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INFLUENCE OF COKE STRUCTURE ON THE
REACTIVITY AND STRENGTH AFTER REACTION
WITH CO2
The paper describes study of influence of coke structure on the reactivity and strength. Porosity of six cokes was observed by microscope analysis and results were compared to reactivity and strength after reaction with CO2. The result
of this observation acknowledge dependence between coal properties, charge preparation (charge of one coal, blend of
coals), coke texture (inert material), important coke properties as strength, reactivity and porosity.
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1. ÚVOD
Textúrne a štruktúrne vlastnosti koksu patria medzi
progresívne metódy a zahŕňajú stanovenie anizotropie,
pórovitosti a stenovitosti koksu, ktoré nadväzujú na
stanovenie reaktivity a pevnosti koksu [1].
Pre posúdenie priebehu tvorby koksu a jeho vlastností je dôležitá znalosť štruktúry koksu, ktorá je daná
pórovitosťou a hrúbkou bunkových stien. Štruktúrne
usporiadanie koksu je dané typom uhlia a jeho vlastnosťami, hustotou vsádzky, teplotou a rýchlosťou karbonizácie [2]. Na základe hodnotenia pórov a stien koksu
je možné posúdiť priebeh karbonizácie, rozsah a rozdelenie inertných zložiek, trhlinatosť koksu a odhaliť
príčiny zhoršenej kvality koksu, ako aj navrhnúť opatrenia pre zlepšenie jeho kvality [3].
Distribúcia inertných častí v koksovej hmote a ich
množstvo má vplyv na utváranie stavby koksu. Vplývajú na tvar, veľkosť pórov a hrúbku stien. Mechanická
pevnosť koksovej hmoty je závislá na pórovitosti. Pre
reaktivitu bude naopak rozhodujúci stupeň disperzie
tuhej fázy kvantifikovaný niektorým parametrom porézneho systému (objem pórov alebo ich povrch), kým
póry v rámci textúrnej pórovitosti budú mať úlohu pre-

dovšetkým transparentných ciest sprostredkujúcich
pohyb látok do reakcie vstupujúcich a z reakcie vystupujúcich [1].

2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
Pre danú experimentálnu časť bolo karbonizovaných
šesť monovsádzok uhlia, ktoré boli pripravené z jedného druhu uhlia. Dané uhlia boli rozdelené podľa
príslušného typového rozboru podľa normy STN 44
1346 do jednotlivých typov. Ďalej sa vyznačovali rozdielnym zastúpením macerálových skupín. Obsah popola bol v rozmedzí od 5 do 7,7%.

Fig. 1. Surface of coke sample

Fig. 2. Microscopical coke samples, magnification 40x
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Po skarbonizovaní daného uhlia boli z koksu odobraté vzorky (kusový koks), ktoré boli zaliate do zmesi
z epoxidovej živice a xylénu. Na vytvrdenie vzorky sa
použilo aj tužidlo. Vzorka sa zalisovala a vybrúsila. Pre
vyplnenie pórov koksu sa vzorka vložila do epovaku,
následne sa zbrúsila malá vrstvička povrchu vzorky
a opäť sa zaliala spomínanou zmesou. Tento proces
sa opakoval až do zaplnenia pórov na povrchu vzorky,
fig. 1.
Mikroskopické stanovenie percentuálneho objemového podielu stien a pórov koksu sa vykonával v polarizovanom svetle za použitia okuláru s osovým krížomzväčšenie 10×, imerzným objektívom 40×, so stolčekom
pre posun v smeroch x, y a za použitia vyhodnocovacieho počítadla. Vyhodnocovalo sa 400 bodov. Na fig. 2 sú
vzorky jednotlivých koksov.
Výsledky stenovitosti a pórovitosti koksov sú zhrnuté v tab. 1. Pomerom stenovitosti a pórovitosti sa stanovila hutnosť daného koksu [3].
Table 1. Amount of coke walls, porous, reactivity and
strength
Amount of Amount
Coke coke walls of porous
„S” [%]
„P”[%]

„S/P ”

CRI

CSR

1

22.60

77.40

0.29 – najredší

50.1

31.3

2

41.00

59.00

0.69 – stredne
hutný

27.7

51.5

3

30.75

69.25

0.44 – najredší

54.9

25.8

4

36.00

64.00

0.56 – riedky

37.5

46.9

5

29.00

71.00

0.40 – najredší

58.6

24

6

31.25

68.75

0.45 – najredší

61.9

27.8

Koks 1,5 a 6 bol najredší, čo vyplývalo z povahy pórov,
ktoré sa pri mikroskopickej analýze javili veľké a to aj
v stene textúrnych domén. Steny koksu boli oslabené
a tenké, čo malo priamy vplyv na reaktivitu a hlavne
pevnosť koksu po reakcii s CO2, fig. 3. Aj keď bol koks
vyrobený z kvalitného koksového uhlia, kde bol predpoklad, že ich reaktivita a pevnosť bude veľmi dobrá,
reálne hodnoty týchto parametrov boli opačné (tab. 1).
U koksov 2, 3 a 4 boli hodnoty hutnosti v širšom rozsahu. Tento jav bol spôsobený vlastnosťami použitých
uhlí ako index puchnutia, plasticita a dilatácia.

Fig. 3. Influence of porosity on the reactivity and strength
after reaction with CO2

3. ZÁVER
Pri hodnotení vplyvu pórovitosti na reaktivitu koksu vyplýva, že čím bol koks pórovitejší, tým bola jeho
reaktivita vyššia. U pevnosti koksu to bolo naopak,
čím bol koks pórovitejší, tým sa pevnosť znižovala. Na
správanie sa koksu po reakcii s CO2 vplýval nielen percentuálny podiel pórov ale aj ich charakter a povaha
stien koksu. Tieto závery dokladuje aj práca [4], kde
autor hovorí, že nízka pórovitosť súvisí so širším rozložením pórov a ich hrubšieho povrchu.
Keďže vsádzky pre sledovaný koks v tejto práci boli
zámerne miešané len z monovsádzok (uhlie jedného
druhu a typu), potvrdzuje to poznanie, že aj keď je
vsádzka pre výrobu koksu miešaná z veľmi kvalitného uhlia z pohľadu koksovacích vlastností, nie vždy
je vyrobený koks dostatočne vyhovujúci po pevnostnej
stránke.
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