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1 Úvod 

 

 Koksárenství je prŧmyslové odvětví na výrobu koksu, který se vyrábí 

vysokotepelnou karbonizací černého uhlí v koksovacích pecích. Koks a koksárenský plyn 

jsou nepostradatelnými surovinami pro výrobu ţeleza a oceli. 

 Historie výroby sahá do prŧmyslové revoluce na počátku 17. století. Byla to velmi 

jednoduchá pyrolýza dřeva v milířích, která se postupem času zdokonalila a v 18. století se 

jiţ vymyslely pece. V polovině 19. století se rozmohlo koksárenství na Ostravsku.           

20. století bylo mezníkem pro koksovací pece, zlepšily se konstrukční materiály a tím 

pádem se i zlepšila kvalita vyrobeného koksu. V roce 1994 vznikla akciová společnost 

OKD, OKK, která má dodnes pod sebou dvě koksovny, koksovnu Jan Šverma a koksovnu 

Svoboda. Od 1. 12. 2009 se společnost přejmenovala na OKK Koksovny a.s. 

 Koksovny v oblasti vzniku odpadŧ nepatří mezi problémové podniky. Ve větším 

mnoţství vznikají pouze odpady ţáruvzdorného zdiva při opravách koksárenských komor  

a při generálních opravách koksovacích baterií. Tyto musí koksovny likvidovat za pomocí 

rŧzných firem, které se zabývají jejich odstraňováním a likvidací. V koksovnách vzniká     

i nebezpečný odpad jako dehtovité usazeniny, kyselé dehty, dehtové kaly a jiné. Jejich 

mnoţství není velké a proto je lze zapracovat zpět do výroby.  

 Předloţená bakalářská práce řeší problematiku odpadŧ koksovny Svoboda se 

zaměřením na likvidaci dehtových kalŧ. Uvedené kaly po určitém technologickém postupu 

jsou opětovně zapracovány do uhelné vsázky. V této technologii se kaly nahřívají pro lepší 

viskozitu parou. Ovšem při zahřátí se uvolňují nebezpečné organické látky, které by 

unikaly do ovzduší, proto je do dané technologie zařazen filtr s aktivním uhlím, který tyto 

nebezpečné látky pohlcuje.  
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2 Koksovna Svoboda  

 Koksovna Svoboda dnes má tři koksárenské baterie (KB7,KB8,KB9), z nichţ 

mají dvě po 50 komorách a jedna 54 komory. KB8 prochází v letech 2008 - 2010 

obnovou zdiva. Kapacita komor je přibliţně 16 tun koksu, výrobní cyklus trvá 34 aţ 36 

hodin. Koksovna je svým pěchovaným provozem zaměřena na výrobu slévárenských   

a vysokopecních koksŧ. Pro výrobu slévárenského koksu je zde uţíváno ostřidlo 

vlastní produkce (mletý koks). Roční produkce koksovny Svoboda je v současnosti 

přibliţně 580 tis. tun koksu. Kromě koksu produkuje i odsířený koksárenský plyn, 

benzol, dehet a síran amonný. [4]  

V letošním roce bude uvedena do provozu nově zrekonstruovaná koksárenská 

baterie KB10. 

 

2.1 Historie koksovny 

 Koksovna Svoboda byla zaloţena v roce 1908 pod jménem František. Později 

byla několikrát přejmenována (Generál Svoboda, Vítězný únor). Po sloţitém vývoji se 

roku 1952 stala součástí Ostravsko karvinských koksoven, s nimiţ sdílela všechny další 

proměny. V roce 1989 byla přejmenována na koksovna Svoboda.[4]  

 

2.2 Popis technologie provozu na koksovně Svoboda 

 Výroba na koksovně Svoboda je členěna na čtyři technologické celky a to uhelnou 

sluţbu, koksárenské baterie, koksovou sluţbu a chemický provoz. Schéma tohoto provozu 

je na obrázku 1. 

