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ANOTACE 

Bakalářská práce popisuje technologické postupy při výrobě koksu ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Zachycuje jednotlivé etapy od přípravy vsázky aţ po výrobu 

koksu. Za pomocí získaných údajů jsou stanovena kritéria pro hodnocení jakosti 

vysokopecního koksu pro to, aby se mohl dále vyuţívat ve vysoké peci pro výrobu ţeleza. 

V další části jsou uvedeny vedlejší produkty koksování a postup zpracování koksárenského 

plynu a jeho následné vyuţití v aglomeraci. Dále následuje seznámení s novými 

technologiemi ve výrobě koksu. Závěr práce je věnován vyhodnocení zjištěných informací.  

Klíčová slova 

uhlí, koks, karbonizace, koksárenská baterie  

SUMMARY 

Bachelor's thesis describes the procedures in the production of coke in ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Depicts the various stages of training load to the production of coke. Using the 

data obtained are set out criteria for assessing the quality of blast furnace coke it to be able 

to enjoy in the blast furnace for iron production. The other parts are by-products of coking 

and coke oven gas treatment process and its subsequent use in the agglomeration. Followed 

by an introduction to new technologies in the production of coke. The final part evaluation 

of the informations. 

Key word 

coal, coke, carbonization, coke oven battery 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK  

a.s.  akciová společnost 

Cks  suchý koks  

CRI  Index reaktivity (Coke Reactivity Index) 

CSR  Pevnost koksu po reakci (Coke Strength after Reaction) 

ČIŢP  Česká inspekce ţivotního prostředí  

h  hodina 

HR  Heat recovery 

hr  Hrášek  

KB  Koksárenská baterie  

kg  kilogram 

ks  kus 

kt  kilotuna (tisíc tun = milion kilogramů) 

KÚ  krajský úřad 

m  metr 

m
3
  metr krychlový 

mil.  milion 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí  

NHKG  Nová huť Klementa Gottwalda 

NR  Non recovery 

O II  Ořech II 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

OKK  Ostravsko-karvinské koksovny  

p  Prach  

SO2  oxid siřičitý  

t  tuna 

TZL  tuhé znečišťující látky 

tzv.  takzvaný  

VK  Vysokopecní koks 

VKB  Velkoprostorová koksárenská baterie  

VP  Vysoká pe
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1  ÚVOD 

V úvodu své bakalářské práce bych chtěla podotknout, ţe podstatnou část kaţdé 

ekonomiky tvoří průmyslová výroba. Region Severní Moravy byl jiţ z historického 

hlediska vţdy zaměřen na těţbu uhlí a výrobu oceli, na kterou pak navazovalo strojírenství 

a stavebnictví.  

Koks tvoří důleţitou součást naší průmyslové výroby. Je vyuţíván jako surovina při 

výrobě oceli, v metalurgickém průmyslu k výrobě surového ţeleza, ve slévárenství, 

v chemickém průmyslu k výrobě karbidu vápenatého a k bezdýmnému topení v průmyslu 

i v domácnosti.     

Cílem bakalářské práce je popsat výrobu koksu a jeho následné vyuţití. Jako 

společnost jsem si zvolila integrovaný hutní podnik ArcelorMittal Ostrava a.s., který je 

sloţen ze sedmi výrobních závodů – Koksovna, Vysoké pece, Ocelárna, Válcovna, 

Strojírny a slévárny, Údrţba a Doprava. V rámci závodu Koksovna jsou v provozu 3 

koksárenské baterie (dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem – KB 1 a 2 

a velkoprostorová baterie se sypným provozem - VKB 11). Daný výrobní závod je jednou 

ze tří koksoven v České republice (dále TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY a OKK – Ostravsko 

karvinské koksovny).   

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je součástí skupiny ArcelorMittal, který vznikl 

sloučením dvou firem Arcelor a Mittal Steel v roce 2006. Patří mezi přední světové 

ocelářské společnosti zabývající se také těţbou koksárenského uhlí a ţelezné rudy.  

Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. Po krátkém úvodu jsem se zaměřila na 

popis technologických postupů při výrobě koksu, které se skládají z  přípravy uhelné 

vsázky obsazování komor, karbonizace vsázky, vytlačování koksu, hašení a třídění koksu a 

zpracování chemických produktů koksování. Třetí část práce obsahuje poţadavky na 

jakostní parametry koksu, ve které jsou nastíněny metody, podle kterých společnost určuje 

jakost koksu. V rámci práce byly zohledněny poţadavky hlavně na jakost vysokopecního 

koksu, který se ve společnosti vyuţívá ve vysokých pecích při výrobě ţeleza. Čtvrtá část 

práce se zabývá vedlejšími produkty vznikající při koksování a jejich průmyslovým 

vyuţitím. Mezi které patří dehet, benzol, kapalná síra a koksárenský plyn. Zde blíţe 

charakterizuji koksárenský plyn, který je ve společnosti následně vyuţíván. V poslední 
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kapitole se zabývám novými trendy v technologii výroby koksu. Zde se zaměřím na novou 

metodu koksovacího procesu Heat recovery/Non recovery.  

Práce končí závěrem, jehoţ obsahem je shrnutí zjištěných výsledků.  
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2 TECHNOLOGIE VÝROBY KOKSU  

Výroba koksu souvisí hlavně s hutnictvím ţeleza, protoţe hutě jsou největšími 

spotřebiteli. Zásadní vliv na výrobu má rozvoj těţby černého uhlí v předních revírech.            

Přitom jak se mění jejich význam a těţba, dochází na jedné straně k trvalému rozvoji 

koksárenství se vzrůstající těţbou, na druhé straně k postupnému zanikání výroby 

s omezováním těţby, případně se sniţováním moţností odbytu. Důleţitou stabilní 

surovinou základnou je Ostravsko-karvinský revír, který má ve značné míře vliv na výrobu 

koksu.  

Vzhledem k dlouhodobé intenzivní těţbě v ostravsko-karvinském revíru, dochází 

k tomu, ţe se dobývání koksárenského uhlí dostává stále do větší hloubek (přes 1000 m), 

coţ vede k vyšším nákladům na dobývání [9]. To se odráţí i v ceně uhlí mající za následek 

i zvýšení ceny koksu. Většina důlních podniků upouští od těchto těţeb a vyuţívá méně 

kvalitní loţiska s mocnými sloji, které je moţno dobývat s podstatně niţšími náklady. 

Nevýhodou tohoto uhlí je však niţší kvalita vzhledem ke koksovacím vlastnostem.  

2.1 Vývoj koksoven 

První karbonizace uhlí se začala provádět koncem 18. století kvůli odsíření. Přitom 

se však poznaly výhodné vlastnosti koksu ve vysoké peci, zejména jeho pevnost a tvrdost. 

Proto byl černouhelný koks pro potřebu hutí vyráběn tak, jak se dosud vyrábělo dřevěné 

uhlí, a to v milířích.  

Výroba koksu v milíři  

Milíře se začaly pouţívat pro koksování od 18. století. Zpočátku byly otevřené, 

později obklopeny nízkou zdí. Milíře se plnily uhlím, poté se přikryly hlínou a na spodu 

se zapálily [1]. Přívodem vzduchu se spálila část uhlí a vzniklým teplem zbývající uhlí 

koksovalo. Vzniklý koks měl vhodné vlastnosti, ale nevýhodou byl malý výtěţek koksu, 

protoţe při koksování velká část uhlí shořela.  
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Schaumburgská koksovací pec 

Později, v polovině 19. století byly milíře nahrazovány tzv. Schaumburgskými 

pecemi, které byly nahoře otevřené a po stranách opatřené opěrnými zdmi. Nevýhodou 

bylo, ţe kouř značně obtěţoval okolí. To bylo důvodem k tomu, ţe se začaly stavět 

uzavřené pece, tzv. pece úlové. 

Úlové pece 

Vznikly v Anglii počátkem 19. století. Tyto pece byly zpočátku obsluhovány ručně, 

později byly vybaveny stroji. Koks byl podle tehdejších názorů výborné jakosti, jeho 

výtěţek však byl malý. Důvodem bylo to, ţe se pece vytápěly teplem vzniklým spálením 

části uhlí a karbonizační plyny se spolu se spalinami odváděly do vzduchu. V USA se tyto 

pece udrţely ve zdokonalené podobě aţ do dneška, je to hlavně tím, ţe je malý zájem o 

chemické produkty koksování [1].   

