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 Abstrakt 

 

Bakalářská práce je zaměřená na znečištění ovzduší při výrobě koksu na koksárenské baterii. 

Konkrétně na emise tuhých znečišťujících látek. V úvodu práce je rozbor literárních rešerší 

s důrazem na emisní limity stanovené příslušnými kontrolními orgány Evropské unie a nové 

technologie používané ve světě. V dalších kapitolách je výroba koksu rozdělena do několika 

technologických uzlů a jsou zde sledovány konkrétní emisní úniky, jejich hodnota i četnost 

měření. Analýza je prováděná ve srovnání se třemi koksárenskými závody 

v Moravskoslezském kraji, jsou zde uvedené i emisní limity a skutečný objem znečištění, 

který je přepočtený na jednu tunu vyrobeného koksu. Ve shrnutí je zhodnocen dopad 

znečištění, možné způsoby regulace a minimalizace environmentálního zatížení 

koksárenským průmyslem. Poslední kapitolou je závěr, ve které je stručně shrnut obsah práce.  

 

Klíčová slova: koksárenská baterie, koks, tuhé znečišťující látky, emisní limit, uhelná vsázka 

 

 

 

Abstract 

 

The Bachelor work is focused on environmental pollution during the coke production on oven 

coke battery. Specifically, the emissions of solid pollutants. In the introduction, the analysis 

of literature search with an emphasis on the limits fixed by the competent supervisory 

authorities of the European Union and the new technology used in the world. In subsequent 

chapters, the production of coke is divided into several technology entity and are monitored 

specific emission leaks, their value and frequency measurements. The analysis is carried out 

in comparison with the three coking plants in the Moravian-Silesian region, listed here as well 

as the limits and the actual amount of pollution that is converted to one tonne of coke. In 

summary evaluates the impact of pollution, possible ways to control and minimize the 

environmental load coking industry. The last chapter is the conclusion, which is a brief 

summary of the work. 
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ÚVOD 

Moravskoslezský kraj a jeho hlavní město Ostrava začalo v posledních letech klást 

stále větší důraz na kontrolu a sledování míry znečištění životního prostředí. Jedná se 

o dlouhodobý problém týkající se zejména špatné kvality ovzduší. Právě průmysl a energetika 

jsou výraznými zdroji znečištění ovzduší nejen v Ostravě, ale i v celém světě. Proto Evropská 

unie, stát a jednotlivé kraje nastavují legislativní opatření a přísnější emisní limity 

pro podniky ve svém kraji, které mohou svou podnikatelskou činností přispívat k znečištění 

životního prostředí. Tyto limity jsou součástí integrovaných povolení.  Integrovaný přístup 

k ochraně životního prostředí byl zakotven v legislativě EU směrnicí 2008/1/ES o integrované 

prevenci a omezování znečištění. 1  Do českého právního řádu je evropský předpis 

transponován zákonem č. 6/2002 Sb., o integrované prevenci. [15] 

Hutnictví a koksárenství má v Moravskoslezském kraji svou dlouholetou tradici 

a koks tvoří důležitou součást naší průmyslové výroby. Koks je nejvíce využíván 

v metalurgickém průmyslu k výrobě surového železa a dále se v menší míře používá 

v ocelářství, ve slévárenství, v chemickém průmyslu a také například k bezdýmnému topení 

v průmyslu i v domácnostech. V roce 2012 se v  Moravskoslezském kraji vyrobilo 2 376 066 

tun koksu. Na základě provedených měření bylo z tohoto objemu výroby vypuštěno do 

ovzduší 165 tun tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL). Tyto hodnoty jsou evidovány 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství.  

Se samotnou výrobou koksu v koksárenských bateriích je spojeno mnoho 

fyzikálněchemických reakcí, při kterých vzniká koksárenský plyn, a při jednotlivých 

technologických činnostech dochází během tohoto procesu k únikům TZL do ovzduší. 

Kompletní proces koksování je ovšem velice rozsáhlý, a proto je rozdělen do několika 

technologických uzlů. Proces výroby koksu začíná zpracováním a dopravou uhelné vsázky do 

uhelné věže a dále následují činnosti na koksové baterii. K těmto činnostem patří obsazování, 

karbonizace, vytlačení koksu z komory, hašení koksu a třídění koksu. Při těchto činnostech 

a zejména při otopu koksárenské baterie, až po úpravu již vyrobeného koksu může docházet 

k úniku znečišťujících látek.  

                                                 

 

1 Nyní je uvedená směrnice nahrazena směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích.  
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Tato bakalářská práce se zabývá únikem TZL do ovzduší při výrobě koksu 

v jednotlivých technologických uzlech. V první části práce je literární rešerše, která je 

zaměřena na popis technologických uzlů výroby koksu. Dále jsou zde publikace a články 

zabývající se používáním tradičních technologií při výrobě koksu, jejich vlivem na množství 

emisí TZL a jejich modernizaci, opravami a inovacemi, které mají množství emisí snížit. 

Ve druhé kapitole jsou popsány jednotlivé technologické uzly výroby koksu na koksárenské 

baterii. Další kapitola se zabývá množstvím unikajících TZL v jednotlivých technologických 

uzlech výroby koksu, emisními limity a také četností měření těchto úniků. V poslední kapitole 

je zhodnocení unikajícího množství TZL, zavedení nových technologií do výroby koksu 

a zkušenosti s těmito technologiemi ve světě. Cílem práce je zhodnotit současnou míru 

znečištění TZL v jednotlivých technologických uzlech výroby koksu, zjistit jaké kroky 

podnikly koksovny v Moravskoslezském kraji, aby míru dopadu znečištění snížily a poukázat 

na přetrvávající prostor pro zlepšení.  
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1 LITERÁRNÍ REŠERŠE  PRO DANOU 

PROBLEMATIKU 

Bakalářská práce se zaměřuje na znečištění ovzduší TZL v jednotlivých technických 

uzlech při výrobě koksu. Základním zdrojem literatury o dané problematice je publikace 

Koksárenství. [1] V této knize jsou detailně popsány jednotlivé technologické uzly výroby 

koksu, vysvětleny základní principy vzniku koksu a jevy, které výrobu koksu doprovází. Jsou 

zde jednotlivé otopy koksárenské baterie, obsazování v sypném i pěchovacím provozu, 

koksovací komora i vytlačení koksu.  Tato kniha je základní teoretickou oporou práce. 

Bohužel téměř neřeší vliv výroby koksu na ovzduší. Nejsou v ní žádné studie ani 

předpokládané množství TZL.  

Významnou publikací je Draft Reference Document on Best Available Technigues for 

the Production of Iron and Steel (BAT) - Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích 

(Integrovaná prevence omezování znečištění). [4] Účelem tohoto dokumentu je poskytovat 

podporu evropskému procesu politického rozhodování ze strany zákazníků vytvářením 

vědeckých reakcí na politické výzvy, které mají socioekonomickou i vědeckotechnologickou 

dimenzi. Představuje výsledek výměny informací mezi členskými státy EU, dotyčnými 

průmyslovými odvětvími a nevládními organizacemi se zaměřením na ochranu životního 

prostředí. Pro účely této práce byla stěžejní pátá kapitola, která se věnuje koksárenským 

zařízením. BAT popisuje úniky TZL do ovzduší v jednotlivých technologických uzlech při 

výrobě koksu, jsou zde popsány jednotlivé aktuální zdroje emisí v různých členských státech 

EU srovnávané s hodnotami vykazovanými u zařízení starších 20 let.  

Samostatnému systému regulace tlaku PROven2 se věnuje článek Reducing emissions 

at coke ovens with the Pressure Regulation System „PROven“. Pomocí systému individuální 

regulace tlaku v každé komoře zvlášť se sníží objem emisí o více než 30 %, což představuje 

objem plynu, který vzniká na počátku koksovacího procesu a výsledkem této nové 

technologie je bezemisní koksovací proces. Mezi hlavní charakteristiky systému PROven 

patří omezení hnací síly pro vznik emisí pomocí regulace tlaku v každé koksovací komoře 

podle měnícího se objemu vznikajícího surového plynu po celou dobu koksovacího cyklu, 

instalace regulátorů tlaku pro každou koksovací komoru a provoz předloh v sacím režimu. 

                                                 

 

2 PROven - Pressure Regulated Oven – komora s regulací tlaku 
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Systém PROven není určen jen pro nové koksovny, ale byl namontován dodatečně např. 

u baterie v August Thyssen Hüte. [12] Schéma technologie PROven je na následujícím 

obrázku. 

 

Obr.1:  Schéma technologie PROven  

Článek „Identification and monitoring of environmental indicators to evaluate the 

requalification of a cokemaking  plant” přináší výsledky monitorování hutního závodu 

Servala SpA, který leží na pobřeží Trieste a nachází se v blízkosti obydlené oblasti. Cílem je 

vyhodnotit vliv realizovaných opatření a dostat provoz hutního závodu do mezí 

environmentálně přijatelných limitů. Obnovení environmentální způsobilosti bylo zaměřeno 

na snížení znečištění s důrazem na emise tuhých částic a za tímto účelem bylo provedeno 

přesné kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení všech možných interních zdrojů emisí. Sběr 

dat byl proveden tak, aby se co nejvíce dodržela evropská legislativa pro výměnu 

a harmonizaci dat navrženou v dokumentu BREF nejlepších dosažitelných technologií BAT. 

