
 



 



 



 

 



 

 

Abstrakt 

 Injektování prachového uhlí do výfučen vysoké pece se jeví jako nejperspektivnější 

technologická inovace. V zahraničí se tato technologie používá ve většině moderních 

vysokých pecí a umožňuje náhradu až jedné třetiny spotřeby metalurgického koksu. 

Základem je otázka, jak se vysoké množství injektovaného prachového uhlí projeví na 

průběhu pochodu a jaký bude konečný efekt záměny koksu tímto, pro vysokou pec 

netradičním, náhradním palivem. 

 Základem variantních propočtů je návrh modelu dynamické rovnováhy protiproudu ve 

vysoké peci, vycházející z mezerovitosti koksové vrstvy v šachtě pece. V modelu je uplatněn 

také vliv doby setrvání koksu v oblasti pod plastickým pásmem. 

V předložené práci je rozpracován a navržen algoritmus výpočtu modelu, včetně 

konkrétního propočtu pro data současné české vysoké pece. Výsledky výpočtů modelu mohou 

sloužit k základní orientaci z pohledu rozsahu náhrady koksu uhlím. 

 Klíčová slova: spálení prachového ulhí; kritická mezerovitost; průsada prachového 

uhlí 

Abstract 

Injection of pulverized coal in blast furnaces tuyeres appears as the most promising 

technological innovation. Abroad, the technology is used in the most modern blast furnaces 

and enables the replacement up to one third of the consumption of metallurgical coke. The 

basis is the question is how high the amount of injected pulverized coal effects on the course 

of the operation, and what the final effect of this substitution of coke for blast furnace 

alternative fuel. 

The base of variant calculations is the design of a model of dynamic equilibrium 

counter in the blast furnace based on the porosity of the coke layer in the shaft furnace. The 

model is applied also influence of residence time of coke in the plastic zone. 

In the present work is designed and developed an algorithm for calculating the model, 

including specific data for the calculation of the current Czech blast furnaces. The results of 

the model calculations can be used for basic orientation in terms of the extent of 

compensation coke coal. 

Keywords: combustion of pulverized coal; critical graps; amount of pulverized coal 
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1 ÚVOD 

Celosvětová výroba oceli meziročně neustále stoupá. V roce 2012 překročilo toto 

množství hranici 1,5 miliardy tun oceli. I přes nárůst celosvětově vyrobené oceli došlo 

v České republice k poklesu její výroby [1].  

Většina produkované oceli je vyrobena ze surového železa, které dodávají vysoké 

pece. V roce 2012 bylo vyprodukováno 1 100, 674 milionů tun surového železa [2]. 

To znamená, že konečná cena oceli závisí na ceně surového železa. V praxi je snaha 

dosáhnout co nejnižších nákladů na výrobu formou náhrady drahého metalurgického koksu 

levnější alternativou. Proto zaznamenala rychlý rozvoj technologie injektáže náhradních paliv. 

Zpočátku se používala náhradní paliva plynná, avšak po nárůstu cen plynů začala být 

tato technologie injektáže nevyhovující. V průběhu let došlo k rozvoji technologie injektáže 

kapalných náhradních paliv. Avšak problémy s dopravou kapalných paliv a zejména zvýšení 

cen vedlo k zavedení technologie injektáže pevných náhradních paliv. Výroba surového 

železa bezuhlíkatou cestou je stále ve vývoji a její průmyslové použití je ještě 

v nedohlednu [3].  

Ve světě se s úspěchem používá injektáž jak prachového, tak granulovaného uhlí. Jde 

o velmi výhodnou náhradu drahého metalurgického koksu uhlím. Koksovny představují 

značnou ekologickou zátěž pro okolí. Proto je injektáž uhlí přínosná, jak z hlediska snížení 

konečné ceny surového železa, tak z hlediska dopadu na zlepšení ekologie hutního podniku. 

Injektáž prachového uhlí má i určitá úskalí. Je potřeba zajistit dodávku vhodného uhlí 

pro injektáž, vystavět zařízení na mletí a dopravu uhlí k peci, popřípadě distribuci prachového 

uhlí na jednotlivé výfučny. Koks však nelze z procesu výroby úplně vynechat. Musí zajistit 

dostatečnou prodyšnost a také zajistit nezbytné nauhličení surového železa. Proto je důležité 

znát minimální potřebu koksu pro stabilní chod vysoké pece. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÝCH LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

CHARAKTERIZUJÍCÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA 

PRACHOVÉ UHLÍ A TECHNOLOGIE PCI 

Z důvodu nižších nákladů plynoucích z používání injektáže uhlí oproti oleji byla tato 

metoda hojně průmyslově využívána. Při technologii injektáže prachového uhlí se 

předpokládají vyšší teploty vysokopecního větru a navíc uhlí obsahuje popel, který obsahuje 

 nehořlavé anorganické látky. Popel nebo částečky nespáleného uhlí mohou bránit proudění 

plynů a kapalných produktů tavení, což má za následek snížení výkonu vysokopecního 

agregátu. Proto je důležité znát chování uhlí při injektáži do vysoké pece.  

2.1 Klasifikace uhlí 

Spalování uhlí je složitý proces. Je potřeba posoudit uhlí z pohledu analyzovaných 

parametrů, které charakterizují jeho vlastnosti. Mezinárodně se uhlí rozděluje podle těchto 

klasifikačních skupin: 

- ASTM D388: klasifikace uhlí podle stáří 

- Mezinárodní klasifikace černého uhlí podle typu 

- Mezinárodní systém pro klasifikaci hnědého uhlí a lignitu 

- ISO 2950: Hnědé uhlí a lignit – klasifikace na základě celkového obsahu vlhkosti 

a dehtu 

Obr. 1 ukazuje výhřevnost a Obr. 2 složení dvanácti uhelných skupin, od hnědého uhlí 

po meta-antracit, na základě klasifikace ASTM. Hnědé uhlí má vysoký obsah vlhkosti 

a nízkou výhřevnost. Sub-bitumenové uhlí je matné černé barvy a i přes relativně nízkou 

vlhkost má nízkou výhřevnost. Černé uhlí má tmavou černou barvu a je křehké. Má vyšší 

odolnost vůči rozpadu na vzduchu než sub-bitumenové a hnědé uhlí. Obsah vlhkosti je nízký, 

obsah těkavých látek střední až vysoký a výhřevnost je vysoká. Antracit má černou lesklou 

barvu, je tvrdý a křehký. Má nízký obsah vlhkosti a vysoký obsah uhlíku [4]. 
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Obr. 1 – Výhřevnost uhlí  

 

Obr. 2 – Složení uhlí [4] 

2.2 Základní vlastnosti uhlí 

Vlastnosti uhlí jsou zkoumány za účelem lepšího využití uhlí. Uhlí má fyzikální 

a chemickou strukturu, která ovlivňuje jeho reaktivitu. 
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Tvrdost uhlí jako odolnost proti vrypu se většinou určuje podle Mohsovy stupnice 

tvrdosti. Tvrdost těžených uhlí se pohybuje od stupně 1 do stupně 3. Mikrotvrdost MH uhlí je 

měřena vtlačováním tělísek různých tvarů do plochy uhelného nábrusu. Běžné je použití 

Vickersovy diamantové pyramidy. Mikrotvrdost se mění s rostoucím obsahem uhlíku. Jak 

dokládá Obr. 3, dosahuje maxima při prouhelnění kolem 82 % C a minima kolem 92 % C. 

Nad  92 % C mikrotvrdost strmě roste [5]. 

 

Obr. 3 - Index mikrotvrdosti podle Vickerse (MH) v závislosti na prouhelnění [5] 

Melitelnost (grindibility) se označuje Gr a je nejběžněji určována testem melitelnosti 

podle Hardgrova. Používá se předdrcený vzorek uhlí o zrnitosti 0,6 - 1,2 mm. Závislost 

melitelnosti uhlí na jeho prouhelnění ukazuje Obr. 4. Maximum  melitelnosti je při obsahu 

uhlíku C
daf

 kolem 90 %. Experimentální měření zjistilo vztah mezi melitelností a obsahem 

uhlíku  [6]. 
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Obr. 4 - Závislost melitelnosti uhlí na prouhelnění [5] 

Kromě prouhelnění (C
daf

, V
daf

) a chemické struktury je významný i vliv macerálového 

složení.  Obr. 5 - Melitelnost uhlí GrH vs. obsahu liptinitu L u uhlí OKR [5] pro obsah 

macerálové skupiny liptinitu  v černých uhlích OKR ukazuje obr. 5. 

 

Obr. 5 - Melitelnost uhlí GrH vs. obsahu liptinitu L u uhlí OKR [5] 

Pomocí chemické a mineralogické analýzy lze zjistit složení a distribuci popela v uhlí. 

Tyto anorganické komponenty uhlí prochází při spalování chemickými a fyzikálními 
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změnami. Anorganické látky se mění na produkty plynné, kapalné a pevné. Meziprodukt 

anorganických složek, vzniklý během spalování, závisí na chemických vlastnostech, 

fyzikálních vlastnostech a podmínkách spalování. 

2.3 Spalování částice prachového uhlí 

Na Obr. 6 je znázorněno spalování prachového uhlí. Jakmile jsou částice uhlí injektovány 

do vysoké  pece, jsou předehřívány sáláním z plamene. Pak se začne uvolňovat prchavá 

hořlavina a proběhne vznícení částice. V závislosti na typu uhlí dochází k hoření uhlíku i při 

vzniku prchavé hořlaviny. V průběhu spalování se teplota částice rychle zvyšuje. Po uvolnění 

všech prchavých látek začíná spalování uhlíku. Rychlost spalování uhlíku je pomalejší než 

uvolnění prchavé hořlaviny. Po dokončení spalování zbývá popel, popřípadě nespálený 

zbytek [7].  

