
 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 Abstrakt: 

Injektaţ uhlí můţe z podstatné části nahradit metalurgický koks. Teoretické maximum 

pří injektáţi prachového uhlí je dosahováno při 300 kg.t
-1

surového ţeleza. A však toto 

mnoţství je závislé na sloţení uhlí a hlavně na obsahu prchavých látek. Při injektáţi velkého 

mnoţství uhlí můţe zbýt velké mnoţství nespáleného a nezplyněného zbytku. Dalším 

omezujícím faktorem je teplota v oblasti intenzivního hoření. Teplota by zde neměla spadnout 

pod 2050 °C. Při injektáţí prachového uhlí vzniká větší mnoţství nístějových plynů. Proto je 

důleţitá také granulometrie zaváţky. Injektáţ ovlivňuje spoustu dalších faktorů jako je teplota 

a obohacení kyslíkem foukaného větru a velkost částic prachového uhlí. 

Klíčová slova: Injektáţ prachového uhlí; prchavá látka; oblast intenzivního hoření 

 

Abstrakt: 

Injection of coal can replace a substantial part of metallurgical coke. The theoretical 

maximum when the injection of coal powder is achieved at 300 kg.t
-1

pig iron. Nevertheless, 

this quantity is dependent on the composition of coal and especially on the volatile matter 

content. The injection of large quantities of coal remnants of a large amount  of char. Another 

limiting factor is the temperature in the area of raceway boundary. The temperature here 

would not fall below 2050 °C. During of coal powder, a bigger amount Well gases. Therefore, 

it is also important granulometry of ore, limestone, and coke. Injection affects many other 

factors such as temperature and enrichment oxygen of wind-blown and particle size of powder 

coal. 

Keywords: Injection of powder coal; volatile matter; area of raceway boundary 
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1 ÚVOD 

V současné době se celkové mnoţství vyráběné oceli zvyšuje. V roce 2010 bylo 

vyrobeno 1 413,596 miliónu tun oceli z toho 5,180 miliónu tun v České republice [1]. 

Z ekonomického hlediska se podniky snaţí vyrobit co největší mnoţství surového ţeleza, 

za pokud moţno nejniţší náklady. Z tohoto důvodu je velmi důleţitá injektáţ náhradních 

paliv. Injektování náhradních paliv nám sniţuje spotřebu vsázkového koksu. Injektáţ 

prachového, nebo granulovaného uhlí a zemního plynu, případně vstřikování oleje do vysoké 

pece sniţuje náklady na výrobu surového ţeleza. Hlavním pouţívaným přídavným palivem 

(redukčním činidlem) je uhlí, olej a zemní plyn, mohou se však pouţívat i jiné materiály, jako 

je například dehet. Podniky si volí vhodné náhradní palivo podle ekonomických a 

ekologických aspektů. 

Neustále zvyšování cen koksu vedlo k dalšímu masivnímu zavedení injektáţe 

náhradních paliv. Metalurgický koks je výraznou cenovou poloţkou při výrobě surového 

ţeleza. Koks ve vysoké peci nelze nahradit úplně. Je nutno ponechat takové mnoţství koksu, 

aby nám zajistilo nosnou kostru pece a zabezpečilo dostatečnou prodyšnost 

v problematických místech, jako je například kohezní pásmo vysoké pece. 

Před řadou let, po prudkém nárůstu cen oleje byly mnohé vysokopecní závody nuceny 

upustit od jeho masivní průsady. Tehdy získané zkušenosti však ukázaly, ţe náhradní palivo 

neposkytuje přínosy jen z rozdílu cen náhradního paliva a koksu, ale také z celkového 

zlepšení provozních poměrů pochodu. Předpoklad, ţe vhánění náhradních paliv na bázi uhlí 

bude mít podobné účinky, jako injektáţ ropného oleje respektive zemního plynu, vedl k jejich 

rychlému zavádění. 
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2 SOUČASNÝ STAV MOŽNOSTÍ INJEKTÁŽE  

Pouţití uhlí jako náhradního paliva pro vysokou pec je velmi zajímavé především 

z hlediska ekonomického, při mnohem příznivějších cenových relacích, vůči plynu a oleji a 

dosaţení srovnatelného koeficientu záměny. Praxe ukázala, ţe injektování prachového uhlí je 

teoreticky podstatně komplikovanější, neţ injektáţ plynu či oleje. Injektáţ prachového uhlí 

není v současnosti v metalurgii nová technologie. První pouţití v průmyslových aplikacích se 

datuje kolem roku 1850 v závodech v Belgii a Francii. Injektáţ uhlí tehdy nahradila aţ 10 % 

celkové spotřeby paliva. Injektáţ náhradních paliv (tedy i kapalných a plynných) se tehdy 

prováděla zcela sporadicky. Aţ od roku 1950 došlo k značnému rozšíření a pouţití injektáţe, 

zejména injektáţ ropy a zemního plynu, protoţe došlo k usnadnění ovládání a zvýšila se 

produktivita vysokopecního pochodu. Důleţité pro rozvoj injektování paliv na bázi uhlí bylo 

prudké zvýšení cen těţkých olejů a zemního plynu za známých ropných krizí. Ve světě došlo 

k širokému uplatnění injektáţe uhlí jiţ ve druhé polovině osmdesátých let, kdy byla uvedena 

na trh spolehlivá kompletní technická zařízení a kdy byly provozně uplatněny výsledky 

rozsáhlého výzkumu vysokopecní technologie [2]. Provoz vysokých pecí s injektáţí uhlí do 

cca 150 kg.t
-1

 surového ţeleza byl  moţný bez zvláštních opatření a s jednoduchými tryskami. 