Coppéovy pece 

Vyznačovaly se tím, ţe surový plyn proudil z koksovacích komor přímo do topných 

stěn, kde shořel se vzduchem (tzv. pece plamenné). Uhlí se v koksovacích komorách 

nespalovalo, čímţ se podstatně zvýšil výtěţek koksu.  

Pece s odtahováním surového karbonizačního plynu 

Umoţňovaly vyuţít chemických produktů karbonizace. Byly opatřeny sběrným 

plynovým potrubím nad komorami, kterým se plyn přiváděl k jednotlivým topným stěnám. 

Chlazením se získával dehet a čpavek. Tím byl dán základ k pecím se získáváním 

chemických produktů z karbonizačního plynu [1].  

Pece s používáním předehřátého vzduchu 

Tyto pece byly vybaveny Siemensovými regenerátory. Jejich podstatou bylo to, ţe se 

horké spaliny koksárenského plynu vedly do regenerátorů vyloţených šamotovým zdivem, 

které se zahřály do červeného ţáru. Po přepnutí regenerátoru se na ţhavém zdivu předehřál 

vzduch nutný ke spalování plynu. Tento princip narazil zpočátku na odpor, protoţe koks 

vyrobený v úzkých komorách byl drobnější, a tím i horší jakosti. Proto se také stavěly i 
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pece s vyuţitím odpadního tepla, které neměly regenerátory a horké spaliny byly vedeny 

přes parní kotle [1].  

  

V letech 1940 byl vyvinut základní vzor moderních koksovacích pecí, které byly asi 12 

m dlouhé, 4 m vysoké a 0,5 m široké a po stranách byly vybavené dveřmi, kde se přívod 

vzduchu předehříval horkými vystupujícími spalinami. Během let se proces mechanizoval 

a zdokonalily se konstrukční materiály [8].  

Dnešní české koksárenství dosahuje velmi dobré úrovně, ale přesto se potýká s řadou 

problémů, jako je např. kvalita vsázky, ţivotnost koksárenských pecí, ochrana ţivotního 

prostředí a úbytek významných uhelných druhů. 

V České republice jsou v současnosti v provozu tři koksárenské závody, z nichţ jsou 

dva hutní (ArcelorMittal Ostrava a.s. a TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY) a jediná báňská 

koksovna – OKD, OKK, a.s. Technologický postup výroby koksu je stejný u obou typů 

koksoven. Jediný rozdíl mezi nimi je v tom, ţe důlní koksovny jsou umístěny v areálu 

dolů, které těţí uhlí potřebné pro výrobu koksu. Hutní koksovny jsou součástí hutních 

podniků, které vyrábějí koks vhodné kvality pro výrobu surového ţeleza. 

2.2 Výroba koksu v koksárenských bateriích  

K výrobě koksu se pouţívají koksárenské baterie. Podle způsobu obsazování se 

rozlišují baterie se sypným a pěchovacím provozem. Provoz se sypanou vsázkou je starší a 

spočívá v sypání uhlí do otvorů. Pěchovací provoz spočívá v tom, ţe se upěchuje uhelný 

hranol a poté se vsune do komory z boku. 

Pěchování uhlí se zavádělo pro zlepšení vlastností koksu. Při moderních způsobech 

úpravy vsázky je však zpravidla pevnost koksu lepší v provozech se sypanou vsázkou. 

Z těchto důvodů a rovněţ pro vyšší investiční i provozní náklady a niţší produktivitu práce, 

se pěchovací provoz u nás ani jinde ve světě jiţ nerozšiřuje. Výjimkou je výroba 

slévárenského koksu, kdy se pěchováním vsázky dosahuje poţadovaného nízkého otěru a 

malé pórovitosti koksu. Nové baterie se proto stavějí se sypným provozem a s komorami 

velkého objemu, tzv. velkoprostorové baterie [2].  
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Technologický postup výroby koksu je následující: 

1) Příprava vsázky 

2) Obsazování komor vsázkou  

3) Karbonizace vsázky 

4) Vytlačování koksu 

5) Hašení koksu 

6) Třídění koksu 

7) Zpracování chemických produktů koksování 

2.2.1 Příprava vsázky 

Vsázka pro výrobu koksu je uhelná směs, ze které vznikne koks poţadované kvality. 

Při výběru uhlí se vychází z poţadavků na kvalitu koksu. Pro výrobu koksu se pouţívá 

několik druhů uhlí různé koksovatelnosti, to umoţňuje vyuţít ve vsázce kromě dobře 

koksujících druhů i druhy méně spékavé [3]. 

Příprava vsázky zahrnuje tyto operace: 

 rozmrazování uhlí v době mrazů; 

 vykládání uhlí a dopravování do zásobníků; 

 uskladňování uhlí; 

 homogenizace uhlí; 

 mletí uhlí; 

 příprava vsázky dávkováním a mícháním; 

 dopravu vsázky do uhelných věţí. 

2.2.2 Obsazování komor vsázkou 

Přeměna uhelné vsázky na koks začíná v koksárenských bateriích obsazením komory 

vsázkou, po kterém následuje několikahodinová karbonizace a končí vytlačením ţhavého 

koksu z komory. Plyn, který se při karbonizaci vsázky uvolňuje, je z komory odváděný do 

předlohy a vznikající plynné a kapalné sloţky jsou přepravovány z baterie k dalšímu 

zpracování na chemickou část koksovny [3]. 

Podle způsobu obsazování se rozlišuje provoz se sypanou nebo pěchovanou vsázkou. 
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Obsazování komor v sypném provozu 

 Plnící vůz se naplní vsázkou pod uhelnou věţí a posune se po stropě baterie přesně 

nad prázdnou komoru. Plnící otvory komory se otevřou a očistí se. Připraví se výtlačný 

stroj se srovnávací tyčí a plnící vůz naplněný uhlím, který se postaví přesně nad otvor 

komory. Pak se do plnících otvorů spustí teleskopické nástavce a otevřou se uzávěry 

násypek, poté se začne komora plnit uhlím. Pro zrovnoměrnění hustoty vsázky se 

zásobníky vyprazdňují v určitém pořadí. Obvykle se napřed vypouštějí krajní zásobníky a 

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

pohybem srovnávací tyče a vytvoří tak sběrný prostor pro odvod plynů. Po skončení 

srovnávání se teleskopické nástavce zásobníku nadzvednou a vůz odjede k novému 

naplnění pod uhelnou věţ [1].  

Obsazování komor v pěchovacím provozu 

U pěchovacího provozu je postup podobný s tím rozdílem, ţe se komora obsazuje 

zasunutím upěchovaného hranolu přes otevřené dveře komory na strojové straně. Dveře 

komory se uzavřou aţ po úplném zasunutí hranolu.  

Uhelný hranol se pěchuje speciálním pěchovacím zařízením, které je součástí 

výtlačného stroje.  

Po skončení obsazování nastává karbonizace a aţ do jejího závěru se ţádné práce 

s komorou neprovádějí. 

2.2.3 Karbonizace vsázky 

 Karbonizace je proces, při kterém dochází k zahřívání černého uhlí na teplotu 

cca 1000 °C za omezeného přístupu vzduchu. Během tohoto procesu se uvolňují prchavé 

látky z paliva a vznikají pevné produkty (koks), a plynné produkty - surový koksárenský 

plyn, z kterého chlazením kondenzují kapalné produkty (černouhelný dehet). Podle teploty 

se rozlišuje karbonizace na nízkoteplotní a vysokoteplotní. 

 Nízkoteplotní karbonizace probíhá od 350° do 550 °C. Vzniklé produkty jsou 

polokoks, nízkoteplotní dehet a plyn. Polokoks je křehký a obsahuje ještě asi 5 aţ 10% 

prchavé hořlaviny. Vzhledem připomíná nezralý koks. V dnešní době se nízkoteplotní 
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karbonizace nevyuţívá, při koksování tvoří nízkoteplotní produkty základní produkty 

karbonizace, které se působením vyšších teplot podstatně mění [2]. 