 

Obr. 6 – Spalování prachové částice [8] 

Pro pochopení postupu hoření nebo objasnění detailního mechanismu je nutné, aby byly 

jednotlivé kroky hodnoceny individuálně.  
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2.3.1 Zapalování 

Zapalování uhelných částic může být multifázový proces. Částice se může vznítit buď 

homogenně, nebo nehomogenně. U malých částic dojde k rychlému zahřívání, uvolnění 

prchavé hořlaviny, a k homogennímu vznícení. Na druhé straně u velkých částic (nad 100 

µm) je zvýšení teploty pomalé (nižší než 100 K.s
-1

) a může částečně docházet 

k heterogennímu vznícení. Znalost zapalovacích mechanismů prachového uhlí je důležitá, 

protože podporuje spálení veškerého množství prachového uhlí. Zapalování a spalování uhlí 

je ovlivněno vlastnostmi, jako jsou měrný povrch, velikost pórů, obsah prchavé hořlaviny, 

vnitřní struktura, mineralogické složení [8]. 

Na Obr. 7 je schematicky znázorněna změna povrchu při vznícení a hoření. Po zahřátí 

uhlí se začne na jeho povrchu vylučovat dehet. Dehet začíná tuhnout na povrchu, popřípadě 

v pórech uhlí. Poté se plocha rychle zvětšuje díky vypařování dehtu a uvolňování prchavé 

hořlaviny. Nakonec se taví popel a zaplňuje póry. 

 

Obr. 7 – Změna povrchu uhlí pří vznícení a hoření [8] 

 

V případě, že se prchavá hořlavina uvolňuje stejnoměrně z povrchu uhlí, je plamen 

tvořen kolem částice. Jakmile dojde ke vzplanutí, zvyšuje se velmi rychle povrchová teplota. 

V případě uvolnění prchavé hořlaviny z několika velkých otvorů mohou reakce pokračovat po 
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zapálení, jelikož kyslík může difundovat do povrchu. Tento případ může mít za následek 

vyšší povrchové teploty a zatékání pórů popelem. 

2.3.2 Uvolnění prchavé hořlaviny a vyhoření 

Při spalování prachového uhlí se prchavá hořlavina uvolní asi za 100 ms. I když jde 

o rychlý proces, má důležitou roli pro stabilitu hoření. Obecně platí, že uvolnění prchavé 

hořlaviny závisí na vlastnostech uhlí. 

Vztah mezi vyhořením a průměrem částic uhlí je znázorněn na Obr. 8. Za podmínek 

spalování prachového uhlí je čas vyhoření úměrný druhé mocnině průměru částic [8]. 

 

Obr. 8 – Vztah mezi vyhořením a průměrem částice uhlí [8] 

2.4 Skupina částic prachového uhlí  

Ve vysoké peci je prachové uhlí injektováno do horkého větru z dýzy s malým 

průměrem. Teplota vysokopecního větru se pohybuje mezi 1000 až 1200 °C a rychlost větru 

ve výfučně je větší než 100 – 200 m.s
-1

. Za těchto podmínek je injektované prachové uhlí 
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okamžitě ohříváno, následně se vznítí a vyhoří. Současně jsou tyto částice prachového uhlí 

rychle rozptýleny rychlostí větru. Právě pohyb částic prachového uhlí a jejich rozptyl značně 

ovlivňuje spalovací proces. Tyto všechny faktory jsou tedy důležité pro zlepšení hoření částic 

prachového uhlí. 

2.4.1 Pohyb skupiny částic prachového uhlí  

Přímé pozorování pohybu skupiny částic prachového uhlí je vzhledem k vysoké 

rychlosti a teplotním podmínkám obtížné. Na Obr. 9 je model pro pozorování chování částic 

injektovaného prachového uhlí [8]. Tento „horký model“ má jednu dmyšnu a skládá se 

z koksového lože a dýzy, která je vybavena otvory o průměru 40 mm určenými k pozorování. 

Pohyb skupiny částic prachového uhlí byl zaznamenán pomocí vysokorychlostní kamery. 

 

Obr. 9 – Pozorovací model [8],  

Prchavá hořlavina unikající z hořících částic prachového uhlí se rozkládá a tvoří saze, 

které vytváří vysoce svítivý plamen. Ve vzdálenosti 150 a 300 mm od dýzy se plameny 

nachází mírně nad středem pozorovacích otvorů. To znamená, že spalování probíhá 

rozptýlením v průřezu dmyšny. Ve vzdálenosti 600 a 900 mm se spalování rozšíří na celý 

průřez. Výsledky pozorování proudění částic prachového uhlí jsou znázorněny na obr. 8. 

Z obrázku je zřejmé, že částice prachového uhlí jsou pouze v úzkém proudu horkého větru 

a nejsou rozptýleny ihned po opuštění dýzy. 
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Obr. 10 – Pohyb částic prachového uhlí 

Pomocí dvou dýz lze docílit rovnoměrného rozptýlení částic prachového uhlí po celém 

průřezu. Injektované částice jsou podstatně ovlivněny rychlostí proudícího horkého větru, 

z tohoto důvodu je jejich pohyb značně ovlivněn jejich výchozím bodem. Lepší uspořádání 

dýz umožní efektivnějšího využití kyslíku. 

2.4.2 Pohyb skupiny částic prachového uhlí a jeho spalování  

Účinnost spalování a spalovací teplota byla měřena za použití modelu uvedeného na 

Obr. 9. Spalovací účinnost byla stanovena podle rychlosti spalování uhlí, za použití popela 

jako základu. Obr. 11 ukazuje naměřenou účinnost spalování. Ta se rychle zvyšuje do 

vzdálenosti 600 mm od bodu injektáže. V této vzdálenosti se projevuje uvolňování prchavé 

hořlaviny z prachového uhlí. V porovnání s dvojitou dýzou se účinnost spalování v první 

polovině spalovacího procesu rychle zvyšuje a dosahuje přibližně 60 % ve vzdálenosti 

600 mm. V případě jedné dýzy je účinnost podstatně menší, a to 40 % v totožné 

vzdálenosti [8]. Po dosažení této vzdálenosti převládá spalování uhlíku, takže se účinnost 

spalování u obou případů zvyšuje už jen pozvolna. U injektovaného množství nebyl 

zaznamenán vliv na účinnost spalování u obou případů. Vliv počtu dýz je nejvíc patrný ve 

vzdálenosti 300 až 600 mm od dýzy. 

Obr. 12 zobrazuje zaznamenanou teplotu. Pro dvě dýzy se téměř okamžitě teplota 

zvýšila na 2100 °C a to ve vzdálenosti 300 mm od dýzy. Při použití pouze jedné teplota 

stoupá pozvolna a maxima dosahuje až ve vzdálenosti 600 mm od dýzy. Změna teploty 

odpovídá předcházejícímu tvrzení o účinnosti spalování. Hlavní rozdíly v proudění skupiny 

prachových částic byly v rozmezí 300 až 600 mm od dýzy. 
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Obr. 11 – Účinnost spalování 

 

Obr. 12 – Teplota spalování 

Na Obr. 13 jsou uvedeny výsledky analýzy plynné směsi. Tyto výsledky naznačují, že 

se složení plynu výrazně mění bezprostředně za dýzou, a ukazují také na velký vliv proudění 

částic prachového uhlí [9]. 
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Obr. 13 – Analýza plynné směsi [9] 
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2.4.3 Vliv typu uhlí 

Na Obr 14. je zaznamenána účinnost přeměny prchavé hořlaviny (VM) a  uhlíku (FC) 

při různých teplotách dmýchaného vzduchu. Byly použity dva vzorky uhlí. První vzorek má 

39,2 % prchavé hořlaviny, 63,5 % uhlíku, 2,5 % popela a 4,8 % vlhkosti. Druhý vzorek má 

18,8 % prchavé hořlaviny, 70,2 % uhlíku, 10,4 % popela a 0,6 % vlhkosti.  

 

Obr 14 - Účinnost přeměny [7] 

U prvního vzorku uhlí při zvýšení teploty došlo k nárůstu prchavé hořlaviny, ale to 

nemělo vliv na spalování uhlíku. Za pozornost stojí také zvětšení měrného povrchu, který 
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ovlivňuje plamen kolem částice, při zvýšeném uvolňování prchavé hořlaviny. V případě 

druhého uhlí se také se zvýšenou teplotou zrychlilo uvolňování prchavé hořlaviny, avšak ne 

tak značně jak u prvního uhlí. Došlo však ke snížení spalování uhlíku. Zmenšení měrného 

povrchu lze zdůvodnit zatékáním roztaveného popela do povrchových pórů, protože toto uhlí 

obsahuje složky popela o nižší teplotě tání. 

Spalovací proces se liší v závislosti na poměru uhlík/prchavá hořlavina. Okolní teplota 

je ovlivňována zejména uvolňováním prchavé hořlaviny, ale spalování uhlíku se může lišit 

podle struktury a typu popela. Tyto rozdíly ovlivňují plamen skupiny prachových částic a jsou 

proto důležité při analýze chování skupin částic prachového uhlí. 

2.4.4  Spalování jedné částice ve skupině částic prachového uhlí 

U spalování částic prachového uhlí, které obsahovaly 33,3 % prchavé hořlaviny [7] se 

téměř okamžitě po zapálení objevily velké plameny kolem částic. Rychlé vzplanutí prchavé 

hořlaviny se pozvolna zmenšovalo, až plameny zmizely a byly nahrazeny spalováním uhlíku 

obsaženém v částicích uhlí. Výsledky prokázaly, že plameny se zmenší za přítomnosti vyšší 

koncentrace kyslíku. Účinnost spalování částic ve vzdálenosti 300 mm od dýzy je pouze 50 % 

u atmosféry obsahující 7 % kyslíku, ale dosahuje až 70 % u atmosféry obsahující 25 % 

kyslíku.  

 

Obr. 15. – Velikost plamene v závislosti na koncentraci kyslíku 
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Spalování jedné částice je znázorněno na Obr. 15. Když je koncentrace kyslíku 

vysoká, je spalování prchavé hořlaviny uvolněné z povrchu rychlé. Naopak u nízké 

koncentrace kyslíku má plamen tendenci zvětšovat se a vzniklé teplo se rozptyluje do okolí. Z 

aplikace těchto poznatků na skupinu částic vyplývá, že když je koncentrace kyslíku vysoká, 

jednotlivé plameny jsou kompaktnější a spalování každé částice je izolováno. Naopak u nízké 

koncentrace kyslíku, nebo při vysoké koncentraci částic, se plameny navzájem ruší, a to 

nepříznivě ovlivňuje spalovací rychlost. 

