
 



 

 



 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje celou výrobu koksu v koksárenských bateriích, od 

přípravy uhlí po provozní vyuţití koksu. Popisuje také vznikající produkty, jejich mnoţství i 

nakládání s nimi. Zároveň vysvětluje ekologické problémy při výrobě, způsoby čištění spalin, 

atd. V části ochrana ţivotního prostředí jsou vysvětleny 4 problémy, mezi něţ patří ochrana 

ovzduší, ochrana vod, ochrana půdy a nakládání s odpady. Popisuje také, které znečišťující 

látky ovlivňují zdraví člověka a ţivotní prostředí. Bakalářská práce v závěru bilancuje 

mnoţství všech produktů vyrobených při karbonizačním pochodu, jejich ceny a vyuţití. Také 

hodnotí, zda-li se výroba koksu vyplatí. 

Klíčová slova: karbonizace, koks, uhlí, ekologie, odpady, ovzduší, voda, ţivotní prostředí 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis describe coke production in coke´s battery, from coal preparing 

to coke working use. It also describe products formations, it quantity and treatment with its. It 

explain the ecology problems with coke making, way of depuration fouling, and so on. In the 

part of environment, it explain four ecology problems, which is air, water and soil protection 

and treatment with waste. It also describe, how the polutant influence human health and 

environment. In the end of bachelor´s thesis, it shows quantity all of products of coke 

production, its prices and working use. It also rate, if the coke making can be profitable. 

Keywords: carbonization, coke, coal, ecology, waste, air, water, environment 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

KB  koksárenská baterie 

KP koksárenský plyn 

TZL tuhé znečišťující látky 

ZL znečišťující látky 

OC organický uhlík 

TOC organický uhlík celkem 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky celkem 

SKP surový koksárenský plyn 

f-č fenol – čpavkové 

ŢP ţivotní prostředí 

VP vysoká pec 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá jednak popisem jednotlivých provozních souborů při 

výrobě koksu, ale také sleduje mnoţství změn, které se za poslední léta udělaly pro zajištění 

stále se zpřísňujících ekologických nároků, zejména na vypouštění znečišťujících látek do 

ovzduší. 

Koksárenství má v našich zemích bohatou tradici spojenou s hutní prvovýrobou. 

Ačkoliv jsou uţ některé koksovny uzavřené a povolení k výstavbě nových technologií 

podléhá přísným zákonům, je výroba koksu pro vysoké pece nedílnou součástí hutní 

prvovýroby. 

Se samotnou výrobou, zahříváním uhelné směsi za nepřístupu vzduchu, je spojeno 

mnoho chemických reakcí, při kterých vzniká koks a koksárenský plyn. Koks slouţí jako 

palivo při redukci ţeleza ve vysokých pecích a z plynu jsou postupně extrahovány jednotlivé 

produkty. Technicky čistý koksárenský plyn se pak vyuţívá jako výhřevné palivo, buď na 

zpětný otop baterií, nebo v jiných souborech v huti. 

Při výrobě a následném zpracování produktů sledovaný podnik musí plnit předepsané 

limity pro vypouštění znečišťujících látek. Je to způsobeno hlavně nebezpečím látek, které při 

karbonizaci vznikají. Většina takto vzniklých látek vykazuje určitou nebezpečnou vlastnost 

(karcinogenita, mutagenita, atd.). A právě nové technologie odlučování, jímání a hermetizace 

zlepšují podmínky v pracovním a okolním prostředí. 

Cílem této práce není ukazovat provoz koksovny nejen jako ekologický, ale poukázat 

na vylepšení, které se zde v posledních letech prováděly. To vše se musí provádět při plnění 

technicko-hospodářských ukazatelů a dalších výrobních parametrů. 
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2 KOKSÁRENSTVÍ 

Koksování uhlí (nebo téţ karbonizace, či pyrolýza) je soubor procesů probíhajících při 

vysokých teplotách za nepřístupu vzduchu. Je to vlastně určité zušlechťování uhlí, kdy se uhlí 

o vhodných chemicko-technologických vlastnostech zahřívá ve speciální komoře, která je 

hermeticky uzavřená. Cílem je tedy vyprodukovat metalurgický koks, který bude mít 

poţadované vlastnosti, se současně nízkými náklady. Výroba koksu je tak stále předmětem 

inovací a vylepšení s cílem co nejefektivněji vyuţít vznikající teplo, vedlejší produkty a sníţit 

mnoţství látek znečišťující ţivotní prostředí. 

Existuje mnoho způsobů výroby koksu. V součastné době je novým, progresivním 

trendem takzvané velkokapacitní koksování, kdy se najednou koksuje velké mnoţství uhlí. 

Tento trend se však v ČR neuplatnil, jelikoţ se nové koksovny uţ nestaví, namísto nich se 

opravují a renovují ty staré. Důvodem je technologická, ale hlavně ekonomická náročnost 

stavby celého provozu, neboť kromě samotných pecí, by se musely upravit všechny přilehlé 

zařízení včetně uhelné sluţby a chemické části. Tímto se tato práce bude soustředit spíše na 

koksování v koksárenských bateriích (KB). 

Celý provoz koksovny je dosti rozměrný a skládá se z několika postupně navazujících 

úseků. Prvním z nich je uhelná sluţba, kde se připravuje uhlí ke koksování. Uhelná sluţba 

zajišťuje vykládku, skladování, mletí a míšení uhlí do poţadovaného poměru. Takto upravené 

uhlí je pak dopraveno pomocí pásových dopravníků na provoz koksovací baterie. Zde se uhlí 

nasype nebo po pěchování vloţí do koksovací komory a podle rozměrů komory se zahřívá po 

dobu 16 aţ 36 hodin na teplotu 1000 °C. Výsledný produkt koks se vytlačí a dle technologie 

uhasí. Po třídění opět pomocí pásové dopravy putuje dále k provoznímu vyuţití. Během 

procesu karbonizace se uvolněný plyn odvádí z komor a různými technologiemi se z plynu 

získávají vedlejší produkty jako dehet, benzol, síran amonný, atd. Tyto operace se provádějí v 

chemické části koksovny, která má za úkol také vyčistit plyn od různých nečistot. Takto 

získaný technicky čistý plyn proudí do zásobníků plynu a dále pak k provoznímu vyuţití [1]. 

