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Abstrakt 

Tato práce podává přehled o moţnostech injektáţe uhlovodíkových paliv do výfučen vysoké 

pece. Jako náhradu za metalurgický koks lze vyuţít poměrně širokou škálu uhlovodíkových  

paliv. Injektáţ uhlovodíkových paliv má své limity. Ale injektáţ zejména netradičních 

náhradních paliv je především správné stanovení míry, v jaké náhradní palivo dokáţe suplovat 

koks při plnění všech jeho funkcí ve vysoké peci, případně při výrobě ţeleza obecně. 

Bakalářská práce charakterizuje jednotlivé typy náhradních paliv, definuje jejich výhody a 

nevýhody. Podrobněji se věnuje technologii injektáţe prachového uhlí, zejména pro české 

metalurgické podniky. 

 

Klíčová slova 

Metalurgický podnik, injektáţ uhlovodíkových paliv, injektáţ prachového uhlí 

 

Abstract 

This paper gives an overview about the possibilities of injecting hydrocarbon fuels into blast 

furnace tuyeres. As a substitute for metallurgical coke can be used quite a wide range of 

hydrocarbon fuels. Injection rate of hydrogenous fuels is limited.. But injection especially 

unconventional alternative fuels is primarily properly determinationthe extent of which 

substitute fuel can substitute for coke in the performance of its functions in the blast furnace 

or in the production of iron generally. Bachelor's thesis describes the various types of 

alternative fuels, defines their advantages and disadvantages. It provides an analysis of 

pulverized coal injection technology, especially for Czech metallurgical companies. 
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1. ÚVOD 

Pro průmyslový rozvoj je nutné zabezpečení palivoenergetických surovin. Ve 

světovém měřítku jsou v současné době nejdůleţitějšími palivoenergetickými surovinami 

ropa, zemní plyn, uhlí. Světové zásoby se odhadují u uhlí na cca 240 let, zemního plynu na 

80 let a ropy  na cca 50 let.[1] 

Rozloţení jejich spotřeby však neodpovídá velikosti zásob, které se nacházejí 

v jednotlivých zemích. Nejvyšší spotřebu surovin mají průmyslově nejvyspělejší země, 

vyuţívající téměř ¾ vytěţených světových energetických zdrojů. 

Pro Českou republiku je nutný import zemního plynu a ropy. Zajištění částečného 

pokrytí palivoenergetických potřeb by mohly zajistit zásoby černého a hnědého uhlí. Tyto 

zásoby jsou v rámci České republiky základem pro průmyslové odvětví. 

S postupným vývojem nových metalurgických technologií uhlí  své postavení neztrácí. 

V rámci oblasti se hutní prvovýroba stále opírá o přímé uţití uhlí i produktů, které jsou 

spojeny s jeho těţbou a zpracováním. 

Injektáţ uhlovodíkových paliv do výfučen vysoké pece je jednou z moţností náhrady 

koksu. Vhodná náhradní paliva je moţno z pohledu skupenství rozdělit na pevná, kapalná a 

plynná. Dále je pak moţno definovat paliva „běţná“- tradiční a ta, která se zatím běţně pro 

injektáţ nevyuţívají, např. degazační plyn. 

Kaţdé z těchto paliv má své specifika a omezení. V následujících kapitolách jsou 

jednotlivá paliva definována a jsou uvedeny příklady jejich vyuţívání pro konkrétní 

vysoké pece. 

Pro podmínky českých vysokých pecí jsou uvedena jak náhradní paliva, která se 

vyuţívala v minulosti, tak náhradní paliva, která se vyuţívají v současnosti a také jsou 

uvedeny moţnosti případného vyuţívaní netradičních – plynných paliv a redukovadel, 

dostupných v rámci Moravskoslezského kraje, které by také bylo moţno vyuţívat. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI    

INJEKTÁŽE NÁHRADNÍCH PALIV 

Vysokopecní produkce v současnosti činní cca 96% světové výroby ţeleza, která je 

určena  pro další zpracování. Vysokopecní proces řadíme k energeticky nejnáročnější částí 

výrobního cyklu. Spotřebovává 70 – 76% celkové energie, dodávané do integrovaného 

hutního podniku. Vysokopecní pochod má vliv také na ekologii, neboť produkuje velká 

mnoţství plynů, především oxidu uhličitého. 

Pro ideální průběh vysokopecního pochodu je potřeba stabilizace tepelně-teplotních 

poměrů především ve spodní části pece. Do pochodů v dolní části pece se promítají 

výsledky všech předcházejících etap procesu. Pro tepelně-teplotní stav v sedle a nístěji je 

určující vyuţití energie plynu pro proces. S rozsáhlejšími poznatky o průběhu 

vysokopecního procesu se ukazují změny názorů na jakost vysokopecního koksu, 

především v oblasti jeho degradace za  vysokých teplot ve vysoké peci. Schéma a  faktory 

ovlivňující degradaci koksu ve vysoké peci ukazuje obr.1.[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: Faktory ovlivňující degradaci koksu ve vysoké peci [2] 
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Při injektáţi většího mnoţství uhlovodíkových paliv (kapalných, plynných nebo 

pevných) je nutno počítat s vyššími nároky na  kvalitu koksu, neboť rozsáhlejší injektáţ 

není bez vysoce kvalitního koksu moţná. 

2.1 Přímá injektáž redukčních činidel 

Přímá injektáţ redukčních činidel představuje nahrazení části koksu jiným 

palivy/redukovadly které se injektují do pece na úrovni výfučen, viz.obr.2. Tato 

uhlovodíková paliva mohou být jak kapalná, tak pevná či plynná,např. můţe jít o těţké 

topné oleje, olejové zbytky,regenerovaný odpadní olej, zemní plyn, koksárenský plyn a 

odpadní plasty.[2] 

 

Obr.2 Injektáţ náhradních paliv do vysoké pece. [3] 

 Uhlí a olej jsou nejčastěji pouţívané látky injektované na úrovni výfučen. 

Chemickou analýzu uhlí, oleje a plastů uvádí tab.1. 

Tab.1:Chemické analýzy prachového uhlí, oleje a plastů [4] 

Injektované palivo Prachové uhlí Olej Odpadní plasty 

C (%) 
79,60 85,90 77,91 

H (%) 4,32 10,50 11,99 

S (%) 0,97 2,23 0,90 

Popel (%) 9,03 0,05 4,90 

Cl (%) 0,2 0,04 1,40 
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K (%) 0,27 0,001 0,005 

Na (%) 0,08 0,001 0,092 

 

Koks, který ve vysoké peci plní čtyři základní funkce, nemůţe být ve všech svých 

funkcích nahrazen. Koks poskytuje poţadovanou únosnost, která je poţadována pro 

udrţení vsázky ve vysoké peci a zajišťuje dostatečnou plynopropustnost. [2] Schématickou 

zaváţku koksu do vysoké pece zobrazuje obr.3. 

.  