2.4.5 Spalování skupiny částic prachového uhlí 

Když se částice prachového uhlí rozptýlí v prostoru, jak je znázorněné na levé 

polovině Obr. 16, nebo je-li koncentrace kyslíku vysoká, je možné jednotlivé částice 

považovat za nezávislé. Když se zvyšuje koncentrace částic, zvyšuje se také množství 

vyprodukovaného tepla na jednotku objemu prostoru, což vede k urychlení spalování. Pokud 

se koncentrace částic prachového uhlí ještě zvýší a stechiometrický poměr kyslíku, který je 

ukazatelem koncentrace kyslíku při spalování, je nižší než 1,0, začínají se plameny 

deformovat. Spalované částice se tak navzájem mohou rušit a využívat kyslík okolních částic. 

Z toho důvodu se snižuje spalovací rychlost, jak je znázorněno na obrázku. 

 

Obr. 16 – Vliv koncentrace částic na rychlost spalování 

Když je vysoká koncentrace kyslíku, jednotlivé částice, které tvoří skupinu, se chovají 

jako by byly na sobě nezávislé a hoří jako jednotlivé částice. Naopak při nedostatku kyslíku, 

nebo u shluku částic, se vytvoří jednotný plamen kolem celé skupiny. V takovémto případě je 
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spalovací rychlost snížena. Injektáž velkého množství prachového uhlí (tj. víc než 200 kg.t
-1

 

surového železa) snižuje stechiometrický poměr kyslíku pod 1,0. Pro zajištění dobré účinnosti 

spalování je nutno zajistit dostatečný rozptyl částic. 

Obr. 17 ukazuje rozptýlení částic prachového uhlí vyplývající z pohybu částic 

v dmyšně. V průřezu je znázorněn rozptyl částic prachového uhlí a koncentrace kyslíku. Jak 

je vidět na obrázku, u jedné dýzy je skupina částic prachového uhlí rozptýlena v omezeném 

proudu, kde dojde k rychlému spotřebování kyslíku. Kyslík kolem proudu zůstává 

nespotřebován a není tak účinně využit pro spalování, protože vysoká rychlost horkého větru 

zabraňuje dostatečné dodávce kyslíku do proudu částic. Za těchto podmínek probíhá 

spalování do jisté míry bezprostředně po injektáži prachového uhlí. Pak má spalování 

tendenci stagnovat z důvodu nedostatečné koncentrace kyslíku v proudu částic prachového 

uhlí, jak je znázorněno v pravé polovině Obr. 16. Proto je důležitá kontrola pohybu skupiny 

částic prachového uhlí. U použití dvou dýz dojde k snadnějšímu rozptylu částic prachového 

uhlí po průřezu dmyšny. Vzdálenost jednotlivých částic je větší, a tak dojde k lepšímu využití 

kyslíku, což má za následek vyšší spalovací rychlost [10], [11]. 

 

Obr. 17 – Rozptýlení uhlí v dmyšně 
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2.5 Spalování prachového uhlí v oxidačním prostoru 

V oxidačním prostoru je spalování prachového uhlí ovlivněno koksem a spalování 

prachového uhlí se stává složitější. Teplota a složení plynu, uvedené na Obr. 18, byly získány 

při experimentálních měřeních [10, [11]. Nejvyšší teplota se nachází přibližně v ose výfučny. 

Kyslík je v oxidačním prostoru rychle spotřebován a místo maximálního objemu  CO2 se 

shoduje s nejvyšší teplotou. V případě bez dmýchaní prachového uhlí je složení plynu 

a rozptyl teploty určen kontaktem mezi horkým koksem a kyslíkem vstupujícím do 

oxidačního prostoru. Při použití injektáže prachového uhlí je zpočátku uvolňována prchavá 

hořlavina, která hoří velmi rychle a spalování prachového uhlí mění složení a teplotu plynu 

v oxidačním prostoru.  

 

Obr. 18 – Složení plynu a teplota za výfučnou 
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Vztah mezi maximální teplotou (tj. místem s nejvyšší koncentrací CO2) a injektáží 

prachového uhlí byl zkoumán u různých typů prachových uhlí s množstvím prchavé hořlaviny 

od 24,3 - 34,9 % a při různých rychlostech injektáže [7]. Obr. 19 ukazuje umístění maxima 

koncentrace CO2 v závislosti na VMR (prchavá hořlavina (%) x injektované množství 

prachového uhlí (kg.t
-1

s.ž.) x 100). Obrázek ukazuje, že maximální koncentrace CO2 je do 

značné míry ovlivněna množstvím prchavé hořlaviny. Při zvyšování průsady prachového uhlí 

se zvyšuje spotřeba kyslíku a nejvyšší teplota se posune blíže k výfučně a také s rostoucím 

obsahem prchavé hořlaviny se maximum posune blíže k výfučně [12]. 

 

Obr. 19 – Vliv prchavé hořlaviny na bod maximální koncentrace CO2 

 

Obr. 20 – Účinnost spalování v závislosti na typu uhlí 
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Obr. 21 – Účinnost spalování v závislosti na obohacení kyslíkem 

Na Obr. 20 je vztah mezi účinností spalování a druhem uhlí. Účinnost spalování je 

získaná z míry náhrady koksu. Je zřejmé, že uhlí s vyšším obsahem prchavé hořlaviny 

dosahuje vyšší účinnosti spalování. Obr. 21 ukazuje změnu účinnosti spalování s ohledem na 

obohacování horkého větru kyslíkem a pozici dýzy. Když se dýza nachází 0,24 m od ústí 

výfučny, účinnost spalování se postupně zvyšuje s obsahem kyslíku. Avšak nárůst není 

významný, pouze 6 % na 6 % obohacení kyslíkem. Test neukázal jasný výsledek u polohy 

dýzy. Vzhledem k tomu, že je výchozí bod spalování určen polohou dýzy, účinnost spalování 

po průchodu oxidačním prostorem je pravděpodobně ovlivněna polohou dýzy. 
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3 ODVOZENÍ A SESTAVENÍ MATEMATICKÉHO MODELU STAVU 

PROTIPROUDU V ŠACHTĚ VYSOKÉ PECE V ZÁVISLOSTI NA 

INJEKTOVANÉM MNOŽSTVÍ 

Výroba tekutého surového železa je při konvertorovém způsobu výroby oceli 

nezbytná.  Značná část ceny vyrobené oceli závisí na ceně surového železa. Proto se zavádějí 

různé způsoby snížení ceny surového železa.  

Jedním z těchto způsobu je zavedení injektáže náhradních paliv. Jako 

nejperspektivnější technologická inovace se jeví injektáž prachového uhlí. Tato technologie se 

uplatnila u většiny moderních vysokých pecí. Avšak jsou zvýšené nároky na vsázkové 

suroviny.  

Vysokopecní výroba surového železa se neustále rozvíjí. Požadavky současnosti 

kladené na práci vysokých pecí, to je snižování energetické náročnosti výroby a současně 

maximálně možná eliminace ekologických dopadů výroby na životní prostředí, neustále 

rostou. Proto je nezbytné, aby se v dnešních podmínkách ke klasickým formám technického 

rozvoje přidružily i nové formy technického i organizačního charakteru, z nichž 

nejpronikavěji se prosazuje do praxe automatizace řízení vysokopecního pochodu 

Spotřeba paliva ve vysoké peci se v závislosti zejména na obsahu hlušiny ve vsázce 

pohybuje mezi 450 – 550 kg.t
-1

 surového železa (s.ž.). Protože spotřeba metalurgického koksu 

určuje jednu z podstatných položek nákladů, bylo a je snahou vysokopecařů využívat 

nejrůznější náhradní paliva: těžké oleje, zemní plyn, karbonský plyn, dehty atd. Značná 

pozornost v rámci teoretických propočtů byla věnována zejména injektáži plynných 

paliv [13]. V posledním období se prosadila injektáž prachového uhlí (PCI), která může 

teoreticky nejvíce snížit spotřebu koksu. Snižování spotřeby metalurgického koksu si ale 

současně vynucuje náročnější požadavky na potřebnou jakost metalurgického koksu [14]. 

Spotřeba uhlí injektovaného do vysoké pece celosvětově roste. Pro konkrétní vysokou pec a 

její provozní podmínky však existují určité meze, které nelze překročit. Studia vysokopecního 

pochodu ukázala, že základní omezující faktory jsou prakticky stejné pro všechny druhy a 

varianty náhradních paliv [15]. 

 K základním faktorům, omezujícím průsadu patří prodyšnost vsázky (zejména 

spodního pásma vysoké pece) a teplota ohniska. Při injektáži uhlí se pak dále uplatňuje 
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spalitelnost (zrnitost) uhlí a zejména chemické složení, ovlivňující koeficient záměny 

koks/uhlí a některé jakostní ukazatele surového železa. Údaje o průsadě a koeficientu záměny 

jsou přitom rozhodující pro stanovení ekonomické efektivnosti injektáže, protože investiční 

náklady jsou u většiny zařízení zvládnuty.  

U moderních vysokých pecí dosahuje podíl injektovaného uhlí hodnot 

160 - 200 kg.t
1
 s.ž., což zvyšuje významně nároky především na termochemické 

a termomechanické vlastnosti koksu (CRI < 25 %, CSR > 60 %). Kusový koks zůstává 

jedinou složkou vysokopecní vsázky, která zajišťuje plynopropustnost vsázky ve vertikální 

ose šachty vysoké pece. Vedle koksu a dmychaného uhlí zůstávají pomocnými palivy i dehet, 

topné oleje a nověji i odpadní plasty s vysokým obsahem uhlíku a vodíku. Za dosažitelný cíl 

je považována měrná spotřeba redukčních materiálů 403 kg.t
-1

 s.ž. při teplotě větru 1350 °C 

a produkci strusky pouze 150 kg.
t-1

 s.ž. [16]. 