Vysokoteplotní karbonizace při teplotě 1 000 °C se nazývá koksování a slouţí 

k výrobě různých druhů koksu. Koksování černého uhlí probíhá následně po operaci 

obsazování v koksárenských pecích, jejichţ nejdůleţitější část je koksovací komora. Je to 

prostor, který je tvořen stěnami pece, podlahou, klenbou a po obou stranách je uzavřen 

dveřmi ze ţáruvzdorného zdiva. Stěny koksovací komory se udrţují nepřetrţitě na teplotě 

asi 1 000 – 1300 °C, takţe uhlí přichází uţ při plnění do styku se ţhavými stěnami [2].  

Průběh vysokoteplotní karbonizace v koksovací komoře 

Při vysokoteplotní karbonizaci se černé uhlí zahřívá v uzavřených prostorách na 

vysoké teploty. Při postupném zvyšování teploty se od stěn vsazené uhlí nejprve vysušuje. 

Při zvýšení teplot do 150 °C dochází k odstranění hygroskopické vody a při vyšších 

teplotách se odstraňuje krystalová voda popelovin, oxid uhličitý, metan a dusík [1]. 

První rozklad uhelné hmoty nastává při teplotách 250 aţ 300 °C a za teploty 350 aţ 

400 °C přechází uhlí do plastického stavu a začíná se vytvářet čpavek. Při teplotách 500 °C 

je ukončeno odštěpování kapalných produktů za vzniku nízkoteplotního koksu, který však 

obsahuje značné mnoţství vodíku, kyslíku a dusíku. Při dalším zvýšením teploty mezi 500 

aţ 1000 °C se plyny odštěpují a vytváří se koks. 

Při konečné teplotě karbonizace, obsahuje hořlavina vzniklého koksu asi 0,5 % 

vodíku, do 1 % kyslíku, do 0,5 % síry a dusíku a asi 96 % uhlíku [1]. 

 Karbonizační zplodiny, které vznikají při koksování, se pak odvádějí stoupačkou do 

předlohy k dalšímu zpracování na chemickou část koksovny. Tyto produkty se označují 

jako chemické produkty koksování. Koks zůstává v komoře a po ukončení koksování se 

z pece vytlačí a ochlazuje se vodou. 

2.2.4 Vytlačování koksu 

Postup při vytlačování koksu je stejný při sypném a pěchovaném provozu. Komory 

se obsazují i vytlačují v určitém pořadí, takţe je známo, kdy se má určitá komora 

vytlačovat [3]. Po ukončení koksování se komora odpojí od předlohy a otevře se stoupačka. 

Poté je komora připravena k vytlačování.  
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Pro kontrolu skončeného koksování se pouţívá orientační metoda, která spočívá 

v zapálení plynu unikajícího ze stoupačky. Podle charakteru plamenu se zkontroluje zralost 

koksu v komoře. Krátký a bezbarvý plamen svědčí o ukončení karbonizace. Jestli je 

plamen dlouhý a svítivý, koks není zralý a komora se musí znova napojit na předlohu a 

v koksování se musí pokračovat [2], [3]. Toto je v současné době spíše jiţ jen pomocný 

ukazatel. Moderní koksovny mají dnes propracovaný systém řízení otopu baterií (tzv. 

tepelně hydraulický reţim), kdy je s pomocí výpočetní techniky a speciálních algoritmů 

řízení dosaţeno řádného prokoksování uhelné vsázky. Podmínkou je ovšem dobrý stav 

zdiva topných stěn koksárenských komor, jejich pravidelná údrţba a technologická kázeň 

při provádění jednotlivých operací.    

Vytlačování koksu se musí uskutečnit v co nejkratším čase, aby nedošlo ke spalování 

koksu a poškození stěn komory natavením. Těsně před vytlačováním koksu se před 

komoru přistaví výtlačný stroj, vodící a hasicí vůz. Otevřou se dveře na strojové a koksové 

straně a vyčistí se od usazenin těsnící plochy dveří a rámů. Výtlačný stroj se posune tak, 

aby výtlačná tyč byla před koksovým hranolem, a z vodícího vozu se zasune do otevřených 

dveří vodící koš. Koks tlačený z komory výtlačnou tyčí padá do hasicího vozu. Hasicí vůz 

se při tlačení posouvá tak, aby se na jeho plošině vytvořila rovnoměrná vrstva koksu [3]. 

Při tlačení koksu z komory se sleduje zabarvení koksu, zda byla teplota koksování 

rovnoměrná. Při nerovnoměrném ohřevu stěn se vyskytují na koksovém hranolu skvrny 

nebo tmavší pásy.    

2.2.5 Hašení koksu  

Ţhavý koks o teplotě cca 1000 °C vytlačený z jednotlivých koksovacích komor 

koksárenské baterie na hasicí vůz, je zapotřebí co nejrychleji zchladit, aby při styku se 

vzduchem nehořel a nedocházelo k jeho ztrátám. Ke zchlazení je vyuţíváno buď mokré 

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

koksu, resp. kombinované chlazení koksu.   

Mokré chlazení se vyuţívá v mnohých státech, protoţe je po technologické stránce 

velmi jednoduché a jeho investiční náklady jsou minimální [3]. Klasická instalace hašení 

koksu se skládá z hasicího vozu, hasicí věţe a koksové rampy. 
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Hasicí vůz se pohybuje podél baterie na koksové straně a slouţí pro přepravu 

ţhavého koksu pod hasicí věţ a pro přepravu uhašeného koksu na koksovou rampu. Hasicí 

věţ je ţelezobetonová stavba obloţená dřevem, která je vybavena sprchovým zařízením. 

Nad sprchami je hasicí věţ zúţená a tvoří komín, kterým se odvádí vznikající pára při 

hašení, aby neobtěţovala pracoviště. Po dohašení koksu se koks z hasicího vozu vysypává 

na koksovou rampu, která slouţí pro odpaření vody dochlazení koksu.  

Princip suchého chlazení spočívá v tom, ţe se koks chladí cirkulujícím inertním 

plynem, takţe se získá ochlazený koks téměř bez vody a ohřátý plyn, který lze vyuţít 

k výrobě páry. Kombinované chlazení vyuţívá v první fázi mokré chlazení vodou, kde 

dochází k ochlazení koksu na 500 aţ 600°C, v druhé fázi suché chlazení koksu inertním 

plynem na teplotu 200°C.  

2.2.6 Třídění koksu 

Z koksové rampy se po dochlazení koks dopravuje pásovými dopravníky na třídírny 

koksu k třídění podle velikosti, kde se pouţívá třídění od hrubého zrna k jemnému. Hrubý 

koks (koks vysokopecní) se třídí převáţně na roštových třídičích. Koks, který propadne 

přes rošty, tzv. drobný koks, se dopravuje do jemné třídírny, kde se rozděluje na několik 

velikostí. K třídění se pouţívají sítové třídiče, na kterých se třídí jednotlivé drobné sorty 

koksu.  

Vytříděné druhy koksu se skladují v zásobnících, odkud se nakládají do vagónů, váţí, 

případně postřikují vápenným mlékem proti prašnosti a odesílají se k odběrateli.  U hutních 

koksoven se vysokopecní koks dopravuje převáţně pásy přímo k vysokým pecím.  

2.2.7 Zpracování chemických produktů koksování 

Výroba chemických produktů koksování záleţí v zachycování a oddělování 

jednotlivých cenných látek obsaţených v těkavých karbonizačních produktech [2]. 

Základní chemické produkty koksování jsou dehet, benzol, naftalen, čpavek a koksárenský 

plyn. Tyto produkty se zpracovávají v chemické části koksovny sloţitějšími fyzikálními a 

chemickými pochody na surový dehet, surový benzol, surový naftalen, síran amonný a 

technicky čistý koksárenský plyn.  
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2.3      Výroba koksu na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.  

ArcelorMittal Ostrava a.s. je společnost, která je zaměřena na výrobu a zpracování 

surového ţeleza, oceli a hutních výrobků. Společnost se nachází v jiţní části Ostravy 

v prostoru Kunčic, Kunčiček a Bartovic.  Komplex společnosti je tvořen sedmi závody – 

Koksovna, Vysoké pece, Ocelárna, Válcovna, Strojírny a slévárny, Údrţba a Doprava. 