2.1 Uhelná služba 

Základní surovinou pro výrobu koksu jsou černá uhlí s tímto chemickým sloţením: 

Uhlík 44-67 %, prchavá hořlavina 19-34 %, popel 6-10 %, voda 8-12 %. Uhlí se dodává od 

producentských společností s předem danými parametry. Sleduje se zejména vlhkost a obsah 

síry i popela. Proto je uhelná vsázka pro výrobu vysokopecního koksu sloţena z několika 

druhů černého uhlí. Tyto druhy se skladují, následně melou a míchají v poměrech tak, aby se 

zaručily potřebné jakostní parametry vyrobeného koksu. Roční spotřeba uhlí je ve 

sledovaném podniku přibliţně 1 milion tun [2]. 

K přípravě uhelné směsi je nutno uhlí upravit následujícím způsobem: 

 rozmrazit uhlí na vagónech (v zimních měsících, za nízké teploty a pouze 

je-li to nutné) 

 uskladnit v zásobnících 

 pomlít, promíchat, případně zavlhčit 

 dopravit do uhelných věţí KB 
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Rozmrazování uhlí 

Zvláště v zimních měsících, za větších mrazů a při delší době přepravy, se můţe stát, 

ţe uhlí na vagónech zamrzne a nejde s ním nikterak manipulovat. Proto se pouţívá 

rozmrazování v rozmrazovacích halách, které jsou vytápěny např. vysokopecním nebo 

koksárenským plynem a za dobu několika hodin dojde k rozmrazení. Nevýhodou je 

samozřejmě značná investice a nízké časové vyuţití. Tímto krokem můţeme začít s vlastní 

manipulací s uhlím. 

Přísun, vykládání a skladování uhlí 

Uhlí se na koksovnu dováţí většinou v samovýsypných ţelezničních vagónech. 

Uvolněním západky se otevřou samočinné dveře a uhlí se samovolně vysype z vagónů na rošt 

vykládací jámy. Uhlí roštem propadává do zásobníků, ze kterých se dávkuje na pásový 

dopravník, který uhlí dopravuje na kryté skládky. 

Na krytých skládkách je uhlí uskladněno v zásobnících podle jednotlivých druhů. Je 

běţné, ţe vsázku do koksárenských baterií tvoří směs několika druhů uhlí z různých dolů. 

Základními druhy jsou uhlí pálavé, plynové, ţírné, koksové a antracit. Všechny tyto druhy se 

liší svými vlastnostmi, chemickým sloţením a hlavně cenou. Vhodným mísením jednotlivých 

druhů uhlí se dají upravovat tyto poměry tak, aby výsledný koks měl co nejlepší vlastnosti pro 

danou technologii. Mnohdy nejdůleţitějším hlediskem je ekonomika výroby. Z velmi 

kvalitního uhlí (např. antracitu) bude sice kvalitní koks ale jeho cena však bude příliš vysoká 

a tím se nevyplatí. 

Z technologického hlediska je dlouhodobé skladování uhlí v krytých skládkách 

nevhodné. Uhlí se skladováním okysličuje, coţ je doprovázeno vzestupem teploty ve 

skládkách a změnou jeho technologických vlastností. Zvyšováním teploty se zvyšuje i 

moţnost samovznícení uhlí. Samozápalnost je tím větší, čím je obsaţeno více prchavé 

hořlaviny v uhlí. Je tedy nutno počítat spíše s tím, ţe se koksovací vlastnosti uhlí skladováním 

nezlepšují, nýbrţ zhoršují. Skladováním stoupá obsah kyslíku, klesá spékavost, plasticita a 

také koksovatelnost. 

Ve sledovaném podniku se vyskytují dvě kryté skládky se dvěmi řadami zásobníků. Je 

zde celkem 12 zásobníků a v kaţdém je moţno uskladnit 3 000 tun uhlí. Celkem lze tedy 

uskladnit 36 000 tun uhlí, coţ je dostatečné mnoţství uhlí na 18 dní plného, nepřetrţitého 

provozu. V případě zpoţdění či jiné mimořádné události, tak nebude a ani nesmí být provoz 

koksovny odstaven. 

Ze zásobníků se uhlí vybírá vyhrnovacím vozíkem spodem na pásový dopravník. Ten 

vybírá jednotlivá mnoţství uhlí ze zásobníků a předvytváří tak uhelnou směs. Pásové 

dopravníky pak směs dopraví k procesu mletí [3, 4, 5]. 

Mletí vsázkového uhlí 

Mletí uhlí je důleţité zejména kvůli pozdější homogenizaci, která probíhá v dalším 

kroku uhelné sluţby na zásobnících mletého uhlí. Uhlí se mele selektivním způsobem (kaţdý 

druh uhlí zvlášť) na optimální zrnitost pod 3,15 mm. Velký důraz je kladen na vţdy stejnou 

zrnitost, neboť tím se eliminují následné problémy při míchání směsi na zásobnících mletého 

uhlí. Mlecí proces je veden tak, aby 90 % vsázky mělo zrno pod 3 mm, coţ se dosahuje 

vhodným seřízením mlýnů. 

 

Podmínkami pro správnou funkci mlýna jsou: 

 stejnoměrný přísun uhlí 
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 zabránění vniknutí tvrdých předmětů větších rozměrů, zejména ţeleza 

 správné nastavení roštů 

 pravidelné otočení kladiv po 300 hodinách a včasná výměna kladiv po cca 

1200 provozních hodinách 

Ve sledovaném podniku je 7 kladivových mlýnů. Průměrný výkon mlýnů je cca 

50 t.hod
-1

.mlýn
-1

. Mlýny melou převáţně v noci, kdy je niţší tarif cen elektrické energie. Dle 

potřeby však lze začít s procesem mletí prakticky okamţitě. Nedílnou součástí jednotlivých 

mlýnů je i protipoţární systém, kvůli moţnosti vzniku výbušné směsi. Další hlídané 

parametry jsou např. teplota, tlak a limitní koncentrace kyslíku v mlýnu. Součástí celého 

zařízení je rovněţ protivýbuchová a protipoţární ochrana. 

Takto zrnitostně upravené uhlí je pásovými dopravníky přepravováno na zásobníky 

mletého uhlí a dále k provoznímu vyuţití [4, 7]. 

Vytváření uhelné směsi pro koksovací baterie 

17 zásobníků ve dvou řadách zajišťuje dostatek homogenizovaného uhlí pro koksovací 

baterie. Zde se rozmělněné uhlí, připravené na vsázku do koksovací baterie, skladuje. Jelikoţ 

se výsledná směs skládá z minimálně 5 různých druhů uhlí, je zapotřebí velmi dobrého stupně 

homogenizace. 

Toho se dosáhne dopravníkovým pásem, na který se sype uhlí z kaţdého zásobníku. 