Obr.3:Zaváţka koksu do vysoké pece [5] 

Injektování uhlovodíků na úrovni výfučen vyţaduje dodatečné injektování kyslíku s 

cílem dosáhnout poţadovaných teplot v peci. Pokud jde o velmi vysoké úrovně injektáţe 

na úrovni výfučen (a tedy vyšší úrovně kyslíku), je v tomto případě dalším důleţitým 

faktorem bezpečnost.[6,7] 

Úspora energie při injektáţi uhlí je cca3,76𝐺𝐽 ∙ 𝑡−1 injektovaného uhlí. Při míře 

injektování 180 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1  tekutého ţeleza dosáhne úspora energie 0,68𝐺𝐽 ∙ 𝑡−1  tekutého 

ţeleza neboli 3,6 % hrubé spotřeby energie vysoké pece, jak ukazujetab.2.Tyto úspory 

energií se dosahují nepřímo, následkem sníţené spotřeby koksu.[8] 
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Nepřímé injektování redukčních činidel je pouţitelné jak u nových, tak i stávajících 

vysokých pecí. Srovnání provozních dat pro jednotlivé vysoké pece přináší tab.3.[8] 

Tab.3:Srovnání jednotlivých dat pro jednotlivé vysoké pece [2] 

Druh 

redukčního 

činidla 

VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 

Koks 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 
267 27 278 333 306 353 

389 395 389 
Jemný koks 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 
50 78 89 61 22 56 

Uhlí 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 
150 0 0 0 142 0 0 0 0 

Olej 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 
0 10 78 61 0 50 43 43 49 

Koksárenský 

plyn 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 

0 0 0  0  46 43 0 

Ostatní 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 
0 0 0 28 0 22 0 0 19 (2) 

Celkem 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 
467 46 445 483 470 481 478 481 457 

 

2.2 Kapalná paliva 

Pouţité oleje, tuky a emulze vznikají ve všech částech průmyslového odvětví. 

Některé z těchto zbytků je moţné injektovat do vysoké pece na úrovni výfučen jako 

částečnou náhradu za koks a uhlí. Zjednodušené schéma přímého injektování kapalných 

paliv/redukovadel do vysoké pece je uvedeno na obr.4. 

Tab.2:Množství koksu a celkové spotřeby prachového uhlí při injektáži [2] 

 
Množství náhr. paliva 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 

Množství koksu 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 

Celková spotřeba uhlí 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏s.ž.) 

Bez injektáže 0 500 625 

Běžná injektáž 150 – 180 310 538 – 568 

Nejvyšší dosažená 240 270 – 300 577 - 615 
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Obr.4: Schéma přímé injektáţe kapalných látek  do vysoké pece [8] 

Kritickým bodem tohoto postupu je odlučování vody, oleje a prachu v emulzích. 

Zbytky zaolejovaných okují jsou tvořeny tuhým materiálem s vysokým obsahem ţeleza, aţ 

20 % uhlovodíků. Prvním krokem pouţití tohoto druhu materiálu je často odloučení oleje 

(odmaštění) od tuhých látek bohatých na ţelezo. V tomto systému jsou zaolejované okuje a 

podobné zbytky redukovány co do velikosti (například drcením) a smíchány s pouţitými 

oleji a olejová fáze je odloučena od emulze v centrifuze. Vyprodukovaná suspenze je 

injektována do výfučen odděleným přívodním potrubím. 

Dle [8] injektování suspenze zaolejovaných okují na úrovni výfučny ukázalo, ţe 

emise dioxinů a PAH se pohybovaly pod stanovenými limity. 

Přímé injektování okují do vysoké pece nahrazuje ţeleznou rudu v poměru 1 : 

1.Mnoţství injektáţe a substituční faktory u různých materiálů injektovaných do  výfučen 

uvádí tab.4. 

Tab.4: Míra injektáže a substituční faktory u různých materiálů[2] 

Materiál 
Míra injektování 

(𝒌𝒈 ∙ 𝒕−𝟏taveniny) 
Substituční faktor 

Použité oleje a tuky 4 – 12 0,9 

Těžký olej 3,5 – 78 0,8 

Koks (teoretický) 3 – 8,5 0,8 

Zbytky železa  1 
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Těţký olej můţe být nahrazen podobným mnoţství odloučené olejové fáze. 

Spotřeba koksu můţe být sníţena o asi 3 aţ 8,5 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 taveniny a předchází se tak vzniku 

emisí souvisejících s výrobou tohoto mnoţství koksu. 

Pro injektáţ vyšších vstupních dávek oleje se aplikuje injektáţ kyslíko-uhelná: aţ 

130 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1   surového ţeleza (s.ţ.). V takovém případě se instaluje kyslíko-uhelné 

přívodní potrubí pro všechny výfučny, navrţené k vyuţití pouze těţkého oleje. Olej a 

kyslík jsou přiváděny samostatně a olej musí být současně předehřátý na aţ 220 °C. 

Mnoţství obohacení kyslíkem je 7 aţ 9 %.S vyuţitím kyslíko-olejové technologie se 

mnoţství injektovaného oleje zdvojnásobuje. Spotřebu koksu je moţné sníţit a současně je 

moţné sníţit i emise CO2. Olej je tvořen uhlíkem a vodíkem a nahrazuje koks v poměru 1 : 

1,2. S vyuţitím kyslíko-olejového vybavení se mnoţství oleje zdvojnásobuje na hodnotu 

130 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 taveniny. Úspory koksu tak dosahují asi 15 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 taveniny a sníţení emisí 

𝐶𝑂2 dosahuje zhruba 50 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 taveniny. [8] 

Těţké oleje ke své pyrolýze na uhlík a vodík potřebují pouze třetinu tepla ve 

srovnání se zemním plynem. Z tohoto důvodu je jejich injektáţ do nístěje vysokých pecí 

spojena s menším sníţením teoretické teploty v oxidačních prostorech. Také vzrůst 

mnoţství plynných zplodin je menší neţ při hoření zemního plynu. [9] 

Celková spotřeba při injektáţi těţkého topného oleje (TTO) a hnědouhelného 

generátorového dehet (HGD)se pohybovala v rozmezí 15 -20 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 s.ţ. Z 

technologického hlediska je moţný rozsah v mnoţství 40 - 60 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 s. ţ. Jednotlivé typy 

kapalných paliv byly injektovány do vysoké pece podle momentální situace, oba typy 

kapalného paliva jsou vzájemně  zastupitelné a mohou se kombinovat. [10] 

Těžký topný olej (TTO) 

Tmavě hnědá – černá viskózní kapalina, je to směs převáţně vyšších uhlovodíků, 

jak uvádí tab.5. Měrné hmotnosti max. 890 –990𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3. Pouţíval se ve větším rozsahu 

díky své snadné dostupnosti, s postupným zvyšováním ceny podniky přešly na jiná 

náhradní paliva. TTO je z technologických důvodů třeba předehřívat minimálně na 80 aţ 

90 °C. Ze zásobníků se dopravuje k vysoké peci po vyhřívané trase, na níţ se měří jeho 

mnoţství a teplota. Do VP se injektuje pod tlakem 0,55 aţ 0,6 MPa píšťalami do 20 

výfučen, za nimiţ se nachází oxidační prostor (fokus) o délce 1,20 m. Teplota ohniska se 

udrţuje na hodnotě 2250 - 2300 °C. [11] 



8 

 

 
SIKORA, M. Moţnosti injektáţe uhlovodíkových paliv do výfučen vysoké pece. VŠB- TU Ostrava, FMMI, 

2015 

 

Tab.5: Elementární složení těžkého topného oleje[11] 

Elementární 

složení 
C H S N O 

Obsah (% hm.) 85 - 86 11 - 12 2 – 2,5 0,2 – 2,5 0,1 

 

Obsah síry v TTO se projeví na kvalitě surového ţeleza. Surové ţelezo obsahuje 

0,17 - 0,3 kg síry na tunu s.ţ. 