Větší mnoţství uhlí však vyţadovalo zdokonalené provedení uhelných trysek. Při  injektáţi 

velkého mnoţství prachového uhlí (cca180 kg.t
-1

 surového ţeleza) docházelo v dolní části 

vysoké pece k řadě změn nárůstu tlaku horkého větru,  změně tvaru a postavení plastického 

pásma zvětšení tlakových ztrát zmenšení mezerovitosti koksu v zóně mrtvého muţe .Souhrn 

těchto změn způsoboval nestabilní chod pece. Při velmi vysoké injektáţi nad 200 kg.t
-1

 

surového ţeleza bylo nezbytné řešit spalitelnost uhlí. [3] 

Do začátku osmdesátých let se pouţívalo ve velké míře hlavně injektáţ oleje, i kdyţ 

změna cenových poměrů potlačila pouţití oleje a do popředí se dostalo více vyuţívané uhlí 

jako náhradní palivo. A však samotné uhlí před injektáţí do vysoké pece si vyţaduje úpravu, 

která zvyšuje investiční náklady. Návratnost těchto investic závisí na mnoţství vyrobeného 

surového ţeleza. Zařízení pro injektáţ uhlí do vysoké pece jsou vybavené mnohé podniky. 

Nejsilnějšími argumenty pro přidávání uhlí do proudu větru do vysoké pece jsou: 

- Úspora nákladů na části koksové vsázky. Náklady na koks jsou o hodně vyšší neţ 

na prachové uhlí, a kromě toho pouţití uhlí injektovaného do vysoké pece 

umoţňuje zvýšení teploty ve vysoké peci a vede téţ k úsporám koksu. 
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- Zvyšování efektivity vysokopecního pochodu co vyplývá z vyuţívání větru 

obohaceného o kyslík. 

 

V šedesátých letech dvacátého století se injektáţ uhlí vyuţívala ve vysoké peci 

v ARMOCO (Ashland, Kentucky). Z počátku se běţně injektovalo uhlí v objemech přibliţně 

60 – 100 kg prachového uhlí na jednu tunu vyrobeného surového ţeleza.  

V současné době se injektuje bez problému uhlí do hodnot 200 kg.t
-1

surového ţeleza. 

Při injektáţi nad tuto hranici se dostavuji problémy jako je nízká teplota plamene niţší 

vyhoření injektovaného prachového uhlí a nastávají poruchy chodu. Maximální teoretická 

hodnota průsady prachového uhlí činí 300 kg.t
-1

surového ţeleza. [4] 

2.1 Černé uhlí 

Černé uhlí vzniklo z organického materiálu v prvohorách a druhohorách. Jeho loţiska 

jsou rozloţena nerovnoměrně po celém zemském povrchu v nejvrchnější zemské kůře. Tyto 

loţiska jsou různé kvality a velikosti, a závisí na prouhelnění a stupni přeměny organického 

materiálu. [5] 

Vlastnosti a sloţení černého uhlí: 

- výhřevnost 31 MJ.kg
-1

 – 35 MJ.kg
-1

 

- obsah prchavé hořlaviny 6 – 50 % 

- obsah uhlíku 73,5 – 90 % 

- obsah vody 1 – 15 % 

- obsah síry 0,5 – 1,25 % 

- obsah odíku okolo 3 % 

- obsah dusíku a kysliku asi 3 % 

 

V České republice se nachází devět černouhelných pánvi. Některá byla vytěţena nebo 

v rámci útlumového programu byla těţba zastavena.  

V roce 1994 byla ukončena těţba Západočeských dolů v Plzeňské pánvi, 

Východočeských dolů v Dolnoslezské pánvi a Rosicko-oslavanských dolů v Boskovické 

brázdě. Tato loţiska jsou na obr. 1 zakreslena jako ostatní pánve. [6] 
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Obr. 1 – Loţiska černého uhlí v České republice [6] 

1 – Hornoslezská pánev 

2 – Kladensko-rakovnická pánev 

3 – Plzeňská pánev 

4 – Mšenská pánev  

5 – Podkrkonošská pánev 

6 – Dolnoslezská pánev  

7 – Barandovská pánvička 

8 – Boskovická brázda 

9 – Blanická brázda 

 

V současnosti je těţba černého uhlí zajišťována pouze ve dvou pánvích a to 

v Kladensko–rakovnické pánvi a Hornoslezské pánvi. Územní situaci Hornoslezské pánve 

zachycuje schematická mapka na obr. 2. 

Celkové zásoby černého uhlí v České republice lze stanovit na 8,2 miliardy tun. 

Značná část těchto zásob je však vázána v dolech, které byly odstaveny v rámci útlumového 

programu, nebo jako nebilanční zásoby. Ze zásob bilančních, to jsou ty, které vyhovují 

současným báňsko-technikým podmínkám a ekonomickým podmínkám vyuţitelnosti loţiska, 

v objemu 3,9 miliard tun. Avšak značnou část bilančních zásob je třeba hodnotit jako těţební 

ztráty, proto je v České republice skutečné mnoţství vytěţitelného černého uhlí stanoveno na 

přibliţně 1,2 miliardy tun. [6] 
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Obr. 2 – Situace hornoslezské pánve [6] 
 

2.2 Hnědé uhlí 

Jedná se o druh méně kvalitního uhlí. Z geologického hlediska je hnědé uhlí mladší 

neţ černé uhlí. Hnědé uhlí obsahuje kromě uhlíku také velké mnoţství popelovin, síry a často 

také nezanedbatelné mnoţství vody. [7] 

Vlastnosti hnědého uhlí jsou v kaţdé lokalitě nálezu velmi různorodá, závisí to 

zejména na stáří a geologických podmínkách. 