První závada spočívala v nevhodné volbě spáry mezi svorníky a otočnými pouzdry, protože 

tato spára nebyla dostačující pro velké teplotní dilatace. To se projevilo častým zadíráním, 

které omezovalo účinnost otevíracího servomechanizmu na výtlačném stroji a vyžadovalo tak 

manuální zásah obsluhy. Proto byla zavedena revize všech kloubových spojů a oprava 
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svorníků tak, aby se vytvořila dostatečná dilatační spára. Další abnormální situací během 

procesu obsazování byly nežádoucí výrony surového plynu, který unikal přes mechanická 

těsnění realizovaná mezi sférickým koncem teleskopů plnícího vozu a kónickým osazením 

poklopů. Příčinou byla prasklina způsobená opotřebením nebo občasnými tepelnými rázy 

a nebylo možno zajistit účinné utěsnění plnících otvorů. Oba problémy se vyřešily náhradou 

rámů pro poklopy plnicích otvorů. Dalšího zlepšení se ve vztahu k fázi obsazování komor 

dosáhlo optimalizací vertikálního polohování a utěsněním spojení teleskopického rukávu 

s plnicím otvorem. [11] 

Na 34. Mezinárodní koksárenské konferenci se jednalo o nejnovějším vývoji 

na světových trzích s koksem, předkládaly se dosažené výsledky snižování emisí společností 

FIBSI a jednalo se rovněž o opravě topných stěn koksárenské baterie. Firma FIBSI dokončila 

desetiletý vývoj metodiky prodloužení životnosti baterií a zavedla nové řešení s názvem RPR-

SL Technology, které bylo cíleně vyvinuto pro environmentálně přínosné ošetření mikrotrhlin 

po keramickém svařování zdiva. Pro keramické svařování jsou dva typy prášků PRP-SC 

a RPR-GC, které se používají pro opravy velkých trhlin a děr. Po provedení oprav byla 

komora obvykle dobře odgrafitována, což se projevilo vyššími emisemi prachu z komína. 

Nové výrobky zaručují snížení emisí prachu až o 70 %. Pravidelná aplikace PRP-SL 

v intervalu tří až šesti měsíců navíc zajistila výrazné snížení průměrných prachových emisí 

z baterie díky vyšší těsnosti soustavy komora - topné kanálky - strop baterie a to bez zanesení 

regenerátorů. [17] 

Na 33. Mezinárodní koksárenské konferenci se řešila vybraná témata. Protože patří 

úspora energií a omezování znečišťování ke klíčovým světovým prioritám, musí koksárenský 

průmysl zdokonalovat využívané technologie a zařízení. Společnost Paul Wurth Italia 

zprovoznila novou koksárenskou baterii č. 3 v koksovně ZKZ Dillingen v Německu, pro 

kterou byly použity nejmodernější projekční nástroje a zařízení s cílem dosáhnout nejlepších 

environmentálních výsledků. Pro srovnání: u nás měla společnost Arcellor Mittal dříve 

v provozu 11 koksárenských baterií s minimálním environmentálním vybavením 

a produkovala ročně 3,2 mil. t koksu. Nyní jsou v provozu tři koksárenské baterie a roční 

produkce klesla na 1,5 mil. t koksu. Dále zde najdeme popis opravy koksárenské baterie č. 8 

koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. v Ostravě. Jedná se o baterii typu Still 

s pěchovacím provozem s celkovým počtem 54 komor ve dvou blocích. Ve třech etapách byly 

postupně vyzděny všechny pilíře i s výměnou výplně regenerátorů, upravilo se kotvení 
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baterie, byla provedena výměna nebo repase dalších prvků obložení baterie, topné a drobné 

aparatury a výměna předlohy a části sacího potrubí. Je plánována modernizace přesávání 

plnících plynů a vybavení koksárenské baterie ministoupačkami. Tato opatření sníží úniky 

TZL z otopů a při obsazování komor. Dalším diskutované téma je únik emisí ze dveří 

koksoven, který představuje stále vážný problém, s nímž se potýkají operátoři koksoven. 

Dodržení stále přísnějších požadavků environmentálních předpisů často vyžaduje enormní 

rozsah ručního čištění a rozsáhlé údržbářské činnosti. Pro čištění dveří a rámů koksovacích 

komor existuje celá škála pokrokových postupů čištění. Využití těchto technologií přináší 

prokazatelné výsledky a jasně viditelné environmentální přínosy. [19] 

Projednání čtvrté dceřinné Direktivy 96/62/EC k Direktivě IPPC na kvalitu ovzduší 

v Evropské unii a její dopad současné evropské koksovny upozorňuje článek La Reveu de 

Métallurgie. Nová direktiva vyžaduje cílovou hodnotu 1 mg.m-3 benzo(a)pyrenu v ovzduší 

a nynější snahou je implementace této cílové hodnoty do konce roku 2012. Na mnoha 

koksovnách toto není možné splnit. Operátoři koksoven jsou povinni přijmout veškerá 

opatření v rámci BAT, aby se požadovanému limitu přiblížili. Technická opatření na 

minimalizaci emisí benzo(a)pyrenu se budou soustřeďovat na optimalizaci tlakových 

podmínek v koksovací komoře, jakož i na zdokonalení systémů těsnění na výrobních 

zařízeních a zavíracích mechanismech. Nejideálnější způsob, jak zajistit plnění požadavků 

cílové hodnoty benzo(a)pyrenu, je implementace technologií na snižování emisí, vyvinutých 

v Deutsche Montan Technologie GmbH, jako například PROven nebo inovační systém 

těsnění dveří na koksovacích komorách. U schvalování nových koksoven v Německu se 

budou dohlížející orgány touto cílovou hodnotou orientovat. [10] 
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2 POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY KOKSU 

NA KOKSÁRENSKÉ BATERII  

Proces koksování uhlí, označovaný rovněž jako karbonizační, je založený na řízeném 

ohřevu uhlí, který se provádí bez přístupu vzduchu. [3] Při koksování zahřívají spaliny 

z topení uhelnou vsázku nepřímo při běžné teplotě 1150 - 1350 °C až na teplotu 

1000 - 1100 °C po dobu 14 - 28 hodin, přičemž doba trvání je závislá například na šířce pece, 

hustotě uhlí a na požadované kvalitě koksu. [8] Ohřev uhlí může být nepřímý, tzn. přes stěnu 

nebo přímý, který je v přímém styku s nosičem tepla. Uhelná vsázka umístěná v komoře 

je oboustranně zahřívána přes boční topné stěny spalinami topného plynu. [3] 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, samotný proces výroby koksu je velice rozsáhlý. 

Technologii výroby koksu na koksárenské baterii můžeme rozdělit do několika 

technologických uzlů. 

2.1 Uhelná služba  

Z hlediska vzniku TZL se předkládaná práce tímto uzlem již dále zabývat nebude, 

protože se jedná o tzv. předúpravu uhlí a nesouvisí přímo s výrobou koksu na koksárenské 

baterii. Uhelná služba zahrnuje procesy spojené s manipulací s uhlím, zejména to jsou 

následující etapy: 

- Vyklápění uhlí, kdy se uhlí vyklopí z vlaků na přepravní systém, případně na složiště. 

- Skládka uhlí na kryté skládky, kde je uhlí v zásobnících podle jednotlivých druhů. 

Z technologického hlediska je dlouhodobé skladování uhlí v krytých skládkách 

nevhodné, protože se nauhličuje a mění se jeho technologické vlastnosti. Delším 

skladováním se koksovací vlastnosti uhlí nezlepšují, spíše zhoršují. Během skladování 

stoupá obsah kyslíku, klesá spékavost a plasticita.  

- Přepravu uhlí, která může probíhat přepravními uzly mimo budovu nebo po silnicích.  

- Přípravu uhlí, kterou se rozumí promíchávání ve vrstvách, míšení v zásobnících 

a drcení. 

- Zavážení uhelné věže pomocí zavážecích vozů nebo se uhelná směs na uhelnou věž 

naváží pásovými dopravníky. [5] 
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2.2 Otop koksárenské baterie  

Jednotlivé soustavy pecí, které se dnes ve světě používají, se od sebe odlišují různou 

konstrukcí a způsobem vytápění. Je zcela zřejmé, že efektivita výběru vhodné konstrukce 

a odpovídajícího technologického provedení koksárenské baterie je dána kombinací 

následujících funkcí: 

- Výroba koksu z uhelné směsi požadované kvality a možností širšího zastoupení 

různých uhelných druhů. 

- Minimalizace emisí. 

- Minimalizace provozních nákladů a pracovní síly. 

- Minimalizace spotřeby tepla. 

- Spolehlivost, dlouhá životnost a jednoduchost údržby. [17] 

Topné kanálky slouží ke spalování topného plynu. Kvůli stabilitě zdiva 

a stejnoměrnému rozdělení topného plynu jsou topné stěny rozděleny do dvaceti šesti až 

dvaceti osmi topných kanálků. Ve spodní části každého topného kanálku je hořák pro 

koksárenský plyn, otvor pro vstup vzduchu, popřípadě i otvor pro vstup vysokopecního nebo 

směsného plynu. Každý topný kanálek může být samostatným topným elementem. Topné 

stěny jsou z dinasového materiálu nejvyšší jakosti. [1] 

Regenerátory jsou uzavřené prostory pod koksovacími komorami a topnými stěnami, 

vyloženými šamotovou výplní, které slouží k regeneraci tepla spalin 3. Tyto spaliny mají při 

východu z topných stěn teplotu asi 1 400 °C. Tato teplota je nižší než teplota plamene, ale 

vyšší než teplota topných kanálků, jež se měří optickým pyrometrem. Spaliny mají při této 

vysoké teplotě značný tepelný obsah využívající se v regenerátorech, kde se předává větší část 

tepla na mřížovou výplň. Spaliny se ochladí na teplotu 300 °C a s touto teplotou jsou pak 

vedeny do kouřových kanálů a do komína. Výplně regenerátorů mohou být mřížkové, nebo 

tvárnicové, přičemž tvárnicová má větší účinnou plochu, klade zhruba poloviční odpor 

k proudícímu plynu. Jejich největší výhodou je malá možnost zanášení prachem 

z vysokopecního plynu. [1]  

Hlavní charakteristiky systémů soustav pecí se liší v uspořádání regenerátorů, topných 

kanálků v topných stěnách, způsobem spalování plynu, rozvodem topného plynu, popřípadě 

                                                 

 

3 Zplodiny hoření plynu a vzduchu se nazývají spaliny. 
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rozvodem vzduchu a druhem používaného plynu. Otopy mohou být např. Giprokoks (PVR), 

Koppers cirkulační, Otto, Still, nebo UCB. V Moravskoslezském kraji se používá k vytápění 

koksárenských baterií při výrobě koksu systém Koppers cirkulační, Giprokoks (PVR) a Still.  