V areálu společnosti působí i další podniky, ze kterých se staly v rámci privatizace v roce 

2004 a 2010 přidruţené, nebo dceřiné podniky, např. ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s., Hayes Lemmerz Autokola, a.s., Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. a 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

Koksovna byla uvedena do provozu v letech 1952 aţ 1962 jako součást tehdejšího 

podniku Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG). Do provozu bylo postupně uvedeno 

jedenáct koksárenských baterií. Z toho poslední v roce 1981. Z celkového počtu bylo deset 

koksárenských baterií (KB 1-10) s pěchovanou vsázkou typu Krupp – Koppers a jedna 

velkoprostorová koksárenská baterie (VKB 11) se sypanou vsázkou typu PVR.  

 V souvislosti s rostoucím tlakem na ochranu ţivotního prostředí a sniţující se 

potřebou surového ţeleza byla výroba koksu v 90. letech minulého století postupně 

redukována aţ na současný stav, kdy jsou v provozu 3 koksárenské baterie, z nichţ jsou 

dvě obsazovány pěchovanou vsázkou (KB 1 a 2) a třetí baterie, velkoprostorová (VKB 11) 

je plněna sypaným způsobem. Koksárenské baterie č. 1 a 2 byly postupně modernizovány a 

ekologizovány v rámci generálních oprav v létech 1991 aţ 1996. Na baterii VKB 11 byla 

provedena ekologická opatření v roce 1998 a v současné době se připravuje její celková 

modernizace.  

Posledním výrazným zásahem do výrobnosti jednotlivých koksárenských baterií byla 

celosvětová ekonomická krize v roce 2009, v jejímţ důsledku byl odstaven z provozu jeden 

blok VKB 11, čímţ se sníţila její výrobnost o 1/3. Tyto baterie tak mohou v současné době 

produkovat 1,24 mil. tun koksu ročně, z čehoţ tvoří více neţ 90% vysokopecní koks, který 

se dále vyuţívá ve vysokých pecích pro výrobu surového ţeleza. 

2.3.1 Charakteristika koksárenských baterií 

Jedná se o soubor provozních zařízení slouţící ke karbonizaci uhlí a k zachycení 

pevných, kapalných a plynných produktů tohoto procesu.  
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VKB 11 se skládá ze tří bloků obsluhovanou jednou sadou strojů (druhá sada je 

rezervní). Pro konstrukci baterie byl převzat sovětský typ PVR přepracovaný na otop 

koksovým a směsným plynem. VKB 11 má celkem 90 komor sestavených do tří bloků A, 

B, C po 30 komorách. Obsazování všech komor se provádí sypaným způsobem přes 4 

násypné otvory u kaţdé komory.  

KB 1 a 2 mají celkem v provozu 144 koksovacích komor. Jedná se o koksovací 

baterie typu Koppers s cirkulačním topením. Podstata cirkulačního topení se zakládá na 

tom, ţe se vyuţívají dvojčité topné kanálky s cirkulací spalin [1]. Tyto kanálky se skládají 

z lichého a sudého topného kanálku, při čemţ plyn hoří buď v lichém kanálku a sudým 

odcházejí spaliny nebo je tomu naopak.  

Technická charakteristika VKB 11, KB 1 a 2 je uvedena v tabulkách č. 1 a 2. 

Tabulka č. 1: Technická charakteristika VKB 11 

Počet komor v baterii 90 (v provozu 60) 

Typ baterie PVR se spodním 

rozvodem topných 

plynů a vzduchu 

Pouţívané topné plyny Obohacený VP plyn, 

nebo koksový 

Celková délka komory [mm]             16 000 

Celková výška komory [mm]               7 000 

Šířka komory ze strojní strany [mm]                  385 

Šířka komory z koksové strany [mm]                  435 

Střední šířka komory [mm]                  410 

Tloušťka stěn komory [mm]                  105 

Rozteč komor [mm]               1 400 

Počet topných stěn v 1 bloku [ks]                    31 
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Počet topných kanálků kaţdé topné stěny: 

Celkem [ks] 

Strojní strana [ks] 

Koksová strana [ks] 

 

       32 

       16 

       16 

Počet tlačených pecí za směnu/za 24 hodin [ks]       42 - 50/135 

Koksovací doba [h]       16 

Projektovaná max. roční výrobnost [kt Cks]              1 162 

Projektovaná max. denní výrobnost [t Cks]              3 223 

Hmotnost vsázky 1 komory v suchém uhlí [t]                   30,6 

Výnos koksu z 1 komory za 24 hodin/za koksovací 

cyklus [t Cks] 

 

 35,8/23,6 

Zdroj: Seznam literatury [15] 

 

Tabulka č. 2: Technická charakteristika KB 1 a 2 

Počet komor v baterii [ks] 72 

Typ komory P1 

Systém otopu KOPPERS 

Druh otopu Cirkulační sdruţený 

Střední šířka komory za studena/za tepla [mm]    450/442 

Výška komory za studena/za tepla [mm]   3 600/3 645 

Délka mezi kleštinami za studena/za tepla [mm]        12 930/13 120 

Konicita za studena/za tepla [mm]   20/20 

Koksovací doba [h]    21,33 

Uţitečný objem komory [m
3
]    19,53 

Objem uhelného hranolu [m
3
]  cca 16 

Projektovaná roční výrobní charakteristika [t Cks]           378 000 

Výrobní kapacita za 24 hodin [Ckm]    1 090 

Projektovaná teplota v topných kanálcích [°C]        1 290 - 1 310 °C 

Zdroj: Seznam literatury [15] 
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2.3.2 Způsoby přípravy uhlí pro koksování 

ArcelorMittal Ostrava a.s. pouţívá zejména uhlí z ostravsko-karvinského revíru, 

protoţe má nízký obsah síry a vhodné vlastnosti ke koksování. V poslední době se zvyšuje 

i podíl polských uhlí, případně amerických uhlí. Důvody jsou jak kvalitativní z důvodu 

nedostatku některých druhů uhlí v tuzemsku, tak i ekonomické.  

Hlavním zásobitelem černého uhlí pro výrobu koksu jsou OKD (Ostravsko-karvinské 

doly). OKD aktivně těţí v pěti dolech: 

 Důl Karviná; 

 Důl ČSM; 

 Důl Paskov; 

 Důl Darkov; 

 Důl Frenštát – konzervační reţim.  

Pro přípravu uhelné vsázky slouţí provozní soubor přípravy koksovací vsázky, kde 

se provádějí tyto operace:  

 rozmrazování uhlí v době mrazů, 

 vykládání uhlí a dopravování do zásobníků, 

 uskladňování uhlí,  

 mletí uhlí, 

 příprava vsázky dávkováním a mícháním. 

Poté se uhlí dopravuje dávkovacími a sběrnými pásy do uhelných věţí, kde 

pěchovací stroj nebo plnící vůz odebírají uhelnou směs pro plnění komor koksárenské 

baterie [8]. Vsázka je pak na koksárenských bateriích s pěchovacím provozem (KB 1 a 2) 

upěchována na pěchovacím stroji do tvaru hranolu a u koksárenské baterie se sypným 

provozem (VKB 11) je vsázka zaváţena gravitačně pomocí plnícího vozu. 

2.3.3 Koksování uhlí  

Koksování probíhá v uzavřených koksárenských bateriích při teplotě 1 000 °C, do 

kterých se uhlí volně sype nebo je zaváţeno v pěchované formě. Koksárenská baterie 

je tvořena řadou koksovacích pecí, která se skládá z koksovací komory, topného systému a 
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regenerátoru. Koksovací komory jsou odděleny vyhřívanými topnými stěnami ze 

ţáruvzdorného dinasového zdiva a jako palivo se pouţívá buď vyčištěný koksárenský plyn, 

nebo směsný plyn, který je tvořen vysokopecním plynem s přídavkem koksárenského 

plynu.  