Vlastnosti a sloţení hnědého uhlí: 

- výhřevnost 7 MJ.kg
-1

 – 22 MJ.kg
-1

 

- obsah jaloviny 2 – 10 % (v současné době i mnohem více) 

- obsah prchavých hořlavin 50 – 60 % 

- obsah uhlíku 32 – 73 % 

- obsah vody 20 – 40 % 

- obsah síry 0,5 – 5 % 
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Přibliţně 10,3 miliardy tun geologických zásob hnědého uhlí se nachází v české 

kotlině při jiţním úbočí Krušných hor v hluboké příkopové propadlině. Jedná se o jedinou 

perspektivní oblast těţby hnědého uhlí v České republice. Ostatní loţiska jsou netěţitelná 

z důvodu vyuţitelného objemu nebo byla jiţ vytěţena, popřípadě nejsou těţena 

z ekologických důvodů. Rozloţení hnědouhelných a lignitových loţisek na území České 

republiky zachycuje mapa na obr. 3. [6] 

 

Obr. 3 – Hnědouhelná loţiska v České republice [6] 
 

1 – Severočeská hnědouhelná pánev 

2 – Sokolovská pánev 

3 – Chebská pánev 

4 – Ţitavská pánev 

5 – loţisko Uhelná 

6 – výskyty křídového uhlí 

7 – Jihomoravská lignitová pánev 

8 – jihočeské pánve 

 

Geologické zásoby hnědého uhlí lze stanovit na 10,3 miliardy tun a lignitu na necelých 

200 milionů tun. Pro Českou republiku mají tedy prakticky význam pouze hnědouhelné pánve 

situované v podkrušnohorském úvalu. Jejich situování je znázorněno na obr. 4. 
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Obr. 4 – Situování podkrušnohorských hnědouhelných pánví [6] 

2.3 Specifikace uhlí pro injektáž 

Typy uhlí se dělí podle obsahu prchavých látek. Mnoţství prchavých látek v uhlí se 

stanovuje zváţením uhlí před a po ohřátí na teplotu 900 °C a výdrţí tří minut na této teplotě. 

Uhlí, které má podíl prchavých látek 6 – 12 % je klasifikováno jako uhlí s nízkým obsahem 

prchavých látek, uhlí s podílem 12 – 30 % je charakterizováno jako uhlí se středním obsahem 

prchavých látek a uhlí s obsahem prchavých látek vyšším neţ 30 % je klasifikováno jako uhlí 

s vysokým obsahem prchavých látek. Úspěšné se pouţívají všechny tři kategorie uhlí. 

2.3.1 Nejdůležitější vlastnosti injektovaného uhlí 

Koeficient náhrady (kz) je vlastně poměr mezi úsporou koksu a mnoţstvím přidaného 

náhradního paliva [9]. Chemické sloţení a mnoţství vlhkosti v uhlí podmiňuje mnoţství 

koksu, které je moţné konkrétním typem uhlí nahradit. Vzorcem (1) vypočteme koeficient 

náhrady, který určuje podíl koksu, který je moţné nahradit prachovým uhlím (vztahuje se na 

koks, který obsahuje 87,5 % uhlíku). Taktéţ je moţné zjistit kz podle sloţení uhlí. [8] 

𝑘𝑧 =  2 ∙ 𝐶𝑢 + 2,5 ∙ 𝐻𝑢 − 2 ∙ 𝑊𝑢 − 86 + 0,9 ∙ 𝐴𝑢 ∙ 10−3  (1) 

kde kz je koeficient náhrady  (1) 

 Cu - obsah uhlíku v uhlí  (%), 
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 Hu - obsah vodíku v uhlí  (%), 

 Wu - obsah vlhkosti v uhlí  (%), 

 Au - obsah popele v uhlí  (%). 

 

Do vysokých pecí je moţné injektovat směsi ze dvou, nebo více typů injektovaného 

uhlí, přičemţ se nepříznivé vlastnosti jednoho z nich potlačí nebo minimalizují. Uhlí lze 

injektovat jako granulované uhlí, nebo jako prachové uhlí. Při injektáţi granulovaného uhlí 

jsou výhodou (v porovnání s vháněním prachového uhlí) menší proklady na energii a údrţbu 

cca 20 %. Také výrobnost mlecího a sušícího zařízení je asi o 50 % větší [10]. 

V praxi se rovněţ osvědčila injektáţ směsi uhlí: 

- S tavidly pro zlepšení chemických vlastností ţeleza 

- S ilmenitem pro zlepšení stavu nístěje 

- S prachovým aglomerátem nebo rudnými koncentráty 

 

Skladba uhlí 

Vysoké obsahy síry a fosforu v injektovaném uhlí pravděpodobně značně zvýší 

náklady na zpracování v ocelárně, protoţe je nutné tyto nepříznivé prvky v dalším zpracování 

odstraňovat. [11] 

Podíl prchavých látek 

Uhlí s vysokým podílem prchavých látek se mohou velmi lehce zplynit v zóně 

intenzivního hoření před výfučnami, ale na druhé straně mají niţší podíl nahraditelnosti koksu 

ve vysokopecním procesu. [11] 

Tvrdost 

Hardgrove melitelnosti Index (HGI) je index, který se týká tvrdosti uhlí. HGI 45 je 

tvrdší uhlí neţ HGI 60. Tvrdost uhlí dána indexem HGI musí korelovat s moţnostmi zařízení 

na mletí. Energie potřebná na semletí uhlí na danou velikost zrn je charakterizována 

Hardgrove indexem a je minimální u uhlí se středním obsahem prchavé hořlaviny. [11] 

Obsah vlhkosti 

Je třeba brát do úvah i vnitřní vlhkost uhlí a téţ povrchovou vlhkost mletého uhlí. 

Povrchová vlhkost mletého uhlí můţe vést k jeho nalepováním a můţe dojít k problémům při 

manipulaci. Konečný obsah vlhkosti ve vysoušeném uhlí je důleţitý z hlediska velikosti 
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koeficientu náhrady (zaměnitelnosti) koksu i z hlediska pneumatické dopravy. Úroveň 

vysoušení uhlí je určována termochemickou rovnováhou mezi okolní atmosférou a uhlím. 

[11] 

2.4 Požadavky na koks 

Mnoţství injektovaného prachového uhlí závisí, také od kvality koksu. Vysoký podíl 

injektáţe prachového uhlí není moţný bez kvalitního metalurgického koksu. Nové výzkumy 

v této oblasti se zaměřili hlavně na degradaci koksu při vysokých teplotách. V Japonsku byla 

firmou NSC vyvinuta nová zkouška kvality koksu. Při zkoušce se hodnotí pevnost koksu při 

vysokých teplotách po jeho reakci s CO2 (CSR), zároveň se zjišťuje jeho reaktivita (CRI). [9] 

Zkoumáním sloţení a kvality koksu ve spodní části pece dovedlo k závěru, ţe se na 

degradaci koksu nepodílí jen Boudouardova reakce, ale při vysokých teplotách je koks 

ovlivněn reakcemi jeho uhlíku s jeho popelem (hlavně SiO2) [10] a také akumulací alkalií ve 

vysoké peci (viz.: Obr. 5). Při zvýšení vstupu alkálií o 1 kg.t
-1

 narůstá spotřeba paliva o cca 

12 kg.t
-1

 surového ţeleza v důsledku zhoršení prodyšnosti vsázky způsobené zvětšenou 

degradací koksu a koloběhem alkalických oxidů.  