Sypání začíná ve stejný čas, ale v kaţdém zásobníku se pomocí servo pohonu nastaví jiný 

hmotnostní průtok, tak aby po dokončení procesu sypání byla vsázka tvořena v součtu 100 %. 

Aby nedošlo k zadrhnutí směsi při sypání uhelné směsi je v dnešní době této 

nestejnorodosti zamezeno vahám, které hlídají daný hmotnostní průtok, vibračním střásáním 

kaţdého podavače a kontrolou kamerovým systémem. 

Z hlediska dalšího vyuţití je namíchání celé směsi stěţejním procesem pro následné 

vyuţití v koksovacích bateriích. Jakákoliv odchylka od sloţení poţadované směsi je 

nepřípustná (kromě tolerance). Na vině je např. rozpínavost, která ve svém důsledku můţe 

dokonce poničit komory KB. To jsou však extrémní případy, se kterými se zaměstnanci 

sledovaného podniku nesetkali [1, 4, 5, 7]. 

2.2 Koksovací baterie 

Proces samotného koksování začíná aţ v části koksovací baterie. Uhelná směs se na 

uhelnou věţ naváţí pásovými dopravníky. Pod uhelnou věţ najede výtlačný a pěchovací stroj, 

který si otevře západky skladovacích prostor uhelné věţe a uhelná směs samovolně vyplní 

prostor zásobníku pěchovacího stroje. Zásoba uhelné směsi vystačí výtlačnému a 

pěchovacímu stroji k obsazení 5 komor koksárenských baterií. 

KB je sloţená z komor a topných stěn, vyrobených z dinasu a regenerátorů pro vyuţití 

tepla spalin s mříţovím ze šamotu. Celá baterie je postavena na ţelezo-betonových základech 

[1]. 

2.2.1 Hlavní části koksárenských pecí 

Koksárenské pece se stavějí v různých soustavách po celém světě. Jednotlivé soustavy 

se liší svými rozměry, uspořádáním regenerátorů, systémem vytápění a dalším vybavením. U 

nás nejčastějším typem koksovacích pecí jsou Koppersovy pece s vertikálními komorami, 

regeneračního typu se získáváním chemických výrobků. 
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Hlavní části koksárenských pecí jsou koksovací komory, topné stěny, regenerátory, 

kouřové kanály a komín. Pro další popis koksárenských pochodů je vhodné si tyto termíny 

vysvětlit. 

Koksovací komory 

Koksovací komora je prostor, ve kterém probíhá karbonizace uhlí za vysokých teplot a 

nepřístupu vzduchu. Do tohoto prostoru se zaváţí hranol uhlí a po určité době se vytlačuje 

koks. Komora je ohraničená prvotřídním ţáruvzdorným materiálem, ze stran topnými 

stěnami, ze spodu podlahou a shora klenbou pece. Pro obsazování a vytlačování slouţí pecní 

dveře. Jsou vyrobeny z litiny, a jak je patrno z obrázku č 1, z vnitřní strany jsou pokryty 

vrstvou ţáruvzdorné vyzdívky. 

 

Obr. 1 Otevřená komora se zralým koksem před vytlačením 

Obsah komory je závislý na rozměrech tj. výšce, šířce a délce. Šířka komory má 

rozhodující vliv na jakost, kusovost a hlavně dobu potřebnou ke karbonizaci. Platí, ţe čím 

širší komora, tím větší potřebná doba ke karbonizaci, větší kusovost, ale zase horší 

mechanické vlastnosti. Šířka však po délce není, z důvodu snazšího vytlačování, konstantní. 
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Toto je nezbytné pro sypný provoz. U pěchovacího provozu je tato konicita komory 

nahrazena konicitou uhelného hranolu.  

Ve sledovaném podniku jsou rozměry koksovací komory 442 × 3 645 × 12 350 mm. 

Střední šířka 442 mm znamená koksovací dobu okolo 21,5 hodin [7]. 

Topné stěny 

Kaţdá komora je ze stran ohraničená topnými stěnami, jeţ jsou ohřívány plynem na 

určitou teplotu. K otopu topných stěn se nejčastěji vyuţívá směsný plyn tvořený 90 % 

vysokopecního (VP) a 10 % koksárenského plynu (KP). V případě odstavení vysokých pecí 

však je moţno přejít pouze na koksárenský plyn. Čistý VP plyn se pro svou nízkou 

výhřevnost nepouţívá. 

Topné stěny jsou rozděleny příčkami na řadu vertikálních topných kanálků, ve kterých 

proudí zapálená směs plynu se vzduchem. Poté proudí přes kříţový kanál do regenerátoru, 

kde teplem spalin nahřívá mříţoví. Teplota hoření plynu je vyšší neţ teplota odcházejících 

spalin. Gradientu teplot (a tím i nehomogenitě výsledného koksu) se zabrání tzv. reverzací. To 

je proces, při kterém se zamění funkce jednotlivých částí topného systému tak, ţe kde 

proudila hořící směs, nyní proudí spaliny a naopak. Tím se zajistí maximální gradient 30 °C 

měřený v koksovací komoře [1, 7]. 

Pro stavbu topných stěn i komor se pouţívá dinas, coţ je materiál na bázi SiO2 a 

vykazuje dobrou objemovou stálost za vysokých teplot. Při prvotním ohřevu se ovšem počítá 

s mírnou objemovou změnou, která je ovšem řízena teplotními reţimy při najíţdění KB. 

Problém pak nastává při studené opravě, kdy je nutno zchladit opravovanou část pod 600 °C, 

s tím se však zchladí i okolní část KB. Materiál při těchto změnách teploty degraduje (praská) 

a tento problém se šíří jako dominový efekt celou KB. Topné stěny jsou ve sledovaném 

podniku vystaveny teplotami 1235 - 1245 °C [7]. 

Regenerátory 

Pod komorami se nacházejí uzavřené prostory se speciální ţáruvzdornou vyzdívkou, 

které slouţí k regeneraci tepla z odcházejících spalin. Teplota spalin při odchodu z topných 

stěn je okolo 1200 °C a ty jsou vedeny přímo do těchto regenerátorů, jeţ jsou vyplněny 

šamotovou výplní. Proud spalin se průchodem přes mříţoví ochladí na 300 °C a poté je veden 

kouřovými kanály (kouřovody) do komína. Šamotové mříţoví se postupně ohřívá a při 

reverzaci je naakumulované teplo opět předané spalovacím médiím. 

Šamot se jako mříţoví regenerátorů pouţívá pro svou značnou tepelnou kapacitu a 

dobrou schopnost snášet rozdíly teplot, kterými jsou regenerátory vystaveny. 