Hnědouhelný generátorový dehet (HGD) 

Tmavě hnědá viskózní kapalina se specifickým zápachem po fenolu., měrné 

hmotnosti max. 994  𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3, viskozita max. 55 𝑚𝑚2 ∙ 𝑠−1 .Hnědouhelný generátorový 

dehet se nesmí předehřívat na více neţ 40 °C, protoţe při vyšších teplotách dochází ke 

krakování. Teplota tuhnutí dehtu je 7 °C. V provozu je moţno pouţít i kombinaci obou 

kapalných medií. Z důvodu odlišných poţadavků na jejich ohřev je nutno volit samostatné 

dopravní trasy, k mísení medií dochází v pecní rozvodně a do pece vstupují stejným 

potrubím.Tab.6 uvádí sloţení hnědouhelného generátorového dehtu. 

Tab.6: Elementární složení hnědouhelného generátorového dehtu[11] 

Elementární 

složení 
C H S N O 

Obsah (% hm.) 84 9 – 9,5 0,4 – 0,8 0,4 4,5 

 

 
V  rámci českých metalurgických závodů se do vysokých pecí tyto běţně injektoval těţký 

topný olej (TTO) a hnědouhelný generátorový dehet (HGD). 
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3 TEORETICKÝ ROZBOR 

LITERÁRNÍCHCELOSVĚTOVÝCH POZNATKŮ 

Z OBLASTI VYUŽÍVÁNÍ UHLOVODÍKOVÝCH PALIV 

3.1 Vývoj technologií injektáže 

Myšlenka injektování kapalných paliv a redukovadel do vysoké pece přes výfučny 

byla v prvé řadě motivována vlivem na kvalitu ţeleza. První aplikační patent byl přihlášen 

v Anglii v r. 1831 J.Dunesem. V Německu pak byl podán jako první patent na injektáţ 

pevného paliva C. Albertem v r. 1872. V této době však byla z důvodu nedostatečného 

technického zázemí technologie injektáţe nerealizovatelná a návrat k této myšlence se 

uskutečnil aţ po druhé světové válce. 

V r. 1950 se začalo s aplikací injektáţe náhradních redukovadel do výfučen 

v provozním měřítku. Jako hlavní injektované činidlo se uplatňoval především zemní plyn 

a olej. V důsledku ropných krizí v letech 1970 a 1980 vzrostl v různých oblastech světa 

zájem o injektáţ uhlí. Vedle náhradních fosilních paliv jako je zemní plyn, olej a prachové 

uhlí byla příleţitostně vyuţíván i koksárenský a vysokopecní plyn. V ohnisku zájmu je i 

syntézní plyn, který v praxi není dosud uţíván. [5] 

Primárním přínosem injektáţe všech výše uvedených náhradních paliv – 

redukovadel je sníţení měrné spotřeby koksu. Nové technologie, jako např. recyklace 

sazebního plynu, injektáţ biomasy jsou ve vývoji. [12,13] 

Injektáţ pevných odpadů a nehořlavých materiálů (plasty, polétavé prachy, apod.) 

musí být prováděna s ohledem na jejich přínos v oblasti kvality surového ţeleza, ţivotnosti 

pece a především pak s ohledem na ekonomický a environmentální efekt.Některé 

z nehořlavých materiálů a odpadů urychlují konverzi náhradních paliv/redukovadel 

v oblastech před výfučnami. [14,15] 

3.2 Vývoj skladby redukčních činidel 

Skladba redukčních činidel pro vysokopecní proces prošla řadou změn. 

Obr.5.znázorňuje vývoj podílu redukčních sloţek jako  průměr pro vysoké pece v rámci 

EU od r. 1990. Zatímco celková spotřeba redukčních činidel během let mírně stoupla, podíl 

koksu  poklesl z 408𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1s.ţ.v r. 1990 na 383 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1s.ţ..V r. 2009 díky zvýšenému 
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mnoţství injektovaného uhlí z 50 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1  na 103 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 s.ţ.. Olej a další přísady 

zaznamenaly za stejné období mírný úbytek z 23 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 na 13 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 s. ţ. [5] 

 

Obr.5:  Mnoţství injektovaných paliv/redukoval a uhlí  [8] 

V rámci metalurgických podniků v EU byly zaznamenány nestandardní provozní 

reţimy vysokých pecí (podíl koksu a injektovaných paliv), které znázorňuje tab.7.Nejniţší 

podíl koksu byl zaznamenán ve vysoké peci č. 6 v IJmuiden, a to 289,9 kg.t
_1

s.ţ. s 

výsledným celkovým podílem redukčních sloţek 516,9 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1  TK. Nejniţší celkový 

podíl redukčních sloţek zaznamenala vysoká pec č. 1 v Ruukki (458,5 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1  TK) v 

provozním reţimu injektáţe oleje. [8] 

Tab.7: Provozní režimy pro různé vysoké pece [11] 

 
Injektovaná 

paliva 

Paliva/re

kukovad. 
 

Závod/ 

země 

∅ 

nístěj

e 

(m) 

Koks 

celk. 

(kg.t
-1

) 

Uhlí 

(kg.t
-1

) 

Olej 

(kg.t
-1

) 

Celkem 

(kg.t
-1

) 

Kyslík ve 

větru 

(%) 

Produktivita 

(kg.t
-1

. 24h) 

AM Gent (B) 11,1 328,4 169,7  498,1 
26,2 

2,1 

AM Dun-

kerque(F) 
14 313,9 171,5  485,4 24,3 2,24 

RuukkiRaahe(

FIN) 
8 358,0 100,5  458,5 27,2 3,44 
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HKM (D) 11 355,8 84,9 108,4 464,2 28,1 2,57 

TKS(D) 10,2 333,5 147,9  481,4 26,5 2,80 

TKS(D) 14,9 343,0 159,8  502,8 26,4 2,49 

Corus(LN) 11 289,9 0,9 238,0 516,9 36,2 3,18 

Corus(LN) 13,8 
303,0 

 
214,9  518,1 32,3 2,64 

 

Co se týče přídavku drobného koksu ke kovonosné vsázce, do vysoké pece č. 9 v 

TKSE Hambron sázeli 70,9  𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1s.ţ.drobného koksu frakce 7-35 mm, přičemţ podíl 

zbylého hrubého koksu byl jen 262,6 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1  s.ţ.. Jiţ dříve bylo dosaţeno podílu 

drobného koksu 120 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 při podílu hrubého koksu 220 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1s.ţ.. [8] 