 

Obr. 5 - Faktory ovlivňující degradaci koksu [7] 
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Negativní vliv alkálií na kvalitu vysokopecního koksu je znám, proto před samotnou 

zkouškou pevnosti koksu po jeho reakci s CO2 se zkoušený vzorek vyvaří v alkalickém 

roztoku. A aţ poté se provádí zkouška pevnosti a reaktivity koksu po reakci uhlíku koksu 

s jeho popelem. 
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3 PROVOZ S INJEKTÁŽI PRACHOVÉHO UHLÍ 

Pouţití uhlí jako náhradního paliva pro vysokou pec je velmi zajímavé především 

z hlediska ekonomického. Ceny uhlí vhodného pro injektáţ jsou vhodnější neţ ceny jiných 

náhradních paliv při srovnatelném kz. Praxe ukázala [7], ţe injektování prachového uhlí je 

teoreticky podstatně komplikovanější, neţ injektáţ plynu či oleje. K problémům při transportu 

i vlastní injektáţi uhelného prachu můţe dojít v případě nevhodné zrnitosti nebo nadměrné 

vlhkosti uhlí. 

3.1 Zařízení na injektáž prachového uhlí 

Základním konstrukční poţadavky na zařízení pro injektáţ uhlí je to, aby plnilo 

následující funkce: 

- Mletí uhlí. Uhlí musí být rozemleté na velmi jemné částice. Nejvíc se pouţívá 

prachové uhlí: přibliţně 60% podílu uhlí má velkost pod 0,075 mm. 

- Sušení uhlí. Uhlí obsahuje podíl vlhkosti od 8% do hodnot převyšujících 10 %. 

Protoţe injektáţ takového uhlí zvyšuje tepelnou náročnost, měla by být 

odstraněná. 

- Přeprava prachového uhlí potrubím. Jestli jsou částice příliš malé, dojde 

k problémům s jejich pneumatickým přenosem a pohybu přes potrubí. Můţe to 

vést aţ k tvoření nasazenin na stěnách potrubí, případně k úniku prachového uhlí 

z přepravního potrubí.  

- Injektáţ prachového uhlí. Prachové uhlí by se mělo injektovat rovnoměrně přes 

všechny výfučny. Hlavně při minimálním podílu koksu a maximálním podílu 

prachového uhlí by měla být dodrţována maximální symetrie injektáţe po obvodu. 

 

Zařízení pro injektáţ prachového uhlí tedy musí splňovat náročná kritéria (viz. Obr. 

6). Mezi nejdůleţitější funkce tohoto zařízení patří spolehlivost, protoţe provoz pece se musí 

zastavit do jedné hodiny od přerušení dodávky prachového uhlí. [11] 
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Obr. 6 – Zařízení na injektáţ prachového uhlí [11] 

3.2 Injektáž prachového uhlí do výfučen 

Přes trysky se uhlí injektuje do větrovodu a potom se ve výfučně zapálí a zplyňuje. 

V zóně intenzivního hoření před výfučnami je relativně krátkou dobu (5 milisekund), takţe 

charakteristiky zplyňovacích reakcí jsou velmi důleţité pro efektivitu procesu injektáţe 

prachového uhlí. Zplyňování uhlí se skládá z několika kroků, které jsou znázorněny na obr. 7. 

Nejdřív se uhlí ohřívá a potom se odpařuje vlhkost. Po dalším ohřevu následuje vypuzení 

prchavých látek, prchavé sloţky se zapálí a tím dochází k jejich zplyňování. Poté nastává 

zvyšování teploty a zplyňování pevných částic prachového uhlí. Všechny tyto etapy následují 

okamţitě za sebou a dochází i k jejich částečnému vzájemnému překrývání [11]. 
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Obr. 7 – Zplyňování uhlí [11] 

 

Významný je vliv konstrukce trysky, přídavku kyslíku ve větru a typ uhlí na proces 

spalování uhlí. Z počátku byly dýzy konstruovány jako rovné, umístněné na rozhraní 

výfučna/větrovod, nebo v jeho blízkosti, tak jak je to znázorněno na obr. 8. Toto uspořádání 

pracuje velmi dobře, aţ na občasnou přítomnost nespáleného nezplyněného uhlí, nebo saze 

z vysokopecního plynu, které opouštěly horní část vysoké pece sazebnou [13]. Aby se 

zamezilo tomuto problému, obzvlášť při vysokých podílu injektovaného prachového uhlí, 

začaly se dýzy konstrukčně upravovat, případně kombinovat: 

- Koaxiální dýzy s proudem kyslíku a proudem prachového uhlí 

- Dýzy ze speciální konstrukce se speciálními hroty, které zabezpečovali vznik vyšších 

turbulencí na výstupu z této dýzy. 

- Pouţití dvou dýz na výstupu z výfučny. 

- Systém dýz s předehřevem uhlí. 

 

Při pouţití injektáţe prachového uhlí se občas na hrotech dýzy, nebo v jejich vnitřku 

objevily usazeniny prachového uhlí. Tyto usazeniny se dají bez velkých obtíţí odstranit 

přerušením přívodu prachového uhlí při zapnutém přívodu vzduchu/dusíku. [11] 

Rychlost zplyňování se zvyšuje jestli: 

- se zvyšuje obsah prchavých látek v uhlí 

- se sniţuje velikost částic prachového uhlí 
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- se zlepšuje vzájemné promísení vysokopecního větru a prachového uhlí. 