Kouřové kanály a komín 

Čtyři kouřovody vedou ochlazené spaliny z regenerátorů pod celou koksárenskou 

baterií. K regenerátorům jsou připojeny kolenovou skříní. U kaţdého kouřového kanálu je na 

konci šoupátkový uzávěr (klapa), kterým se reguluje tah do komína. Rychlost proudění můţe 

někdy dosahovat aţ 17 m.s
-1

[7]. 

Komín je společný pro celou koksárenskou baterii. Jeho výška je volena tak, aby 

komín odsál všechny spaliny i za těch nejhorších klimatických podmínek. 
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2.2.2 Strojní vybavení koksovny 

Strojním vybavením se rozumí stroje, které umoţňují mechanické vykonávání různých 

úkonů jako obsazování komor uhlím, pěchování uhlí, vytlačování koksu, hašení koksu a 

nakládání s plynem. 

Stoupačky a předloha 

Stoupačky jsou svislé roury s kolenem, které odvádějí horký koksárenský plyn 

z klenby koksovací komory do předlohy. Plyn stoupá vzhůru a proti němu je rozstřikována 

čpavková voda, která plyn zchladí a rovněţ dochází k prvotní kondenzaci dehtu, který stéká 

do předlohy. Tvz. zkoksovaný (tuhý, pevný) dehet se přilepuje na stěnu stoupačky a je nutno 

ho pomocí škrabáku (jeţka) mechanicky odstranit, jinak by docházelo k zanášení stoupačky. 

Jeţek je umístěn na stropním ovládacím voze a stoupačka se čistí při kaţdém vytlačování. 

Plyn dále proudí do předlohy, coţ je nádoba táhnoucí se přes celou délku baterie, která 

je spojena se stoupačkami všech komor v baterii. V předloze dochází k výraznému zchlazení 

plynu na teplotu 80 - 100 °C a tím k dalšímu výraznému kondenzování dehtu a čpavkové 

vody. Díky naklonění na stranu kondenzáty stékají k odtokovému potrubí. Tuhé kondenzáty 

jsou vybírány vybíracím zařízením. 

Úkolem předlohy je zajistit konstantní chemické sloţení plynu, neboť při různých 

stádiích karbonizačního procesu vzniká plyn o jiném chemickém sloţení. Dále lze v předloze 

regulovat tlak plynu. Jestliţe je tlak příliš vysoký v předloze, je stejně vysoký i v komoře, kde 

má tendenci unikat netěsnostmi kolem pecních dveří, přes stěnu do topných kanálků, atd. 

V případě niţšího tlaku je zase moţnost nasávání falešného vzduchu podél pecních dvířek a 

tím dochází ke znehodnocování karbonizačního pochodu [1]. 

Výtlačný a pěchovací stroj 

Výtlačný a pěchovací stroj se pohybuje na kolejích podél celé baterie na strojní straně 

baterie. Jeho úkolem je vytlačit uţ zkarbonizovaný koks, upěchovat hranol uhlí a následně jej 

vloţit do koksovací komory. Samozřejmostí je také manipulace s pecními dveřmi a 

mechanické očištění dveří a okrajů komory. Nejdůleţitější, je provést proces plnění co 

nejrychleji z důvodu moţné deformace dinasové vyzdívky během intenzivního chlazení 

vzduchem po otevření pecních dveří. Perioda od otevření po uzavření dvířek se všemi úkony 

trvá 5  -  8  minut. 

Pěchovací stroj má zásobník, který je shora plněn uhelnou směsí. Zásobník má 

velikost pro obsazení pěti komor. Hranol uhlí je pěchován v pěchovací skříni, se součastným 

přidáváním uhelné směsi. Mnoţství uhlí sypané z uhelné věţe je mechanicky regulované a 

zásobník je tak vţdy ideálně naplněn. Proces plnění se tím urychluje, neboť zatímco se koks 

vytlačuje, je moţno pomocí mechanických kladiv upěchovávat nový hranol. Ten se pak vloţí 

pomocí sázecí tyče do komory a uzavřením pecních dveří začíná nový proces karbonizace [1]. 

Proces obsazování komor a vytlačování koksu je z velké části cyklický a řídí se 

určitým harmonogramem tak, aby nedocházelo k přílišnému chladnutí stěn. Kdyţ by se 

obsadily studeným uhlím dvě komory vedle sebe, hrozilo by zchladnutí topné stěny mezi 

komorami. O náchylnosti dinasové vyzdívky uţ bylo napsáno výše. 

Ve sledovaném podniku se komory koksovací baterie obsazují podle tohoto předpisu: 

 1, 6, 11, 16, 21, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 

 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33,38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 

 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 
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 2, 7, 2, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 

 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69. 

Pro názornost a přehlednost v praxi je kaţdá komora vţdy označena číslem. Tím se lze 

vyhnout nebezpečím vzniklým nedorozuměním [6]. 

Stropní obsluhovací stroj 

Stropní obsluhovací stroj je umístěn na stropě KB, kde se pohybuje po kolejích a jeho 

úkolem je během procesu plnění komory novou vsázkou odsávat nebo přesávat plnící plyn 

tak, aby neunikal do ovzduší. Do kaţdé komory vedou stoupačky, které jsou uzavřeny 

poklopy. Rozdíl mezi starším stropním strojem a novějším je v technologii nakládání 

s plynem. Starší KB plyn čistí a vypouští do okolí, zatímco novější je vybavena stropním 

převáděcím vozem pro převod plnicích plynů z komory do komory. Stropní otvory pro 

přesávání jsou osazeny ministoupačkami s vodním uzávěrem. Odsávání a převod plnicích 

plynů je prováděn vţdy za pouţití hydroinjektáţe. 

 

Obr. 2 Schéma přesávání plnících plynů během obsazování komor [8] 

Na obrázku č. 2 je zachycen princip přesávání plnících plynů do vedlejší komory, coţ 

je velice ekologická technologie a díky vodnímu uzávěru ţádné zplodiny neunikají do 

ovzduší. 

2.2.3 Zařízení sloužící ke zpracování vytlačeného koksu 

Vytlačování koksu je závěrečná fáze karbonizačního procesu. Vytlačený koks začíná 

okamţitě intenzivně hořet. To je dáno stykem rozţhaveného koksu s kyslíkem obsaţeným ve 

vzduchu. Cílem tedy je co nejrychleji koks ochladit. Existují dva způsoby ochlazení koksu, 

suché hašení se ale pro svou vysokou cenu téměř nepouţívá. Oproti tomu je mokré hašení 

levnější a zároveň relativně ekologické. 