Pro variantní propočty průběhu vysokopecního pochodu a optimalizaci průsady 

náhradních paliv byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava vyvinuta 

soustava modelů vysokopecního pochodu, která umožňuje respektovat základní limity 

a stanovit potřebná technologická data pro výpočet ekonomické efektivnosti [15, [16, [17]. 

 Vedle aplikace obvyklých materiálových a tepelných bilancí se zde uplatňují zejména 

původní modely degradace koksu a kinetiky redukce rudné vsázky. Perspektivní se jeví 

použití vybraných modelů pro posuzování různých technologických a vsázkových změn 

i dalších inovací výrobních pochodů v oblasti metalurgie železa. Soustava modelů je průběžně 

upravována a doplňována, což umožňuje její původně omezené využití rozšířit i na 

posuzování, analýzu průběhu a predikci výsledků také u jiných technologií výroby železa, než 

je výroba vysokopecní. 

  Právě hluboké poznání fyzikálně chemických, tepelných a mechanických dějů 

v průběhu vysokopecního pochodu umožňuje sestavování matematických formulací 

příslušných závislostí, které výpočetní technika zpracuje a výsledky předá buď obsluze, nebo 

přímo regulačním orgánům.  

  Dynamické modely vysokopecního pochodu řeší obvykle podmínky protiproudu ve 

vztahu k maximálně možné výrobnosti vysoké pece. Vychází se u nich především z podmínek 

dynamické rovnováhy protiproudu ve spodní části vysoké pece, to je v oblastech 

s roztavenými produkty stékajícími v protiproudu redukčního plynu do nístěje mezerami 
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zbylého koksu, nebo za zvláštních podmínek v horní části šachty, kde ještě nedochází 

k měknutí rudných surovin. Matematické formulace rovnováhy v protiproudu v pásmu 

změklých surovin jsou mimořádně obtížné. Mezní kritéria protiproudu pro horní část pece 

mohou být charakterizována např. rychlostí plynu, při níž přestává vsázka samovolně klesat, 

kdežto mezní kritéria protiproudu ve spodní části pece mohou být definována rychlostí plynu, 

při níž dochází k zahlcování mezer mezi kusy koksu roztavenými produkty tavby. 

Matematické modely tohoto druhu mají význam nejen pro hodnocení vlivu materiálových 

a technologických změn na výrobnost pece, ale především pro automatizované řízení 

protiproudu. 

 

3.1 Určení kritické mezerovitosti 

Důležitá je prodyšnost vysoké pece, která se zajišťuje vsázkou. Proto se zjišťuje 

granulometrie vstupních surovin. V Tab. 1 je uvedena průměrná granulometrie koksu a v Tab. 

2 je uvedena průměrná granulometrie aglomerátu pro vysoké pece u jednoho z českých 

vysokopecních závodů. 

Tab. 1 Granulometrie koksu 

Frakce 

[mm] 
pod 10 10 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 90 nad 90 

Gi [%] 0,44 0,24 0,50 1,09 4,94 42,42 30,06 10,44 9,87 

 

Tab. 2 Granulometrie aglomerátu 

Frakce [mm] pod 5 5 - 25 nad 25 

Gi [%] 8,88 58,97 32,15 

 

Z důvodu lepšího chodu pece byla už zavedena zařízení na odtřídění jemných 

a nežádoucích podílů vsázky. Jedná se o frakce pod 30 mm u koksu a prach pod 5 mm 

u aglomerátu. Granulometrie pelet se zde záměrně neuvádí, jelikož pelety mají poměrně stálý 

průměr 12,5 mm. 



24 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

NATŠIN, A. Predikce změn prodyšnosti vysoké pece v souvislosti se zavedením injektáže 

prachového uhlí. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

Pro výpočet středního lineárního rozměru zrna po uvedeném odtřídění je třeba upravit 

podíly jednotlivých frakcí. Tab. 3 uvádí podíly frakcí koksu nad 30 mm a Tab. 4 frakce 

aglomerátu nad 5 mm. 

Tab. 3 Granulometrie koksu nad 40 mm 

Frakce 

[mm] 

di 

[mm] 

Gi 

[%] 
Gi/di 

nad 90 100 10,0993 0,1010 

80 - 90 85 10,6825 0,1257 

60 - 80 70 30,7582 0,4394 

40 - 60 50 43,4053 0,8681 

30 - 40 35 5,0547 0,1444 

Suma  100,00 1,6786 

 

Tab. 4 Granulometrie aglomerátu nad 5 mm 

Frakce 

[mm] 
di [mm] Gi [%] Gi/di 

nad 25 35 35,28 1,0081 

5 - 25 15 64,72 4,3145 

Suma  100 5,3225 

 

Z hodnot v Tab. 3 a Tab. 4 se určí střední lineární rozměr zrna dle vzorce (1): 

  
  

   

 
  

  

          
(1) 

kde   
   je střední lineární rozměr zrna i-té frakce  (mm), 

    - procentuální poměr frakce  (%), 

    - průměrný rozměr zrn dané frakce  (mm) 
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 Po dosazení do vzorce (1): 

  
    

   

      
                 

  
    

   

      
                 

Kde dk je střední lineární průměr koksu a da je střední lineární průměr aglomerátu. 

Pro výpočet mezerovitosti jsou důležité hustoty jednotlivých složek vsázky. Hustoty 

pelet uvádí tab. 5.  [19]. Hustoty koksu a aglomerátu jsou vypočteny níže. 

Tab. 5 Zdánlivá a násypná hustota vsázkových surovin  [19] 

 
zdánlivá hustota 

[t.m
-3

] 

násypná hustota 

[t.m
-3

] 

pelety 3,69 2,36 

 

Násypná hustota koksu: 

                                                              

 Zdánlivá hustota koksu: 

                                                             

 Násypná hustota aglomerátu: 

                                                     

Zdánlivá hustota koksu: 

                                                   

 Mezerovitost jednotlivých vrstev vsázky se určí dle vzorce (2): 

     
    

   
         (2) 

kde    je mezerovitost i-té frakce  (-) 

   á  - násypná hustota  (t.m
-3

) 

     - zdánlivá hustota  (t.m
-3

) 
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Po dosazení do vzorce (2): 

     
    á 

     
   

      

      
               

     
    á 

     
   

      

      
                

     
    á 

     
   

    

    
                

 Kde jednotlivé indexy označují danou frakci (k - koks, a - aglomerát, p - pelety). 

 Hodnoty mezerovitosti se pohybují od 1 po 0. Hodnota 0 znázorňuje zcela zaplněný 

prostor a hodnota 1 úplně prázdny prostor. 

 Jak vyplyne z dalších výpočtů, kritická mezerovitost ve spodní části pece má značně 

nižší hodnotu, než výše vypočtená mezerovitost vrstev vsázky v šachtě. Z tohoto důvodu 

nedojde v šachtě pece k omezení protiproudu vsázky a vysokopecního plynu. 
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4 STANOVENÍ KRITICKÝCH MEZÍ INJEKTÁŽE PCI PŘI UŽITÍ 

DISPONIBILNÍCH DRUHŮ UHLÍ S OHLEDEM NA VÝROBNOST 

Základem matematického modelu je stanovení podmínek pro dynamickou rovnováhu 

protiproudu v spodní části vysoké pece, kde zdola nahoru proudí nístějový plyn a v opačném 

směru klesají koks a kapalné produkty tavení (surové železo a struska). Při překročení určité 

limitní hodnoty dynamického tlaku plynu, nebo při nadměrném množství stékajících 

kapalných produktů dochází k zahlcování mezer koksu a k tzv. spodnímu zavěšování vsázky. 

Za počátek zastavení sestupu surovin nutno pokládat okamžik, kdy součet sil působících na 

jednotlivé kusy vsázky proti směru jejich pohybu dosahuje hodnoty jejich tíhy. 

Z podmínky rovnováhy měrné tíhy klesající vsázky se ztrátou tlaku plynu vztaženou 

na 1m výšky vsázkového sloupce, tvořeného koksem, struskou a surovým železem, lze 

stanovit hodnotu kritické mezerovitosti εkrit, při jejímž podkročení dochází k zastavení sestupu 

vsázky. 

4.1 Nístějový plyn 

Nístějový plyn se skládá ze čtyř základních složek a to z CO, H2, N2 a SO2. Množství 

a rychlost proudění tohoto plynu hraje důležitou roli v propustnosti vysoké pece. Vzorec (3) 

udává množství větru potřebného ke spálení koksu ve vysoké peci: 

   

      
       

       
          

       (3) 

kde VV je množství větru  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 ω - podíl kyslíku ve větru  (m
3
∙m

-3
), 

   - vlhkost větru  (m
3
∙m

-3
), 

 Ct - topný uhlík koksu  (kg∙t
-1

s.ž.). 

 Po dosazení do vzorce (3): 
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 Jednotlivé objemy nístějových plynů, vzniklé spálením koksu, se určí dle vzorce (4) 

pro objem CO, dle vzorce (5) pro objem H2, dle vzorce (6) pro objem N2 a dle vzorce (7) pro 

objem SO2: 

                            (4) 

kde VCO je objem CO v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VV - množství větru  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 ω - podíl kyslíku ve větru  (m
3
∙m

-3
), 

   - vlhkost větru  (m
3
∙m

-3
). 

Po dosazení do vzorce (4): 

                                                  

   
      

      

 
             

       (5) 

kde VH2 je  objem vodíku v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VV - množství větru  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

   - vlhkost větru  (m
3
∙m

-3
), 

 HK - podíl vodíku v koksu  (kg∙kg
-1

), 

 Kt - koks  (kg∙t
-1 

s.ž.). 

Po dosazení do vzorce (5): 

   
                

      

 
                                   

   
                       

       (6) 

kde VN2 je objem N2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1 
s.ž.), 

 VV - množství větru  (m
3
∙t

-1 
s.ž.), 

 ω - podíl kyslíku ve větru  (m
3
∙m

-3
), 

 NK - podíl dusíku v koksu  (kg∙kg
-1

), 

 Kt - koks spálený u výfučen (kg∙t
-1 

s.ž.). 
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Po dosazení do vzorce (6): 

   
                                                       

    
 

      

  
                    (7) 

kde VSO2  je  objem SO2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 Kt -  koks spálený u výfučen (kg∙t
-1

s.ž.), 

 SK - podíl S v koksu  (kg∙kg
-1

). 