 

Obr. 8 – dýza [11] 

 

Navíc, jestli se zvyšuje mnoţství injektovaného prachového uhlí, zvyšuje se i případný 

podíl uhlí, které opouští oblast intenzivního hoření před výfučnami bez toho, aby bylo 

zplyněné. 

Zplyňování uhlí závisí i od procentuálního podílu prchavých látek. Jestli se pouţije 

uhlí s nízkým podílem prchavých látek, potom se relativně vysoký podíl uhlí nedokáţe zplynit 

(spálit) v zóně intenzivního hoření před výfučnami a prostřednictvím vysokopecního plynu se 

nezplyněné částice dostávají do zóny aktivního koksu. Tento nespálený zbytek uhlí se 

spotřebuje v průběhu procesu, ale můţe ovlivnit distribuci plynu. Uhlí s vysokým obsahem 

prchavých látek (nad 30 %) a téţ velmi vysokým obsahem prchavých látek (nad 40 %) 

obvykle produkuje velmi velké mnoţství plynu v oblasti intenzivního hoření a velmi malé 

mnoţství nezplyněného uhlí. Jestli proces hoření plynu nebyl dokonalý, mohou se vyskytovat 

saze. Toto nedokonalé spálení je moţné relativně dobře regulovat smícháním různých druhů 

uhlí obzvlášť s vysokým a nízkým obsahem prchavých látek. 

3.3 Oblast za výfučnami 

Uplatnění této technologie významně ovlivňuje průběh dějů před výfučnami. Zejména 

se ve velké míře mění mnoţství a sloţení plynu odcházejících z oxidační oblasti a teplotou 

v oxidačních prostorech. 

Uhlí, které je do horkého větru injektováno, má nízkou teplotu, při čemţ koks, který 

sestupuje do oxidačních oblastí, má teplotu 1400-1600 °C. Jedinou exotermickou reakcí, která 
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v oblasti hoření před výfučnami probíhá, je reakce hoření předehřátého uhlíku 

prostřednictvím horkého větru na CO a ostatní reakce teplo spotřebovávají. Vodík obsaţený 

v palivech vzniklých spálením náhradních paliv spolupůsobí jako redukovalo ve vysoké peci. 

Redukce prostřednictvím vodíku je méně endotermická neţ reakce přímé redukce uhlíkem, 

coţ zlepšuje tepelnou bilanci vysoké pece. Celkový výsledek hoření injektovaného uhlí je dán 

součtem jednotlivých reakcí a záleţí na sloţení prachového uhlí. 

Zvětšení objemu plynu v důsledku injektáţe komplikuje průběh vysokopecního 

pochodu, neboť způsobuje zvýšení rychlosti proudění pecních plynů. Proto je injektáţ uhlí 

tím efektivnější, čím je sloupec vsázky v peci prodyšnější. Jestliţe dojde k pouţití náhradních 

paliv při nedostatečně připravené vsázce, můţe vzniknout kanálový chod nebo dojde 

k úplnému zastavení poklesu vsázky a k nutnosti podtrhávání pece. 

Doba pobytu uhlí před a ve výfučně se pohybuje mezi 20 ms aţ 50 ms, po té prachové 

uhlí dosáhne hranice pásma intenzivního hoření. Neshořený a nezplyněný zbytek prachového 

uhlí je dále nesen vysokou pecí prakticky bez uţitku. Spalování je uskutečněno v pásmu 

intenzivního hoření a dosahuje rychlosti 3.10
-3

 kg.s
-1

. [13] 

3.4 Regulace procesu pomoci injektáže prachového uhlí 

V průběhu provozu vysoké pece s vysokým podílem injektované paliva (a zároveň 

redukovala) se aţ 40 % redukovala dostává do pece  přes výfučny. Proto je důleţité mnoţství 

přídavného paliva redukovadla. Zásobník prachového uhlí se neustále váţí a mnoţství 

injektovaného uhlí se stále reguluje. To je umoţněno díky regulaci tlaku inertního plynu 

v zásobnících, anebo pomocí dávkovacího systému s rotačním ventilem. Pro výpočet 

mnoţství injektovaného uhlí je nutno znát produkci surového ţeleza. Intenzita výroby se dá 

odvodit z mnoţství spotřebovaného materiálu, které bylo do pece vsazeno. Krátkodobou 

korekci je moţno udělat na základě spotřebovaného mnoţství kyslíku na jednu tunu surového 

ţeleza a parametru dmýchání po čas stabilní periody a potom výpočtem skutečné výroby 

z údajů o tavbě. [11] 

Injektáţ prachového uhlí nezvyšuje jen produkci redukčních plynů, ale má vliv na 

tepelnou bilanci vysoké pece. Teplo obsaţené v plynu musí být dostatečné na tavení 

ţelezonosné vsázky v oblasti sedla pece. Teplo tavení definujeme jako teplo, které je potřebné 

na roztavení vsázky. Poţadavky na mnoţství tepla, které je potřebné na roztavení vsázky je 

určené stupněm prvotní redukce, neboli jinými slovy, mnoţství kyslíků, které je zapotřebí 

ještě odstranit ze vsázky při tavení. Odstranění tohoto kyslíku si vyţaduje mnoţství energie. 
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Tepelná kapacita plynu je definována jako teplo, které je v plynu na úrovní sazebny vysoké 

pece při teplotách nad 1400 °C a je závislá na: 

- Kvalitě plynu ve výfučnách, který se spotřebuje na výrobu jedné tuny surového ţeleza. 

Plyn v oblasti sedla vysoké pece obsahuje vysoké procento H2 obzvlášť tehdy, kdyţ se 

pouţívá uhlí s vysokým obsahem prchavých látek. 

- Teplotě plamene v oblasti intenzivního hoření před výfučnami. 

 

Teplota plamene samotného je určená mnoţstvím přidávaného uhlíku, typem 

přidávaného uhlí, teplotou vysokopecního větru, jeho vlhkostí a mnoţstvím přidávaného 

kyslíku. 

Při výpočtu tepelné bilance v horní a spodní oblasti pece se počítá s kyslíkem ve větru. 