Zchlazený koks se vysype na sklopenou koksovou rampu a dále putuje na třídírnu, kde 

se třídí na roštech. Poté je pomocí pásových dopravníků převezen k dalšímu vyuţití. Ke 

zpracování vytlačeného koksu se pouţívají tyto zařízení. 
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Vodící vůz 

Vodící vůz zastává dvojí funkce při vytlačování koksu. Za prvé vede vytlačující se 

koks do přistaveného hasicího vozu a za druhé odsává spaliny vznikající při vytlačování. Vůz 

také manipuluje s pecními dveřmi a čistí okraje komory. Vodící vůz je umístěn na koksové 

straně KB a pohybuje se po kolejích. 

Hasicí vůz 

Vytlačování koksu z koksovací komory se provádí výtlačným vozem. Na koksové 

straně je v tu dobu uţ přistavený hasicí vůz, do kterého rozţhavený koks samovolně padá. 

Koks okamţitě po styku se vzduchem začíná hořet a hasicí vůz poháněný lokomotivou se 

rozjede pod hasicí věţ. 

Vozy pojmou vţdy jen obsah jedné komory a po dokončení vytlačování musí 

okamţitě pod hasicí věţ. Po zchlazení se koks samočinně, otevřením dveří vozu, vysype na 

koksovou rampu. 

Rozeznáváme dva druhy hasicích vozů. Aby se mohl koks samočinně vysypat, musí 

mít sklopné dno. V současnosti se vyuţívá vozu se sklopnou korbou. Při hašení je dno korby 

v horizontální poloze a při vysypávání se sklopí. To zajistí stejné navlhčení v celém objemu. 

Hasicí věž 

Jakmile vůz dojede pod věţ, začíná 120 sekundové intenzivní chlazení vodou. 

Spotřeba vody na jednu tunu koks je 1,5 aţ 1,6 m
3
 vody, coţ zajistí, ţe koks je uhašen a 

zároveň není zbytečně navlhčen. 

Voda je do sprch přiváděna z nádrţe umístěné na konstrukci hasicí věţe. Část vody se 

odpaří a uniká ve formě páry do ovzduší, část vody zůstane v koksu jako vlhkost a zbytek 

stéká pod hasicí vůz do usazovacích nádrţí, ze kterých se po vyčištění opět vrací zpět do 

oběhu [1, 7]. 

Koksová rampa 

Po zchlazení se koks z vozu vysype na nakloněnou koksovou rampu. Primárně slouţí 

ke skladování koksu, který postupně ztrácí vlhkost odpařováním. V případě nedostatečného 

uhašení pod hasicí věţí se můţe vodním dělem dohasit. 

Betonová plošina je vyloţená buď litinovými deskami, nebo lépe keramickými 

dlaţdicemi odolnými vůči otěru a změnám teploty. Odpařovací doba koksu je minimálně 

40 minut, avšak platí, ţe čím větší doba ponechaní, tím lépe. 

Nakonec se uvolněním hradel koks vysype na gumový dopravníkový pás a je 

dopraven na třídírnu koksu. 

Třídírna koksu 

Koks různé zrnitosti je dopraven nejdřív do hrubé třídírny, kde propadá válcovými 

rošty. Hrubá třídírna odděluje z celkové výroby vysokopecní a kusový koks, který se bez 

uskladnění ihned nakládá na pás k vysokým pecím. 

Jemná třídírna zpracovává pouze koks propadlý na hrubé třídírně a třídí jej na 

obchodní druhy, od kostky po prach. Takovýto koks je ve sledovaném podniku poskytnut 

k prodejním účelům a v podniku nemá další vyuţití, kromě nejmenších (prachových) frakcí, 

které se vyuţívají na aglomeraci. 
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2.2.4 Provoz koksárenských baterií 

Provoz baterií je nepřetrţitý a nedá se odstavit. Naproti tomu jednotlivé komory jsou 

schopny oprav za chodu. Tyto opravy jsou důsledkem většinou popraskané vyzdívky komor 

nebo topných stěn. V zájmu prodlouţení ţivotnosti pecí a hospodárného provozu (bez úniků a 

nasávání falešného vzduchu) se pece opravují za tepla nebo za studena. 

Utěsňování stěn za tepla se provádí nanášením ţáruvzdorné, těsnící, sparovací a 

stříkací hmoty na poškozená místa. Tato technika sice není úplně dokonalá, pro zamezení 

netěsností je však dostačující. Zásadnější opravy se provádějí za studena, kdy se poškozené 

místo ochladí na takovou teplotu, aby tam mohli šamotáři pracovat. Vyřazení pecí a jejich 

vychladnutí však není pro zdivo pecí příznivé, neboť při chladnutí a opětovném ohřevu se 

vlivem roztaţnosti sniţuje jejich těsnost. 

Proto je výhodnější těmto opravám předcházet. Správnými technologickými postupy, 

technologickou kázní strojníků při obsazování i vytlačování a pravidelnou údrţbou se 

podařilo ve sledovaném podniku prodlouţit ţivotnost o 5 let na 20 roků. I proto je potřeba 

znát několik základních výrobních technologií, jako např. otop pecí, karbonizační procesy a 

vytlačování komor [1]. 

Otop pecí 

K otopu pecí se nejčastěji pouţívá směsný plyn (vysokopecní a koksárenský v poměru 

9:1), který se v kolenových skříních smísí a průchodem přes vyhřátý regenerátor vznítí. Teplo 

tohoto hoření je předáno zdivu a vedeno k ohřevu komor. 

Směs však nehoří po celé délce topné stěny najednou. Jedna polovina slouţí k hoření 

směsi a druhá k odtahu spalin do regenerátorů a později komína. Po půl hodině dojde k tzv. 

reverzaci, kdy se pomocí táhel procesy v obou polovinách obrátí. 

Do kaţdého vertikálního, topného kanálku je vţdy přivedeno určité mnoţství plynu a 

vzduchu. Vlivem dosaţení podmínek pro hoření se směs samovznítí a vzniklé spaliny se 

kanálkem odvádí do druhé poloviny, kde se vyuţívá teplo spalin k ohřevu regenerátorů. 

Zchlazené spaliny o teplotě 300 °C pak odcházejí kouřovými kanály do komína [1]. 

Karbonizační procesy 

Vedením tepla z topných kanálků se vyhřívá celá komora. Dinasová vyzdívka však 

klade tepelný odpor a tím dochází ke gradientu teploty z 1300 °C na 1100 °C. Samotný 

karbonizační proces začne okamţitě po vloţení upěchovaného hranolu a uzavřením pecních 

dveří. 