Při karbonizaci vzniká koks, který se následně po ukončení vysokoteplotní 

karbonizace vytlačuje a hasí. Hašení probíhá vodou, coţ je klasický způsob mokrého 

hašení. Technologie je následující: v hasicím voze je horký koks dopraven pod hasicí věţ a 

tam se chladí sprchováním silným proudem vody po dobu 60 - 120 sekund. Při hašení se 

část vody odpaří a uniká do ovzduší z komína hasicí věţe, část vody zůstane v koksu a 

zbytek odteče do usazovacích jímek. Z nich je voda opět pouţita na hašení koksu. Poté se 

koks vysype z hasicího vozu na koksovou rampu. Po dohašení míst nezchlazeného koksu a 

odpaření povrchové vlhkosti je koks dopravován na hrubou a jemnou třídírnu, kde se podle 

zrnitosti roztřídí na jednotlivé frakce.  

Během karbonizace vzniká surový koksárenský plyn, ze kterého se postupným 

zpracováním získává surový dehet, benzol, kapalná síra a technicky čistý koksárenský plyn.  

Technologie výroby koksu je schematicky znázorněna na obrázku č. 1. Výrobnost 

koksárenských baterií VKB 11 a KB 1 a 2 je uvedena v tabulce č. 3.  
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Obrázek č. 1: Technologické schéma výroby koksu: 

 

 

Surový koksárenský plyn 
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Tabulka č. 3: Celková výrobnost koksárenských baterií VKB 11 a KB 1 a 2 

Název Výroba za rok 2008 

Celkoks (suchý) [t]            1 332 736  

Vysokopecní koks [t]            1 241 461 

Celkoks (mokrý) [t]            1 406 990 

Vysokopecní koks [t]            1 300 758 

Benzol [t]                 13 128 

Kapalná síra [t]                      844 

Dehet (bez vody) [t]                 62 672 

Koksárenský plyn [m
3
]        635 856 000 

Zdroj: Seznam literatury [16] 

 

Vzhledem k celosvětové ekonomické krizi v roce 2009 jsou pro přehled uvedena výrobní 

data z roku 2008.  

2.3.4 Druhy koksu vyráběné v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Základní rozhodující kritéria pro rozdělení druhu koksu je velikost zrn a kusovost. 

Zrnitost koksu určuje jednotlivé obchodní druhy koksu a kusovitost je důleţitým 

ukazatelem jakosti. Kusovitý koks vzniká v širších komorách a při niţších teplotách 

z dobře spékavých uhlí.  

Koksovna  ArcelorMittal Ostrava a.s. vyrábí na koksárenských bateriích tyto druhy 

koksu s následující zrnitostí (viz tabulka č. 4). 

Tabulka č. 4: Rozdělení koksu podle zrnitosti 

Název Značka Velikost zrna [mm] 

Vysokopecní VK  nad 30 

Ořech II O II    20 aţ 40 

Hrášek hr    10 aţ 25 

Prach p   pod 10 

Zdroj: Seznam literatury [11] 
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Vysokopecní koks je nejvýznamnějším výrobkem koksovny, protoţe se pouţívá 

k výrobě surového ţeleza a tvoří největší podíl z celkového vyrobeného koksu. Získá se 

odtříděním zrna nad 30 mm z celkového koksu. Ten se vyrábí na dvou bateriích 

s pěchovaným provozem (KB 1 - 2) a na velkoprostorové baterii VKB 11 se sypným 

provozem. Roztřídění na vysokopecní koks a drobné podíly probíhá na hrubé třídírně 

koksu. Drobné podíly koksu, které tvoří podsítné, se pak roztřídí na jemné třídírně na 

jednotlivé sorty koksu jako je Ořech II, Hrášek a Prach.  

Vysokopecní koks je na vysoké pece (dále jen VP) dopravován pásovými dopravníky 

nebo ţelezničními vozy. Drobné sorty jsou přepravovány ţelezničními vozy, v případě 

externích odběratelů nákladními automobily. 

V podmínkách ArcelorMittal Ostrava a.s. se Ořech II pouţívá jako doplňující přísada 

koksu přímo do VP, Hrášek a Prach je zpracováván na aglomeraci.  

V případě přebytků drobných sort (Ořech II, Hrášek) jsou prodávány externím 

odběratelům. Tyto sorty pak mají rozmanité pouţití. Ořech 2 se vyuţívá hlavně při 

bezdýmnému topení v domácnostech, Hrášek se pouţívá jako průmyslová surovina 

v generátorech pro výrobu topných plynů zplyňováním a prach se vyuţívá jako palivo ve 

spékárnách rud.  
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3 POŢADAVKY NA JAKOSTNÍ PARAMETRY KOKSU  

Kvalitu koksu je moţné orientačně odhadnout uţ podle jeho vzhledu. Stříbrná barva 

je známkou kvalitního koksu a černá barva znamená nedokončené koksování. Takový koks 

je měkký a snadno se otírá. Pevnost koksu se dá posoudit podle malé trhlinatosti nebo 

pádem koksu na tvrdou podlahu, přičemţ kvalitní koks se nemá rozbít a má vydávat 

zvonivý zvuk [4].  

Tyto zkoušky jsou pouze orientační. Kvalitu koksu určují hlavně chemické vlastnosti 

(obsah vody, popela a prchavých látek), fyzikálně mechanické vlastnosti (pevnost a 

kusovitost) a normované zkoušky (Micum, Pádová zkouška, CSR-CRI).   

Jakost vyrobeného koksu se na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s. hodnotí jen u 

vysokopecního koksu. U ostatních druhů koksu (Ořech II, Hrášek a Prach), nejsou 

stanoveny ţádné poţadavky na jakost koksu.  

3.1 Jakost vysokopecního koksu 

Vysokopecní koks (dále jen VK) je hlavním výrobkem koksovny. Na jeho jakost se 

kladou vysoké nároky, protoţe má velký vliv na výkonnost a provoz vysokých pecí a také 

na jakost surového ţeleza. Výkonnost VP se sniţuje při nepřiměřené velké vlhkosti koksu. 

Ke zvýšení výkonnosti dochází při ohřívání vzduchu, kdy se přivádí teplý vzduch, aby 

vznikl potřebný ţár. Účelem ohřívání je hlavně úspora koksu a dosaţení většího ţáru.  

Závod 10 – Koksovna vyrábí VK s následujícími jakostními parametry (viz tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5: Jakostní znaky vysokopecního koksu 

Voda prům.          W
r 
[%]       3 - 4,5 

max.          W
r
 [%]       5 - 5,5 

Popel v sušině prům.          A
d 

[%]    9,5 - 12,5 

max.          A
d 

[%]     10 - 14,0 

Podsítné pod 30 mm max.               [%]       7 – 10 

Pevnost Micum prům.        M40 [%]     68 – 76 

min.       M40 [%]     68 – 74 

Otěr Micum max.       M10 [%]       8 – 10 
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Velikost zrna  min.              mm             30 

Prchavé látky (v hořlavině) max.        Vdaf [%]               1 

Zdroj: Seznam literatury [7] 

 

V poslední době dochází ke změnám poţadavků na mnoţství a kvalitu 

metalurgického koksu. Současný vývoj směřuje ke sníţení spotřeby aţ k odstranění koksu 

z výroby surového ţeleza. Hlavním důvodem je projevující se nedostatek metalurgického 

koksu, který má za následek vznik nové technologie, umoţňující sníţit spotřebu koksu ve 

vysokopecní vsázce aţ na polovinu [12]. 

Pro vysokopecní pochod je důleţité, aby koks splňoval tyto poţadavky: 

 dobrá reaktivita, 

 rychlá spalitelnost, 

 optimální kusovost, 

 vysoká výhřevnost, 

 dobré fyzikálně mechanické vlastnosti (pevnost), 

 dobré chemické vlastnosti (nízká popelnatost, nízký obsah síry a uhlíku). 

 

Reaktivita koksu [8], [4], [5] 

Znamená schopnost uhlíku koksu reagovat s oxidem uhličitým popř. vodní parou na 

oxid uhelnatý podle rovnic:  

COCOC 22  kJ6,160  

22 HCOOHC  kJ5,85  

Během pálení koksu vzniká oxid uhličitý, který reaguje se ţhavým koksem na oxid 

uhelnatý. Vzniklý oxid uhelnatý při svém průchodu pecí redukuje oxidy ţeleza z rud.                 