Závisí dále i na kvalitě koksu a typu pouţívaného uhlí. Existuje několik technických i 

technologických omezení pro tepelnou rovnováhu. Obr. 9 znázorňuje ţe pro větší mnoţství 

injektovaného uhlí je potřebné větší objem přidávaného kyslíku.  

 

 

 

 

Obr. 9 – Omezení vlivem teploty plamene [11] 
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Omezení je určeno následovně: 

-  Příliš nízkou teplotou plynu na sazebně. Jestliţe teplota vysokopecního plynu na 

sazebně začíná klesat, odstranění vlhkosti ve vsázce trvá delší dobu a efektivní výška 

vysoké pece se sniţuje. 

- Příliš vysoká teplota plamene. Jestliţe je teplota plamene příliš vysoká, pokles vsázky 

se můţe stát nepředvídatelný. 

- Příliš nízká teplota plamene. Příliš nízká teplota plamene bude bránit zplyňování uhlí a 

zpomalí tavení rudné vsázky. 

- Technické omezení pro dovolené, nebo moţné obohacení kyslíkem. 
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4 TEORETICKY ROZBOR MOŽNOSTI INJEKTÁŽE 

Přínosná injektáţ vyţaduje teploty větru cca 1150 °C, obohacení větru kyslíkem o 

několik procent, dostatečně bohatou a dobře upravenou vsázku zbavenou drobných podílů, 

nízké mnoţství strusky, kvalitní koks s vysokou pevností proti reakci s CO2 a přiměřenou 

reaktivitou. I při splnění těchto náročných podmínek má injektáţ náhradních paliv své meze, 

kdy při překročení limitních mnoţství se objevují v plynu uhlíkové částice, zhoršuje se 

prodyšnost náplně pece a chod pece se stává nestálým s poruchami klesání vsázky. [12] 

Injektáţ prachového uhlí má své limity. 

4.1 Teoretická minimální měrná spotřeba koksu 

Mezní minimální měrná spotřeba koksu, nutnou pro zajištění pouze prodyšnosti sedla 

bez ohledu na další nezbytnou potřebu koksu na redukci se vypočítá pomoci vzorce (2). [14] 

𝑘𝑡 ,𝑚𝑖𝑛
′ =

1000+𝑈

𝜌𝑘𝑎𝑝 . 𝑉𝑚 ,𝑘
′ +

𝐴𝑘
𝜌𝑠𝑡𝑟 .

−𝜀𝑘𝑟𝑖𝑡 .∙𝑉𝑚 ,𝑘
′  

 (2) 

kde 𝑘𝑡 ,𝑚𝑖𝑛
′ je teoretický minimální měrná spotřeba koksu  (kg.t

-1
surového ţeleza) 

 𝑈 - měrné mnoţství strusky  (kg.t
-1

sur.Fe), 

 𝜌𝑘𝑎𝑝 .- hustota kapalných produktů tavení  (t.m
-3

), 

 𝜌𝑠𝑡𝑟 . - hustota strusky  (t.m
-3

), 

 𝑉𝑚 ,𝑘
′  - měrná jímavost čisté vrstvy koksu po boudoardové reakci  (m

3
.t

-1
koksu), 

 𝜀𝑘𝑟𝑖𝑡 .- kriticka mezerovitost koksu  (1), 

 𝐴𝑘  - podíl popele v koksu  (t.t
-1

koksu). 

4.2 Průběh dějů při injektáži 

Průběh dějů v oxidačním prostoru vysoké pece se velmi liší v závislosti na různých 

proměnných. Při injektáţi prachového uhlí se změny v oblasti za výfučnami nejprve 

predikovaly pomocí matematických modelů. Na těchto modelech byl zkoumán vliv velikosti 

injektovaných částic uhlí, dále byly zkoumány různé obsahy prchavých látek, závislost na 

teplotě a obsahu kyslíku v dmýchaném vysokopecního větru a v neposlední řadě taky 

mnoţství prosazovaného uhlí. 
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4.2.1 Závislost na velkosti částic prachového uhlí 

Jak je znázorněno na obr. 10, vyhoření prachového uhlí v závislosti na velikosti částic 

prachového uhlí má v podstatě lineární charakter, s tímto vztahem můţeme předpokládat 

šanci vyhoření uhlí. Čím je jejích velikost menší tím větší je šance vyhoření. To závisí 

zejména na reakčním povrchu dané částice. Podle obr. 11 vlevo, který nám zobrazuje 

v podstatě průběh odstraňování prchavých látek z uhlí, je očividné ţe malé částice 

v rozměrech 20 μm a 50 μm jsou intenzivněji prohřáté a tím pádem i odstranění prchavých 

látek je intenzivní. Částice o velkosti 200 μm mají podstatně delší trajektorii odstraňování 

prchavé hořlaviny. Čímţ můţe dojít i k většímu nezplyněnému, ale i neshořeného zbytku, 

který je po opuštění oxidačního prostoru strháván větrem, aţ za sazebnu. Obr. 11 vlevo 

znázorňuje rozloţení různých obsahu kyslíku v prostoru za výfučnami. Z obr. 11 vyplývá, ţe 

větší spotřebu kyslíku na reakce s uhlíkem prachového uhlí mají menší částice prachového 

uhlí, coţ je úzce spjato z rychlosti odstraňování prchavé hořlaviny, po které následuje 

samotné hoření částic injektovaného uhlí. [4] 

 

 

Obr. 10 – Vyhoření uhlí v závislosti na velkosti částic [4] 
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Obr. 11 – Rozloţení prchavých látek a kyslíku v závislosti na velkosti částic [4] 