Po dosazení do vzorce (7): 

    
 

      

  
                                  

Celkové množství nístějového plynu získáme součtem dílčích objemů, které zachycuje 

vzorec (8): 

            
    

     
            (8) 

kde Vg,n je množství nístějových plynů  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VCO - objem CO v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VN2 - objem N2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VH2 - objem H2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VSO2 - objem SO2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.). 

Po dosazení do vzorce (8): 

                                                      

Pro výpočet hustoty nístějového plynu (13) je nutno určit složení nístějového plynu. 

Množství CO je určeno dle vzorce (9), množství H2 dle vzorce (10), množství N2 dle 

vzorce (11) a množství SO2 v nístějovém plynu dle vzorce (12): 

    
   

    
     (9) 

kde COn  je podíl CO v nístějovém plynu  (-), 

 Vg,n - množství nístějových plynů  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 
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 VCO - objem CO v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.). 

Po dosazení do vzorce (9): 

    
       

        
               

     
   

    
     (10) 

kde H2,n je podíl H2 v nístějovém plynu  (-), 

 Vg,n - množství nístějových plynů  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VH2 - objem H2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.). 

Po dosazení do vzorce (10): 

     
      

        
               

     
   

    
     (11) 

kde N2,n  je podíl N2 v nístějovém plynu  (-), 

 Vg,n - množství nístějových plynů  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VN2 - objem N2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.). 

 Po dosazení do vzorce (11): 

     
       

        
               

      
    

    
        (12) 

kde SO2,n  je podíl  SO2 v nístějovém plynu  (-), 

 Vg,n - množství nístějových plynů  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 VSO2 - objem H2 v nístějovém plynu  (m
3
∙t

-1
s.ž.). 

Po dosazení do vzorce (12): 
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                                                    (13) 

de  g,n je hustota nístějového plynu  (kg.m
-3

), 

 COn - podíl CO v nístějovém plynu  (-), 

 N2,n - podíl N2 v nístějovém plynu  (-), 

 H2,n - podíl H2 v nístějovém plynu  (-), 

 SO2,n- podíl SO2 v nístějovém plynu  (-). 

Po dosazení do vzorce (13): 

     
 

      
                                              

                   

 V dalším výpočtu stanovíme dynamickou viskozitu nístějového plynu dle vzorce (18), 

ale nejprve je nutno stanovit dynamickou viskozitu jednotlivých plynů za podmínek vysokých 

teplot. Výpočet dynamické viskozity CO pro vysoké teploty se provede dle vzorce (14), dle 

vzorce (15) je vypočtena dynamická viskozita H2, dle vzorce (16) je určena dynamická 

viskozita N2 a vzorec (17) udává dynamickou viskozitu SO2. 

               
  

   
  

  
   
  

  
  

  
          (14) 

kde ηCO je dynamická viskozita CO  (kPa.s) 

 T0 - standardní teplota plynu  (K) 

 Tg - skutečná teplota plynu  (K) 

Po dosazení do vzorce (14): 
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           (15) 

kde ηH2 je dynamická viskozita H2  (kPa.s) 

 T0 - standardní teplota plynu  (K) 

 Tg - skutečná teplota plynu  (K) 

Po dosazení do vzorce (15): 

   
          

  
  

      

  
  

       

  
       

      
                      

   
            

  
   
  

  
   
  

  
  

  
           (16) 

kde ηN2 je dynamická viskozita N2  (kPa.s) 

 T0 - standardní teplota plynu  (K) 

 Tg - skutečná teplota plynu  (K) 

 Po dosazení do vzorce (16): 

   
            

  
   

      

  
   

       

  
       

      
                      

    
           

  
   
  

  
   
  

  
  

  
           (17) 

 

kde ηSO2  je dynamická viskozita SO2  (kPa.s) 

 T0 - standardní teplota plynu  (K) 

 Tg - skutečná teplota plynu  (K) 
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Po dosazení do vzorce (17): 

    
           

  
  

      

  
  

       

  
       

      
                      

                
         

          
                 (18) 

kde  g,n je dynamická viskozita nístějového plynu  (kPa.s), 

 COn - podíl CO v nístějovém plynu  (-), 

 N2,n - podíl N2 v nístějovém plynu  (-), 

 H2,n - podíl H2 v nístějovém plynu  (-), 

 SO2,n - podíl SO2 v nístějovém plynu  (-). 

Po dosazení do vzorce (18): 

                                                           

                                        

Rychlost nístějového plynu se určí dle vzorce (19): 

     
       

       
            (19) 

kde wg,n je rychlost proudění nístějového plynu  (m.s
-1

), 

 Vg,n - množství nístějových plynů  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 Ph - hodinová produkce  (t.h
-1

), 

 As - plocha spodní části pece  (m
2
). 

Po dosazení do vzorce (19): 

     
                

           
                 

4.2 Stanovení mezerovitosti reálné koksové vrstvy ve spodní části pece 

Při stanovení reálné mezerovitosti koksové vrstvy je nutno respektovat příslušné 

objemy protékající strusky a surového železa. Dalším důležitým faktorem je reakce koksu 

s oxidem uhličitým a rozpad koksu v průběhu poklesu vsázky [20]. 
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Pro výpočet je nutné tento složitý proces zjednodušit přijetím následujících předpokladů: 

- Průtok kapalných produktů kritickým průřezem spodní částí pece je v čase 

rovnoměrný a plošné rozdělení kapalné fáze je pravidelné 

- Rychlost sestupu vsázky od sazebny až po horní hranici nístěje je stálá. V oblasti pod 

plastickým pásmem klesá koks i kapalné produkty tavby stejnou rychlostí jako suchá 

vsázka v šachtě. 

Přijetím předpokladů stability průběhu dějů v čase se stanovení mezerovitosti redukuje 

na stanovení volné plochy průřezu spodní části pece (20), která zbývá po oddělení plochy 

průřezu zaplněné vlastním koksem, struskou a surovým železem.  

   
                          

  
          (20) 

kde εs je mezerovitost spodní části pece  (-), 

 As - plocha spodní části pece  (m
2
), 

 εk - mezerovitost čisté koksové vrstvy  (-), 

 XCRI - degradace v důsledku Boudouardovy reakce, 

 XCRS- rozpad koksu poklesem vsázky, 

 As,ž, - plocha, kterou  zaujímá surové železo  (m
2
), 

 Astr - plocha, kterou  zaujímá struska  (m
2
). 

Po dosazení do vzorce (20): 

   
                                    

      
               

Pro stanovení součinitele aerodynamického odporu  ξ je nutno ještě stanovit : 

     
                              

  
         (21) 

kde εmax je mezerovitost spodní části pece pro frakci koksu nad 80 mm  (-), 

 εk,max- maximální mezerovitost koksu nad 80 mm  (-), 

 XCRI - degradace v důsledku Boudouardovy reakce, 

 XCRS- rozpad koksu poklesem vsázky. 



35 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

NATŠIN, A. Predikce změn prodyšnosti vysoké pece v souvislosti se zavedením injektáže 

prachového uhlí. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

 

Po dosazení do vzorce (21): 

     
                                    

      
              

Mezerovitost čisté koksové vrstvy ve spodní části pece se vypočte pomocí koeficientů 

získaných z výsledků zkoušky CSR-CRI. Tyto koeficienty popisují degradaci koksu 

v důsledku Boudouardovy reakce (22), a také rozpad koksu poklesem do nístěje pece za 

vysokých teplot (23). 

      
       

   
     

 

        (22) 

kde XCRI je degradace v důsledku Boudouardovy reakce, 

 CRI - hodnota zkoušky CRI. 

Po dosazení do vzorce (22): 

      
      

   

 

              

      
       

   
 

 

        (23) 

kde XCSR je součinitel rozpadu koksu poklesem vsázky, 

 CRS - hodnota zkoušky CRS. 

Po dosazení do vzorce (23): 

      
        

   

 

              

Plocha průřezu zaplněná surovým železem, resp. struskou se při známé či zadané 

výrobnosti Ph vypočte pomocí vzorce (24) a vzorce (25): 

      
  

     
 
 

 
          (24) 

kde Ph je hodinová výrobnost  (t.h
-1

), 
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 ρs.ž. - hustota surového železa  (t.m
-3

), 

 v - rychlost poklesu vsázky  (m.h
-1

). 

Po dosazení do vzorce (24): 

      
       

   
 

 

     
                

     
            

    
 
 

 
          (25) 

kde U je měrné množství strusky  (t.t
-1

s.ž.) 

 Ak - podíl popela v koksu  (t.t
-1

k) 

 Kt - topný koks spálený u výfučen  (kg.t
-1

s.ž.) 

 ρstr - hustota surového železa  (t.m
-3

). 

Po dosazení do vzorce (25): 

     
                          

   
 

 

     
                

Rychlost poklesu se stanoví z objemu vsázky potřebné k výrobě 1 t surového železa 

a z výrobnosti pece pomocí vzorce (26): 

  
 
    
    

 
  

    
     

  
            

(26) 

kde mrvs - hmotnost rudné vsázky  (t), 

 ρrvs - hustota rudné vsázky  (t.m
-3

.), 

 Km - měrná spotřeba koksu  (t.t
-1

k) 

 ρ'nas - násypná hustota koksu po degradaci a rozpadu  (t.m
-3

). 

Po dosazení do vzorce (26): 

  
 
   
   

 
   
     

         

      
                 

Tímto postupem stanovená mezerovitost spodní části pece se posléze využije k výpočtu 

teoreticky minimální měrné spotřeby koksu za předpokladu dosažení dynamické rovnováhy 

protiproudu v sedle. 
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4.3 Výpočet kritické mezerovitosti 

Tato část výpočtu zahrnuje stanovení kritické mezerovitosti reálné koksové vrstvy 

v sedle z podmínek rovnováhy protiproudu na základě výpočtu tlakové ztráty nístějového 

plynu (27) a tíhy klesajícího materiálu (28) vztažené na 1 m výšky vsázkového sloupce v peci. 