Ve VP je tedy prostor, ve kterém po určitou dobu existuje vedle sebe oxid uhličitý a oxid 

uhelnatý. Tento prostor musí být co nejvíce omezen, aby nedocházelo k okysličování 

vyprodukovaného kapalného ţeleza. Proto má mít koks schopnost rychle redukovat oxid 

uhličitý na oxid uhelnatý, tzv. reaktivita koksu. Pro stanovení reaktivity koksu se pouţívá 

metoda CRI. 
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Spalitelnost koksu  

Spalitelnost má značný význam pro chod ve vysoké peci, protoţe díky ní dochází 

k rychlému spalování koksu a tím i k vysoké teplotě. 

Kusovost koksu 

VP má určité poţadavky na velikost koksu, protoţe koks je součást vsázky a zaujímá 

největší objem. Vsázka se dává do vysoké pece s vrchu sazebnou a rychlost prostupu závisí 

na odporu, který klade tato vsázka, tedy i koks. Čím je koks kusovější a čím stejnoměrnější 

je jeho zrnění, tím je i menší odpor plynů prostupujících VP. Kusovost koksu by měla být 

nad 30 mm.  

Kusovitost koksu ovlivňuje především rychlost koksování, čili koksovací dobu. Čím 

delší je koksovací doba, tím je koks kusovější. Koksovací doba ovlivňuje pak výrobnost 

zařízení tak, ţe ve výsledku je nutno skloubit poţadavky ze strany vysokopecního provozu 

na kusovitost koksu s výrobností a ekonomikou provozu koksárenských baterií. 

Výhřevnost koksu 

Udává, kolik energie se uvolní úplným spálením 1 kg. Výhřevnost koksu se pohybuje 

okolo 28 aţ 30 1kgMJ . Stanovuje se stejně jako u uhlí a roste se stupněm zralosti koksu. 

Fyzikálně mechanické vlastnosti  

Ve vysokopecním procesu se u koksu hlavně uplatňuje mechanické namáhání na 

otěr. Pro zjišťování odolnosti proti otěru přesypáváním nebo pádem se pouţívá bubnová 

zkouška Micum, kterou uvádím v následující kapitole.   

Chemické vlastnosti koksu 

Z chemických vlastností je nejdůleţitější vysoký obsah uhlíku a nízký obsah popela a 

síry. Popelnatost se zjišťuje spálením vzorku koksu, bývá vţdy vyšší neţ v uhlí, protoţe při 

koksování se popel v koksu koncentruje. Pro vysokopecní proces je popel škodlivou 

součástí, protoţe kaţdé 1% popela zvyšuje spotřebu koksu pro vysoké pece asi o 2%, 

protoţe je nutné zvýšit mnoţství vápence, aby se popel převedl do roztavené strusky [1]. 

 



Sandra Dubíková: Výroba koksu a jeho vyuţití ve vybraném podniku 

2010                                                                                                                                      22 

 

Síra se ve vysokopecním koksu projevuje velmi nepříznivě, protoţe přechází do 

surového ţeleza, a to tím více, čím niţší je teplota. Vyšší obsah síry vyţaduje větší přísady 

vápence, aby se síra převedla do strusky. Tím se stává struska těţko tekutou a stěţuje chod 

vysoké pece [5]. 

3.1.1 Metody hodnocení jakosti vysokopecního koksu 

Vysokopecní koks se hodnotí hlavně zkouškami, které jsou zaměřeny na pevnost a 

reaktivitu. V současné době se pouţívají hlavně tyto zkoušky: 

 Zkoušky typu Micum. 

 Zkouška CSR – CRI  

Bubnová zkouška Micum 

Jedná se o zkoušku, která simuluje skutečné namáhání koksu při provozním pouţití.  

Metoda spočívá v tom, ţe se koks o hmotnosti 50 kg a se zrnitostí nad 60 mm vloţí do 

bubnu, který se otáčí rychlostí 25 otáček za minutu po dobu 4 minut [6]. Po zkoušce se 

koks roztřídí na sítech s kruhovými otvory 40 a 10 mm. Podíl jednotlivých zrn koksu se 

váţí a vyjádří se v procentech. Procentuální podíl koksu se zrnitostí nad 40 mm se označuje 

jako M40 a udává pevnost koksu. Podíl pod 10 mm se označuje jako M10 a určuje otěr 

koksu. Koks pro vysoké pece je tím kvalitnější, čím je hodnota M40 vyšší a M10 niţší. 

Hodnoty této zkoušky jsou důleţitou součástí předepsané jakosti vysokopecního koksu. 

Poţadovaná pevnost by měla být minimálně 73 % a maximální otěrnost 7,5 %. 

Zkouška CRI-CSR 

Laboratorní metoda zkoušení jakosti koksu má dvě části CRI (Coke Reactivity 

Index - index reaktivity) a CSR (Coke Strength after Reaction - pevnost koksu po reakci). 

Metoda byla vyvinuta na počátku 70. let minulého století japonskou firmou Nippon Steel 

Corporation.  Přínosem této zkoušky má být sníţení nákladů na výrobu surového ţeleza 

[6], [12].  

Pro stanovení reaktivity a pevnosti koksu zkouškou CRI-CSR se pouţívá laboratorní 

přístroj RF-33, který je tvořen třemi základními částmi: 

 zkušební pecí  
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 reaktorem (retorta)   

 řídicím systémem přístroje  

Systém RF 33 je znázorněn na obrázku č. 2. 

Obrázek č. 2: Systém RF-33 

 

Zdroj: Seznam literatury [14] 

 

Zkouška spočívá v tom, ţe se vzorek koksu o hmotnosti 200 g ± 2g a zrnitostí - 22,4 

mm umístí do reaktoru a vystavuje se působením CO2, kde se koks ohřívá po dobu dvou 

hodin na teplotu 1 100°C [12]. Potom se koks chladí dusíkem. Po ukončení pokusu se 

stanoví procentuální úbytek hmotnosti koksu po reakci, který se označí jako CRI. 

 

Vztah pro výpočet CRI: 

100
1

21

m

mm
CRI  %  
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kde: 

CRI reaktivita koksu [%], 

m1   hmotnost koksu před reakci [g], 

m2 hmotnost koksu po reakci [g]. 

 

Po ukončení zkoušky CRI se stanoví CSR - pevnost koksu po reakci. Koks se umístí 

do bubnu a podrobí se 600 otáčkami po dobu 30 min. Po namáhání v bubnu, se koks 

proseje sítem s otvory 10 x 10 mm. Po prosetí se koks roztřídí na frakce pod a nad 10 mm. 

Nadsitný podíl se zváţí a představuje hmotnost podílu nad 10 mm po namáhání v bubnu - 

pevnost koksu po reakci CSR. Obecně platí, ţe koks s vysokými hodnotami CRI má nízkou 

CSR a koks s nízkými hodnotami CRI má vysokou CSR.  

 

Vztah pro výpočet CSR: 

100
2

3

m

m
CSR     %  

kde: 

CSR pevnost koksu [%], 

m2 hmotnost koksu po reakci s CO2 [g], 

m3 hmotnost koksu se zrnitostí nad 10 mm po bubnové zkoušce [g]. 

Provozní hodnoty CSR dosahované ve světě se pohybují v rozmezí 42 – 72 %. U CRI 

se pohybují v rozmezí 21 - 47 %, přičemţ běţně dosahované hodnoty se pohybují u CSR 

nad 60 % a u CRI nad 30 %.  

Hodnoty dosahované u CRI a CSR z jednotlivých koksoven jsou ovlivněny řadou 

ekonomických a technologických faktorů. Jednak jde o dostupnost kvalitních druhů uhlí 

v dané lokalitě a jejich cenu. Z hlediska ekonomiky provozu je rozhodující tzv. oceňovací 

parametr - VIU (Value In Use), který definuje přínos jednotkové změny kvality koksu na 

ekonomiku provozování VP, případně na ekonomiku finální výroby. Z technologických 

faktorů jde pak o technické parametry VP, pro které je daný koks vyuţíván, tzn. objem VP, 

kvalita a parametry rudné vsázky, vlastní technologie provozu VP (např. zafoukávaní 

prachovým uhlím).  
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4 DALŠÍ PRODUKTY KOKSOVÁNÍ A JEJICH 

PRŮMYSLOVÉ VYUŢITÍ  

Mezi chemické produkty koksování patří surový černouhelný dehet, surový 

koksárenský benzol, kapalná síra a technicky čistý koksárenský plyn. Tyto produkty se 

získávají postupným zpracováním surového koksárenského plynu v chemické části 

koksovny. 