2.2.1  Koppersovy pece s  cirkulačním topením  

Tyto pece se začaly stavět asi v roce 1928 a velmi rychle se rozšířily. Využívají se 

u nich dvojčitých topných kanálků s cirkulací spalin. Podstatou cirkulačního topení je 

zřeďování koksárenského plynu, který hoří ostrým a krátkým plamenem, přídavkem vlastních 

spalin. Tím se dosáhne toho, že se snižuje rychlost hoření, prodlužuje se plamen a se zvyšuje 

stejnoměrnost vytápění po výšce topného kanálku. [1] 

Vytápění koksárenských baterií se provádí vysokopecním plynem o průměrné 

výhřevnosti 3,0 MJ.m-3. Ta je upravována přídavkem koksárenského plynu ve směsných 

stanicích na jednotlivých koksárenských bateriích, případně i přes propojovací potrubí 

vysokopecního a koksárenského plynu (takto upravený plyn je uváděn pod názvem směsný 

plyn) nebo koksárenským plynem o průměrné výhřevnosti 17 MJ.m-3.  

2.2.2  Giprokoks (PVR) 

Velkoprostorové baterie PVR byly vyvinuty v projekčním ústavu Giprokoks 

v bývalém Sovětském svazu začátkem šedesátých let dvacátého století. [6] Tyto pece 

používají stropní převáděcí kanály, avšak se značným zlepšením topení ve výšce komory. 

PVR pece se nejprve stavěly s topnými kanálky střídavě spojenými otvory nahoře i dole. 

Topné kanálky jsou dvojčité s cirkulací spalin. Současně se spaluje plyn v sudých, nebo 

lichých topných kanálcích v celé topné stěně. Regenerátory jsou podélné, ale kvůli 

rovnoměrnějšímu rozdělení plynů jsou též děleny příčnou stěnou. Při topení jsou na obou 

stranách baterie vždy dva sousední regenerátory vtahové a další dva odtahové. Každý díl 

regenerátoru je spojen jednou řadou kratších šikmých kanálků a jednou řadou delších šikmých 

kanálků se dvěma topnými stěnami. Zavedením dvojích šikmých kanálků odpadla nutnost 

stavby křížového kanálu, jako je tomu u Koppersových pecí. Přívod koksárenského plynu je 

boční, stejně jako u systému Koppers. Při topení koksárenským plynem se v jedné topné 

periodě ohřívá vzduch ve všech sudých regenerátorech a přichází do lichých topných kanálků, 

kam se rovněž přivádí i koksárenský plyn. Po změně topení se předehřívá vzduch v lichých 
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regenerátorech. Zvláštností tohoto systému je to, že průřez cirkulačního otvoru u dna topných 

kanálků je možno zasunutím tvárnic měnit a tím působit na stupeň cirkulace spalin. [1]  

2.2.3  Pece soustavy Still  

Předchozí uvedené soustavy pecí používaly jednostupňové spalování, to znamená, že 

plyn se spaloval najednou s plnou dávkou vzduchu ve spodku topného kanálku. Firma Still již 

od roku 1925 zavedla vícestupňové spalování. Spalovací vzduch se přivádí po dávkách 

rozdělovacími kanálky z obou stran topného kanálku, a to zpravidla ve čtyřech nebo pěti 

výškách. Spalovací vzduch se přivádí stupňovitým rozdělením v dělicí stěně do čtyř otvorů 

nad sebou. Tím probíhá postupné spalování plynu přiváděného v celém množství ke dnu 

topného kanálku a topná stěna se tím zahřívá rovnoměrněji po celé výšce. Spalování 

vysokopecního plynu nastává v místech, kde se plyn stýká se vzduchem z protilehlého 

kanálku a hoří tedy rovněž několika plameny nad sebou. [1] 

2.3 Obsazování komor vsázkou  

Přeměna uhelné vsázky na koks začíná obsazením komory koksárenské baterie 

vsázkou, po které následuje až několikahodinová karbonizace a končí vytlačením žhavého 

koksu z komory. Při koksování se používají dva základní způsoby dopravy uhlí do koksovací 

komory. Podle tohoto způsobu se rozlišují baterie se sypným a pěchovacím provozem.  

2.3.1  Obsazování komor vsázkou v  sypném provozu   

Nejprve se plnící vůz naplní vsázkou pod uhelnou věží. Poté se přistaví dveře komory 

a uzavře se na strojové i koksové straně komora baterie. Stoupačka zůstává odpojena 

od předlohy a její poklop se otevře. Připraví se výtlačný stroj, srovnávací tyč a plnící vůz 

s uhlím se ustaví přesně nad otevřená víka komory. Pak se do plnících otvorů spustí posuvné 

nástavce, otevřou se uzávěry násypek a po spuštění vyhrnovacího zařízení se začne plnit 

komora. Kvůli zrovnoměrnění hustoty vsázky se obvykle napřed vypouštějí krajní zásobníky 

a komora se doplňuje ze středních. Ke konci plnění komory se vyrovnává náplň několikerým 

pohybem srovnávací tyče z výtlačného stroje a  vytvoří tak sběrný prostor pro odvod plynů. 

Po skončení srovnávání se posuvné nástavce zásobníků plnícího vozu nadzvednou, uzavřou se 

plnící otvory a vůz odjede k novému naplnění pod uhelnou věž. Aby během tohoto procesu 

nenastávaly zbytečné ztráty plynu a okolí nebylo obtěžováno dýmem, provádí se dnes 
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bezdýmné obsazování. Při tomto způsobu se komora připojí na předlohu hned, když se začne 

plnit uhlím a do stoupačky se tryskou vpustí pára, která injekčním účinkem stahuje plyny 

z komory do předlohy. Tlak páry musí být nejméně 588 kPa, aby se dosáhlo potřebného 

podtlaku v koksovací komoře. Toto obsazování je dokonalejší při dvou předlohách na baterii 

než při jedné. Bezdýmným obsazováním se také zvyšuje bezpečnost při práci u plnících 

otvorů. Zamezuje vznícení plynů a vyšlehnutí plamene. Používá se plnících vozů s odsávacím 

a čistícím zařízením pro plyny vznikající při plnění. Tyto vozy snižují množství škodlivých 

exhalací a používá je firma Koppers. [1] 

2.3.2  Obsazování komor vsázkou v  pěchovacím provozu  

Při pěchovacím provozu se komora obsazuje zasunutím upěchovaného hranolu z boku 

při otevřených dveřích na strojní straně. U tohoto typu provozu se nesrovnává uhlí tyčí, 

ale používá se pěchovací zařízení, které je součástí výtlačného stroje. Bezdýmné obsazování 

se používá i u pěchovacího způsobu. Aby bylo odsávání parní tryskou účinné, musí být 

dveře komory na koksové straně uzavřeny. 

2.4 Koksování  neboli karbonizace černého uhlí  

Koksování černého uhlí v koksárenských pecích probíhá následně po obsazení komor 

vsázkou. Nejdůležitější částí je koksovací komora. Je to prostor, který je tvořen stěnami pece, 

podlahou a klenbou. Po obou stranách je uzavřen dveřmi ze žáruvzdorného zdiva a stěny 

koksovací komory udržují teplotu asi 1 000 až 1 300 °C, takže uhlí přichází už při plnění do 

styku se žhavými stěnami. [2] 

2.4.1  Koksovac í komora  

Výrobní kapacita baterie je limitována rozměrem koksovací komory a jejich počtem. Šířka 

komory se zvětšuje od strojní strany baterie ke koksové straně baterie pro ulehčení 

vytlačování koksu.           

Ministoupačka – pomocný odvod surového koksárenského plynu při plnění 

Stoupačka – hlavní odvod surového koksárenského plynu 

SS - strojní strana baterie uzavřená dveřmi 

KS - koksová strana baterie uzavřená dveřmi 
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Obr.2:  Koksovací komora pro sypný provoz 

Karbonizace v koksovací komoře je proces, při kterém se černé uhlí 

zahřívá v uzavřených prostorách na vysokou teplotu, tedy asi 1 000 °C 4  bez přístupu 

vzduchu. Během tohoto procesu se uvolňují prchavé látky z paliva a vzniká pevný produkt – 

koks a plynné produkty – surový koksárenský plyn. Podle teploty můžeme rozlišovat 

karbonizaci nízkoteplotní do 550 °C, středněteplotní 5 s teplotou do 800 °C a vysokoteplotní 

do 1 000 °C. 

Nízkoteplotní karbonizace probíhá od 350 do 550 °C a během tohoto procesu nastávají 

nejvýraznější změny složení i vlastností vsazeného uhlí. Černé uhlí má při nízkoteplotní 

karbonizaci nejvyšší stupeň změn. Průběh těchto změn se sleduje a umožňuje tím stanovit pět 

základních koksovacích vlastností černého uhlí, jeho spékavost, plasticitu, puchnutí, 

rozpínavost a smršťování v opět ztuhlém stavu. Vzniklým produktem nízkoteplotní 

karbonizace je polokoks, nízkoteplotní dehet a plyn. Polokoks je křehký, vzhledem připomíná 

nezralý koks a obsahuje ještě asi 5 až 10 % prchavé hořlaviny. 