  

Prané černé uhlí je přiváţeno v ţelezničních vozech na skládku, kde je skládáno do 

hloubkového zásobníku (viz. obr. 2). Odtud je uhlí odtěţováno vyhrabovacím zařízením    

a pásovou dopravou zaváţeno do druhových zásobníkŧ uhelné sluţby. Z druhových 

zásobníkŧ je dle technologie přípravy vsázky, vzhledem ke koksovacím vlastnostem 

jednotlivých druhŧ dodávaného uhlí, toto vynášeno a dávkováno vynášecími pásy a dále 

mleto v kladivových mlýnech na poţadovanou zrnitost. Směs mletého uhlí, která je 
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uhelnou vsázkou pro zpracování koksováním, je zaváţena pásovými dopravníky do 

uhelných věţí pro jednotlivé koksovací baterie. 

 

                    Obr. 2 Uhelná služba               /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 

 Výroba koksu je prováděna vysokoteplotní karbonizací v koksárenských bateriích. 

Ohřev koksárenských baterií je vlastním koksárenským plynem. Tato technologická 

zařízení, pro výrobu koksu, zpracovávají uhelnou vsázku v koksovacích komorách bez 

přístupu vzduchu, při teplotách 1050°C – 1250°C, prostřednictvím teploměrných ploch 

ţáruvzdorné vyzdívky. Kaţdá koksárenská baterie je tvořena jednotlivými komorami, 

topnými stěnami a regenerátory (viz. obr. 3). Spalováním koksárenského plynu v topných 

stěnách dochází k jejich ohřevu. Prostupem tepla přes tyto stěny do uhelné vsázky probíhá 

vysokoteplotní karbonizace. Spaliny jsou odváděny kouřovými tahy do komína. Jednotlivé 

koksovací komory jsou horizontálně osazeny v klenbě stropu stoupačkami s víky, které 

prochází do prostoru koksovací komory. Všechny stoupačky jsou napojeny na předlohu, 

která slouţí k chlazení, homogenizaci a odvodu surového koksárenského plynu vzniklého 

během vysokoteplotní karbonizace. Dále udrţuje nutný přetlak v komorách. Předloha je 

napojena na sací potrubí, které vede k turboodsávačŧm v chemické části koksovny. Kaţdá 

koksovací komora je vybavena ze strojní i koksové strany snímatelnými dveřmi, které jsou 

vybaveny zařízením pro dokonalé utěsnění. 

 Uhelná směs odebraná z věţí se pěchuje do uhelného bloku ve výtlačném                

a pěchovacím stroji obsluhujícím celou koksovací baterii. Takto upěchovaný hranol se po 
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vytlačení koksu vsadí do prázdné koksovací komory pomocí obsazovací desky stroje, na 

které je upěchován. 

 

                    Obr. 3 Koksárenská baterie                            /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 

 Po ukončení koksování se koks vytlačuje výtlačnou tyčí, přes vodící vŧz, při 

oboustranně otevřených dveřích a otevřené stoupačce, do hasícího vozu. Cílem operace 

hašení je zchladit ţhavý koks z 1000°C na 200°C vodou. Toto se děje pod hasící věţí. 

 Takto zhašený koks se dochladí na šikmé koksové rampě. Poté se koks vede 

soustavou pásových dopravníkŧ, ke zpracování na poţadované rozměry tříděním nebo 

drcením a tříděním, k nakládacím místŧm a dále k odběratelŧm. 

 Surový koksárenský plyn se v předloze ochlazuje čpavkovou vodkou na teplotu asi 

90°C. Přitom zkondenzuje aţ 60% těţších podílŧ dehtových par, které se zachycují 

v dehtojemech. Následně je koksárenský plyn odsáván z předlohy turboodsávači do 

chemické části koksovny, kde se z něj v primárních chladičích a elektrostatických 

odlučovačích odsraní zbytky dehtu. Dále se z plynu odstraňuje čpavek, kyanovodík            

a naftalén.  