Uvnitř společnosti Arcelormittal Ostrava a.s. je z chemických produktů koksování 

vyuţíván hlavně technicky čistý koksárenský plyn. Část vyrobeného koksárenského plynu 

se přímo vyuţívá pro otop velkoprostorové koksárenské baterie VKB 11, která je 

v současné době otápěná výhradně tímto druhem plynu a zbývající část je vedena do 

plynové sítě ArcelorMittal Ostrava a.s., kde se vyuţívá k otopu hutních agregátů na 

jednotlivých závodech. Z této plynové sítě se část koksárenského plynu rovněţ pouţívá pro 

otop koksárenských baterií KB 1 - 2, kde se buď na směsných stanicích těchto KB 

přimíchává do vysokopecního plynu a vytváří tak směsný plyn, nebo se pro otop KB 1 a 2 

pouţívá přímo, a to v případech nedostatku vysokopecního plynu v důsledku omezené 

výroby na vysokých pecích.  

Ostatní koksochemické produkty jsou určeny k expedici externím odběratelům, kde 

slouţí jako vstupní surovina pro další zpracování a vyuţití ve farmaceutickém a 

chemickém průmyslu. 

4.1 Postup při získávání chemických produktů koksování 

Pro získávání vedlejších produktů koksování je stanoven přesný postup, který se 

musí dodrţovat. Výrobky se získávají v pořadí podle obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3: Pořadí získávání chemických produktů koksování 

 

 

Během koksování černého uhlí vzniká směs plynů a par (koksárenský plyn), které 

jsou z jednotlivých koksárenských komor odváděny přes stoupačky do předlohy, kde se 

ochlazují čpavkovou vodou. Během tohoto chlazení dochází k oddělení většího podílu 

dehtu z koksárenského plynu. Poté vstupuje surový koksárenský plyn do provozu 

koksochemie, kde se opět chladí v primárních chladičích, kam je dopravovaný sacím 

potrubím. Chlazením v chladičích se odstraní z plynu většina dehtu a vody. Zbytky dehtové 

mlhy se odstraní v odlučovači dehtu. Koksárenský plyn poté prochází turboodsávačem, 

který odsává plyn z předlohy k další dopravě k odsíření, deamonizaci a odbenzolování. 

Při těchto procesech (chlazení surového koksárenského plynu v předloze, 

v primárních chladičích, dále při průchodu odlučovači dehtu a turboodsávačů) vzniká 

kondenzát, který se mísí s čpavkovou vodou. Ten se shromaţďuje ve sběrné nádrţi a 

pouţívá se ke splachování předlohy. Přebytek kondenzátu se odvádí do dělících nádrţí, kde 

se odděluje podle hustoty těţší dehet a lehčí čpavková voda. Oddělený dehet se odčerpává 

do dělících nádrţí, odvodňuje se ohříváním, přečerpává se do zásobníků a poté se expeduje 

jako výrobek.  

Koksárenský plyn je pak podroben koncovému chlazení v uzavřeném chladiči a 

veden do odsiřovacího zařízení, kde dochází k vypírání sirovodíku a amoniaku čpavkovou 

vodou. Nasycené roztoky jsou pak zpracovány v provozním souboru regenerace vypíracího 
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roztoku. Vzniklé tzv. kyselé plyny, jsou odváděny do Clausových reaktorů, kde při 

katalytické reakci vzniká kapalná síra. Tento produkt je stejně jako surový benzol 

expedován [13]. 

Poté se získává surový koksárenský benzol. Pro získávání tohoto produktu se 

pouţívá metoda zachytávání benzolu pracím olejem. Pro zachytávání benzolu slouţí prací 

věţ (tzv. pračka), ve které se rozpouští benzol v pracím oleji. Nasycený prací olej se 

postupně ohřívá nepřímým způsobem parou. Pomocí přímé páry je oddestilován benzol, 

který je také expedován jako výrobek. 

Koksárenský plyn odcházející z benzolových praček se nazývá tzv. technicky čistý 

koksárenský plyn.  

V celém procesu koksování, následném chlazení a čištění surového koksárenského 

plynu vzniká velké mnoţství fenolčpavkových vod. Část těchto vod je po regeneraci zpětně 

vyuţívána v celém procesu chlazení a čištění plynu a zbývající přebytečná část je odváděna 

na BČOV (Biologická čistírna odpadních vod), kde jsou tyto vody předčišťovány tak, aby 

splňovaly poţadavky kanalizačního řádu na obsah stanovených škodlivých látek a mohly 

být následně vypouštěny do městské kanalizace k dalšímu dočištění.  

4.2 Vyuţití koksárenského plynu  

V rámci hutního podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. je získaný koksárenský plyn 

vyuţíván kromě otopu koksárenských baterií KB 1, 2 a VKB 11 na těchto závodech: 

1) Závod 12 – Vysoké pece 

 pro aglomeraci sever a jih – zapalovací hlavy spékacích pásů, směs s vysokopecním 

plynem, 

 pro ohřívání větru vysokých pecí – příměs do vysokopecního plynu,  

 vyhřívání pojízdných mísičů ţeleza, 

 příměs do směsného plynu pro licí stroj, 

 zimní opatření proti zamrzání (ohřevy výklopníků, zásobníků). 

 

2) Závod 13 – Ocelárna 

 pro ohřevy tandemových pecí, 
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 pro vysokoteplotní ohřevy pánvových pecí, 

 ohřevy mísičů surového ţeleza, 

 zimní opatření proti zamrzání. 

 

3) Závod 14 – Válcovny 

Vyuţívá se ve směsi s vysokopecním plynem a případně se zemním plynem ze 

směšovacích stanic závodu 12 – Vysoké pece pro ohřevy krokových a strkacích pecí. 

 

4) Bývalý závod 15 – rourovna (nyní dceřiná společnost AMTP) 

Čistý koksárenský plyn se vyuţívá v článkových pecích, v krokové peci a ve vozové 

peci. Největší spotřeba je v karuselových pecích, kde se pouţívá směsný plyn s obsahem 

koksárenského plynu cca 70 %. 

 

5) Bývalý závod 4 – Energetika (nyní dceřiná společnost AMEO s.r.o)  

Koksárenský plyn se spotřebovává vedle uhlí a vysokopecního plynu v kotlích pro 

výrobu páry, která následně slouţí k výrobě elektrické energie a zásobování teplem.  
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5 NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE VÝROBY KOKSU 

V „koksárensky“ vyspělých průmyslových zemích se nové trendy v oblasti 

koksárenství zaměřují především na zdokonalování vlastní technologie celého procesu za 

účelem sniţování emisí a zlepšení ţivotního prostředí. Jedná se především o modernizaci 

stávajících strojních zařízení obsluhovacích strojů a technologických procesů. 

V oblasti strojního zařízení se jedná o: 

 účinnější čističe dveří a rámů pecních komor a vlastní modernizace pecních dveří 

za účelem jejich dokonalejší těsnosti a tím zamezení plynných emisí v průběhu 

koksování. 

 odprašovací stanice k zachycování tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) 

unikajících do ovzduší při vytlačování koksu do hasicího vozu.  

 modernizace hasících věţí, rozvodu hasící vody a vlastního mokrého hašení koksu 

za účelem sníţení emisí TZL. 

 regulace tlaku surového koksárenského plynu v jednotlivých komorách v průběhu 

koksovacího cyklu za účelem sníţení plynných emisí přes stoupačky jednotlivých 

komor. 

Většinu těchto opatření a technologických zařízení si jednotlivé firmy patentují. Tyto 

patenty vycházejí jak z dlouholetých  provozních zkušeností tak z výzkumných prací buď 

jednotlivých koksoven, nebo světově významných firem působících v oblasti 

koksárenských technologií. 

V oblasti vlastní technologie koksování se v poslední době jedná především o novou 

metodu koksovacího procesu tzv. Heat recovery/Non recovery.  