                                                 

 

4 Ve zvláštních případech se koks zahřívá na teploty ještě vyšší, je to tzv. kalcinace koksu.  
5 Hlavní rozklad uhelné hmoty lze považovat za ukončený při teplotě 800 °C, zvyšuje-li se teplota, nenastávají 

žádné zásadní změny. Proto se koksování odlišuje jen názvem. 
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Koksování černého uhlí probíhá při vysokoteplotní karbonizaci v koksovací komoře. 

Zde se nejprve při postupném zvyšování teploty od stěn vsazené uhlí vysušuje, odstraňuje 

se  hygroskopická voda, krystalová voda popelovin a popřípadě i plyny jako oxid uhličitý, 

metan a dusík. Při dalším zvýšení teplot na 250 – 300 °C nastává první rozklad uhelné hmoty 

za vzniku oxidu uhličitého, vody a sirovodíku. Později se začíná uvolňovat oxid uhelnatý, 

metan a jiné uhlovodíky. Pronikavější rozklad uhelné hmoty nastává při teplotách do 400 °C  

a vyvíjejí se při něm ve větším množství dehtové páry a vyšší uhlovodíky. Při  teplotách 

do 450 °C se dostává černé uhlí do plastického stavu a začíná se tvořit čpavek. Při teplotě 

asi  500 °C je ukončeno odštěpování kapalných produktů za vzniku nízkoteplotního koksu. 

Vodík, kyslík a dusík se odštěpují při další zvyšování teploty do  1 000 °C. [1] 

Karbonizační zplodiny, které vznikají při koksování, se odvádějí stoupačkou 

do předlohy k dalšímu zpracování na chemickou část koksovny. Karbonizace plynárenská, při 

níž je hlavním výrobkem plyn a která nemá zvláštní nároky na jakost vzniklého koksu, 

v současné době již dožívá. Koks zůstává v komoře, odkud se po ukončení procesu koksování 

z pece vytlačí a ochlazuje vodou.  

2.5 Vytlačování  koksu z pece 

Proces vytlačování již vytvořeného koksu je stejný při sypném i pěchovacím provozu. 

V praxi to vypadá tak, že se na baterii zaznamenává čas, kdy byly jednotlivé komory 

obsazeny. Podle těchto záznamů se sleduje doba dokončení koksování. Obsazování komor 

vsázkou a tím i vytlačování koksu se děje podle určitého programu. Po ukončení procesu 

koksování se komora odpojí od předlohy a otevře se stoupačka, přičemž se pro kontrolu zapálí 

plyny, které unikají z komory. Je-li plamen dlouhý a svítivý, není koks ještě dostatečně 

odplyněn a poklop stoupačky se ještě zavře. Komora se poté znovu připojí na předlohu.  

Pokud zapálený plyn má krátký bezbarvý plamen, svědčí to o ukončení karbonizace. 

Tento ukazatel je ovšem v současné době jen pomocný. Moderní koksovny mají dnes již 

propracovanější systémy řízení otopu baterií. Jedná se o tepelně hydraulický režim, v němž je 

s pomocí výpočetní techniky a speciálních algoritmů řízení dosaženo řádného koksování 

uhelné vsázky. Podmínkou je ovšem dobrý stav zdiva topných stěn koksárenské komory 

a jejich pravidelná údržba, stejně jako technologická kázeň při provádění jednotlivých 

technologických operací. [2] 
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Těsně před vytlačováním koksu se před koksovací komoru přistaví výtlačný stroj, 

vodící a hasicí vůz. Dalším krokem k vytlačení koksu z komory je odstavení dveří na strojové 

i koksové straně. Těsnící plochy dveří i rámů je nutno očistit od usazenin při každém 

vytlačení koksu, protože později při větším množství usazenin netěsní a další jejich údržba 

je obtížnější. Samotné vytlačování koksu se musí uskutečnit v co nejkratším čase, aby nedošlo 

ke spalování koksu a poškození stěn koksovací komory natavením, neboť se při otevřených 

dveřích koks v komoře spaluje. U odstavené komory se prohlédne stoupačka a je-li třeba, 

vyčistí se od uhlíkatých usazenin a současně se překontroluje vstřikování čpavkové vody pro 

chlazení plynu. Pak se připraví výtlačný stroj a posune se tak, aby výtlačná tyč byla přesně 

před koksovým hranolem, a z vodícího vozu se zasune do otevřených dveří vodící koš. 

Současně se na koksové straně přesně přistaví vodící a hasicí vůz. Koks, který je tlačený 

z komory výtlačnou tyčí, padá do hasicího vozu. Ten se při tlačení koksu posouvá tak, aby 

se na jeho plošině vytvořila rovnoměrná vrstva koksu. Nestejnoměrné rozdělení koksu 

na plošině hasicího vozu zvyšuje vlhkost koksu, protože se na uhašení koksu se musí použít 

mnohem více vody. Při výstupu žhavého koksového hranolu se sleduje, zda teplota stěn 

kokovací baterie byla ve všech místech rovnoměrná. Tmavší skvrny nebo pruhy na žhavém 

hranolu nám ukazují, že teplota stěny byla v určitých místech nižší.6 [1] 

2.6 Hašení koksu   

Koks, který se právě vytlačil z jednotlivých komor koksárenské baterie na hasicí vůz, 

má teplotu cca 1100 °C. Je zapotřebí ho co nejrychleji zchladit, aby při styku se vzduchem 

nehořel a nedocházelo k jeho ztrátám. Ke zchlazení se používá buď mokré chlazení, 

tzv. hašení koksu, kdy se koks chladí sprchováním vodou nebo suché chlazení koksu, 

resp. kombinované chlazení koksu. [9] 

Klasická instalace mokrého hašení se skládá z hasicího vozu, hasicí věže a koksové 

rampy. Koks vytlačený z komor padá do hasicího vozu, který zaveze elektrická lokomotiva 

pod hasicí věž. Zde se žhavý koks uhasí sprchou vody a vysype se z hasicího vozu na šikmou 

koksovou rampu, která slouží pro odpaření vody k dochlazení koksu. Hašení koksu se 

využívá v mnohých státech, protože je po technologické stránce velmi jednoduché a jeho 

                                                 

 

6  Ještě lépe lze tyto skvrny nebo pruhy sledovat na žhavých stěnách prázdné koksovací komory ihned po 

vytlačení koksu.  
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investiční náklady jsou minimální. Při tomto hašení žhavého koksu přichází jeho tepelná 

kapacita nazmar ve formě páry, která odchází z hasicí věže do ovzduší spolu s plynnými 

nečistotami a také se tím koks navlhčuje.  

Princip suchého chlazení spočívá v tom, že se teplo koksu přenáší inertním plynem na 

soustavu parních kotlů vyrábějících páru, takže se získá ochlazený koks téměř bez vody 

a ohřátý plyn, který lze využít k výrobě páry. Zavádění suchého chlazení do koksoven je 

zpravidla velmi obtížné, mnohdy zcela nemožné. Jeho další nevýhodou je značná tvorba 

prachu při dopravě a třídění koksu, značné opotřebování lopatek ventilátoru koksovým 

prachem v plynu a nezaručená výroba páry, pro niž musí být zpravidla náhradní zdroj. [1] 

 

Obr.3:  Model hasící věže pro koksárenskou baterii OKK Koksovny, a.s.  [13] 
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2.7 Třídění koksu  

Po dochlazení se koks dopravuje z koksovací rampy pásovými dopravníky do třídírny 

koksu.  Zde se koks třídí podle velikosti od hrubého zrna k jemnému. Koks vysokopecní 

(hrubý koks) se třídí na roštových třídírnách. Drobný koks, který propadne přes rošty, se pak 

dopravuje do jemné třídírny, kde se dále rozděluje podle velikosti. K třídění se používají také 

sítové třídiče, ve kterých se třídí jednotlivé drobné sorty koksu. Vytříděné druhy koksu se pak 

skladují v zásobnících, odkud se nakládají do vagónů. Zde se váží, případně postřikují 

vápenným mlékem proti prašnosti a odesílají se k dalšímu zpracování nebo k odběratelům. 

U hutních koksoven se vysokopecní koks dopravuje pásy přímo k vysokým pecím.  
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3 ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH  TECHNOLOGICKÝCH 

UZLŮ Z POHLEDU VZNIKU A MNOŽSTVÍ  EMISÍ 

TZL 

V jednotlivých technologických uzlech výroby koksu vznikají TZL. TZL jsou všechny 

pevné částice hmoty, které jsou rozptýleny v ovzduší nebo ve směsi plynů se vzduchem. Na 

koksovně se jedná o malé částice uhlí, koksu nebo prachu. Částice větší než 5 µm jsou při 

vdechování zadrženy v dýchacích cestách, částice menší než 0,25 µm se vzhledem ke svým 

malým rozměrům začínají chovat jako plynné molekuly. Nejnebezpečnější a s největším 

dopadem na naše zdraví jsou střední frakce částic od 0,25 do 5 µm, protože pronikají až do 

terminálních partií dýchacích cest. TZL sebou unášejí i jiné znečišťující látky, hlavně 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Nejznámější je benzol(a)pyren, u něhož byly 

zjištěny negativní genotoxické a karcinogenní vlastnosti. [18] Jejich druh i množství se 

v jednotlivých technologických uzlech liší. V některých uzlech výroby nedochází k měření 

úniků TZL. Nejedná se o cílené zamlčení hodnot znečištění, ale v určitých místech by bylo 

měření příliš složité nebo naopak příliš ovlivněné okolním prostředím. Na otevřených 

prostranstvích, kde působí různé povětrnostní podmínky, není možné dostatečně objektivně 

a spolehlivě změřit míru znečištění a konkrétní množství unikajících TZL.  