Pracím olejem se z plynu vypírají benzolové uhlovodíky, ze kterých se získává 

surový benzol. Poté se plyn odsiřuje. Takto upravený technicky čistý plyn se skladuje 

v plynojemu (viz. obr. 4) a dále je expedován k odběratelŧm. [1][2][3] 



6 
 

 

                    Obr. 4 Plynojem                                                  /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 

 
  Obr. 1 Schéma provozu koksovny Svoboda                                  /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 
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2.3 Odpady vznikající na koksovně 
 

 Při současných technologiích výroby koksu vzniká řada odpadŧ, většina je vrácena 

zpět přímo do výroby, jiné musí být předem upraveny. Pokud odpady nemŧţeme vrátit do 

výroby jsou externími firmami vyváţeny ke skládkování. Vše je dodrţováno podle 

platných nařízení. [14] 

Přehled odpadŧ vznikajících na koksovnách: 

 UHELNÁ SLUŢBA 

- Otěry z pásových dopravníkŧ  

- Úniky prachu na přesypech a v mlýnicích 

 

 KOKSÁRENSKÉ BATERIE 

- Technologické emise při obsazování a tlačení komor 

- Uhlí, které se nedostalo do komor při obsazování     

- Odpady vzniklé při čištění dveří, rámŧ a poklopŧ stoupaček 

- Únik koksového prachu při mokrém hašení 

- Únik koksového prachu při třídění a nakládání koksu 

 

 CHEMICKÉ PROVOZY  

- Odpadní dehty z hrubých odlučovačŧ 

- Odpadní dehty z čištění nádrţí a aparátŧ 

- Kyselý dehet ze sytičŧ 

- Naftalen z přímého chlazení plynu 

- Odpadní fenolčpavkové vody 

 

 OSTATNÍ ODPADY  

- Ocelový a neţelezný šrot 

- Odpady tukŧ, mazadel a olejŧ 

- Keramický a stavební materiál z oprav 

 

Úplný seznam všech odpadŧ vznikajících při výrobě koksu na koksovně Svoboda je 

obsaţen v příloze. 
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2.4 Místa vzniku odpadních dehtů 
 

2.4.1 Předloha koksárenské baterie 

 

 Při chlazení surového koksárenského plynu čpavkovou vodou vzniká v předloze 

kondenzát, který je odváděn do chemické části koksovny k odloučení dehtu. V předloze 

(viz. obr. 5) se rovněţ usazují tuhé nečistoty, které je nutno z předlohy pravidelně 

odstraňovat pomocí mechanického čištění. Takto vzniklé dehtové kaly se ručně vyhrabují 

do kontejnerŧ a zpětně zapracovávají do uhelné vsázky.  

 

                    Obr. 5 Předloha se stoupačkami                    /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 

 

2.4.2 Hrubý odlučovač dehtu 

 

Kondenzát čpavkové vody s dehtem odtéká z předlohy do dělící nádrţe přes hrubý 

odlučovač dehtu (viz. obr. 6). V něm se oddělují další tuhé nečistoty dehtové konzistence, 

které se mechanicky vyhrabují do kontejnerŧ a zpětně zapracovávají do uhelné vsázky. 
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               Obr. 6 Hrubý odlučovač dehtu                        /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 
 

2.4.3  Sytič 

 

 Kyselé zbytkové dehty, které se nezachytily v technologii oddělení dehtu, se 

dostanou s plynem do sytiče, kde plavou na hladině. Zvýšením hladiny sytiče se dehty 

odlučují přes oběţný hrnec a mechanicky jímají do kontejneru (viz. obr. 7) a zpětně 

zapracovávají do uhelné vsázky. 

                                

                  Obr.7 Jímání dehtových kalů do kontejneru     /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 
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 2.4.4 Dehtové kaly z čištění 

 

 Během provozu chemických agregátŧ dochází k zanesení rŧzných částí (nádrţe, 

potrubí, atd.) dehtovými kaly. Tyto se čistí ručně nebo pomocí mechanismŧ a poté zpětně 

zapracovávají do uhelné vsázky. 

 

2.5. Dřívější způsoby likvidace dehtových kalů 

 

 V dřívějších dobách byly dehtové kaly vyváţeny do uhelných kališť a nebo se 

skládkovaly. Poté se kaly začaly zapracovávat do uhelné vsázky tak, ţe se do hromady uhlí 

vylévaly kontejnery a mechanicky se míchaly a dopravovaly na skládku uhlí. Tyto 

technologie byly v rozporu se zákony o ochraně ţivotního prostředí. 
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3 Zařízení pro zapracování vratných produktů dehtové 

konzistence na koksovně Svoboda 
 

 V kapitole 2.4 jsou uvedena místa, kde dehtové kaly vznikají, a ţe jsou jímány do 

kontejnerŧ. Tyto kontejnery se odváţejí k budově uhelné sluţby, kde je umístěna 

technologie na zapracování těchto kalŧ. Schéma této technologie je na obrázku  8. 