4.2.2 Závislost na obsahu prchavých látek prachového uhlí 

Zkoumaný byly 4 uhlí s různým obsahem prchavé hořlaviny (10 %, 20 %, 32,5 %, 

40 %). Konečné vyhoření jednotlivých látek zobrazuje obr. 12. Čím víc prchavých látek uhlí 

obsahuje, tím značnější bude jeho vyhoření. Znalost této zákonitosti je velmi důleţitá ve volbě 

uhlí pro injektáţ. Na obr. 13 jsou znázorněny některé spalovací vlastnosti, jako je rozloţení 

teplot a koncentrace kyslíku na obsahu prchavých látek. Výsledky ukazují ţe vyšší obsah 

prchavých látek prachového uhlí má za následek vyšší teplotní pole.(viz Obr. 13 vlevo). Také 

primární reakce prachového uhlí s kyslíkem se posouvají bliţe k výfučně u uhlí s vyšším 

obsahem prchavých látek, jak je to znázorněno na obr. 13 vpravo. To vede k závěru, ţe uhlí 

s vysokým obsahem prchavých látek povede k rychlejšímu odstraňování této látky a zároveň 

k rychlejšímu spálení. V praxi to bude mít za následek injektáţ uhlí s vysokým obsahem 

prachových látek popřípadě míchání uhlí s menším obsahem prchavé látky s uhlím, které 

bude mít obsah prchavé látky vysoký. [4] 

 

Obr. 12 – Vyhoření v závislosti na prchavé látky [4] 
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Obr. 13 – Rozloţení teplot a kyslíku v závislosti na mnoţství prchavé látky [4] 

4.2.3 Závislost na teplotě větru 

Obr. 14 vlevo ukazuje vliv teploty dmýchaného větru na vyhoření prachového uhlí při 

vzdálenosti 300 a 925 mm od dýzy. Je vidět ţe při teplotách vysokopecního větru od 800 do 

1200 °C mají vysoký vliv na zvýšení vyhoření u obou vzdálenosti. Kdyţ teplotu zvyšujeme i 

nadále nad 1200 °C vyhoření u 300 mm neustále roste zatímco vyhoření u 925 mm se začne 

vyrovnávat, to znamená ţe zvýšení teplot větru ovlivňuje vyhoření uhlí pouze v blízkosti 

dmyšny. Proto jsou výhodné teploty větru kolem 1200 °C, které jsou typické pro současné 

vysoké pece. Obr. 14 vpravo zobrazuje vliv teploty dmýchaného větru na obsah prchavých 

látek, který znázorňuje rychlost uvolnění prchavých látek v závislosti na vzdálenosti od dýzy 

a teplotě větru. Uvolnění prchavých látek je úzce spjata s teplotou větru, čím je teplota vyšší 

tím je rychlejší uvolnění prchavých látek a také shoření prachového uhlí. Na obr. 15 můţeme 

pozorovat ţe kdyţ se teplota vysokopecního větru zvyšuje mezi 800 – 1000 °C primární 

reakční zóna se přibliţuje k dmyšně, kdyţ se zvyšuje teplota nadále v rozmezí 1000 - 1600 °C 

kyslík je hned na počátku značně vyčerpán. [4] 

 

Obr. 14 – Závislost vyhoření a mnoţství prchavých látek na vzdálenosti od dýzi [4] 
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Obr. 15 – Rozloţení kyslíku v závislosti na teplotě hoření [4] 

 

4.2.4 Závislost na obohacování kyslíkem 

Vliv obohacovaní kyslíku je vyšetřován pomocí nastavení různých koncentraci kyslíku 

proudícího do oblasti hoření. Obr. 16 ukazuje vliv obohacování kyslíkem na konečné 

vyhoření. Vyhoření se zvyšuje se zvýšením obsahu kyslíku, který proudí do oblasti hoření. 

Obr. 17 znázorňuje závislost teploty na obsahu kyslíku. Uvádí se srovnání normálního obsahu 

kyslíku k obohacení 14 % kyslíku (tj. obsah kyslíku 35%). Toto zvýšené mnoţství je 

dostatečné jak pro střed uhelného proudu (viz Obr. 17 vlevo), tak pro posun oblasti 

intenzivních teplot a reakcí blíţe k výfučně. Při vysokém obsahu kyslíkem je k dispozici 

dostatek kyslíku uvnitř uhelného proudu. V důsledku zvýšení šance kontaktu kyslíku s uhlím 

roste i vyhoření injektovaného uhlí. To je moţno i pouţitím vhodné dýzy, která umoţní větší 

rozptyl částic uhlí. Obr. 17 vpravo ukazuje, ţe při zvýšení obsahu kyslíku o 14% teplota 

v oxidačním prostoru dosahuje aţ 3000 K. Proto je obohacování kyslíkem také účinný 

způsob, jak udrţet poţadovanou teplotu uvnitř pásma intenzivního hoření. [4] 

 

Obr. 16 – Vyhoření v závislosti na obsahu kyslíku [4] 
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Obr. 17 – Rozloţení kyslíku a teploty v závislosti na obsahu kyslíku [4] 

 

4.2.5 Závislost na množství injektovaného uhlí 

Konečným cílem technologie injektáţe prachového uhlí je spálit co největší mnoţství 

uhlí v oblasti intenzivního hoření pomocí optimalizace různých provozních parametrů. Bylo 

sledováno sedm různých mnoţství sázeného uhlí od 15 aţ po 60 kg.h
-1

 (eventuálně 60 –

 185 kg.t
-1

 surového ţeleza). Obr. 18 ukazuje účinek sazby uhlí na konečné vyhoření. Dále 

ukazuje, ţe pokud dochází k zvýšení sazby uhlí na 60 kg.h
-1

 (coţ odpovída 

185 kg.t
-1

 surového ţeleza), je vyhoření velmi nízké na hodnotě 65 %. Tendence vyhoření 

klesá lineární funkcí. Tento kvantitativní vztah můţe byt pouţit pro předpověď vyhoření uhlí. 

Obr. 19 ukazuje vliv sazby uhlí na koncentraci kyslíku a teplotní pole. Pokud vzroste sazba 

injektovaného uhlí, sníţí se obsah kyslíku, coţ znamená, ţe dostupnost kyslíku v plynné fázi 

se zmenší. Obr. 19 vpravo ukazuje ţe vyšší mnoţství injektovaného uhlí můţe vést ke sníţení 

teploty před výfučnami, ale zvyšuje teplotu proudu, v důsledku dodávek tepla hořením uhlí. 