Existují technologické uzly výroby koksu na koksárenské baterii, kde se hodnoty nejen 

TZL měřit musí. Každý průmyslový provozovatel musí získat integrované povolení 

na základě žádosti u příslušného krajského úřadu a zařízení s významným negativním 

přeshraničním vlivem povoluje Ministerstvo životního prostředí. Jak již bylo v úvodu 

zmíněno, je integrovaný přístup k ochraně životního prostředí ve směrnici 2010/75/EU 

o průmyslových emisích a do českého právního řádu je evropský předpis transponován 

zákonem č. 6/2002 Sb., o integrované prevenci. [15] Nejdůležitějším právním dokumentem 

EU je Direktiva Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Představuje pokročilý 

způsob regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Hlavním principem integrované prevence je 

podpora preventivního přístupu při snižování znečištění. [14] Na základě integrovaného 

povolení jsou stanoveny příslušné emisní limity pro jednotlivé technologické uzly na 

koksovně a také četnost měření. Emisní limit představuje nejvyšší přípustné množství 

znečišťující látky, stanovené skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné 

do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší.  
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Vyjadřuje se jako:  

- hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech,  

- hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času,  

- hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti, 

- jako počet pachových jednotek na jednotku objemu nebo  

- jako počet částic znečišťující látky na jednotku objemu.7 

Na následujícím obrázku je zobrazeno schéma koksárenské baterie se sypným 

způsobem provozu a jeho hlavní zdroje emisí. Jak je ze schématu patrné, k úniku emisí 

dochází v každém technologickém uzlu výroby.  

 

Obr.4:  Schéma koksárenské baterie se zobrazením hlavních zdrojů emisí TZL[4] 

1. Zavážení pecí, 2. Stoupací potrubí, 3. Dveře koksové pece a dveře vyrovnávače, 4. 

Vytlačování koksu, 5. Koks – hasicí vůz, 6. Koksový dok, přeprava koksu, prosévání koksu, 

7. Hašení koksu, 8. Komín systému topení 

                                                 

 

7 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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3.1 Plnění obsazovacího stroje  

Obsazovací stroj se plní předem namíchaným uhlím z uhelné věže do zásobníku 

obsazovacího stroje. Emise do ovzduší, které vznikají během přesypu z uhelné věže do 

zásobníků obsazovacího stroje, se neměří. Jedná se totiž o technologický proces na volném 

prostranství, kde by měření nemělo téměř žádnou vypovídací hodnotu. Vznikající emise 

během plnění obsazovacího stroje se považují za minimální, protože je vsázka vlhčena. 

3.2 Otop koksárenské baterie  

Emise TZL do ovzduší vznikají již při ohřevu plynu v regenerátoru, kde unáší částice 

výplně regenerátoru a také samotnou vyzdívku koksárenské baterie. Následující tabulka udává 

hodnoty jednotlivých druhů otopu koksárenské baterie používaných v podnicích v našem 

kraji. V tomto technologickém uzlu výroby koksu dochází k velkému znečištění. Koncentrace 

znečišťujících látek TZL jsou kontinuálně měřeny na komínu koksárenské baterie 

za provozních podmínek ve vlhkých spalinách. Průtok spalin v komínu koksárenské baterie je 

průměrně 90 000 m3.h-1 V případě otopu Koppers-cirkulační a Giprokoksu ve společnosti 

Arcelor Mittal Ostrava a.s. je v integrovaném povolení uvedena i četnost měření znečištění. 

U otopu Koppers-cirkulační se měření provádí kontinuálně, tzn. nepřetržitě a v případě 

Giprokoksu se měří TZL jednou ročně. Měření se provádí na fotometrickém principu.  

Tab.1:  Limity integrovaného povolení podle typu otopu koksárenské baterie  

Druh otopu 

Koksárenské baterie 
Koppers - cikulační Still 

Giprokoks (PVR 

s cirkulací spalin) 

Podnik 
Arcelor Mittal Ostrava a.s., 

Třinecké železárny a.s. 
OKK a.s. Koksovna 

Svoboda 
Arcelor mittal Ostrava 

a.s. 

Znečišťující látky TZL, OC (TOC) TZL, OC (TOC) TZL, OC (TOC) 

Hodnota emisního 

limitu8 
50 mg.m-3 50 mg.m-3 50 mg.m-3 

Kategorie zdroje Velké znečištění Velké znečištění Velké znečištění 

 

                                                 

 

8 Vztažné podmínky 5 % O2 pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za 

normálních podmínek. 
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3.3 Obsazování komory uhlím  

Podle způsobu obsazení komory uhelnou vsázkou nastávají rozdílné úniky 

TZL a v obou případech se jedná o velký zdroj znečišťování. Únikem emisí se rozumí vývin 

kouřové vlečky s charakteristickým zabarvením při obsazování koksovacích komor. 

Tyto úniky se hodnotí vizuálně a pro účely stanovení emisních toků se eviduje ročně u každé 

koksárenské baterie minimálně 250 vizuálních hodnocení intenzity a doby trvání emisí 

při obsazování. Každé vizuální hodnocení zahrnuje obsazování dvou koksovacích komor 

a musí se provádět výhradně za denního světla. Hodnocení provádí pozorovatel ze stropu 

baterie, z místa, odkud je viditelná případná kouřová vlečka při obsazování a je nutno 

zohlednit směr větru. Po dobu obsazování se sleduje čas trvání úniku emisí.  

3.3.1  Sypný provoz  

Obsazování koksovací komory uhlím pomocí plnícího vozu je proces, kdy se uhlí sype 

plnícími otvory ve stropě koksovací komory. Při tomto způsobu plnění se plyn odsává 

z každého plnícího otvoru za současného odsávání ve stoupačkách pomocí parní injektáže. 

Emise unikající z komory při obsazování jsou částečně strhávány parními ejektory do předloh, 

větší části pak likvidovány v zařízení, které zabezpečuje odsávání emisí vznikajících během 

plnění, jejich spálení a vyprání spalin v mokrých pračkách. Musí být zabezpečen trvalý 

provoz tohoto zařízení a poruchy musí být postaveny na stejnou úroveň, jako poruchy 

ovlivňující výrobu a proto stejně rychle opravovány. Plnící vůz je vybaven dvěma jednotkami 

pro likvidaci emisí a každá z nich je určena pro dva plnící otvory, z nichž jsou emise 

odsávány před teleskop. Spalovací vzduch je ve značném přebytku přisáván otvory 

v teleskopech. Následující tabulka udává základní emisní faktory pro plnění koksovací 

komory se sypným způsobem provozu. Výpočet emisního toku TZL je v příloze č. 1. [20] 

Tab.2:  Základní emisní faktory pro plnění koksovacích komor se sypným způsobem 

provozu 

Podnik Znečišťující látka Emisní faktor EF(pl)z (g.s-1) 

Arcelor Mittal 

Ostrava a.s. 

TZL 133,846 

OC (TOC) 17,963 

Četnost měření 
Min. 250 vizuálních hodnocení v intervalu 1 kalendářního 

roku (denní světlo). 

EF(pl)z  - základní emisní faktor pro plnění koksovacích komor bez omezení úniku plnících 

plynů při plnění (g.s-1) 



21 

 

 

BĚLEŠ, D. Znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami při výrobě koksu na koksovně. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

3.3.2  Pěchovací provoz  

Při tomto způsobu obsazování vznikají emise TZL do ovzduší při samotném 

pěchování a také při obsazování komory napěchovaným uhelným hranolem. Proces pěchování 

začíná v pěchovací bedně, kde se vsypává uhlí ze zásobníku pomocí podavače. Pěchovací 

kladiva, která jsou umístěna nad pěchovací bednou, se pohybují ve vertikální poloze a pěchují 

uhlí do požadované hustoty a výšky. Výsledný tvar je hranol. Minimální množství emisí TZL 

vzniká u přesypu uhlí a pohybu kladiv, kdy při zpětném pohybu vzhůru vyhazují uhlí do 

ovzduší. Pěchování je automatizováno, proto se může pěchovat při pohybu výtlačného stroje, 

kde dochází ke zvýšení emisí TZL do ovzduší při přemístění výtlačného stroje po kolejích 

např. od uhelné věže k předem stanovené komoře. Pěchovací zařízení je umístěno v nitru 

výtlačného stroje, kde se eliminuje vliv povětrnostních podmínek na proces pěchování. 

 Proces obsazování má také vliv na vznik TZL a jejich únik do ovzduší. Tento proces 

není možné zcela chránit od povětrnostních vlivů, také není možné vždy ovlivnit kvalitu 

napěchování hranolu a technický stav zařízení. Hranol se uvolní ze sevření pěchovací bedny 

a pomocí tyče je vsunut do koksovací komory. Při vsunování hranolu dochází k úniku plynu 

z komory okolo uhelného hranolu, který je zapříčiněn stykem vlhkého uhlí a horkých stěn 

v koksovací komoře, kdy tento plyn už není možné odsát do předlohy přes stoupačku. Také 

může dojít k rozpadu uhelného hranolu před koksovací komorou, např. použitím nekvalitní 

uhelné vsázky nebo závadou na pěchovacím zařízení. Vypadlé uhlí se musí odstranit a při tom 

dochází k emisím TZL za přispění povětrnostních vlivů. U tohoto způsobu plnění se používá 

na českých koksovnách likvidace plnících plynů převáděním do vedlejší komory. Výpočet 

emisního toku TZL je v příloze č. 1. 

Tab.3:  Základní emisní faktory pro plnění koksovacích komor koksárenské baterie 

s pěchovacím způsobem provozu s likvidací plnících plynů do vedlejší komory  

Podnik Znečišťující látka Emisní faktor EF(pl)z (g.s-1) 

Arcelor Mittal Ostrava 

a.s. 