 

3.1 Popis technologie 
 

 

 

 Obr. 8 Schéma technologie zapracování dehtových kalů do uhelné vsázky            
  /zdroj OKK  Koksovny, a.s./ 
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Tato technologie je situována v prostorách budovy přípravy uhelné vsázky. Vratné 

produkty dehtové konzistence jsou v kontejnerech dopraveny k budově přípravy uhelné 

vsázky. Poté se kontejner vyzvedne pomocí lanového kladkostroje a umístí se do boxu pro 

ohřev kontejneru. Následně se kontejner napojí na přívod páry a spustí se pára pro ohřev 

kontejneru, mezizásobníku a šnekového dopravníku. Dehtová konzistence se ohřívá na 

teplotu 60°C. 

 Po ohřátí se vylije obsah kontejneru o hmotnosti cca 0,5 tuny do mezizásobníku ze 

kterého budou vratné produkty dávkovány pomocí šnekového dopravníku na pásový 

dopravník s uhelnou vsázkou. Uhelná vsázka s vratnými produkty dále pokračuje do 

míchacího zařízení a odsud následně do uhelných věţí. [5] 

Pohled dílčího schématu uvádějí obrázky 9 – 13. 

  

              Obr. 9 Kontejner s vratnými produkty                  /zdroj: OKK Koksovny, a.s./                              
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                                   Obr. 10 Filtr s aktivním uhlím /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 
                                                   

 

                Obr. 11 Šnekový dopravník                                      /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 
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                    Obr. 12 Pás s uhelnou vsázkou                       /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 
 

 

                    Obr. 13 Míchač                                                   /zdroj: OKK Koksovny, a.s./ 
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3.2 Popis vzduchotechnického zařízení 

 

Vzduchotechnika řeší odvětrání škodlivin z prostoru pro vyhřívání a vylévání 

kontejneru a odsávání vlastního kontejneru při jeho zahřívání. Odsávaná vzdušina obsahuje 

tyto škodliviny: benzen, toulen, xyleny, amoniak, sirovodík, kyanovodík, fenoly, pyridin, 

naftalen, benzo(a)pyren. Pro tyto škodliviny platí obecné emisní limity dle zákonu 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 

 Odsávaná vzdušina je filtrovaná filtrem s aktivním uhlím. Pro přívod a úpravu 

vzduchu slouţí nástěnná jednotka SAHARA plus, která nasává venkovní vzduch, filtruje 

ho a v zimním období ohřívá. Pro odvod vzduchu je pouţit radiální ventilátor RNH na 

které je napojeno vzduchotechnické potrubí. Vyčištěný vzduch je vyfukován do 

venkovního prostoru nad střechou budovy. [5] 

 

 

3.2.1 Filtr s aktivním uhlím 

 

 Filtrační člen se skládá ze dvou stupňŧ, kde první stupeň tvoří filtrační vloţka typu 

KS PAK 85, F7 pro zachycení prachu a druhý stupeň tvoří filtrační patrony typu KS 

KOPA 450, kterých je ve filtru 16 kusŧ. Náplň filtračních patron tvoří aktivní uhlí typu 

CCA-3. Celková náplň aktivního uhlí je 36, 8 kg. Maximální mnoţství profiltrovaného 

vzduchu je 3000 m
3
/h a maximální tlaková ztráta je 300 Pa. [5]  

 Při nízké účinnosti filtru se musí vyměnit filtrační patrony s aktivním uhlím. Staré 

filtrační patrony se vracejí dodavateli, který je opětovně aktivuje. 
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4 Posouzení účinnosti filtru měřením 

  

 V prŧběhu procesu zapracování dehtovitých kalŧ je zapotřebí jejich ohřev. Při 

ohřevu dehtovitých látek unikají do okolí znečišťující organické látky. Z dŧvodu 

bezpečnostního a environmentálního je do tohoto procesu instalováno filtrační zařízení. 

V prŧběhu řešení této bakalářské práce byly provedeny 2 měření s odstupem osmnácti 

měsícŧ.  