[4] 

 

Obr. 18 – Vyhoření v závislosti na mnoţství injektovaného uhlí [4] 
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Obr. 19 – Rozloţení kyslíku a teploty v závislosti na mnoţství injektovaného uhlí [4] 
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5 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZAVEDNÍ V ČR 

V České republice se vyskytuje šest vysokých pecí o objemu v rozmezí od 1100 do 

1500 m
3
. U těchto pecí můţeme počítat s mnoţstvím injektovaného uhlí do cca 

120 kg.t
-1

surového ţeleza. Po překročení tohoto teoretického mnoţství můţe dojít 

k problémovému chodu vysoké pece anebo dojde k poklesu stupně spálení prachového uhlí. 

Na českých vysokých pecí byla zavedena jiţ řada náhradních paliv. S úspěchem se 

pouţívala zařízení na dmýchaní, jak černouhelného, tak hnědouhelného dehtu, dále se jiţ 

dmýchal zemní plyn. Experimentovalo se s injektáţí podrceného plastu. A však zařízení na 

dmýchaní prachového uhlí má své specifika, které jsou náročnější neţ jiţ zmiňované zařízení 

na dmýchaní jiných náhradních paliv. 

Problematika instalace zařízení na injektáţ prachového uhlí u českých vysokých pecí 

je ta, ţe tyto pece nebyly prostorově koncipovány na takovéto zařízení. Proto se musí řešit 

sloţité problémy spojené s integraci zařízení na injektáţ prachového uhlí do stavajícího 

provozu. Hlavním problémem je prostor. 

Ještě před řešením problémům spojenými s integrací zařízení je nutné propočítat 

ekonomickou výhodnost zařízení na injektáţ prachového uhlí. Toto zařízení je nelevná 

záleţitost avšak s ohledem na rozdílnou cenu koksu a uhlí by mělo být rentabilní. 

Při injektáţí prachového uhlí je nutné obohacovat foukaný vítr o kyslík, z důvodu 

vybilancování tepelné bilance pece. Hutní závody nacházející se v České republice tuto 

podmínku splňují a jiţ v současnosti takovéto obohacování pouţívají. 

Důleţitá je také granulometrie vsázky, která musí zajistit proudění nístějových plynů 

vysokou pecí. Při injektáţi dojde k zvětšení objemu tohoto plynu. Reálnou mezerovitost 

vrstvy koksu silně ovlivňuje měrné mnoţství strusky. V České republice se dnes pracuje s asi 

350 kg strusky na tunu surového ţeleza, zatímco u předních zahraničních závodu je 

vykazované téměř poloviční mnoţství. Granulometrie koksu sazeného do vysokých pecí se 

v důsledku méně důkladnému třídění pohybuje v rozmezí od 25mm aţ po velké kusy. Drobné 

kusy stejně jako odlomené části málo pevného koksu zhoršují mezerovitost vrstvy koksu a 

tudíţ klade i větší odpor proudícímu plynu. Přímou redukci wüstitu dochází také k degradaci 

koksu a zhoršení mezerovitosti vrstvi koksu. České vysoké pece mají v důsledku menšího 

vyuţití redukčních moţností plynu stupeň přímé redukce poněkud vyšší neţ v zahraničí (0,5 

oproti 0,4). V naších podmínkách mají vysoké pece niţší vyuţití redukčních účinku plynu a 

vyšší tepelnou náročnost pochodu, proto je dmýcháno větší mnoţství větru a to zapříčiní i 
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větší mnoţství nístějových plynů. V důsledku nevhodné kusovosti koksu a nízkých hodnot 

pevnosti koksu po reakci s CO2 dochází k rozsáhlejší degradaci koksového zrna. Z toho plyne 

ţe podíl drobných a jemných zrn je celkem značný. Tyto zrna sniţují prodyšnost koksové 

vrstvi. [15] 

Z uvedeného vyplývá ţe při vyšším podílu dmýchání prachového uhlí je důleţité sázet 

kvalitní metalurgický koks. A však zásobí kvalitního uhlí vhodného pro koksování je méně. 

V České republice jsou nemalá loţiska jak černého tak hnědého uhlí, které nelze 

koksovat, ale dalo by se vyuţít prostřednictvím injektáţe do výfučen vysokých pecí. To 

znamená ušetření na dopravě a kvalitním koksu.  

Postavením zařízení na injektáţ prachového uhlí by podnik měl menší ekologickou 

zátěţ pro ţivotní prostředí. Toto sníţení by se hlavně týkalo sníţením produkce koksoven, 

které mají přísné ekologické omezení. 

Jelikoţ se systém pro injektáţ prachového uhlí s úspěchem pouţívá, v zahraničí bylo 

by vhodné pouţití obdobných systému u českých vysokých pecí. 
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6 ZÁVĚR 

Předloţená závěrečná práce byla zaměřena na analýzu technických a technologických 

podmínek injektáţe prachového uhlí do výfučen českých vysokých pecí. 

Z teoretického rozboru moţností injektáţe provedených v kapitole 2 vyplynula 

rámcová specifikace vlastnosti uhlí, vhodného pro injektáţ. Je ţádoucí uhlí s optimálním 

podílem prchavé hořlaviny, vysokým koeficientem záměny, s nízkým obsahem fosforu a síry 

a s dobrou melitelností. Zvláštní podkapitola je věnována vysokým poţadavkům na kvalitu 

vysokopecního koksu, vyjádřeným vysokými hodnotami parametru CSR a oproti současnému 

stavu mnohem niţšími hodnotami reaktivity.  

V kapitole 3 jsou specifikovány poţadavky na technické znázornění injektáţe a 

vymezeny kritické uzly zařízení. 

Základní podmínky úspěšné injektáţe prachových paliv na bázi uhlí jsou stručně 

shrnuty v kapitole 4. Jsou zde analyzovány poţadavky na velikost částic uhlí, na obsah 

prchavých látek i poţadavky na technologické parametry dmýchaného větru vsázkového 

koksu. Moţnosti českých hutí splnit tyto poţadavky jsou diskutovány v kapitole 5. 

Závěrem lze konstatovat, ţe technologie injektáţe prachového uhlí je realizována a ţe 

ji lze doporučit pro vysokopecní provozy i v ČR. 
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