TZL 76,308 

OC (TOC) 10,241 

Třinecké železárny a.s. 
TZL 45,525 

OC (TOC) 6,110 

Četnost měření 
Min. 250 vizuálních hodnocení v intervalu 1 kalendářního 

roku (denní světlo). 
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3.4 Vytlačování koksu z  komory 

Proces vytlačování koksu z komory koksovací baterie probíhá za přispění výtlačného 

stroje, vodícího vozu, plnícího vozu nebo stroje obsluhy stropu a hasicího vozu. 

Při vytlačování dochází k úniku TZL přes otevřenou stoupačku, která nemůže být uzavřená. 

Mohlo by totiž dojít k přetlaku v komoře a k vyšlehnutí plamenů na některý provozující stroj 

při procesu vytlačování. Další únik TZL do ovzduší na vodícím vozu je eliminován pomocí 

odsávání do odprašovací předlohy, kde prach je odsáván do odprašovací stanice. I přes toto 

opatření dochází k úniku TZL, protože není možné všechen únik TZL do ovzduší zachytit. Při 

přesypu žhavého koksu z vodícího vozu do hasicího vozu vzniká prostor, který není možné 

zakrýt. Důvodem je buď hoření koksu, nebo pohyb hasicího vozu při pojezdu pod vodícím 

vozem.  

V tomto technologickém uzlu výroby koksu může docházet k velkým únikům TZL, 

proto je považován za velký zdroj znečišťování ovzduší. Tato část výroby je z hlediska emisní 

problematiky rozdělena na dvě fáze. Odplynění koksu v koksovací komoře a vlastní vytlačení 

koksu. Fáze odplynění začíná odpojením stoupačky od předlohy a následným otevřením víka 

stoupačky vytlačované koksovací komory a tím propojení komory s ovzduším před 

vytlačením koksu a končí samotným vytlačením koksu. Otevřením stoupačky se uvolňuje tlak 

v koksovací komoře a před vytlačením se koksovací komora odvětrá od zbytkového plynu. 

Tato operace trvá zhruba deset až patnáct minut. Druhá fáze zahrnuje časový úsek od otevření 

dveří koksovací komory určené k vytlačování po odjezd hasicího vozu k hasicí věži. Pro 

vyčíslení hodnot se předpokládá, že je vytlačován již dobře vyzrálý koks. V opačném případě, 

kdy koks nebude zcela vyzrálý, dochází při převozu koksu pod uhelnou věž ke spalování uhlí 

na volném prostranství. Při spalování uhlí vznikají mimo jiné i další TZL. V první fázi jsou 

integrovaným povolením nastaveny následující emisní limity. 

Tab.4:  Emisní faktory odplynění koksu pro jednotlivé znečišťující látky  

Znečišťující látka EF(od)i (kg.t-1
suchého koksu) 

TZL 0,004 

OC 0,0014 

Četnost měření pro TZL 
Každoroční výpočet dle EF pro:  

TZL – 0,52 kg/šarži koksu 

 

V druhé fázi, tedy při samotném vytlačování koksu, je v provozu odsávání. Emise 

vznikající při technologické operaci vytlačování koksu jsou zachycovány v mobilním zákrytu 
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napojeném na odsávací systém. Vzdušina je odsávaná do centrální odprašovací stanice a může 

být společná pro více koksárenských baterií. Výpočet hmotnostního toku TZL, OC a dalších 

škodlivých emisí je v příloze č. 2. Výpočet emise TZL se prování na základě koncentrací 

zjištěných jednorázovým měřením na výstupu z komína odprašovací stanice, které se použijí 

jako emisní faktory. V tomto úseku výroby koksu dochází k velkým množstvím TZL, a proto 

četnost měření těchto hodnot a metodu měření musí odsouhlasit příslušný Krajský úřad. 

Měření je prováděno izokinetickým odběrem.  

Tab.5:  Odprašovací stanice 

Znečišťující látka Emisní limit 9 (mg.m-3) 

TZL 20 

OC 50 

Četnost měření 1x za kalendářní rok 

3.5 Hašení koksu  

Vytlačený koks v hasicím voze je přepraven hasicí lokomotivou pod hasicí věž, kde 

dochází k ochlazení žhavého koksu vodou. K úniku TZL do ovzduší dochází od vytlačení 

koksu do hasicího vozu až po přepravu žhavého koksu pod hasicí věž. Tomuto úniku není 

možné zabránit, lze jen zkrátit dobu přepravy žhavého koksu pod hasicí věž. Při hašení 

žhavého koksu vodou pod hasicí věží dochází k uvolnění abnormálního množství vodní páry, 

která obsahuje TZL. Po ochlazení koksu ze zhruba 1000 °C na 200 °C je koks dopraven 

a vysypán na koksovou rampu. I zde dochází k úniku TZL do ovzduší. Tento zdroj znečištění 

se označuje jako velký zdroj znečisťování. Roční množství emise TZL se vypočte pomocí 

emisních faktorů získaných z jednorázového měření podle vzorce v příloze č. 3.  

Tab.6:  Emisních limitů mokrého hašení koksu  

 Znečišťující látka Emisní limit (g.t-1) Vztažné podmínky 

Mokré hašení koksu 
TZL 50 

Celkový suchý koks 
OC 50 

Četnost měření 1x za 5 kalendářních let 

 

 

                                                 

 

9 Podmínky pro emisní limity znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek 
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3.6 Třídění koksu   

Provozy třídění koksu slouží k dopravě uhašeného koksu k třídícím zařízením. Dále 

slouží k hrubému a jemnému třídění a k jeho další expedici. Koks se dopravuje z koksové 

rampy pomocí pásového dopravníku na třídiče koksu. K emisím TZL do ovzduší dochází 

u přesypů z pásu na pás nebo z pásu na třídící rošt a samotným pohybem roštu. Měření je 

prováděno izokinetickým odběrem. 

Tab.7:  Emisních limitů na třídírnách koksu  

 Znečišťující látka Emisní limit (mg.m-3) 

Třídírny koksu TZL 30 

Četnost měření 1x za 5 kalendářních let 

 

K dosažení co nejmenších úniků TZL se používá suchých nebo mokrých odlučovačů. 

Odlučovač je zařízení, které odsává u přesypů třídičů koksu rozvířený koksový prach. Na 

přesypech dopravníků a třídících zařízeních vznikají emise prachu, které jsou odsávány 

a odlučovány v odprašovacích zařízeních. Na následujícím obrázku je mokrý hladinový 

odlučovač. Znečištěný plyn se přivádí nad hladinu kapaliny a protéká vysokou rychlostí 

štěrbinou vytvořenou mezi hladinou a naváděcími lopatkami 1. Plyn sebou strhává z hladiny 

kapalinu a v prostoru mezi naváděcími lopatkami 1 a usměrňovacími lopatkami 2 dochází 

k intenzivnímu směšování částic a vzniklé vodní tříště. Částice, které se neodloučily již při 

průchodu štěrbinou a v prostoru mezi lopatkami, se odlučují průchodem vodní clonou 

na výstupní hraně lopatek a spolu s kapalinou stékají zpět do nádrže kanálem 3. Stržené kapky 

se odlučují v odlučovači kapek 4. 

 

Obr.5:  Mokrý hladinový odlučovač [21] 
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Následující tabulka znázorňuje emise TZL vypouštěné v podnicích 

v Moravskoslezském kraji za rok 2012 rozdělených podle jednotlivých technologických uzlů 

výroby koksu.  

 

Tab.8:  Emise TZL a OC (TOC) za rok 2012 

Podnik Zdroj 
TZL 

 (t.rok-1 2012) 

OC (TOC) 

 (t.rok-1 2012) 

ArcelorMittal 

Ostrava a.s.  

- 

Závod 10 Koksovna 

Otop KB1 9,478 2,657 

Otop KB2 10,113 6,702 

Otop KB11 7,256 25,426 

Plnění KB1 0,514 0,069 

Plnění KB2 0,605 0,081 

Plnění KB11 3,762 0,504 

Odprašovací stanice KB 1 a 2 9,925 2,185 

Odprašovací stanice KB11 3,150 3,807 

Hasicí věž pro KB 1 a 2 14,473 - 

Hasicí věž pro KB 11 9,642 - 

Hrubá třídírna KB 1 a 2 1,131 - 

Jemná třídírna KB 1 a 2 0,53 - 

Hrubá třídírna KB 11 0,298 - 

Jemná třídírna KB 11 0,364 - 

TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s.  

- 

Koksochemická 

výroba 

Otop KB11 2,706 29,063 

Otop KB12 2,005 17,203 

Plnění KB11 0,690 0,081 

Plnění KB12 0,156 0,021 

Odprášení KB 11 a 12 0,235 1,767 

Hasící věž pro KB 11 a 12 29,695 - 

Hrubá třídírna pro KB 11 a 12 0,106 - 

Jemná třídírna pro KB 11 a 12 0,013 - 

OKK Koksovny, a.s. 

- 

Koksovna Svoboda 

Otop KB 7-10 30,643 6,953 

Plnění KB 7-10 1,917 0,258 

Vytlačování koksu pro KB 7-10 0,302 1,501 

Hasicí věže pro KB 7-10 23,069 - 

Hrubá třídírna pro KB 7-10 0,62 - 

Jemná třídírna pro KB 7-10 0,519 - 
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4  ZHODNOCENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ TUHÝMI 

ZNEČIŠŤUJÍCÍMI LÁTKAMI 

Koksárenský průmysl je jedno z klíčových průmyslových odvětví, a tudíž jeho správné 

rozmístění je vrcholně důležité pro řadu výrobních odvětví, která koksárenské výrobky 

potřebují. A nejsou to jen odvětví průmyslová, tedy hlavně chemická a hutnická, nýbrž 

i doprava, zemědělství a dokonce i odvětví spotřební, která mají na koksárenství vysoké 

požadavky. [16] V České republice bylo v roce 2000 vykazováno 26 mld. tun geologických 

zásob černého a hnědého uhlí. V našem kraji najdeme zásoby černého uhlí v Hornoslezské 

pánvi a předpokládá se, že do roku 2050 se stane Česká republika dovozcem černého uhlí. 