 

4.1  Měření č.1 

 

Toto jednorázové měření emisí bylo provedeno za účelem stanovení hmotnostních 

tokŧ a hmotnostních koncentrací znečišťujících látek a prokázání plnění emisních limitŧ    

v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 14. 2. 2002 a dalšími 

souvisejícími právními předpisy v platném znění.  

Dne 28. 5. 2008 ve spolupráci se společností ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o. bylo 

provedeno autorizované měření emisí znečišťujících látek z technologie zapracování 

vratných produktŧ dehtové konzistence na Koksovně Svoboda.  

  

Rozsah měření: Těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík – označené  

                           jako TOC. 
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                         Obr. 14 Schéma měření záchytu TOC /[9]/ 

4.1.1  Popis odběrového místa 

 

 Měřící profil se nachází na svislém úseku odtahu před ventilátorem v místě s trvale 

instalovanými měřicími přírubami. Odběrové místo je zakresleno ve schématu měření na 

obrázku 14. 

 

4.1.2 Způsob měření 

 

 Teplota proudícího odpadního plynu byla měřena kontinuálně pomocí odporového 

teploměru PT100. Rychlost proudění vzdušiny uzavřeným profilem byla měřena 

vrtulkovým anemometrem TESTO 450. Atmosférický tlak byl měřen laboratorním 

barometrem, typ 104 (Pam.01). Vlhkost odpadního plynu byla stanovena přístrojem TESTO 

450 a vlhkostní sondou 0420.0023.  

 Stanovení obsahu organických látek ve vzdušině byl proveden dle EKO-SOP-E06 

pomocí kontinuálního analyzátoru CxHy typ VAMET 145 s FID detektorem. 
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Měřící rozsahy analyzátoru VAMET 145: 

TOC    0-100 ppm 

    0-1000 ppm 

    0-10000 ppm 

 

Před měřením byla provedena kalibrace analyzátoru na rozsahu přístroje 0-100 ppm 

certifikovaným materiálem (certifikát referenčního materiálu Kalibrační plyn tř.1). 

 

Kalibrační láhev 10 l  č. lahve 57876 

Koncentrace sloţky kalibračního plynu.  

propan    71,4 ppm 

syntetický vzduch  zbytek 

 

4.1.3  Průběh měření 

 

Během měření byly zpracovány tři kontejnery s vratnými produkty dehtové 

konzistence. V kaţdém kontejneru byla dle sdělení provozovatele cca 1 tuna materiálu. 

Celkem byly zpracovány 3 tuny vratných produktŧ za dobu měření (2h, 40 min.),              

tj. v prŧměru 1,125 t/h. 

operace   1. kontejner  2. kontejner  3. kontejner 

 

- umístění kontejneru   8:15   9:07   10:08 

- zapnutí nahřívání kontejneru 8:18   9:09   10:09 

- vypnutí nahřívání kontejneru 8:55   9:26   10:46 

- začátek vypouštění kontejneru 8:55   9:26   10:46 

- konec vypouštění kontejneru 9:03   9:32   10:54 
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4.1.4 Výsledky měření 

 

 Výsledky měření shrnují následující tabulky. Hodnoty koncentrací škodlivin jsou 

přepočteny na normální stavové podmínky, tj. teplotu 273,15 K, tlak 101,325 kPa a vlhký 

plyn. Měrná výrobní emise je vztaţena na 1 tunu zpracovaného dehtového recyklátu. 

 

Tab. 1 Veličiny charakterizující měřicí průřez  

Prŧměr potrubí d [m] 0,24 

Hydraulický prŧměr potrubí dH [m] 0,24 

Plocha měřicího prŧřezu A [m2] 0,04524 

Délka přímého úseku potrubí L [m] 2,7 

Délka přímého úseku potrubí za prŧřezem Lz [m] 1,7 

Počet vzorkovacích bodů n [-] 1 

Průměrná teplota odpadního plynu θa [C] 29,3 

Prŧměrný tlakový rozdíl v potrubí Pa [Pa] -190 

Prŧměrná vlhkost odpadního plynu 2O) [%] 7,0 

Prŧměrná hustota plynu v měřícím místě ρ'a [kg/m3] 1,086 

Prŧměrná hustota plynu ve vlhkém plynu za normálních 

podmínek 
ρ'n [kg/m3] 1,258 

Prŧměrná rychlost proudění plynu v'a [m/s] 5,1 

Prŧměrný prŧtok plynu za provozních podmínek q'Va [m3/h] 830 

Prŧměrný prŧtok vlhkého plynu za normálních 

podmínek  
q'Vn [m3/h] 720 

 