                            (27) 

kde     je tíha klesající vsázky   (kg.m
-1

.s
-2

), 

   - gravitační zrychlení  (m.s
-2

) 

    - kritická mezerovitost vsázky   (-), 

    - mezerovitost spodní části pece   (-), 

      - hustota produktů tavení   (t.m
-3

), 

       - násypná hustota koksu   (t.m
-3

). 

          
    

  
  

         
 

       
 
     

     
  (28) 

kde     je tlaková ztráta   (kg.m
-2

.s
-2

), 

   - součinitel aerodynamického odporu   (-), 

    - kritická mezerovitost vsázky   (-), 

  g,n - hustota nístějového plynu   (kg.m
-3

), 

 wg,n - rychlost proudění nístějového plynu   (m.s
-1

), 

      - střední lineární rozměr zrna po Boudouardově reakci   (m), 

 Φ - součinitel tvaru zrna   (-) 

 Tg - skutečná teplota plynu   (K), 

 T0 - standardní teplota plynu   (K), 

 P0 - standardní tlak plynu   (Pa), 

 Pg - skutečný tlak plynu   (Pa). 
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V dolní části vysoké pece, pod hranicí plastického pásma, zůstává v pevném stavu 

pouze koks. Úroveň prodyšnosti náplně pece a propustnosti pro kapalné produkty tavby je 

v této oblasti dána granulometrickým složením koksu, které se vytvořilo při jeho průchodu 

pecí. Experimentální stanovení granulometrického složení a mezerovitosti koksu v dolní části 

pece je natolik obtížné, že může být provedeno jen výjimečně pro cíle výzkumu. Proto se jako 

důležitá součást celkového modelu pro výpočet minimální spotřeby koksu z rovnováhy 

protiproudu jevilo respektování degradace koksu při sestupu do spodního pásma pece, 

především z důvodu značné degradace zrn v koksu v důsledku Boudouardovy reakce. 

Respektování této degradace umožňuje stanovit mezerovitost koksové vrstvy v sedle, 

nezbytnou pro další propočty. 

Je proto nutno provést výpočet středního lineárního rozměru koksového zrna ve 

spodní části vysoké pece po degradaci v důsledku Boudouardovy reakce (29) a tříštění 

koksových zrn v průběhu průchodu vysokou pecí (30): 

  
     

  
        

    
         (29) 

kde   
      je střední lineární rozměr zrna po degradaci  (m), 

   
      - střední lineární rozměr zrna  (mm), 

 XCRI - součinitel degradace v důsledku Boudouardovy reakce  (-). 

  
     

            

    
               

 Po dosazení do vzorce (29): 

     
                 (30) 

kde ds je střední lineární rozměr zrna ve spodní části pece  (m), 

 d’k - střední lineární rozměr zrna po degradaci  (m), 

 XCSR  - součinitel rozpadu koksu poklesem vsázky  (-). 

 Po dosazení do vzorce (30): 
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Pro stanovení kritické mezerovitosti je nutno znát charakter proudění popisující 

Reynoldsovo kritérium (31), pomocí kterého se stanoví součinitel aerodynamického 

odporu (32): 

   
            

          
        (31) 

kde Re je Reynoldsovo kritérium  (-), 

  g,n - hustota nístějového plynu  (kg.m
-3

), 

 wg,n - rychlost proudění nístějového plynu  (m.s
-1

), 

 ds - střední lineární rozměr zrna po degradaci  (mm), 

 εs - mezerovitost v sedle  (m.s
-1

). 

  g,n - dynamická viskozita nístějového plynu  (kPa.s). 

 Po dosazení do vzorce (31): 

   
               

                    
               

   
   

  
 

   

     
   

    

  
 
    

         (32) 

kde ξ je součinitel aerodynamického odporu  (-), 

 Re - Reynoldsovo kritérium  (-), 

 εmax - maximální mezerovitost spodní části pece  (-), 

 εs - mezerovitost v sedle  (m.s
-1

). 

 Po dosazení do vzorce (32): 

   
   

      
 

   

         
   

    

     
 
    

               

 

Z podmínky dynamické rovnováhy byla vypočtena hodnota kritické mezerovitosti 

(0,149144), která charakterizuje volný objem, který je za daných podmínek pochodu limitní 

pro zabezpečení proudění plynů ve spodní části vysoké pece bez omezení výrobnosti pece. 
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Plynulé proudění určitého množství plynu spodní částí vysoké pece bez zahlcování 

spodní části pece struskou a surovým železem je umožněno přítomností dostatečného 

množství koksu. To množství koksu, které při dané kusovosti tyto podmínky ještě splňuje, lze 

pokládat za minimální hranici jeho spotřeby, při současně nejvyšší možné výrobnosti vysoké 

pece (33): 

     
      

      
            

    
  

  
    

    
            

    
  

              
    

(33) 

kde kmin je minimální měrná potřeba koksu  (kg.t
-1

s.ž.), 

 U - měrné množství strusky  (kg∙t
-1

s.ž.), 

 εK - kritická mezerovitost vsázky  (-), 

 ρkap - hustota produktů tavení  (kg.m
-3

), 

 εk - čistá mezerovitost koksové vrstvy  (-), 

 XCRI - degradace v důsledku Boudardovy reakce  (-), 

 XCSR - rozpad koksu poklesem vsázky  (-), 

 ρ'nas - násypná hustota koksu po degradaci a rozpadu  (kg.m
-3

), 

 KA - podíl popela v koksu  (kg.kg
-1

k), 

 ρstr - hustota strusky  (kg.m
-3

), 

Po dosazení do vzorce (33): 

     
        

       
     
      

    
          

     
      

                      
    

Toto množství koksu musí být dostačující i pro nauhličení surového železa. Pomocí 

rovnice (34) lze zjistit kolik koksu je spotřebováno na nauhličení surového železa: 

    
      

  
              

    (34) 

kde kNC je množství koksu, potřebné na nauhličení surového železa 

 Cd - uhlík spotřebovaný na přímou redukci FeO (kg.t
-3

 s.ž.), 

 Ck - podíl uhlíku v koksu (-), 
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 [C] - uhlík na nauhličení surového železa (kg.t
-3

 s.ž.). 

Po dosazení do vzorce (34): 

    
     

   
                      

    

Výsledek ukazuje na minimální měrnou spotřebu koksu pro přímou redukci 

a nauhličení surového železa, která je jen o cca 30 kg menší než je minimální měrná spotřeba 

koksu na tepelné pochody. 

4.4 Stanovení maximální průsady injektovaného uhlí 

Dle vzorce (35) lze stanovit maximální možnou měrnou injektáž uhlí. Pro výpočet je 

nejdříve nutno spočítat minimální množství větru, potřebné ke spálení koksu (36). Dále 

množství nístějového plynu při spálení množství koksu, odpovídajícího pouze dosažení stavu 

dynamické rovnováhy protiproudu ve spodní části pece (37) a množství nístějového plynu 

vzniklé spálením 1 kg uhlí před výfučnami  (38): 

      
           

    
              

    (35) 

kde uhmax  je maximální průsada uhlí  (kg.t
-1

s.ž.) 

 Vg,n - množství nístějových plynů  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 Vg,min- množství nístějového plynu pro dynamickou rovnováhu  (m
3
∙t

-1
s.ž.), 

 vg,n - množství nístějového plynu z 1 kg uhlí  (m
3
.kg

-1
u). 

       

      
               

      
             (36) 

kde Vv,min je vítr potřebný ke spálení koksu pro dynamickou rovnováhu  (m
3
.t

-1
), 

 Ck - uhlík koksu  (kg.kg
-1

.), 

 kmin - minimální měrná potřeba koksu  (kg.t
-1

s.ž.), 

 ω - podíl kyslíku ve větru  (m
3
.m

-3
), 

 φ - vlhkost větru  (m
3
.m

-3
). 
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       (37) 

kde Vg,min je  množství  plynu, nutné ke spálení koksu ( pro dynam. rovnováhu)  (m
3
.t

-1
), 

 Vv,min- vítr potřebný ke spálení koksu pro dynamickou rovnováhu  (m
3
.t

-1
), 

 ω - podíl kyslíku ve větru  (m
3
.m

-3
), 

 φ - vlhkost větru  (m
3
.m

-3
), 

 Hk - podíl vodíku v koksu  (kg.kg
-1

), 

 Nk - podíl dusíku v koksu  (kg.kg
-1

), 

 Sk - podíl síry v koksu  (kg.kg
-1

). 

               
   

 
                                 

     
    (38) 

kde vg,n  je množství nístějových plynů, které vznikne při spálení 1 kg uhlí  (m
3
∙kg

-1
u), 

 Cuh - podíl uhlíku v uhlí  (kg.kg
-1

), 

 ω - podíl kyslíku ve větru  (m
3
.m

-3
), 

 Huh - podíl vodíku v uhlí  (kg.kg
-1

), 

 Nuh - podíl dusíku v uhlí  (kg.kg
-1

), 

 Suh - podíl síry v uhlí  (kg.kg
-1

), 

 Ouh - podíl kyslíku v uhlí  (kg.kg
-1

). 

Tab. 6 Skladba injektovaného uhlí 

Uhlí 1 (%) 

C H N S O A 

86,0 5,2 1,2 0,7 0,7 6,2 

Uhlí 2 (%) 

C H N S O A 

78,3 4,7 1,0 0,62 0,7 8,38 

Uhlí 3 (%) 

C H N S O A 

73,0 5,8 1,0 1,0 12,0 7,2 

Uhlí 4 (%) 

C H N S O A 

69,0 5,8 1,0 1,0 14,0 9,2 

Uhlí 5 (%) 

C H N S O A 

48,0 4,0 0,8 1,1 14,5 31,6 
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Pro porovnání různých typů uhlí bylo zvoleno 5 druhů uhlí, jejichž složení je uvedeno 

v  Tab. 6. 