Technologie vysokopecního pochodu s uţitím zemního plynu byla poprvé zavedena 

v r. 1957 na Ukrajině a v r. 1959 v USA. Tato technologie prakticky nevyţaduje  speciální 

vybavení (s výjimkou kompresové stanice a řízení rozdělení plynu) a přináší znatelné 

sníţení spotřeby koksu i emisí 𝐶𝑂2. V bývalém SSSR v letech 1980-1990 ze 133 vysokých 

pecí pracovalo s injektáţi zemního plynu 112 pecí. Přitom se spotřebovalo více neţ 11 

bilionů m3 zemního plynu ročně. Průměrná měrná spotřeba zemního plynu činila 70 – 100 

m
3
 na tunu s.ţ., ale často i více 150-170 m3 ∙ t−1 s.ţ.[8] 

Technologie injektáţe uhlí do vysoké pece na úrovni výfučen sniţuje teplotu ve 

spodní části vysoké pece. Rozsah sníţené teploty je závislý na mnoţství injektovaného uhlí 

a toto sníţení teploty můţe mít nepříznivý vliv na provoz vysoké pece.Předpokládané 

teoretické maximum injektáţe uhlí na úrovni výfučny činí 270m3 ∙ t−1 s.ţ. 

Tento limit je určen nosnou kapacitou koksu a termochemickými podmínkami v 

peci. Aby bylo moţné udrţovat vhodné podmínky ve ţlabu a současně dosahovat vyššího 

mnoţství uhlí, vyuţívá se v evropských vysokých pecích obohacování horkých větrů 

kyslíkem a kyslíko-uhelné injektování do výfučen vysokých pecí.V Corus, IJmuiden, v 

Nizozemí, se injektuje práškové uhlí v mnoţství250m3 ∙ t−1 s.ţ. V závislosti na obsahu 

uhlíku v práškovém uhlí bylo v roce2006 injektováno mezi 210-260 m3 ∙ t−1 s.ţ. [8] 

Injektování olejů nebo dalších kapalných uhlovodíků také sniţuje teplotu ve spodní 

části vysoké pece, stejně jako v případě injektování uhlí. U běţných vysokých pecí je 
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injektování oleje omezeno na cca 65m3 ∙ t−1  s.ţ. předtím, neţ sníţení teploty způsobí 

významnou ztrátu stability pece. 

S cílem udrţovat vhodné podmínky spodní části vysoké pece a současně dosahovat 

injektáţe vyšších mnoţství oleje se injektuje aţ 130m3 ∙ t−1 s.ţ. kyslíko-uhelného směsi.V 

takovém případě se instalují kyslíko-uhelné přívodní trubky ve všech výfučnách 

navrţených k vyuţití pouze těţkého oleje. Olej a kyslík jsou přiváděny samostatně a olej 

musí být současně předehřátý na aţ 220 °C. Mnoţství obohacení kyslíkem je 7 aţ 9 %.[8] 

 

 
Obr. 6. Injektáţ redukčních činidel u stávajících vysokých pecí v zahraničí [8] 

 

 
Při nadměrných mnoţstvích injektáţe náhradních paliv na úrovni výfučen (a tedy 

vyšší úrovně kyslíku) dochází k výrazným změnám v rámci vysokých pecí, avšak, k 

dispozici je málo zkušeností a v tomto případě se kromě jiného stává dalším důleţitým 

faktorem bezpečnost. [8] 
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4  CHARAKTERISTIKA A SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH 

TYPŮ NÁHRADNÍCH PALIV 

4.1 Plynná paliva 

Přidávání různých druhů náhradních plynných paliv do vysoké pece ovlivňuje 

metalurgické pochody ve vysoké peci a také celkovou materiálovou a tepelnou bilanci. 

Injektáţ má dopad jak na spotřebu energií, kdy je  cílem především sníţení v nákladů na 

tunu surového ţeleza, tak na ţivotní prostředí.[16] 

Pro české hutní závody, vzhledem k technologii, lze uvaţovat s těmito vhodnými 

„dostupnými“ plyny: 

 zemní plyn 

 koksárenský plyn z vlastní produkce 

 degazační plyn. 

4.1.1 Zemní plyn 

V Severní Americe pracovalo v r. 1970 více neţ 70 vysokých pecí. V Evropě se 

naproti tomu injektáţ zemního plynu neujala jak z technologických, tak zejména 

z cenových důvodů. V Severní Americe je injektáţ od r. 1990 dominantní, obdobně jako 

v celém geografickém prostoru, kde je zemní plyn lehce dostupný a levný, ze 39 

severoamerických vysokých pecí 12 injektuje pouze zemní plyn a dalších 18 pecí injektuje 

zemní plyn spolu s dalším redukovadlem/palivem (uhlí, olej). Typické mnoţství 

injektovaného zemního plynu činí v Severní Americe 30 – 40  𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 s.ţ., nejvyšší 

mnoţství cca 155 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1s.ţ., spotřeba koksu pak poklesla na 310 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 s.ţ.[8] Sloţení 

zemního plynu přináší tab.8.. 

Tab.8: Složení zemního plynu [8] 

𝐂𝐇𝟒 

(% obj) 

𝐂𝟐𝐇𝟔 

(% obj) 

𝐂𝟑𝐇𝟖 

(% obj) 

𝐂𝟒𝐇𝟏𝟎 

(% obj) 

𝐂𝟓𝐇𝟏𝟐 

(% obj) 

𝐂𝐎𝟐 

(% obj) 

𝐍𝟐 

(% obj) 

90 - 99 0,3 – 4,5 0,1 – 1,2 0,1 – 0,8 0 – 0,3 0,1 - 1 0,5 - 3 
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Aby nedošlo k lokálnímu ochlazení nístěje a ke tvorbě polokoksu (sazí) je nezbytné 

zabezpečit pravidelné rozdělení zemního plynu po celém obvodu pece a jeho dobré smísení 

s větrem. Zemní plyn je na vstupu před výfučnami přiváděn kolmo k proudu větru nebo 

pod určitým úhlem nebo v případě důkladnějšího mísení v opačném směru. Znázornění 

injektáţe přináší obr.7. 

 

Obr.7:Schéma injektáţe  do výfučen[5] 

 

Spalování zemního plynu začíná v místech před výfučnami a stupeň i intenzita 

tohoto procesu závisí na smísení větru se zemním plynem.Rozbor rovnováţných konstant 

pro tyto reakce a údaje z tab.9 ukazují, ţe rozklad metanu je ukončen při teplotách nad 

1100 C. [5] 

Tab.9: Složení plynné směsi[5] 

Teplota 

(C) 

300 400 500 550 600 700 800 1000 1100 

𝑪𝑯𝟒 

(% obj.) 

96,9 86,2 62,5 46,7 31,7 11,1 4,4 0,5 0,2 

𝑯𝟐 

(% obj.) 