Na obrázku č. 3 jsou znázorněny výseky náplně koksovací komory, které se posouvají 

po celé šířce v různých stádiích koksování. Po vloţení studeného uhlí se postupně zvyšuje 

jeho teplota. V první fázi (I) (okolo 150 °C) se uhlí vysušuje a vypařuje se volná a později i 

vázaná voda. Při vyšších teplotách kolem 250-350 °C nastává první rozklad uhelné hmoty (II) 

za vzniku vody, sirovodíku, oxidu uhličitého, metanu a jiných uhlovodíků. Při teplotách aţ 

400 °C nastává pronikavější rozklad uhelné hmoty (III – V) a vzniká větší mnoţství dehtové 

páry a vyšší uhlovodíky. Pod teplotou 500 °C se uvolňuje čpavek a uhelnou směs jiţ 

označujeme jako polokoks (VI-VII). Ten však obsahuje značné mnoţství kyslíku, vodíku a 

dusíku, které se odstraňují při teplotách 500 aţ 1100 °C za tvorby koksu a plynů CO, CO2, 

NOx a SO2. Při nejvyšších teplotách jiţ koks obsahuje 96 % uhlíku, 1 % kyslíku a 0,5 % 

hořlaviny. Koks s tímto sloţením nazýváme zralý koks (VIII) [1]. 
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Obr. 3 Proces karbonizace [1] 

Vytlačování koksu 

Po uzrání koksu se hermeticky uzavřená komora otevře na obou stranách a výtlačný 

stroj vytlačí hranol koksu do hasicího vozu pomocí výtlačné tyče. Výtlačný a pěchovací stroj 

je umístěn na strojní straně a hasicí vůz je na opačné (koksové) straně baterie. 

Před otevřením dveří se komora odpojí od předlohy, otevře se klapa na stoupačce a 

vizuálně se zhodnotí zralost koksu. Plyn odcházející stoupačkou z komory hoří buď krátkým, 

slabým plamenem (úspěšný proces) nebo dlouhým a ostrým plamenem. Druhá varianta 

znamená neúspěšný proces, zapříčiněný pravděpodobně nedosaţením poţadované teploty 

(netěsnost topné stěny, špatný přívod plynu nebo špatný předehřev spalovacích médií). Tato 

vizuální kontrola napoví i technický stav baterie. 

Po vizuální kontrole se uzavře klapa na stoupačce a odsávání spalin začne na vodícím 

voze. Jak bylo napsáno výše, vodící vůz vede vytlačený koks do hasicího vozu a rovněţ 

odsává a čistí plyn z objemu komory. Po vytlačení koksu se připravený uhelný hranol vloţí do 

komory ze strojní strany KB. Při tom se tzv. plnící plyn odsává stropním obsluhovacím 

vozem ze stropu KB, plyn se čistí nebo přesává do sousední komory (dle technologie, viz 

kapitola 2.2.2). 

2.3 Chemická část koksovny 

Po vytlačení hranolu koksu do hasicího vozu je koks vodou zchlazen. Nově 

upěchovaný hranol se vsune do komory. Komora se uzavře, odsávací vůz se odpojí, klapa na 

předloze se otevře a nový karbonizační cyklus začíná. 
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Surový koksárenský plyn (SKP) se odsává po celou dobu karbonizace z komory 

koksárenské baterie. Chemická část koksovny má za cíl odstranit z plynu sloţky jako dehet, 

benzol, naftalen, amoniak a sirovodík tak, aby výsledkem bylo technicky čisté palivo. Tyto 

sloţky vzniklé při karbonizačních procesech jsou jednak vhodné k prodeji a jednak Česká 

inspekce ţivotního prostředí hlídá stanovený limit např. sirovodíku v plynu a chce-li se 

provozovatel vyhnout pokutám, musí deklarovat, ţe tyto limity plní. Takţe je v zájmu 

kaţdého provozovatele co nejlépe vyčistit SKP. 

Po primárním ochlazení na předloze se z plynu kondenzací uvolní velké mnoţství 

dehtu a vody, proto chemická část koksovny v sobě zahrnuje vodní hospodářství a sledovaný 

podnik úzce spolupracuje s čističkou odpadních vod. 

Veškeré prodejné sloţky, které se z plynu vyextrahují, se opět na ţelezničních 

vagónech odváţejí ke spotřebiteli, jakými jsou chemické a zemědělské závody. 

K popisu procesu na chemické části koksovny je vhodné rozdělit provoz na dvě části, 

a sice na sací a výtlačnou stranu. Tyto části od sebe dělí výkonný turboodsávač, který je 

hlavní hnací silou plynu. 

2.3.1 Hrubá kondenzace dehtu 

Surový koksárenský dehet vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí. Je to 

viskózní kapalina tmavohnědé aţ černé barvy charakteristického zápachu. Průměrná hustota 

je 1230 kg.m
-3

. 

Hrubá kondenzace dehtu se nachází v části ihned za předlohou koksárenské baterie, 

tedy na sací straně chemické části. Plyn je z teploty cca 800 °C zchlazen přímou sprchou 

čpavkové vody na teplotu 80 °C, poté v přepravním potrubí, ale hlavně v primárních 

chladičích intenzivně chlazen na 22 °C. Tím jsou z něj extrahovány kapky dehtu a vody. 

Jelikoţ jsou kapičky fenol°-°čpavkové vody (f-č vody), dehtu, naftalenu, kyanidů, atd. 

produktem kondenzace, říkáme jim kondenzáty. Na předloze tyto kondenzáty stékají do tzv. 

korábu. Odtud jsou kondenzáty přečerpávány do sběrného korábu na jemnou kondenzaci 

dehtu. 

Na primárních chladičích, jak uţ bylo napsáno, dochází ke zchlazení plynu na cca 

22 °C. Primární chladiče jsou protiproudé, nepřímé chladiče s horizontálním potrubím, ve 

kterém prochází voda jako chladicí kapalina. Tímto zchlazením dochází ke kondenzaci 

většiny zbylého dehtu a vody. Ten stéká po stěnách chladiče a čerpadlem se pohání do sběrné 

nádrţe na jemnou kondenzaci dehtu. 