Tab. 2 Údaje o měření 

POPIS Zkr. Jednt. 1 2 3 

Začátek odběru vzorku   [hh:mm] 08:15 09:07 10:08 

Konec odběru vzorku   [hh:mm] 09:03 09:32 10:54 

Atmosferický tlak pam [kPa] 99,2 99,2 99,2 

Teplota okolí měřících přístrojŧ   [
o
C] 18 18 18 

Plocha měřícího prŧřezu A [m
2
] 0,04524  (r=120mm) 

Počet měřících přímek ndia - 1 
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Pokračování Tab. 2 

POPIS Zkr. Jednt. 1 2 3 

    

Počet měřících bodŧ na měřící přímce nd -  1 

Teplota odpadního plynu θa [
o
C] 38 55 22 

Tlakový rozdíl plynu v potrubí pa [kPa] 0,190 0,190 0,190 

Vlhkost odpadního plynu φ(H2O) [%] 6,6 12,5 2,0 

Hustota vlhkého plynu za normálních podmínek ρ'n [kg.m
-3

] 1,261 1,232 1,283 

Hustota plynu za provozních podmínek ρ'a [kg.m
-3

] 1,086 1,006 1,165 

Střední rychlost odpadního plynu v'a [m.s
-1

] 5,11 5,27 4,99 

Objemový prŧtok plynu za provozních podmínek q'a [m
3
.h

-1
] 833 859 812 

Objemový prŧtok vlhkého plynu za normálních 

podmínek 
q'n [m

3
.h

-1
] 

717 701 737 

Objemový prŧtok suchého plynu za normálních 

podmínek 
qn [m

3
.h

-1
] 

670 614 723 

 

Tab. 3 Průměrné třicetiminutové hodnoty koncentrace a hmotnostní tok TOC 

Čas 3H8)
A
 ρ(TOC)

B
 qm θa 

[hh:mm] [ml/m
3
] [mg/m

3
] [g/h] [

o
C] 

08:25-08:54 19 30 22 43,7 

08:55-09:24 14 23 16 36,0 

09:25-09:54 16 25 18 29,5 

09:55-10:24 13 21 15 17,6 

10:25-10:54 13 21 15 19,7 

průměr 14,9 23,9 17,2 29,3 

A) objemový zlomek organických sloučenin vyjádřených jako propan 

B) hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku 
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4.1.5 Vyhodnocení měření 

 

 Technologie zapracování vratných produktŧ dehtové konzistence je zařazena jako 

střední zdroj znečišťování ovzduší. [9] 

 

Pro TOC platí obecný emisní limit stanovený Vyhláškou MŢP č. 356/2002 Sb., 

Příloha č. 1 kap. 1.5. 

 

Tab. 4 Porovnání naměřených hodnot s emisními limity na filtru s aktivním uhlím 

Znečišťující látka TOC 

Emisní limit 
50 mg/m

3
 ve vlhkém odpadním plynu za normálních 

podmínek 

Koncentrace ZL mg/m
3 

30,2 22,7 25,1 20,5 21,2 

Prŧměr mg/m
3
 23,9 ± 2,5 

Hmotnostní tok ZL g/h 17,2 ± 2,2 

Měrná výrobní emise g/t
 

15,11 

 

4.2 Měření č.2 
 

 Toto jednorázové měření emisí bylo provedeno za účelem stanovení hmotnostních 

tokŧ a hmotnostních koncentrací znečišťujících látek a prokázání plnění emisních limitŧ    

v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 14. 2. 2002 a dalšími 

souvisejícími právními předpisy v platném znění. 