3,1 13,8 37,5 53,4 68,3 88,9 95,6 99,5 99,8 
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Při simulovaném průběhu procesu s přídavkem 100 𝑚3 zemního plynu se podíl 

přímé redukce wűstitu v důsledku významného vzrůstu podílu redukce vodíkem sníţil aţ 

na hodnotu cca 0,36. Tyto změny nebyly (při pokusných injektáţích prováděných 

v minulosti) při malých mnoţstvích injektáţe zemního plynu pozorovány. Příznivě se na 

rozsahu degradace koksu projeví menší rozsah Boudoardovy reakce, ostatní degradační 

vlivy však budou v důsledku významného prodlouţení pobytu koksu v dolním 

exponovaném místě koksového loţe podstatně zesíleny. Plynopropustnost koksového loţe 

je dále zhoršována i relativním zvětšením mnoţství kapalných produktů tavby 

připadajících na jednotku prosazovaného koksu, i zvýšeným objemem plynů vzniklých 

konverzí metanu před výfučnami.[15] 

Vliv injektáţe zemního plynu na teoretickou teplotu hoření paliva před výfučnami 

na základě zahraničních zkušeností ukazuje obr.8.[16] 

 

Obr.8: Vliv injektáţe zemního plynu do vysokých pecí na teoretickou teplotu hoření paliva před 

výfučnami[16] 

4.1.2 Karbonský a degazační plyn 

Uhelné loţisko je zdrojem uhlí i zásobníkem plynu. Těţba uhlí uvolňuje metan, 

který při koncentraci 5 aţ 15 % ve směsi se vzduchem je  výbušný. Proto je odsávána směs 

vzduchu s metanem jako tzv. degazační plyn. 
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Při klasické hlubinné těţbě uhlí je z uhlí degazací odstraňováno jen cca 7 % plynu 

Dobrá zaměnitelnost karbonského plynu se zemním plynem v podmínkách USA je patrná z 

následující tab. 10. [1] 

Tab.10:  Složení a výhřevnost karbonského plynu [1] 

Sorbovaný plyn Ložisko 

CH4 C2-C4 H2 
Inerty 

(%) 

O2 

(%) 

Výhřevnost 

 𝒌𝑱 ∙ 𝒎−𝟑  
(%) 

Potahotas 
Střední 

Appalachian 
96,87 1,40 0,1 2,09 0,17 39,418 

Pittsburgh 
Střední 

Appalachian 
90,75 0,29 – 8,84 0,20 36,216 

Kittaning 
Střední 

Appalachian 
97,32 0,01 – 2,44 0,24 38,673 

LowerHartshorne Arkoma 99,22 0,01 – 0,66 0,10 39,380 

Mary Lee Warrior 96,05 0,02 – 3,45 0,15 38,115 

Zemní plyn  94,40 4,90 – 0,40 – 39,753 

 

Pokud by bylo moţno tato náhradní paliva v rámci ČR injektovat, při přidávání 

plynného náhradního paliva by mohlo docházet k  těmto technologickým vlivům: 

 úspoře měrné spotřeby koksu 
 

 zvýšení bohatosti vsázky niţší potřebou zásaditých struskotvorných látek 

 

 sníţení měrného výskytu strusky 
 

 zvýšení měrného výskytu plynu ve spodní části pece (ve vztahu k přísadě 
koksu) 

 

 sníţení teploty hoření před výfučnami 
 

 změně intenzity protiproudu ve spodní části pece 

 

 změně struktury proudění plynu ve spodní části pece 
 

 změně prodyšnosti spodního pásma, zejména v oblasti pásma tvoření a stékání 
strusky¨ 

 

 změně intenzity hoření paliva 
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Metan obsaţený v karbonském resp. degazačním plynu reaguje s kyslíkem 

vysokopecního větru podle reakce 

(1)             kJ 41994 -      H                                     CO  H 2  O 
2

1
  CH o

298224   

,avšak přechodně vznikají také CO2 a H2O [7]. 

Shořením 1 kg C v proudu neobohaceného větru se tedy získá v případě pouţití 

koksu 5,21𝑚3plynu a v případě pouţití metanu 9,1𝑚3. V případě karbonského plynu (94%  

CH4 resp. plynu degazačního s(56% metanu)bude nárůst mnoţství plynu sice úměrně 

menší, přesto však bude vést k výraznému sníţení teploty před výfučnami. Vzniklý úbytek 

tepla je potřeba kompenzovat nejběţněji obohacením větru kyslíkem, dále zvýšením 

teploty dmýchaného větru, případně sníţením jeho vlhkosti.[17] 

Důlní degazace, spojena s těţbou degazačního plynu, byla v rámci ČR v OKR 

zavedena ke konci padesátých let.Při odčerpávání vznikajícího plynu dochází k jeho 

častému zředění přisáváním důlního ovzduší. V důsledku tohoto přisávání muţe degazační 

plyn obsahovat aţ 40% dusíku, detailní sloţení degazačního plynu znázorňuje tab. 11. 

 
Tab.11: Složení degazačního plynu [11] 

𝐂𝐎𝟐(% obj.) 𝐎𝟐(% obj.) 𝐍𝟐(% obj.) 𝐂𝐇𝟒(% obj.) 

3,8 3,2 33,0 60,0 

 

Primárním přínosem injektáţe uhlovodíkových náhradních paliv je úspora koksu. 

Běţně se charakterizuje koeficientem náhrady (záměny) kz, který je vlastně poměrem mezi 

úsporou koksu a mnoţstvím přidaného náhradního paliva [11].Srovnání vlivu injektáţe 

zemního a degazačního plynu a uhlí na spotřebu koksu přináší obr.9. 
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Obr.9:Vliv injektáţe zemního a degazačního plynu a uhlí na spotřebu koksu [11] 

 

Střední koeficient náhrady u zde uvaţované injektáţe zemního plynu je cca 1 kg 

koksu na 1 kg injektovaného plynu. V reálných případech lze očekávat při niţších 

injektovaných mnoţstvích plynu koeficient náhrady poněkud vyšší (do 1,2), při masivní 

injektáţi spíše niţší. 

4.1.3 Koksárenský plyn 

Ve Voestalpine Stahl GmbH v Linci [8]injektovali současně plyn a těţký topný olej 

do malých vysokých pecích č.5 a 6, jako standardní provozní postup při náhradě 70 % 

těţkého topného oleje za koksárenský plyn. V těchto pecích se pohybovalo průměrné  

mnoţství oleje 45,5 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1  taveniny a mnoţství koksárenského plynu 46,9 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1 

taveniny s celkovým mnoţstvím koksu 477,8 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1. 

Předpokládané maximum injektáţe koksárenského plynu na úrovni výfučny činí 

100 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1s.ţ.. Tento limit je nastaven tepelně chemickými podmínkami v peci. Vyuţití 

koksárenského plynu v procesu vysokých pecí jako redukční činidlo namísto jeho vyuţití 

jako palivo kdekoli jinde v zařízení můţe mít za následek sníţení emisí síry ze zařízení, 

protoţe část síry bude zachycena ve vysokopecním kalu.[18] 

Jeden kilogram koksárenského plynu nahradí 0,98 kg koksu nebo 0,81 kg těţkého 

oleje. Dále, náhrada redukčního činidla bohatého na uhlík, jako například koksu a těţkého 

oleje ve vysokopecním procesu redukčním činidlem s nízkým obsahem uhlíku, jako 
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například koksárenským plynem, způsobuje absolutní sníţení emisí 𝐶𝑂2z vysokopecního 

procesu.[8]Sloţení vyčištěného koksárenského plynu uvádí tab.12. 