Sběrná nádrţ na jemné kondenzaci dehtu (JKD) je místo, kde proudí všechny jemné 

(čerpatelné) kondenzáty odloučené z plynu. Hrubé frakce dehtu jsou ihned z předlohy 

vybírány a opětovně přidávány do vsázky na uhelnou věţ. Zbylé hrubé frakce, které se 

odčerpají do sběrné nádrţe na JKD jsou opět vyhrabávacím zařízením vybírány ze dna nádrţe 

a přidávány do vsázky na uhelnou věţ. Tyto hrubé podíly se tedy nezpracovávají [7, 8, 9]. 

2.3.2 Elektrostatické odlučovače 

Koksárenský plyn se po primárním zchlazení dále zbavuje dehtu ve formě dehtové 

mlhy v elektrostatických odlučovačích. Dehtová mlha se vysráţí na sadě napjatých, svislých 

elektrod pod napětím 27 kV. Takto vysráţená mlha odkapává na dno odlučovačů, kde je 

vyčerpávána do sběrné nádrţe na JKD.  

To je velice důleţité pro následný technologický proces, který vyţaduje naprosto čistý 

koksárenský plyn. Provoz elektrostatické odlučovače je poslední částí na sací straně chemické 
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části. Nyní plyn prochází přes lopatky turboodsávače (kde se opět uvolní z plynu další 

kondenzáty) a plyn se dostává na výtlačnou stranu chemické části koksovny. Turboodsávače 

jsou elektromotory s lopatkami, které jsou hlavní hnací silou plynu na cestě po chemických 

provozech i dále do plynové sítě podniku. Tlak plynu na výtlačné straně dosahuje aţ 

20 kPa [9]. 

Problém nastává při výpadku elektrické energie (cca 2x ročně). Lopatky se sice otáčejí 

vlivem setrvačné síly, ale po čase by se zastavily a plyn vznikající v komorách by zvyšoval 

svůj tlak a polnicemi by se musel zapálený vypustit do ovzduší. Z tohoto důvodu má 

turboodsávač záloţní parní pohon. Obsluha při výpadku elektrické energie má cca 20 sekund 

na otevření ventilu páry (1,8 kPa), aby zabránila zastavení lopatek turboodsávače. Tomuto 

riziku je věnovaná patřičná pozornost. 

2.3.3 Čpavkárna 

Slouţí k vyčištění koksárenského plynu od čpavku a provádí se vypíráním plynu 

v matečném louhu, coţ je roztok s cca 3 % kyselinou sírovou, za vzniku síranu amonného. 

Vlastní čpavkárna se skládá z 2 sytičů s příslušenstvím, skladu kyseliny sírové, odstředivek a 

skladu síranu amonného. 

Účelem sytiče je vypírání amoniaku z koksárenského plynu a zpracování amoniaku 

uvolněného z fenol - čpavkové vody (f-č vody). Koksárenský plyn v sytiči probublává lázní 

matečného louhu, za vzniku krystalů síranu amonného. 

Síran amonný krystalizuje na bezbarvé aţ naţloutlé krystaly, které se usazují u dna 

sytiče. Ode dna sytiče jsou odebírány ejektorem a čerpány do odstředivek, kde se odstředivou 

silou odlučuje matečný louh. Krystaly z odstředivky jsou dopravovány do skladu a k expedici. 

Kyselina sírová potřebná pro výrobu síranu amonného se dodává a skladuje při 

koncentraci 94 %. Sklad kyseliny sírové je vybaven 4 nádrţemi a příslušným čerpacím 

zařízením. Jednodenní spotřeba kyseliny sírové se dvěmi KB v provozu je cca 20 tun [1, 7, 9]. 

Deamonizace fenol – čpavkové vody 

Odháněče čpavku jsou odháněcí kolony, které slouţí k odloučení čpavku z f-č vody. 

Čpavek ve f-č vodě se vyskytuje ve dvojí formě. Jednak jako soli slabých kyselin (volně 

vázaný čpavek) a jednak jako soli silných kyselin (pevně vázaný čpavek). 

V odháněči je do horní části přiváděna f-č voda a do spodní části pak stripovací pára. 

Stripovací pára slouţí k tepelnému odstranění volně vázaného čpavku z této závadné vody. 

V horní části je rovněţ nastřikován 50 % NaOH, který slouţí k rozloţení pevně vázaného 

čpavku. Horké páry odcházejí hlavou odháněče, zatímco vyčištěná fenolová voda se čerpá na 

fenolku k odstranění fenolu z vody [8]. 

2.3.4 Výroba benzolu 

Benzol je směs aromatických uhlovodíků, kterou tvoří hlavně benzen, toluen a xylen. 

Na člověka působí jako jed a při jeho vdechnutí, poţití nebo styku s kůţí je napadán centrální 

nervový systém. Zároveň je benzol vysoce hořlavá, bezbarvá kapalina, coţ vyţaduje zvláštní 

bezpečnostní opatření při jeho manipulaci a skladování. 

Plyn po předchozím zahřátí technologií na čpavkárně na teplotu 60 °C je přiveden na 

koncové chladiče, kde je zchlazen na 27 °C. Plyn je přiváděn zdola a proudí směrem nahoru. 

Ochlazovací kapalina (voda) je přiváděna v trubkách shora. Při tomto zchlazení vzniká opět 
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kondenzát a z koncového chladiče je přepadem odváděn do uzavřené nádrţe. Odtud je 

přečerpáván do sběrné nádrţe na jemnou kondenzaci dehtu. 

Jiţ zchlazený plyn se přivádí na benzolové pračky. Benzolová pračka má 5 pater 

ocelových spirál. Plyn putuje zespodu a proti němu je nastřikován prací olej. Ocelové spirály 

zajišťují co nejlepší styk plynu s rozprášeným, pracím olejem. Plyn, stejně jako prací olej je 

sériově zapojený do 3 po sobě jdoucích praček. Prací olej vypírá z plynu benzol. Takto 

nasycený prací olej je veden na benzolovou destilaci [1, 7]. 

Benzolová destilace 

Na benzolové destilaci se nasycený prací olej předehřeje ve výměníku tepla na 170 °C 

a poté se destiluje ostrou parou o teplotě 70 °C a tlaku 8 atm, která do odháněče vstupuje 

spodem a při průchodu přes prací olej odhání benzolové páry. Výpary odcházející z destilační 

komory jsou částečně zchlazeny ve výměnících tepla, za vzniku kondenzátu. Kondenzát stéká 

do sběrné nádrţe, kde je na základě odlišné měrné hmotnosti od ostatních sloţek oddělen. 

Surový, zchlazený benzol je připravený na expedici a znečištěná voda je přečerpávaná do 

čistírny odpadních vod. Prací olej je z odháněče veden do výměníku tepla a zchlazený se dále 

vede na absorpční pračky. 