5.1 Heat recovery/Non recovery 

V procesu výroby koksu metodou Heat recovery/Non recovery dochází k tomu, 

ţe těkavé látky vznikající během koksování uhlí nejsou získávány jako chemické výrobky, 

ale jsou zcela spalovány spolu se vzduchem. Podnik pracuje bez chemické části koksovny, 

coţ má svou výhodu. V posledních letech klesá význam koksochemických výrobků, 

protoţe se dají získat levněji a v čistém stavu, např. z ropy nebo ze zemního plynu.  
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Při pouţití Heat recovery/Non recovery technologie se získává jen koks a odpadní 

teplo. Nevzniká zde ţádný koksárenský plyn, ale jen spaliny o výstupní teplotě 1 200 aţ 

1 250 °C. Teplo, které vzniká při spalování těkavých látek, se poté vyuţívá pro koksování 

uhelné hmoty na koks. Nepouţívá se uţ ţádné vnější vytápění. Zbytek tepla je vyuţito 

k výrobě páry nebo k výrobě elektrické energie. Koksování uhelné vsázky probíhá při vyšší 

teplotě 1 200 aţ 1 300 °C.  

Technologie Heat recovery a Non recovery se liší pouze vyuţitím nebo nevyuţitím 

odpadního tepla spalin. U metody Heat recovery se vyuţívá odpadní teplo spalin pro 

výrobu elektrické energie nebo páry. U metody Non recovery jsou spaliny po vyčištění 

vypouštěné do ovzduší. Proces výroby koksu je u obou metod identický.  

 Pro výrobu koksu těmito technologiemi se pouţívají SESA komory. Jejich výhodou 

je to, ţe jsou vyzděné místo dinasu šamotovým ţáruvzdorným zdivem, který není tak 

náchylný k tepelným šokům jako dinas.  

Běţná koksovací doba u SESA Non recovery koksování trvá 48 hodin. Tato doba se 

dá flexibilně upravit na rozdíl od koksování s výrobou vedlejších produktů, kdy se při 

změně teploty mění koksovací doba vsázky a tím i kvalita koksu. SESA baterie mohou 

měnit svou výrobu a plány obsazování a vytlačování nezávisle na sobě. Jestliţe dojde ke 

sníţení výroby, tak se neobsadí některé pece a v případě vychladnutí se před novým 

obsazením vyhřejí zemním plynem na startovací teplotu. Mnoţství vyrobeného koksu se dá 

ovlivňovat tloušťkou hranolu uhelné vsázky v komoře při stejné koksovací teplotě. To 

umoţňuje měnit cyklus vytlačování a obsazování při nezměněné rychlosti koksování tak, 

ţe lze tuto dobu omezit jen na určitou část pracovní doby a tím redukovat náklady na 

pracovní síly [17]. 

Výhodou je také to, ţe baterie pracují za mírného podtlaku, takţe nedochází při 

obsazování ani při vytlačování koksu k úniku exhalací. Emise z hašení jsou stejné u obou 

způsobů koksování. Díky vyšší teplotě 1 200 aţ 1 300 °C dochází uţ při koksování 

k rozpadu potenciálních emisí uhlovodíků na základní spalitelné sloučeniny, které jsou pak 

spolu se vzduchem spáleny. Také nevznikají ţádné pevné ani tekuté odpady z chemické 

části koksovny. Naopak u běţného způsobu koksování vznikne 0,4 aţ 0,5 m
3
 odpadní vody 

na tunu koksu.  
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Typ SESA Non recovery technologie jsou výrazně ekologičtější a splňují poţadavky 

EU v oblasti ţivotního prostředí. SESA Non recovery baterie jsou znázorněny na 

obrázku č. 4. 

Obrázek č. 4: Pohled na SESA Non recovery baterii 

 

Zdroj: Seznam literatury [18] 

I přes výše uvedená technologická opatření patří výroba koksu a koksochemických 

produktů stále mezi významné zdroje znečišťování ovzduší. Z tohoto pohledu jsou na ně 

v současné době kladeny zvýšené nároky na dodrţování technologických procesů a 

emisních limitů, stanovených veřejnoprávními a státními orgány (MŢP, KÚ, ČIŢP). Pro 

lepší orientaci v této problematice a posuzování technologické úrovně jednotlivých 

koksoven jsou v rámci EU zpracovány a vyuţívány referenční dokumenty BREF (Bat 

Reference dokuments) popisující nejlepší dostupné technologie BAT (Best Available 

Techniques).  
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6 ZÁVĚR 

V rámci práce je popsána výroba koksu a jeho vyuţití v aglomeraci. Při zpracování 

jednotlivých kapitol jsem vycházela z údajů poskytnutými hutním podnikem ArcelorMittal 

Ostrava a.s.  

V první části své práce jsem popsala technologické postupy pro výrobu koksu. 

Výroba koksu je řetězový pochod, kde jeden výrobní článek navazuje na druhý. Kaţdá 

technologická porucha, v jejímţ důsledku dojde k výpadkům ve výrobě, má negativní 

dopad na celý výrobní proces. Například poškozením některého obsluhovacího stroje se 

můţe zastavit celá výroba. Neobsazování komor má za následek odplynění předlohy, čili 

nedostatek plynu jak v předloze, tak v navazujících plynových řádech a tím dochází 

k nebezpečí vzniku výbušné směsi. V další části jsem se zaměřila na jakostní parametry 

vysokopecního koksu. Z uvedených poţadavků vyplývá, ţe mezi nejdůleţitější faktory 

ovlivňující chod vysoké pece patří kusovost, reaktivita a pevnost koksu. Kusovost koksu 

ovlivňuje rychlost koksování a tím i výrobnost vysoké pece. Reaktivita je důleţitá v tom, 

aby nedocházelo k okysličování kapalného ţeleza. Pevnost koksu je důleţitá z hlediska 

jeho otěrnosti, protoţe drobné prachové podíly koksu jsou největší překáţkou pro proudění 

plynu ve vysoké peci. V následující kapitole jsem se zabývala zpracováním chemických 

produktů koksování a vyuţitím koksárenského plynu na ostatních závodech společnosti 

ArcelorMittal. Koksárenský plyn má podstatný význam, protoţe tvoří důleţitou součást 

hutní výroby. Vyuţívá se pro ohřevy vysokých, krokových, strkacích a tandemových pecí, 

pro výrobu elektrické energie a páry, která následně slouţí jako zdroj tepla na jednotlivých 

závodech a také v Ostravě - Jiţním městě. Tento způsob uţití vede ke sníţení nákladů a 

k ušetření energie. Na závěr jsem zde uvedla novou metodu ve výrobě koksu Heat 

recovery/Non recovery, která je povaţována jako rovnocenná alternativa pro výrobu koksu. 

Největší nevýhodou této technologie je skutečnost, ţe doposud není ţádná instalace nikde 

v Evropě, přestoţe splňuje ekologická kritéria Evropské unie. Na všechny koksovny 

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

ochranu ţivotního prostředí, protoţe koncentrace škodlivých látek v ovzduší výrazně 

převyšují zákonné emisní limity. Jedná se hlavně o emise NOX, TZL, SO2 a CO, které se 

řadí mezi nejvýznamnější škodliviny koksoven. Tato technologie umoţňuje dle dostupných 
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zdrojů a dosavadních zkušeností podstatné sníţení těchto emisí, které mají za následek 

znečišťování ovzduší a zhoršení ţivotního prostředí. 

 Závod 10 – Koksovna tvoří důleţitou součást celého výrobního procesu v podniku 

ArcelorMittal Ostrava a.s, protoţe vyrábí výhradně vysokopecní koks, který slouţí jako 

součást vsázky do vysokých pecí. Omezení produkce koksu by znamenalo výrazné 

ovlivnění výroby ţeleza, coţ by mělo za následek pokles výroby oceli v Ocelárnách a 

sníţení výroby ocelových konstrukcích na Válcovnách. Chybějící koks by tak musel být 

nakupován od externích dodavatelů, coţ zvyšuje náklady na výrobu surového ţeleza a má 

negativní vliv na ekonomiku celého podniku.  

Díky této práce jsem pochopila, ţe koks tvoří důleţitý článek průmyslové výroby 

v ostravském regionu. Tato práce se snaţí alespoň částečně nastínit problematiku jeho 

výroby od přípravy vsázky aţ po vyuţití v aglomeraci.   
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