEMATIKY INJEKTÁŽE VODÍKU DO 
VYSOKÉ PECE 

 Vodík je v sou#asných energetických úvahách s p!ihlédnutí k ekologii (omezení 

produkce skleníkových plyn") považován za palivo i pohonnou hmotu budoucnosti. Sou#asná

úrove$ techniky neumož$uje dosud jeho ekonomickou výrobu. Po vy!ešení tohoto problému 

by se otev!ela možnost použití vodíku i jako náhradního paliva pro vysokou pec. 

 Koks, jak již bylo uvedeno v této práci má ve vysoké peci #ty!i funkce. Vodík m"že

plnit pouze úlohu redukovadla. Nem"že nahrazovat palivo. Sice se ve fokusu p!ed výfu#nou

spálí na H2O, který ale vzáp tí bude reagovat s uhlíkem koksu na CO a H2, které se využijí 

pro reduk#ní pochody. 

 Výpo#et teoreticky minimální spot!eby koksu z termodynamických podmínek byl pro 

tento ú#el dopln n o teoretickou možnost pr"sady vodíku, v#etn  jeho p!edeh!átí. Pro dané 

vsázkové podmínky 4. VP AMO za rok 2010 byla zvolena pr"sada 100 m3.t-1 s.ž . Není to 

mnoho, odpovídá to z hlediska p!ídavku vodíku asi pr"sad  50 m3.t-1 s.ž. zemního plynu.  

Byla uvažována injektáž nep!edeh!ívaného vodíku, aby nebo% horký vodík pod tlakem 

intenzivn  difunduje do oceli za!ízení, s kterým je v kontaktu. 

 Výsledky pr"sady H2 jsou uvedeny v tabulce pro srovnání s vypo#ítanými hodnotami 

z modelu pro p!ípad práce vysoké pece jen s koksem. 
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Tab. 9  Vliv pr"sady vodíku 

Injektované palivo 

Žádné,
jen

koksový
provoz

Vodík

M rná pr"sada  m3.t-1 s.ž. 0 100 

    

Skute#ná resp. vypo#ítaná m rná spot!eba koksu
(kg.t-1 s.ž.) 

511,58 490,09 

Teor. min. možná m rná sp. koksu s uvážením 
výhozu ( kg.t-1 s.ž. ) 

443,44 424,81 

Koksová rezerva  ( kg.t-1 s.ž. ) 68,14 65,28 

Koef. technologické úrovn  !615,33 0,8668 0,8668 

    

Topný uhlík  ( kgC.t-1 s.ž. ) 191,15 174,42 

Reduk#ní uhlík  ( kgC.t -1s.ž. ) 159,28 159,28 

    

Stupe$ p!ímé red. skute#ný resp. vypo#tený 0,4737 0,4197 

Stupe$ p!ímé red. optimální 0,3630 0,2960 

Teor. stupe$ redukce wüstitu H2 0,0743 0,1682 

    

Teoretická spalná teplota  °C (Dunajev) 2 280 2149 

Koeficient zám ny za koks teoretický - 0,1863 

Koeficient zám ny za koks p!epo#tený ( ) - 0,2149 

 Podle o#ekávání se zvýšil stupe$ redukce wüstitu vodíkem a snížil se skute#ný

i optimální rozsah p!ímé redukce, jak dokumentuje uvedený CDR diagram.. V d"sledku toho 

se snižuje i pot!eba topného uhlíku. Teoretická spalná teplota p!ed výfu#nami se snižuje 

vlivem fyzikáln  studené pr"sady vodíku. 
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Diagram provozu vysoké pece p i pr!sad" vodíku  100 m3.t-1 s.ž. 