 

Výpočtem bylo stanoveno množství nístějových plynů vzniklých spálením 1 kg uhlí, 

teoreticky maximální možná měrná injektáž uhlí a koeficient náhrady. Tyto výsledky jsou 

uvedeny v tab.7. 

Tab. 7 Výsledky výpočtů pro jednotlivé uhlí 

 vg,n 

(m
3
.kg

-1
u) 

uhmax 

(kg.t
-1

) 

Koeficient 

náhrady 

Uhlí1 5,226 132,131 0,956 

Uhlí 2 4,842 142,596 0,870 

Uhlí 3 4,752 145,295 0,811 

Uhlí 4 4,565 151,247 0,767 

Uhlí 5 3,242 212,962 0,533 

 

VTab. 7 Výsledky výpočtů pro jednotlivé uhlí ukazují maximální průsadu u uhlí č. 5. 

Jedná se o vysokopopelnaté hnědé uhlí, avšak dosahuje nejmenšího koeficientu náhrady. 

Tohoto uhlí lze injektovat nejvíc, protože spálením 1 kg uhlí dojde k uvolnění nejmenšího 

objemu plynu, avšak toto uhlí má velký podíl popela, což by se projevilo na zvýšeném 

výskytu strusky. 

Po vyhodnocení se jako optimální jeví injektáž uhlí 1, nebo uhlí 2, v obou případech 

jde o černé uhlí s nízkým obsahem síry. Tato uhlí dosáhla uspokojivý koeficient náhrady při 

maximální injektáži přes 140 kg . t
-1

s.ž. Při obohacování větru kyslíkem lze předpokládat ještě 

vyšší průsady uhlí. 

 

4.5 Teoretická teplota hoření 

Teoretická teplota hoření by se měla pohybovat v rozmezí teplot 1800°C - 2200°C. 

U nižších teplot může dojít k ochlazení, popřípadě k „zamrznutí“ pece, a u překročení 

optimálních teplot k nedostatečnému chlazení a technologicky nepříznivým vlivům při 

redukci křemíku do surového železa (vznik SiO) i vysokému tepelnému namáhání vyzdívky 

a chlazení pece [21]. 
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Pro výpočet teoretické teploty hoření se používá vzorec (39): 

    
                            

           
    

    
    

     
     

     °   (39) 

kde TTH je teoretická teplota hoření   (°C), 

 QHK - reakční entalpie koksu   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QPK - entalpie předehřevu koksu   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QV - entalpie větru   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QPU - entalpie injektovaného uhlí   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QHU - reakční entalpie hoření uhlíku   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QD - teplo disociace H2O   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QDU - teplo disociace uhlí   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QA - teplo na ohřev a tavení popela   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 cCO - měrné teplo CO   (kJ.m
-3

.K
-1

), 

 VCO - objem CO v nístějovém plynu   (m
3
.t

-1
s.ž.), 

 cN2 - měrné teplo N2   (kJ.m
-3

.K
-1

), 

 VN2 - objem N2 v nístějovém plynu   (m
3
.t

-1
s.ž.), 

 cH2 - měrné teplo H2   (kJ.m
-3

.K
-1

), 

 VH2 - objem H2 v nístějovém plynu   (m
3
.t

-1
s.ž.), 

 cSO2 - měrné teplo SO2   (kJ.m
-3

.K
-1

), 

 VSO2 - objem SO2 v nístějovém plynu   (m
3
.t

-1
s.ž.). 

Reakční entalpie koksu a uhlí se vypočte dle vzorce (40) a (41): 

                   
    (40) 

kde QHK - reakční entalpie koksu   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QC - entalpie nedokonalého hoření C koksu   (kJ.kg
-1

), 

 Ct  -  topný uhlík koksu   (kg.t
-1

s.ž.). 
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    (41) 

kde QHU  je reakční entalpie hoření uhlíku   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 uhmax - maximální průsada uhlí  (kg.t
-1

s.ž.), 

 Cuh - podíl uhlíku v uhlí (kg.kg
-1

). 

Entalpie předehřátého uhlí a injektovaného uhlí se vypočte pomocí vzorce (42) a (43): 

    
        

  
              (42) 

kde QPK je entalpie předehřevu koksu   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 tK  - teplota koksu v okolí oxidační oblasti   (°C), 

 cK - tepelná kapacita koksu   (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 CK - podíl uhlíku v koksu   (kg.kg
-1

). 

                            
    (43) 

kde QPU je entalpie injektovaného uhlí   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 cuh - tepelná kapacita uhlí   (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 tuh - teplota injektovaného uhlí   (°C). 

Entalpie předehřátého větru se vypočte pomocí vzorce (44). Pro výpočet entalpie je 

nutno stanovit množství dmýchaného větru dle vzorce (45): 

                     
    (44) 

kde QV je entalpie větru   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 cV - tepelná kapacita větru   (kJ.kg
-1

.K
-1

), 

 tV - teplota větru   (°C), 

 VV - množství větru   (m
3
.t

-1
s.ž.). 

    
                                    

      
                    (45) 

kde VV je množství větru  (m
3
.t

-1
s.ž.), 

 Ouh - podíl kyslíku v uhlí  (kg.kg
-1

), 
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 ω - podíl kyslíku ve větru  (m
3
.m

3
), 

 φ - vlhkost větru   (m
3
.m

-3
) 

Teplo spotřebované na disociaci vody a uhlí je vypočteno pomoci vzorce (45) a (46): 

                       (45) 

kde QD je teplo disociace vody   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 Qd - disociační teplo vody   (kJ.kg
-1

). 

                    
    (46) 

kde QDU je teplo disociace uhlí   (kJ.t
-1

s.ž.), 

 QdU - disociační teplo uhlí   (kJ.kg
-1

). 

Teplo spotřebované na ohřev a tavení popela se vypočte pomocí vzorce (47): 

                                   
    (47) 

kde QA je teplo na ohřev a tavení popela   (kJ.t
-1

s.ž.) 

 Auh - podíl popela v uhlí   (kg.kg
-1

) 

 cA - tepelná kapacita popela   (kJ.kg
-1

.K
-1

) 

 ttp - teplota tavení popela   (°C) 

 qtp - tavné teplo popela   (kJ.kg
-1

) 

 

V Tab. 8 jsou shrnuty výsledné teoretické teploty hoření pro různé typy uhlí (uvedené 

v Tab. 6) a pro provoz bez injektáže uhlí. 

Tab. 8 Teoretické teploty hoření pro jednotlivá uhlí 

 Bez uhlí Uhlí 1 Uhlí 2 Uhlí 3 Uhlí 4 Uhlí 5 

TTH (°C) 2172,58 1910,69 1961,82 1991,76 2008,02 2005,54 

 

Z výsledků výpočtů teoretické teploty hoření lze soudit, že lze injektovat maximální 

množství uhlí, aniž by došlo k překročení či podkročení teplotního stavu nístěje. 

Podrobnější výsledky pro výpočty maximální průsady a teoretické teploty hoření 

shrnují následující tabulky 9-18. 
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Tab. 9 Mezivýsledky výpočtu maximální průsady uhlí 1 

Vypočtený parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Vítr potřebný ke spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vv,min m
3
.t

-1
 706,886 

Objem plynu při spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vg,min m
3
.t

-1
 909,025 

Objem plynu vzniklý spálením 1 kg uhlí vg,n m
3
.kg

-1
u 5,226 

Maximální průsada uhlí uhmax kg.t
-1

s.ž. 132,131 

 

 

Tab. 10 Výpočet TTH a koeficientu náhrady pro uhlí 1 

Parametr Symbol Jednotka  Hodnota 

Reakční entalpie koksu QHK kJ.t
-1

s.ž. 1793209,199 

Topný uhlík koksu Ct kg.t
-1

s.ž 184,867 

Topný uhlík CC kg.t
-1

s.ž 298,500 

Entalpie předehřevu koksu QPK kJ.t
-1

s.ž. 378977,202 

Entalpie větru QV kJ.t
-1

s.ž. 2077768,003 

Množství větru VV m
3
.t

-1
s.ž. 1272,363 

Množství větru na koks VK m
3
.t

-1
s.ž. 770,119 

Množství větru na uhlí VU m
3
.t

-1
s.ž. 467,588 

Kyslík na spálení 1 kg uhlí ω' m
3
.kg

-1
 0,793 

Entalpie injektovaného uhlí QPU kJ.t
-1

s.ž. 2272,661 

Reakční entalpie hoření uhlí QHU kJ.t
-1

s.ž. 1102240,801 

Teplo disociace vody QD kJ.t
-1

s.ž. 384762,427 

Teplo disociace uhlí QDH kJ.t
-1

s.ž. 125524,905 

Teplo na ohřev a tavení popela QA kJ.t
-1

s.ž. 16793,911 

Objem CO v nístějovém plynu VCO m
3
.t

-1
s.ž. 570,018 

Objem H2 v nístějovém plynu VH2 m
3
.t

-1
s.ž. 126,440 

Objem N2 v nístějovém plynu VN2 m
3
.t

-1
s.ž. 1007,574 

Objem SO2 v nístějovém plynu VSO2 m
3
.t

-1
s.ž. 1,659 

Teoretická teplota hoření TTH °C 1910,686 

Koeficient náhrady k - 0,956 
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Tab. 11 Mezivýsledky výpočtu maximální průsady uhlí 2 

Vypočtený parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Vítr potřebný ke spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vv,min m
3
.t

-1
 706,886 

Objem plynu při spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vg,min m
3
.t

-1
 909,025 

Objem plynu vzniklý spálením 1 kg uhlí vg,n m
3
.kg

-1
u 4,842 

Maximální průsada uhlí uhmax kg.t
-1

s.ž. 142,596 

 

 