Uhlí má v metalurgických procesech řadu funkcí a koks a plyn jsou nejrozšířenější formy uhlí 

a jeho derivátů, které se v metalurgii uplatňují. [3] Koks se vyrábí ze směsi vhodných druhů 

rozemletých koksovatelných černých uhlí. Vzhledem k dlouhodobé intenzivní těžbě 

v Moravskoslezském kraji, dochází k tomu, že se při dobývání koksárenského uhlí dostáváme 

stále do větších hloubek, což vede k vyšším nákladům na dobývání. To se odrazí i v ceně uhlí 

a tudíž i ve zvýšení ceny koksu. Většina důlních podniků proto upouští od těchto těžeb 

a využívá méně kvalitní ložiska s mocnými sloji, které je možno dobývat s podstatně nižšími 

náklady. Nevýhodou je však nižší kvalita tohoto uhlí vzhledem k jeho koksovacím 

vlastnostem. Použití méně kvalitní směsi uhlí může zhoršit řízený technologický proces 

výroby koksu a dochází tak k vyšším emisním únikům.  

Stále přísnější pravidla týkající se snižování emisí ovlivňují životnost koksoven na 

celém světě. Koksovny byly přinuceny zdokonalit technologie zabraňující únikům emisí, 

přestavět baterie a v několika případech i odstavit baterie z provozu a postavit nové, protože 

na těch starých nebylo již možno z ekonomických a technických důvodů zajistit splnění 

nových environmentálních norem. Na provoz Německých koksoven má vliv právní dokument 

na snižování emisí zakotvených zejména v TA Luft. [8] V současnosti je v Německu 

v provozu pět vysoce produktivních koksoven, které splňují nejpřísnější environmentální 

předpisy. Požadavky TA Luft ovlivnily i nové právní normy pro snižování emisí, které byly 

v minulých letech přijaty Evropskou unií. Jedním z nejdůležitějších právních dokumentů EU 

je Direktiva IPPC a její BREF dokument. [19] 

Výroba koksu v Moravskoslezském kraji tvoří důležitou součást celého 

metalurgického výrobního procesu. Omezení produkce koksu by znamenalo výrazné 
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ovlivnění výroby železa, což by mělo za následek pokles výroby oceli v ocelárnách a snížení 

výroby ocelových konstrukcí na válcovnách. Chybějící koks by tak musel být nakupován od 

externích dodavatelů, což zvyšuje náklady na výrobu surového železa a má to negativní vliv 

na ekonomiku celého podniku a tedy na ekonomiku a úroveň kvality života v celém kraji. 

V Evropě jsou kvůli zvyšujícímu se zájmu západních zemí o tyto výrobní celky, které 

vyplývá z nedostatečné spolehlivosti dodávek koksu z důvodu vzrůstající poptávky 

z čínského a indického průmyslu, přehodnocena rozhodnutí i o koksovnách, které 

v současnosti nevyhovují environmentálnímu výkonu. Tyto nevyhovující koksovny již nejsou 

k odstavení, ale je na ně pohlíženo jako na strategické a tím došlo ke změně jejich klasifikace. 

Obnovení environmentální způsobilosti by mělo být dosaženo aplikací BAT do provozu. [11] 

České koksárenství prochází v současné době procesem významných změn. 

V průběhu let 1992 – 2000 všechny koksovny v našem kraji provedly důležitá opatření 

s cílem snížit zátěž znečišťujících látek do pracovního i okolního prostředí ve všech 

technologických částech. V současnosti jsou zásadní technologická opatření, která by 

nárokovala velké investiční prostředky, z pohledu koksoven nemožná. Převratné inovace, 

které se objevují na mezinárodních koksovnách, mají omezenou použitelnost a v podmínkách 

českých koksoven jsou nepoužitelné. [7] 

Oblast významného snižování TZL do okolního ovzduší koksoven je spojena 

s instalací odlučovacích zařízení při obsluze koksárenských komor a s účinností záchytu TZL 

při chlazení koksu na hasících věžích. České koksovny jsou v současné době odlučovacími 

zařízeními vybaveny. Zlepšují se tak určitá technická řešení, forma koncového záchytu na 

filtrech a dokončují se i modernizace obslužných strojů. Zakrytování celé technologie by bylo 

zbytečné, tedy ve srovnání ceny a dosažených efektů. Hasicí věže mají stejné nebo podobné 

konstrukce. Rozdíly ve vykazované účinnosti souvisí s dílčími technologickými opatřeními, 

které vyvíjely některé koksovny v posledních letech v rámci svých vlastních výzkumných 

aktivit. Dvoj zónové hašení z Německa s pozitivním přínosem na celkový obsah TZL nemá 

z ekonomických důvodů v současné době u provozovaných koksoven v České republice 

efektivní návratnost investice. [7]  

Zlepšení kvality ovzduší v regionu na přijatelnou úroveň, tedy dosažení dlouhodobých 

emisních limitů hlavně pro suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren, je podmíněno dalším 

snížením emisí z průmyslových zdrojů. Odhad potřebného snížení emisí, tedy emisních stropů 
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pro dotčená zařízení, byl proveden pomocí zpětného modelování na koksovnách společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., OKK Koksovny, a.s. a v Třineckých železárnách, a.s. [7] 

V závislosti na podmínkách provozu koksovny, stáří baterie, technických standardech a stavu 

celkové údržby celého závodu se výrobkově specifické emise benzo(a)pyneru ze stávajících 

evropských koksoven pohybují v rozpětí 10 až 100 mg/t koksu. U moderních koksoven je tato 

hodnota v rozmezí 10 až 45 mg benzo(a)pyrenu na tunu vyrobeného koksu a podíl emisí 

z pecních dveří obvykle převyšuje 50 % těchto emisí. Hlavními zdroji emisí jsou tedy dveře 

koksovacích komor a procesy obsazování. Byl vyvinut nový typ těsnění, který se používá na 

koksovně Prosper a Vest Alpine. Dokonalejším řešením k úplné eliminaci tohoto problému je 

systém regulace tlaku v jednotlivých komorách (PROven) patentovaný společností Deutsche 

Montan Technologie GmbH. Systém je založený na využití inovovaného ventilu předlohy. 

Pomocí fixovaného vodního uzávěru „hrncového“ typu s regulovaným výtlakem se vytváří 

proměnlivý odpor proti proudění surového plynu, čímž se dá tlak v komorách udržovat na 

konstantně nízké úrovni po celou dobu koksovacího cyklu. Tento systém může výrazně 

redukovat výskyt emisí z netěsností pece a je úspěšně integrován v nové koksovně 

Schwelgern v Duisburgu a na nové koksárenské baterii Taiuyan Iron and Steel Co., Ltd. 

v Číně. [10] Bohužel ani tato technologie nemá kvůli finanční náročnosti pro koksovny 

v našem kraji uplatnění. Samozřejmě při stavbách nových koksáren se použití těchto 

technologií může zohlednit. U nás je zlepšení stavu možno dosáhnout údržbou těsnících 

agregátů a pravidelným čištěním zařízení na koksovně. Omezenost účinnosti tohoto opatření 

je zejména u starších agregátů a zařízení. V tomto případě bude nutné vyčlenit více 

pracovních sil na zajištění nepřetržitého monitorování a možná i ruční seřizování těchto 

uzavíracích zařízení.  

Provoz koksárenské baterie se skládá z několika fází a pokud jde o emise, pak jsou 

vesměs všechny operace považovány za zvlášť kritické, protože použití lokálních odsávacích 

systémů může představovat omezenou účinnost z důvodu extrémní geometrické složitosti 

dané potřeby pokrýt velké provozní prostory. Některé operace, např. vytlačování a hašení, se 

opravdu musí provádět s potenciálním zdrojem znečištění v otevřeném prostoru. V tomto 

případě se kromě zlepšeného provozního výkonu závodu vyžaduje vysoká kompetence 

operátorů nezbytná jak pro zvládnutí složitých provozních úkonů, tak i pro zvládnutí 

nenadálých situací. Zkrácení provozních časů navíc přímo ovlivňuje množství emisí. 

U zbývajících operací obsazování a hašení sehrává hlavní úlohu lidský faktor. Je stěžejní 
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pozorné a neustálé sledování svěřených zařízení s cílem zabránit potenciálním nenadálým 

situacím. Výjimečné situace vyskytující se v průběhu koksování mohou být například únik 

plynu a částeček prachu kolem pecních dveří a vytlačení nezralého koksu. Příčinou úniku 

plynu kolem pecních dveří může být opotřebení rámu, ze kterého nejsou vždy zcela 

odstraněny dehtovité nánosy, což je důsledek nesprávné funkce mechanických škrabáků 

instalovaných na stroji na koksové straně. Příčinou vytlačení nezralého koksu je neoptimální 

řízení tepelného režimu baterie, které způsobí například trhliny ve vyzdívce nebo kolísání 

průtoku spalovacího vzduchu. [11] 

Koksovna je tvořena jednou nebo více bateriemi koksovacích komor se spalovacím 

systémem koksové komory a jednotkou pro zpracování plynu, kde emise do ovzduší patří 

mezi nejvýznamnější. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je celá řada emisí z různých zdrojů 

od vykládání, skladování, manipulace, drcení a míchání uhlí, úniky z vík a přilnavost 

k zárubním, dveří pece a nivelátoru, stoupací potrubí a plnící otvory uhlí, vytlačování koksu 

ven z komor a nakonec chlazení koksu, třídění, přeprava, manipulace a skladování. Emise 

prachu a SO2 jsou problémem v koksárenských a dalších zařízeních, ve kterých se používá 

koksárenský plyn z koksových pecí jako palivo. Odsíření koksárenského plynu je tak 

opatřením nejvyšší priority s cílem tyto emise minimalizovat. Také likvidace odpadních vod 

je dalším závažným problémem u koksárenských zařízení. Emisní částice mohou unikat do 

ovzduší při obsazování baterie, v horní části i v oblasti dvířek baterie, při vytlačování koksu 

i v komínu baterie, při nouzovém odvětrávání a hoření. [4] 