Tab.12: Složení koksárenského plynu [8] 

𝑯𝟐 

(% obj.) 

𝑪𝑯𝟒 

(% obj.) 

𝑪𝑶𝟐 

(% obj.) 

CO 

(% obj.) 

𝑪𝒎𝑯𝒏 

(% obj.) 

𝑶𝟐 

(% obj.) 

𝑵𝟐 

(% obj.) 

𝑯𝟐𝑶 

(% obj.) 

55 - 60 22 - 28 2 - 4 6 - 8 3 - 2 0 - 1 2 - 4 2 - 3 

 

Koksárenský plyn má 3 – 5krát menší obsah uhlovodíků neţ plyn zemní a aţ 60 % 

čistého vodíku. Na druhé straně, relativně malý obsah uhlovodíků a vysoký obsah 𝐶𝑂2 a 

𝐻2𝑂 vede k niţším hodnotám uvolnění tepla při nedokonalém spalování. Schéma injektáţe 

koksárenského plynu je uvedeno na obr.10. 

 

Obr.10:Schéma injektáţe koksárenského plynu [8] 

 

Koksárenský plyn má koeficient náhrady ve srovnání se zemním plynem 

v rozmezí 2:1 – 2,5:1. Injektované mnoţství se pohybuje v rozmezí 30 – 300 𝑚3 ∙ 𝑡−1s.ţ. u 

různých vysokých pecí.[8] 

 

 



20 

 

 
SIKORA, M. Moţnosti injektáţe uhlovodíkových paliv do výfučen vysoké pece. VŠB- TU Ostrava, FMMI, 

2015 

 

V praxi se však pouţívá jen ojediněle z následujících důvodů. [9]: 

 Koksárenský plyn má nízký tlak a pro jeho vyuţití ve vysoké peci se musí stavět 

kompresní stanice 

 Hlavní výhřevnou sloţkou koksárenského plynu je vodík. Protoţe při jeho injektáţi 

nedochází k disociaci, nemá chladící účinek a neumoţňuje vysoké obohacení větru 

kyslíkem a tím intenzifikaci výroby. 

 I přes jeho čištění obsahuje kondenzované uhlovodíky (naftalen), která ucpávají 

rozvodné armatury. 

4.2 Pevná paliva  

4.2.1 Injektáž prachového uhlí do výfučen 

Uhlí má v metalurgických procesech řadu funkcí. Je vyuţíváno nejen jako zdroj 

tepla, ale i jako redukční prostředek, a má proto v současných technologiích 

nezastupitelnou úlohu. Metalurgické procesy v kombinaci s uhlím řeší zpracování i vyuţití 

různých odpadů. 

Uhlí se pouţívá jak ve své přirozené, tak upravené formě jako hlavní či vedlejší 

produkt některého procesu konverze uhlí.Injektáţ prachového (nebo granulovaného) uhlí 

do vysoké pece sniţuje náklady na výrobu surového ţeleza. Do začátku osmdesátých let se 

vyuţívala hlavně injektáţ oleje, i kdyţ změna cenových poměrů potlačila pouţívání oleje a 

do popředí se dostalo více vyuţívání uhlí. 

Od šedesátých letech dvacátého století se injektáţ uhlí vyuţívá ve vysoké peci v ARMCO 

(Ashland, Kentucky). Ze začátku bylo běţné mnoţství uhlí v rozmezí přibliţně 60-100kg 

prachového uhlí na jednu tunu vyrobeného surového ţeleza. V současné době je tendence 

přibliţování se hodnotám 300kg koksu na jednu tunu vyrobeného surového ţeleza 

s podílem 200kg injektovaného prachového uhlí. [19] 

V zóně intenzivního hoření před výfučnami je uhlí relativně krátkou dobu (5 

milisekund), takţe charakteristiky zplyňovacích reakcí jsou velmi důleţité pro efektivitu 

procesu injektáţe prachového uhlí. Zplyňování uhlí sestává z několika kroků, které jsou 

znázorněny na obr. 11. Nejdříve se uhlí ohřívá a pak se odpařuje vlhkost. Po dalším ohřevu 

dochází k odpařování těkavých sloţek. Pak se těkavé sloţky zapálí a tím dochází k jejich 
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zplyňování, čímţ dochází ke zvyšování teploty a zplyňování posledních zbytků 

prachového uhlí. Všechny tyto etapy následují okamţitě za sebou a dochází tak jejich 

částečnému překrývání. [9] 

 

Obr.11: Zplyňování uhlí [9] 

 

Základnímkonstrukčnímpoţadavkemnatechnologiiproinjektováníuhlíje: 

 Mletí uhlí. Uhlí musí být rozemleto na velmi jemné částice. Nejvíce se pouţívá 

prachové uhlí: přibliţně 60% podíl uhlí má velikost pod 75mikrometrů. 

Granulované uhlí má velikost trochu vyšší s rozměry do 1 aţ 2μm. 

 Sušení uhlí. Uhlí obsahuje není podstatný podíl vlhkosti od 8% do hodnot 

převyšujících 10%. Protoţe injektáţ vlhkosti zvyšuje redukční schopnost, měla by 

být odstraněna v co nejvyšší míře. 

 Přeprava prachového uhlí přes potrubí. Pokud jsou částice uhlí příliš malé, bude 

to bránit jejich pneumatickému přenosu a pohybu přes potrubí. Můţe to vést aţ ke 

vzniku malých nárůstů na uhlí z přepravního potrubí. 

 Injektáž prachového uhlí: rovnoměrně přes všechny výfučny. Při minimálním 

podílu koksu a maximálním podílu prachového uhlí by měla být dodrţena 

maximální symetrie injektáţe po obvodu.  

Při kaţdém kilogramu injektovaného uhlí se sniţuje spotřeba koksu přibliţně o 0,85 

aţ 0,95 kg.Při pouţití injektáţe prachového uhlí  se příleţitostně na hrotech trysky, nebo 

uvnitř objeví usazeniny (nánosy prachového uhlí). Tyto nánosy se dají jednoduše odstranit 
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přerušením přívodu prachového uhlí při zapnutém přívodu vzduchu nebo dusíku. Obr.12 

znázorňuje moţné problémy při injektáţi prachového uhlí do vysoké pece. [5] 

 

 

 
Obr.12: Problémy při injektáţi uhlí [5] 

Rychlost spalování se zvyšuje pokud: 

 Se zvyšuje podíl těkavých látek v uhlí 
 

 Se sniţuje velikost částic prachového uhlí 
 

 Se zlepší vzájemné promíchání koksárenského větru a prachového uhlí. 

 

Navíc, pokud se zvyšuje mnoţství injektování prachového uhlí, zvyšuje se podíl 

uhlí, které opustí oblast intenzivního hoření před výfučnami, aniţ bylo zplyněné. Různé 

druhy systémů pro intenzivní injektáţ uhlí do výfučen uvádí obr.13. 