CDR Diagram
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&íseln  vychází relativn  nízký sou#initel zám ny koksu za vodík. V objemovém 

vyjád!ení vychází, že 1 m3 vodíku nahradí 0,2149 kg koksu. Ve hmotnostních jednotkách   

(1 m3H2 = 2/22,4136 = 0,089 23 kg) vychází 2,408 3 kg koksu.kg-1H2. Z pohledu kinetiky 

redukce se uplatní pozitivní kinetické vlastnosti vodíku (vysoká difúzní schopnost, nízká 

viskozita vodíku – snižuje tlakovou ztrátu) i p!i redukci za nižších teplot. 
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5. VLIV INJEKTÁŽE UHLOVODÍK$ DO VÝFU%EN NA 
HYDRODYNAMICKÉ JEVY V NÍST&JI A SEDLE 

 Pr"sada náhradních paliv zvyšuje množství sazebního plynu ve srovnání pouze  

s "koksovým" provozem. D"ležité je množství níst jového a sedlového plynu, které z#ásti

ur#uje tlakovou ztrátu v oblasti plastického pásma a tím i limituje výrobnost pece. Množstvím 

koksu a jeho granulometrií je dána mezerovitost , která umož$uje existenci protiproudu plynu 

a v opa#ném sm ru kapalných produkt".

P!i vyšší pr"sad  náhradních paliv, zejména bohatých na vodík m"že množství plynu 

vzr"st na takovou hodnotu, že dojde k zahlcení mezikusového prostoru v koksové vrstv 

a dynamický tlak plynu vzroste natolik, že se zastaví pokles vsázky v peci (tzv. spodní  

visení). Pro požadovanou výrobnost pece existuje ur#itá minimální spot!eba koksu k zajišt ní

podmínek protiproudu a plynulého poklesu vsázky v peci. Tato spot!eba bývá jiná,  

než minimální vypo#ítaná z termodynamické rovnováhy reduk#ních pochod".

Protože je nutné sou#asn  zajistit jak termodynamické, tak i hydrodynamické 

pochody, je platná vždy vyšší hodnota spot!eby.

P!esto, že vzr"stá objem sedlového plynu, dynamický tlak se nemusí úm rn 

zv tšovat. V tší obsah vodíku v plynu zvyšuje podíl redukce vodíkem a soub žn  snižuje 

stupe$ p!ímé redukce a tím i tvorbu CO. Zvýšený obsah vodíku dále snižuje viskozitu plynu  

a tím i tlakovou ztrátu.[22] 
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ZÁV&R

 Vhán ní uhlovodíkových paliv do výfu#en vysokých pecí je opat!ením pro náhradu 

#ásti spot!eby deficitního metalurgického koksu. Analýzou d"sledk" na vysokopecní proces 

se zabývá tato p!edložená práce. 

 První #ást stru#n  pojednává o používaných palivech, jejich chemickém složení, 

rozkladném teplu a fyzikálních vlastnostech. Uvádí požadavky, které by m ly vyhovovat. 

V #eských podmínkách z"stanou pr"sady nadále nízké, tj. na sou#asné úrovni s cílem snížit 

vysokou teoretickou spalnou teplotu p!ed výfu#nami. Uplat$uje se hlavn  cena. 

 Pro analýzu vlivu injektáže na technologii byly využity bilan#ní metody zahrnující 

veškeré parametry, které ovliv$ují materiálovou a energetickou náro#nost výroby. Velkou 

jejich p!edností je, že lze stanovit reduk#ní ukazatele, o#ekávanou m rnou spot!ebu koksu, 

vliv technologických zm n s vyhovující p!esností, aniž by bylo nutné provád t organiza#n 

náro#né, #asto i rizikové provozní pokusy. 

 Rozbor reduk#ní a tepelné práce je založen na díl#ích a celkové látkové bilanci,  

na které navazuje bilance tepelná. Na pásmové tepelné bilanci spodního pásma vysoké pece  

je založena metodika výpo#tu teoretické, minimáln  možné spot!eb  koksu z termodynamické 

rovnováhy reduk#ních pochod".

 Výchozí údaje pro výpo#ty tvo!í b žná data z výrobní a surovinové evidence  

ArcelorMittal Ostrava, závodu 12 za období 1. ledna až 31. prosince 2010. Byla vybrána  

4. vysoká pec, která celý rok vyráb la ocelárenské surové železo, využití kalendá!ního 

#asového fondu #inilo 96,10 % a tedy technologie nebyla ovlivn na prostoji. 