 Při koksování vznikají další emise z dílčích zdrojů charakteru netěsností na vlastní 

koksárenské baterii v průběhu opakovaného koksovacího cyklu a emise z vypouštění 

koksárenského plynu z polnic koksárenské baterie, prováděného při plánovaném 

i neplánovaném přerušení odsávání surového koksárenského plynu. Emisní faktory 

jednotlivých znečišťujících látek se stanovují na základě výsledků jednorázových měření 

netěsností z pecních dveří. Měření se provádí vždy na jedné koksovací komoře každé 

koksárenské baterie, a to na strojní i koksové straně. Musí být prováděno nejméně po dobu 

šesti hodin, což splňuje i jeden z koksovacích cyklů. Četnost měření a metodu musí 

odsouhlasit příslušný Krajský úřad. Od prvotních činností na uhelné službě, přes samotnou 

výrobu koksu v koksovací baterii, až po další zpracování vyrobeného koksu, vznikají TZL, 

které se dostávají do ovzduší a tím dochází k jeho znečištění. Přestože jsou v současnosti 

všechny koksovny v České republice provozovány na vysokém stupni ekologizace 
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a u převážné většiny technologických operací splňují parametry BAT, je zde stále prostor pro 

zlepšení stávajících starších typů koksoven.  

V posledních letech se stala významnou součástí nových výrobních kapacit koksu ve 

světě technologie známá pod označením heat recovery a non-recovery. Tyto koksovny jsou 

postaveny v Severní a Jižní Americe, Indii a Číně. Všechny koksovny, které byly 

v posledních 25 letech v USA realizovány v „ projektu na zelené louce“, splňují nejpřísnější 

environmentální požadavky. V Číně je k dispozici koksárenská baterie typu non-recovery 

s výrobní kapacitou v objemu téměř 30 milionů tun koksu. Tyto nové výrobní kapacity 

představují téměř 50 % celkové výrobní kapacity realizované v posledních letech v Indii. 

V Evropě, a to včetně Ruska a Ukrajiny, neexistuje žádné z těchto zařízení výroby koksu, 

přestože podíl tohoto regionu na celosvětové produkci koksu dosahuje 20 %. [19]   
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ZÁVĚR 

Tato práce je zaměřená na unikající TZL při koksování. V první kapitole jsou základní 

literární podklady mé práce se zaměřením na důležitý referenční dokument Evropské unie 

(BAT). Dále jsou zde rešerše z článků, které se týkají environmentálního hodnocení 

stávajících technologií v Evropě a implementace nových technologií, které se používají 

ve vybraných koksovnách v celém světě.  Další kapitola je již konkrétně věnována popisu 

technologických postupů při výrobě koksu.  Jednotlivé technologické uzly představují 

řetězový pochod, kde jeden výrobní článek plynule navazuje na druhý. Každá technologická 

porucha, v jejímž důsledku může dojít k přerušení výroby, má negativní dopad na celý 

výrobní proces a samozřejmě následný vznik a únik TZL. Na všechny koksovny v České 

republice a v Evropě je vyvíjen tlak ze strany veřejnosti a státních orgánů na ochranu 

životního prostředí, tak aby koncentrace škodlivých látek v ovzduší nepřevyšovaly emisní 

limity. Ve třetí kapitole jsou popsány jednotlivé technologické uzly výroby koksu se 

zaměřením na unikající množství TZL. V jednotlivých podkapitolách jsou uvedena místa 

největších úniků a také konkrétní opatření, které únikům zabraňují. Přesto jsou nastaveny pro 

každý technologický uzel, s výjimkou procesu plnění obsazovacího stroje, emisní limity. 

Úniku TZL do ovzduší nelze zcela zabránit a přes veškeré snahy jsou tato opatření spíše jako 

omezující. V poslední kapitola shrnuje dosavadní zjištěné poznatky s přihlédnutím na význam 

výroby koksu, jako nedílnou součást celého hutního procesu nejen u nás, ale i v celém světě.  

U plnění obsazovacího stroje se prašnost v ČR neměří. V některých technologických 

uzlech jsou hodnoty znečištění TZL jen odhadované, například u obsazování komor je 

hodnocení prováděno jen vizuálně a to jen 250 krát v intervalu jednoho kalendářního roku za 

denního světla. Vzhledem k tomu, že se denně na jedné koksárenské baterii vytlačí až 

sedmdesát komor, je toto hodnocení nedostačující. Při vytlačování koksu z komory je sice 

používáno odsávání na vodícím voze, ale i přesto dochází k úniku TZL. Dále není vyřešen 

únik TZL při přesunu vytlačeného koksu pod hasící věž, protože hasicí vůz není zakryt ani 

odsáván. U hašení a třídění se měří úniky TZL jen jednou za pět let a na koksovnách 

v Moravskoslezském kraji nejsou hasicí věže modernizovány. Při otopu dochází k největšímu 

úniku TZL do ovzduší. Limit znečištění je 50 mg.m-3, ale nebyl zjištěn skutečný objem 

vypouštěných spalin za hodinu. Nejsou měřeny emise TZL do ovzduší při úniku surového 

koksárenského plynu přes strop koksárenské baterie, který je zapříčiněn defektem zdiva.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1.: Výpočet emisí TZL a OC při obsazování komory vsázkou 

Výpočet emisního toku TZL a OC 

Roční množství emisí TZL a OC se vypočte podle následujícího metodického postupu 

s využitím emisních faktorů ze vztahu: 

 

počítáme jen roční ET 

ET(pl)i = EF(pl)i  A  10-6 

EF(pl)i = EF(pl)z  [ k(pl)1  t1 + k(pl)2  t2 + k(pl)3  t3 + k(pl)4  t4 ] 

 

ET(pl)i  roční hmotnostní tok emisí znečišťující látky „i“ vzniklý při 

  plnění koksovacích komor (t.rok-1) 

EF(pl)i  emisní faktor látky „i“, vztažený na jednu šarži (g.šarži uhlí-1) 

EF(pl)z  základní emisní faktor pro plnění koksovacích komor  

  bez omezení úniku plnících plynů při plnění (g.s-1) 

k(pl)1  korekční koeficient pro slabý únik emisí (0,1) 

k(pl)2  korekční koeficient pro silný únik emisí (0,5) 

k(pl)3  korekční koeficient pro obsazování bez omezení úniku  

  plnících plynů při plnění  (1,0) 

k(pl)4  korekční koeficient pro obsazování bez úniků emisí (0,0) 

A  počet plnění koksovacích komor na jedné  

  koksárenské baterii za rok (šaržíuhlí.rok-1) 

t1  průměrná doba slabého úniku emisí  (s) 

t2  průměrná doba silného úniku emisí  (s) 

t3  průměrné doba plnění koksovacích komor bez omezení 

  úniku plnících plynů při plnění (s) 

t4  průměrná doba plnění bez úniku emisí  (s) 
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Příloha č. 2.: Výpočet emisí TZL a OC při vytlačování koksu 

Výpočet hmotnostního toku TZL a OC pro odplynění koksu: 

 

ET(od)i = EF(od)TZL  Psk  10-3 

ET(od)i hmotnostní tok látky „i“ pro odplynění koksu za rok (t.rok-1) 

EF(od)i emisní faktor odplynění koksu pro látku „i“ (kg.tsk
-1) 

Psk výroba suchého koksu na koksárenské baterii za rok (tsk.rok-1) 

 

Výpočet hmotnostního toku TZL a  OC u vlastního vytlačování koksu: 

Výpočet emise TZL a OC se provádí na základě koncentrací zjištěných jednorázovým 

měřením na výstupu z komína odprašovací stanice, které se použijí jako emisní faktory. 

Četnost měření stanoví Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství.  

Hmotnostní tok příslušné znečišťující látky se vypočte z následujícího vztahu: 

ET(vy)i = EF(vy)i  Pvy  10-6 

ET(vy)i hmotnostní tok látky „i“ pro vytlačování koksu za rok (t.rok-1) 

EF(vy)i emisní faktor pro látku „i“ zjištěný z jednorázového měření (g.šarži koksu-1) 

Pvy celkový počet šarží (vytlačování koksu) za rok (šarže koksu.rok-1) 

 

Poznámka: 

V případě, že bude nutné z provozních důvodů vytlačit koks bez provozu centrální 

odprašovací stanice (COS) bude celková emise TZL z jednoho tlačení vypočtena dle vztahu: 

ET(vy-kom) = 0,550  mcks  10-3 

ET(vy-kom) hmotnostní tok TZL z vytlačování koksu z jedné komory (t.komoru-1) 

0,550 obecný emisní faktor pro TZL z vytlačování bez provozu COS (kg.tcks
-1) 

mcks hmotnost suchého koksu v komoře (tcks.komoru-1) 
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Příloha č. 3.: Výpočet emisí TZL při hašení koksu 

Výpočet hmotnostního toku emise TZL při hašení koksu: 

Roční množství emise TZL se vypočte pomocí emisních faktorů získaných z jednorázového 

měření a podle vztahu: 

ET(ha)TZL = EF(ha)TZL  E  10-6 

ET(ha)TZL roční hmotnostní tok znečišťující látky TZL při hašení koksu (t.rok-1) 

EF(ha)TZL emisní faktor TZL pro hašení koksu z jednorázového měřením  (g.hašení-1) 

E počet hašení koksu za rok (hašení.rok-1) 

Četnost měření stanovuje a metodu měření odsouhlašuje Krajský úřad moravskoslezského 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.  

 