Zplyňování uhlí závisí i na procentu těkavých látek. Pokud se pouţije uhlí s nízkým 

podílem těkavých látek, pak se relativně vysoký podíl uhlí nedokáţe zplynit v zóně 

intenzivního hoření před výfučnami a prostřednictvím koksárenského plynu se dostávají do 

zóny aktivního koksu. Tento nespálený podíl uhlí se spotřebuje během procesu, ale můţe 

ovlivnit distribuci plynu. Uhlí s vysokým podílem těkavých látek produkuje velmi velké 
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mnoţství plynu v oblasti intenzivního hoření. Pokud proces hoření plynu nebyl dokonalý 

vznikají saze. [9] 

 

Obr.13: Systémy pro intenzivní injektáţ uhlí [5] 

Koks na rozhraní mezi zónou intenzivního hoření a koksovým loţem v nístěji 

obsahuje větší mnoţství koksového prachu, jestliţe pracuješ vyššími rychlostmi injektáţe. 

Pro dosaţení dobré kvality a výkonu se musí zajistit obvodová symetrie, která je zobrazena 

na obr. 14. [9] 

 

 

 

 

 

Obr.14:  Schéma výfučen: a)normální provoz,          b) s výpadkem jedné výfučny [8] 

Pro optimalizovaný vysokopecní proces je kritickým faktorem proudění plynu 

uvnitř vysoké pece. Je potřeba udrţet rovnováhu mezi prouděním plynu v centrální oblasti 

vysoké pece a okrajovými oblastmi při stěnách. Největší odchylka od kruhové symetrie 

nastane, kdyţ se do konkrétní výfučny  uhlí neinjektuje.[8,19] 
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5. VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ UHLÍ NA 

EFEKTIVNOST INJEKTÁŽE PRACHOVÉHO UHLÍ 

DO VYSOKÉ PECE 

 
Při injektáţi prachového uhlí největší problémy nastávají při je vysokém obsahu 

popela. Proto je potřeba vhodnými testy vybrat typ uhlí. Z tohoto důvodu byly provedeny 

analýzy a spalovací testy pro čtyři druhy uhlí z různých dolů: Sarakhs, Sangrood, 

Karrnozd, a Tabas. [20]V tab.13. je uvedena analýza čtyř typů uhlí. 

Tab. 13: Analýza uhlí pro injektáž[20] 

 
(%) 

Uhlí 
Vlhkost 

(%) 

Těkavé látky 

 (%) 

Popel 

(%) 

Pevný uhlík 

(%) 
Minerály 

Sarahs 10 29 10 51 11,6 

Sangrood 8 26 11 55 12,4 

Karzmozd 11 34 10 34 11,3 

Tabas 9 21 11 57 12,9 

Přijatý 

rozsah 
<10 10 - 40 <10 45 - 85 <11,6 

 

Můţeme si povšimnout, ţe odchylky jsou jen v malém rozsahu. Vlhkosti uhlí 

z dolu Karmozd je o něco vyšší neţ u ostatních typů. Obecně platí, ţe obsah vlhkosti v uhlí 

v tomto rozsahu není příliš důleţitá, protoţe prachové uhlí je před injektáţí do vysoké pece 

vysušeno.  

Obsah popela v uhlí Sangrood a Tabas  je mírně nad běţným rozsahem. Obsah 

popela lze optimalizovat změnou oplachování.  Obsah těkavých látek uhlí  Karmozd je 

vyšší neţ u ostatních, ale uhlí s vysokým obsahem těkavých látek jsou vhodné pro injektáţ 

do vysoké pece.  Pevný uhlík uhlí má dobrý potenciál být aplikován do vysoké pece 

vzhledem k poklesu vyuţití koksu. Z tohoto důvodu,je uhlí typu Tabas nejvhodnější 

variantou pro injektáţ. Obsah minerálů u všech typů uhlí je nad horním limitem rozsahu. 

To je vzhledem k vysokému obsahu popela a síry u těchto uhlí. Takţe podle toho je uhlí 

typu Sarakhs a Karmozd vhodné pro injektáţ v tomto ohledu. [20]Tab.14 ukazuje 
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chemickou analýzu popela v uhlí. Mnoţství 𝐴𝑙2𝑂3 , ve vztahu k CaO jsou vysoké, coţ 

ukazuje vhodnost uhlí pro injektáţ. 

 

Tab.14: Chemická analýza popela z uhlí[20] 

Uhlí 
𝑺𝒊𝑶𝟐 

(%) 

𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 

(%) 

𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 

(%) 

CaO 

(%) 

𝑲𝟐𝑶 

(%) 

ZnO 

(%) 

𝑪𝒖𝟐𝑶 

(%) 

𝑻𝒊𝑶𝟐 

(%) 

𝑷𝟐𝑶𝟓 

(%) 

𝑺𝒐𝒓𝒈 

(%) 

Sarakhs 47,00 25,2 4,5 11,3 0,9 2,1 1,9 1,6 0,2 5,3 

Sangrood 35,6 24,6 8,5 7,1 2,6 5,4 8,1 2,1 0,2 5,8 

Karzmozd 45,1 24,8 12,9 2,9 3,2 2,5 1,8 2,5 0,1 4,2 

Tabas 40,5 22,7 7,8 12 2,1 3,8 3,8 1,8 0,1 5,4 

 

Uhlí Karmozd má nejvyšší poměr kyselých zásadních oxidů, takţe je nejvhodnější 

pro injektáţ. [20] 

 

5.1 Injektáž prachového uhlí v TŽ, a.s 

Rok 2013 byl v podniku Třinecké ţelezárny, a.s. ve znamení náběhu  projektu pro 

injektáţ prachového uhlí na obě provozované vysoké pece. 

Dodavatel technologie, firma Paul Wurth s. a., dodala technologii s dynamickým 

distributorem prachového uhlí. Pro konkrétní podmínky byl zvolen vertikální mlýn 

s maximálním výkonem mletí na úrovni 40 𝑡 ∙ ℎ𝑜𝑑−1, coţ při aktuální produkci odpovídá 

injektáţi prachového uhlí v mnoţství přibliţně 150 𝑡 ∙ ℎ𝑜𝑑−1s.ţ. 

Před zakoupením uvedené technologie se v TŢ se jako náhradní palivo vyuţívaly 

různé druhy olejů v mnoţství 40 𝑡 ∙ ℎ𝑜𝑑−1 s.ţ. Tato úroveň poslouţila jako zahajovací 

mnoţství pro injektáţ prachového uhlí a během roku 2014 přesáhlo injektovaného 

mnoţství 110 𝑡 ∙ ℎ𝑜𝑑−1s.ţ. [21] 

Pro úspěšnou realizaci bylo v rámci podniku bylo nutno realizovat:  

 Výstavbu mlýnice velmi jemného uhlí o zrnitosti pod 0,09 mm  

 instalaci zásobníkového sila s moţností dávkování prachového uhlí do 

vysokých pecí 
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 instalaci technologie injektáţe do dvou vysokých pecí  

Záměr spočíval v nahrazení koksu(v mnoţství cca 140 - 175 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1s.ţ.) prachovým 

uhlím v mnoţství 120 – 150 𝑘𝑔 ∙ 𝑡−1. Faktor ekvivalence byl předpokládán nejméně 85 %.  