 Bylo provedeno komplexní hodnocení reduk#ní a tepelné práce vysoké pece, dále pak 

výpo#et teoretické minimální spot!eby koksu z termodynamických rovnováh. P!i pr"sad 

hn douhelného dehtu 16,85 kg.t-1 s.ž. byly m rné spot!eby koksu ( kg.t-1 s.ž. ): 

Skute#ná   491,71 

Teoretická min. možná 426,24 

Rozdíl ( max. rezerva )   65,47 
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Podíl teoretické a skute#né m rné spot!eby koksu, koeficient technologické úrovn 

pece   = 0,8668  pro vn jší tepelné ztráty 615,33 kJ.kg-1 s.ž., které byly vzaty z bilan#ního

rozdílu celkové tepelné bilance. Tyto výsledky tvo!í základ pro další alternativní propo#ty.

 Veškeré výpo#ty modelu byly p!evedeny a zpracovány v programu Excel, aby bylo 

sch"dné zpracovat více variant. Celý výpo#et je uveden jen pro skute#n  dosažené výsledky 

4. VP. U alternativních propo#t" jsou z d"vodu velkého rozsahu uvedeny jen hlavní výsledky 

v souhrnné tabulce a v CDR diagramech. 

Propo#ty jsou provedeny jednak pro práci pece výhradn  s koksem, #ímž se získal 

srovnávací základ a dále pro stejné pr"sady 30 kg.t-1 s.ž. hn douhelného a #ernouhelného

dehtu, t žkého oleje TM, olejových látek z lagun Ostramo, odpadní plasty a hypotetická 

alternativa pr"sady #istého vodíku 100 m3.t-1 s.ž. 

 O#ekávané skute#né spot!eby koksu byly stanoveny jako podíl teoretické, minimáln 

možné spot!eby koksu a koeficientu technologické úrovn  .

 S výjimkou olej" z lagun vycházejí vypo#ítané ukazatele pom rn  v úzkém rozmezí. 

Je to dáno tím, že paliva mají blízká elementární složení. P!i pr"sad  30 kg.t-1 s.ž. se pohybuje 

koksová rezerva 63 až 66 kg koksu p!i koeficientu technologické úrovn   0,867. Stupe$

p!ímé redukce se vlivem injektáže p!ídavných paliv podle o#ekávání mírn  snížil a zvýšil  

se podíl redukce vodíkem. Zm ny by se výrazn ji projevily p!i vyšších pr"sadách.

Koeficienty zám ny p!ídavných paliv za koks se pohybují u deht" a t žkého oleje  

v rozmezí 1,18 až 1,26 kg.kg-1. U olejových látek z lagun pouze 0,51 kg.kg-1, což je vzhledem  

k relativn  nízkému obsahu C, H a p!i obsahu okolo 12 % H2O pochopitelné s ohledem  

na disocia#ní teplo vody. 

P!i injektáži uhlovodík" do výfu#en nutno vždy po#ítat se snížením teploty fokusu.  

Na rozdíl od koksu, který p!ichází p!ed výfu#ny ve vysoce p!edeh!átém stavu, náhradní paliva 

jsou chladná #i málo p!edeh!áta, spot!ebovávají teplo na sv"j rozklad a p"sobí r"st objemu 

vzniklého plynu. Nutno je tyto zm ny kompenzovat zm nou parametr" v tru (teplota, 

vlhkost, obsah O2).
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Použitá metodika nezahrnuje kinetické vlivy, zejména zvýšeného obsahu vodíku  

v plynu. Jeho vysoká difúzní schopnost a nízká viskozita významn  ovliv$uje pr"b h

topochemických reakcí. Proto mohou být reálné koeficienty zám ny i vyšší, než vypo#tené.

Dokonalejší jsou bilan#n -kinetické modely, které respektují termodynamické  

i kinetické zákonitosti pochod". Na rozdíl od bilan#ních dokáží ur#it rychlost proces" a tím  

i výrobnost za!ízení. Modely jsou ale složité a #asto nep!esné pro nedostate#nou znalost 

kinetických charakteristik zpracovávaných surovin a sou#initel" p!estupu tepla na r"zných

teplotních horizontech vysoké pece.[18] 

Proto jsou ješt  dnes bilan#ní modely vhodn jší pro hodnocení a v d"sledku i !ízení 

technologie. Vysta#í s dnes již b žn  sledovanými daty p!i vyhovující p!esnosti. Pouze  

ve specifickém p!ípad  vodíku nutno po#ítat s v tším kinetickým vlivem. 
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