Tab. 12 Výpočet TTH a koeficientu náhrady pro uhlí 2 

Parametr Symbol Jednotka  Hodnota 

Reakční entalpie koksu QHK kJ.t
-1

s.ž. 1812418,405 

Topný uhlík koksu Ct kg.t
-1

s.ž 186,847 

Topný uhlík CC kg.t
-1

s.ž 298,500 

Entalpie předehřevu koksu QPK kJ.t
-1

s.ž. 383036,879 

Entalpie větru QV kJ.t
-1

s.ž. 1982684,375 

Množství větru VV m
3
.t

-1
s.ž. 1214,136 

Množství větru na koks VK m
3
.t

-1
s.ž. 778,368 

Množství větru na uhlí VU m
3
.t

-1
s.ž. 402,698 

Kyslík na spálení 1 kg uhlí ω' m
3
.kg

-1
 0,633 

Entalpie injektovaného uhlí QPU kJ.t
-1

s.ž. 2233,055 

Reakční entalpie hoření uhlí QHU kJ.t
-1

s.ž. 1083031,595 

Teplo disociace vody QD kJ.t
-1

s.ž. 367154,780 

Teplo disociace uhlí QDH kJ.t
-1

s.ž. 135466,289 

Teplo na ohřev a tavení popela QA kJ.t
-1

s.ž. 24496,583 

Objem CO v nístějovém plynu VCO m
3
.t

-1
s.ž. 543,933 

Objem H2 v nístějovém plynu VH2 m
3
.t

-1
s.ž. 123,065 

Objem N2 v nístějovém plynu VN2 m
3
.t

-1
s.ž. 961,424 

Objem SO2 v nístějovém plynu VSO2 m
3
.t

-1
s.ž. 1,641 

Teoretická teplota hoření TTH °C 1961,815 

Koeficient náhrady k - 0,870 
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Tab. 13 Mezivýsledky výpočtu maximální průsady uhlí 3 

Vypočtený parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Vítr potřebný ke spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vv,min m
3
.t

-1
 706,886 

Objem plynu při spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vg,min m
3
.t

-1
 909,025 

Objem plynu vzniklý spálením 1 kg uhlí vg,n m
3
.kg

-1
u 4,752 

Maximální průsada uhlí uhmax kg.t
-1

s.ž. 145,295 

 

 

Tab. 14 Výpočet TTH a koeficientu náhrady pro uhlí 3 

Uhlí 3 

Parametr Symbol Jednotka  Hodnota 

Reakční entalpie koksu QHK kJ.t
-1

s.ž. 1866617,525 

Topný uhlík koksu Ct kg.t
-1

s.ž 192,435 

Topný uhlík CC kg.t
-1

s.ž 298,500 

Entalpie předehřevu koksu QPK kJ.t
-1

s.ž. 394491,333 

Entalpie větru QV kJ.t
-1

s.ž. 1904431,622 

Množství větru VV m
3
.t

-1
s.ž. 1166,217 

Množství větru na koks VK m
3
.t

-1
s.ž. 801,645 

Množství větru na uhlí VU m
3
.t

-1
s.ž. 332,807 

Kyslík na spálení 1 kg uhlí ω' m
3
.kg

-1
 0,513 

Entalpie injektovaného uhlí QPU kJ.t
-1

s.ž. 2121,304 

Reakční entalpie hoření uhlí QHU kJ.t
-1

s.ž. 1028832,475 

Teplo disociace vody QD kJ.t
-1

s.ž. 352663,884 

Teplo disociace uhlí QDH kJ.t
-1

s.ž. 138030,060 

Teplo na ohřev a tavení popela QA kJ.t
-1

s.ž. 21445,512 

Objem CO v nístějovém plynu VCO m
3
.t

-1
s.ž. 522,465 

Objem H2 v nístějovém plynu VH2 m
3
.t

-1
s.ž. 141,474 

Objem N2 v nístějovém plynu VN2 m
3
.t

-1
s.ž. 923,619 

Objem SO2 v nístějovém plynu VSO2 m
3
.t

-1
s.ž. 2,071 

Teoretická teplota hoření TTH °C 1991,764 

Koeficient náhrady k - 0,811 
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Tab. 15 Mezivýsledky výpočtu maximální průsady uhlí 4 

Vypočtený parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Vítr potřebný ke spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vv,min m
3
.t

-1
 706,886 

Objem plynu při spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vg,min m
3
.t

-1
 909,025 

Objem plynu vzniklý spálením 1 kg uhlí vg,n m
3
.kg

-1
u 4,565 

Maximální průsada uhlí uhmax kg.t
-1

s.ž. 151,247 

 

Tab. 16 Výpočet TTH a koeficientu náhrady pro uhlí 4 

Parametr Symbol Jednotka  Hodnota 

Reakční entalpie koksu QHK kJ.t
-1

s.ž. 1883151,601 

Topný uhlík koksu Ct kg.t
-1

s.ž 194,139 

Topný uhlík CC kg.t
-1

s.ž 298,500 

Entalpie předehřevu koksu QPK kJ.t
-1

s.ž. 397985,648 

Entalpie větru QV kJ.t
-1

s.ž. 1865174,791 

Množství větru VV m
3
.t

-1
s.ž. 1142,177 

Množství větru na koks VK m
3
.t

-1
s.ž. 808,746 

Množství větru na uhlí VU m
3
.t

-1
s.ž. 302,321 

Kyslík na spálení 1 kg uhlí ω' m
3
.kg

-1
 0,448 

Entalpie injektovaného uhlí QPU kJ.t
-1

s.ž. 2087,213 

Reakční entalpie hoření uhlí QHU kJ.t
-1

s.ž. 1012298,399 

Teplo disociace vody QD kJ.t
-1

s.ž. 345394,278 

Teplo disociace uhlí QDH kJ.t
-1

s.ž. 143684,966 

Teplo na ohřev a tavení popela QA kJ.t
-1

s.ž. 28525,247 

Objem CO v nístějovém plynu VCO m
3
.t

-1
s.ž. 511,695 

Objem H2 v nístějovém plynu VH2 m
3
.t

-1
s.ž. 144,797 

Objem N2 v nístějovém plynu VN2 m
3
.t

-1
s.ž. 904,695 

Objem SO2 v nístějovém plynu VSO2 m
3
.t

-1
s.ž. 2,122 

Teoretická teplota hoření TTH °C 2008,018 

Koeficient náhrady k - 0,767 
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Tab. 17 Mezivýsledky výpočtu maximální průsady uhlí 5 

Vypočtený parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Vítr potřebný ke spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vv,min m
3
.t

-1
 706,886 

Objem plynu při spálení koksu pro dynamickou 

rovnováhu Vg,min m
3
.t

-1
 909,025 

Objem plynu vzniklý spálením 1 kg uhlí vg,n m
3
.kg

-1
u 3,242 

Maximální průsada uhlí uhmax kg.t
-1

s.ž. 212,962 

 

 

Tab. 18 Výpočet TTH a koeficientu náhrady pro uhlí 5 

Parametr Symbol Jednotka  Hodnota 

Reakční entalpie koksu QHK kJ.t
-1

s.ž. 1903898,155 

Topný uhlík koksu Ct kg.t
-1

s.ž 196,278 

Topný uhlík CC kg.t
-1

s.ž 298,500 

Entalpie předehřevu koksu QPK kJ.t
-1

s.ž. 402370,229 

Entalpie větru QV kJ.t
-1

s.ž. 1763287,229 

Množství větru VV m
3
.t

-1
s.ž. 1079,784 

Množství větru na koks VK m
3
.t

-1
s.ž. 817,655 

Množství větru na uhlí VU m
3
.t

-1
s.ž. 232,718 

Kyslík na spálení 1 kg uhlí ω' m
3
.kg

-1
 0,245 

Entalpie injektovaného uhlí QPU kJ.t
-1

s.ž. 2044,437 

Reakční entalpie hoření uhlí QHU kJ.t
-1

s.ž. 991551,845 

Teplo disociace vody QD kJ.t
-1

s.ž. 326526,674 

Teplo disociace uhlí QDH kJ.t
-1

s.ž. 202314,058 

Teplo na ohřev a tavení popela QA kJ.t
-1

s.ž. 137956,891 

Objem CO v nístějovém plynu VCO m
3
.t

-1
s.ž. 483,743 

Objem H2 v nístějovém plynu VH2 m
3
.t

-1
s.ž. 140,365 

Objem N2 v nístějovém plynu VN2 m
3
.t

-1
s.ž. 855,605 

Objem SO2 v nístějovém plynu VSO2 m
3
.t

-1
s.ž. 2,717 

Teoretická teplota hoření TTH °C 2005,535 

Koeficient náhrady k - 0,533 
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5 ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se zabývala hodnocením a predikcí vlivu injektáže 

různých typů uhlí na plynodynamický stav vysoké pece.  

Po úvodním, teoretickými a praktickými poznatky podloženém, rozboru problematiky, 

byla navržena metodika variantních propočtů vlivu injektáže různých typů uhlí na 

plynodynamické poměry v šachtě pece a zejména ve spodní části pece. 

Teoretický rozbor byl zaměřen na děje spojené se spalováním injektovaného 

prachového uhlí a analyzoval možnosti dosažení rychlejšího a účinnějšího spalování 

s ohledem na typ uhlí a technologické podmínky, při současně co největším rozsahu injektáže. 

Provedené propočty, vycházející z aktuálních českých surovinových 

a technologických možností ukázaly na konkrétních číslech limitní rozsah injektáže 

prachového uhlí podložený, jak z pohledu plynodynamického, tak také z hlediska tepelně 

teplotního. Prognózovaná úroveň injektáže při maximální výrobnosti agregátu přesahuje cca 

140 kg.t
-1

 surového železa, což zcela odpovídá solidním zahraničním výsledkům. V praxi lze 

očekávat rozsah injektáže o 10 až 20 kg nižší než vypočtené teoretické maximum. Všechny 

propočty byly provedeny bez obohacování větru o kyslík. Jestli by k tomuto obohacení došlo 

lze počítat s ještě vyšším maximálním množstvím injektovaného uhlí. 

Stanovené meze injektáže lze považovat za dostatečně uspokojivé především 

z pohledu možnosti úspory drahého metalurgického koksu, a tím i snížení ceny vyrobeného 

surového železa. Provedená predikce dle navržené metodiky tedy plně potvrdila oprávněnost 

a přínosnost instalace injektáže prachového uhlí v českých podmínkách. 
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