Na instalaci zařízení na injektáţ prachového uhlí (PCI) do vysoké pece existuje 

mnoho dodavatelů, z nichţ kaţdý má specifický způsob jak zajistit vyšší jmenované 

funkce v praxi. Nejdůleţitější funkcí takovéhoto zařízení je jeho spolehlivost, protoţe 

provoz pece se musí zastavit do jedné hodiny od přerušení dodávky prachového uhlí. 

Schéma technologie PCI v TŢ, a.s. přináší obr.15. 

Obr.15: Schéma technologie PCI TŢ, a.s. (převzato a upraveno z [22]) 

 

Pro náběh PCI byl zvolen pouze jeden druh uhlí z důvodu vhodného řízení procesu 

a snadnějšího vyhodnocování. Uhlí se mele na zrnitost menší neţ 90𝜇𝑚  (min 80%), 

zbytková vlhkost se pohybuje pod 1% a uhlí je doprovázeno dusíkem v tzv. husté fázi. 

Problémem byla bezpečnostní opatření pro provoz zařízení mletí a sušení uhlí, došlo  

k úpravám technologie. Evropská norma povaţuje jako limitní obsah kyslíku 14% avšak 

uhlí, zvolené pro náběh má tento limitní obsah podstatně niţší.  

Po  krátkodobých zkouškách byl zahájen kontinuální provoz injektáţe uhlí do VP 4 

a zhruba za dva týdny do VP 6. Na začátku kontinuálního provozu PCI na VP 6 i VP 4 
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byla injektáţ přerušena jednak z důvodu poruchy ventilu přísunu uhlí do dopravního 

zásobníku, jednak z důvodu seřizování zásobníku pro injektáţ uhlí.  

Zavedením injektáţe uhlí došlo především k podstatnému zlepšení chodu pecí a ke 

zlepšení vyuţití plynu. Vyuţití plynu se zvýšilo, došlo ke zvýšení jeho výhřevnosti. 

Odvody tepla nejprve poklesly, poté byly stabilizovány. Obě pece pracují s vícesloţkovým 

sypáním. Díky injektáţi uhlí a obohacení větru kyslíkem výrobnost vysokých pecí je 

výrazně vyšší. [22] 

Byl proveden kvalitativní rozbor jedné z moţných variant olejo-(okujo)-uhelné 

směsi. Tento rozbor byl zajišťován za účelem získání podrobných fyzikálně- chemických 

vlastností, zejména olejo – uhelné směsi. Vzorky oleje byly odebrány z karburační stanice 

VP4. Vzorek mletého uhlí byl odebrán přímo ze zásobníku uhlí injektáţního zařízení na 

VP4.  

Za účelem kontroly kvality provedených vstupních surovin byla provedena řada 

dílčích technických, instrumentálních a technologických analýz, vedoucí k vyhodnocení 

charakteristiky těchto látek. Rozbor a sloţení uhlí, oleje a zaolejovaných okují uvádí tab. 

15. [23] 

Tab.15:Základní technická analýza vzorků[23] 

Analytický ukazatel Vzorek č. 1 (uhlí) Vzorek č. 2 (olej) Vzorek č. 3 (okuje) 

𝑾𝒂(%) 0,72 0,0004 0,11 

𝑨𝒂(%) 7,04 0,0005 𝟏𝟎𝟎,𝟔𝟔∗∗) 

𝑽𝒅𝒂𝒇(%) 31,99 95,71 _∗∗∗) 

𝑪𝒂(%) 81,6 87,9 2,67 

𝑯𝒂(%) 4,95 10,1 0,89 

𝑵𝒂(%) 0,92 0,189 0,09 

𝑺𝒕
𝒅(%) 0,59 2,26 0,06 

𝑶𝒂(%) ∗) ∗) ∗) 

𝑷𝒅(%) 0,021 0,0015 0 

𝑾𝒕
𝒓(%) 1,7 - 12,0 
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𝑸𝑺
𝒂 (𝑴𝑱 · 𝒌𝒈¯𝟏) 32,58 43,55 3,09 

𝑸𝑺
𝒅𝒂𝒇

(𝑴𝑱 · 𝒌𝒈¯𝟏) 32,32 43,55 _∗∗∗∗) 

𝑶𝒊
𝒓(𝑴𝑱 · 𝒌𝒈¯𝟏) 38,43 43,0 _∗∗∗∗) 

 

Cílem uvedených analýz bylo zejména zjištění energetického obsahu, přínosu ţádoucích a 

neţádoucích komponent vstupních do vysokopecního procesu, a to s ohledem na kvalitu 

vyráběného surového ţeleza, ochranu ţivotního prostředí a rovněţ technologických 

parametrů, ţádoucích z hlediska vlastní technologie injektování. 
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6. ZÁVĚR 

 
Základní otázkou při porovnávání výhodnosti přidávání náhradních paliv, zejména 

netradičních náhradních paliv je správné mnoţství, ve kterém náhradní palivo dokáţe 

nahradit koks ve všech jeho funkcích ve vysoké peci.  

Průběh celého vysokopecního pochodu je výrazně ovlivňován jakostními  

parametry uhlovodíkových paliv, které jsou do vysoké pece dmýchané spolu 

s vysokopecním větrem. Z analyzovaných poznatků vyplývá, ţe vyuţívání uhlovodíkových 

paliv ve vysokopecním procesu je efektivní a představuje nedílnou součást moderní výroby 

surového ţeleza. Pozornost by měla být věnována i vyuţívání uhlovodíkových látek 

z různých odpadních materiálů. Technologie injektáţe topných olejů, zemního, plynu a 

prachového uhlí jsou  zvládnuty.  

Injektáţ uhlí, která je jiţ v našich podmínkách aplikována, umoţňuje vyuţívat i 

levnější druhy uhlí, případně i uhlí hnědé. Zavedením injektáţe prachového uhlí  v TŢ, a.s. 

došlo především k podstatnému zlepšení chodu pecí i ke zlepšení vyuţití plynu.Zvýšila se i 

výrobnost vysokých pecí.  

Koeficient zaměnitelnosti pro konkrétní provoz, kde má být technologie injektáţe 

náhradních paliv vyuţívána je obtíţné odhadnout předem. U běţně pouţívaných 

náhradních paliv, které se jiţ běţně v provozu vyuţívají  je prognóza snadnější. U paliv 

alternativních se specifickými vlastnostmi je odhad koeficientu záměny nesnadný.  

Ověření dopředně stanoveného koeficientu ve vysokopecním procesu lze 

pochopitelně provést aţ po instalaci technického zařízení pro přípravu a injektáţ plynu. 

Toto zařízení  nelze  zkušebně nebo prozatímně instalovat, proto neumoţňuje prakticky 

ověřit, jak se technologie injektáţe karbonského plynu uplatní i v dosti odlišných 

podmínkách.  

Závěrem lze konstatovat, ţe meze injektáţe náhradních paliv jsou v České 

republice dosti vysoké a je zde vytvořen obdobný prostor jako v jiných vyspělých zemích. 

Aţ do hranice injektáţe prachového uhlí cca 150 kg.t
-1

 s.ţ. je limitujícím faktorem (za 

předpokladu ideálního průběhu) funkce koksu jako palivo/redukovadlo.  
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