Dne 16. 11. 2009 ve spolupráci se společností Technické sluţby ochrany ovzduší 

Ostrava, spol. s.r.o. - zkušební laboratoř měření emisí č. 1557 bylo provedeno autorizované 

měření emisí znečišťujících látek z technologie zapracování vratných produktŧ dehtové 

konzistence na Koksovně Svoboda. 
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4.2.1 Vyhodnocení měření 

 

Výsledky měření objemového prŧtoku plynu, koncentrací a hmotnostních tokŧ 

znečišťujících látek. [10]  

Tab. 5 Hmotnostní koncentrace a hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek 

 

 

Tab. 6 30ti minutové hmotnostní koncentrace plynných znečišťujících látek 
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Tab. 7 Emisní parametry znečišťujícího zdroje v porovnání s emisními limity 

 

 

4.3 Porovnání měření 
 

 Mezi jednotlivými měřeními bylo zpracováno 462 kontejnerŧ s dehtovými kaly, 

coţ v prŧměru činní jeden kontejner denně. Z výsledkŧ vyplývá, ţe po druhém měření 

účinnosti filtru s aktivním uhlím na výstupu do ovzduší, jsou hodnoty těkavých 

organických látek na horní hranici emisních limitŧ. Pro plnění emisních limitŧ tohoto 

zařízení bude nutná výměna filtračních patron s aktivním uhlím v co nejkratší době.  
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5 Závěr 
 

 Koksovna Svoboda je situována na okraji centra Ostravy, proto jsou na ní 

z hlediska ţivotního prostředí kladeny vysoké nároky. Sama koksovna je si toho vědoma   

a proto klade mimořádný dŧraz na minimalizaci negativních dopadŧ na ţivotní prostředí 

při vlastní výrobě. Společnost dále povaţuje za nezbytné o svých aktivitách týkajících se 

ţivotního prostředí prŧběţně a otevřeně informovat veřejnost. Jednotlivé ukazatele 

ekologizace technických zařízení společnosti zveřejňuje OKK prŧběţně ve výročních 

zprávách. 

 Předloţená bakalářská práce řeší problematiku odpadních dehtŧ. Tyto odpadní 

dehty neboli dehtové kaly vznikají při vlastní výrobě koksu a při čištění koksárenského 

plynu, kde jsou jímány do kontejnerŧ. Naplněné kontejnery se odváţejí k budově uhelné 

sluţby, kde se zapracovávají zpět do uhelné vsázky. Celá technologie je zaloţena na 

zahřívání kontejneru parou a dávkováním pomocí šnekového dopravníku do připravené 

uhelné vsázky. Při nahřívání se z dehtových kalŧ uvolňují do ovzduší těkavé organické 

látky (TOC), které jsou zachycovány a pohlcovány pomocí filtru naplněného aktivním 

uhlím. 

 Tato bakalářská práce předkládá posouzení účinnosti sniţování TOC při zavedení 

filtru s aktivním uhlím v rámci nové technologie zapracování vratných produktŧ dehtové 

konzistence. S časovým odstupem vyhodnocuje výsledky provozních experimentŧ. První 

měření bylo prováděné za účelem jednorázové měření emisí a stanovení hmotnostních tokŧ 

a hmotnostních koncentrací znečišťujících látek a prokázání plnění emisních limitŧ, 

ukazuje, ţe prŧměrná hodnota emisních limitŧ je 23, 9 mg/m
3 

TOC. Tato hodnota 

nepřekračuje povolenou hodnotu emisních limitŧ, která je 50 mg/m
3
. 

 V druhém měření prováděném s odstupem několika měsícŧ, za stejným účelem, 

byla hodnota emisních limitŧ jiţ 49, 7 mg/m
3
 TOC, tedy na hranici povolených emisních 

limitŧ. Na základě těchto dvou měření vyplynulo, ţe s odstupem času čistící jednotka TOC 

ztrácí na kvalitě pohlcování a je třeba její výměna. 

 Z dŧvodu dodrţování emisních limitŧ TOC se doporučuje, při prŧměrném 

zapracování jednoho kontejneru denně čistící jednotka TOC (filtrační patrony), vyměňovat 
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po roce provozu. Pokud by došlo k vyššímu počtu zapracovaných kontejnerŧ během roku, 

doporučuje se výměna filtračních patron po zapracování 400 kontejnerŧ s dehtovými kaly. 
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