Surový benzol je čirá kapalina, zbarvená olejem, kaly a dalšími nečistotami. Je 

toxický, karcinogenní a je to hořlavina I. třídy. Benzenu se vyuţívá na výrobu barviva, 

syntetických vláken a tkanin (nylon, polyester), pryskyřic, plastových hmot, výbušnin a léčiv 

[1, 7]. 

2.3.5 Odsíření koksárenského plynu 

Posledním zařízením na chemické části koksovny je odsíření. Síra se do 

koksárenského plynu dostane z uhlí, avšak 70 % síry zůstane v koksu. Síra je v plynu ve 

formě sirovodíku a spalováním tohoto sirovodíku by vznikaly emise oxidu siřičitého, jeţ má 

zásadní vliv na vznik smogu. 

Koksárenský plyn vchází zespodu do vypírací pračky a proti němu je rozprašován 

potašový roztok s příměsí KOH. Takto obohacené potašové vzorky jsou dopraveny do 

zásobní nádrţe a odtud jsou přečerpány do odháněče. V odháněči jsou kyselé plyny 

vytěsňovány stripovací parou a dále jsou dopravovány ke spalovací peci. 

Ve spalovací komoře se kyselé plyny spalují. Horké spaliny o teplotě 1050 °C se 

zchlazují v chladiči spalin na teplotu 420 °C, přičemţ se vyrábí nasycená pára o tlaku 

3,8 MPa. Zchlazené spaliny dále putují do konvertoru, kde se oxid siřičitý, vzniklý při spálení 

kyselých plynů, konvertuje na oxid sírový. V konvertoru rovněţ dochází ke zchlazení spalin 

pomocí soli na konečných 290 °C, čímţ dojde ke kondenzaci oxidu sírového pomocí 

chladícího vzduchu. Dále oxid reaguje s vodou, za vzniku koncentrované kyseliny sírové 

(97,5 %). Vzniklá kyselina sírová se opět vyuţívá ve čpavkárně při výrobě síranu amonného 

[1, 7, 8, 9, 10]. 

2.3.6 Jemná destilace dehtu 

Zde se koncentruje veškerá kapalina obsahující dehet, coţ je kondenzátu z předlohy 

KB, z primárních chladičů, z elektrostatických odlučovačů, turboodsávačů, koncových 

chladičů a v neposlední řadě také dešťová voda zachycena na provoze. V kondenzačním 

korábu se vybírají tuhé zbytky dehtu, které jsou v tzv. japonkách dopravovány do vsázky na 

uhelnou věţ. Pak je dehet za zvýšené teploty oddělen od vody na základě odlišných měrných 
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hmotností. Ze spod nádrţe je dehet o maximálně 3 % vody odčerpáván do dehtojemů, kde je 

čerpadly přečerpáván do ţelezničních vagónů odběratelů. 

Dehet je velmi ţádanou surovinou a uplatnění najde hlavně v chemickém průmyslu při 

výrobě laků, pigmentů a tmelů. Dále se tento černouhelný dehet pouţívá jako podkladová 

vrstva při stavbě silnic, či jako voděodolná vrstva při stavbě střech nebo jako impregnace 

dřevěných praţců na ţeleznici. Neméně významné je pouţití na grafitové elektrody 

v metalurgii [1]. 

2.4 Zkušebny a laboratoře 

Na celé koksovně se velmi intenzivně dbá na kvality jednotlivých surovin či produktů. 

Provádějí se proto zkoušky různých vlastností. Vlastnosti lze rozdělit na základní, tepelně-

mechanické a mechanické.  

Kromě těchto vlastností má sledovaný podnik moţnost simulovat koksování 

v laboratorních podmínkách pomocí malé koksovací komory. Toho se vyuţívá při testování 

nových druhů uhlí, nových směsích a nových neuhelných přídavků pro zlepšení procesů 

v koksovací komoře [11]. 

Základní vlastnosti 

Ve zkušebnách koksoven se pojmem základní vlastnosti rozumí hlavně obsah 

prchavých látek, vody (vlhkosti) a mnoţství popela. Toto stanovení se provádí tzv. váţkovou 

metodou dle ČSN ISO 562. Prchavá hořlavina se stanoví jako ztráta hmotnosti s odečtením 

obsahu vody (stanovení mnoţství vody), kdyţ se uhlí nebo koks zahřívá za nepřístupu 

vzduchu při dodrţení předepsaných podmínek. Stanovení popela se stanoví podobným 

způsobem. 

Dále se určuje obsah elementárních prvků v uhlí a v koksu (uhlík, vodík, dusík a síra), 

které se provádí za účelem kontroly dodavatele uhlí a ověření správného postupu technologie 

výroby. 

Další základní zkouškou kvality dodávaného uhlí nebo vyrobeného koksu je měření 

výhřevnosti v kalorimetru. Zkouška se provádí dokonalým spálením zkoušeného vzorku. 

Přepočtem se poté stanoví hodnota spalné teploty a výhřevnosti. 

Stanovení tepelně-mechanických vlastností 

Uhlí, které se podrobuje karbonizaci, prochází různými stavy přes polokoks aţ ke 

koksu. Na tyto stavy mají vliv různé faktory, souhrnně nazývané koksovací vlastnosti uhlí. 

Nejdůleţitější z nich jsou spékavost, plasticita, puchnutí, rozpínavost a smrštění [6]. 

Pro měření plasticity uhlí se pouţívá plastometr (Gieselerův plastometr). Zkoušená 

vsázka se zahřívá v cínové lázni. K měření se aplikuje metoda konstantního kroutícího 

momentu, při kterém se příslušné měřící tělísko (míchadlo), zalisované do testované vsázky 

uhlí, otáčí definovaným krouticím momentem. Výsledkem zkoušky je teplota počátku 

měknutí a zatuhnutí vzorku. Rovněţ se zjišťuje teplota při maximálním měknutí daného 

vzorku. 

Dilatometr je zařízení slouţící pro stanovení dilatace (roztaţení, rozpínavost) a 

kontrakce (zmenšení, smrštění) vzorku uhlí nebo koksu. Informace o dilataci i kontrakci nám 

pomáhají nadimenzovat optimální mnoţství vsázky do koksovací baterie. Vlivem roztaţnosti 

uhlí totiţ hrozí mechanické porušení křehkých dinasových stěn. Nedostatek uhlí v komoře 

zase sniţuje efektivitu výroby. 
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Speciální zkouškou (spíše technologickou) je stanovení reaktivity koksu a pevnosti 

koksu po reakci s oxidem uhličitým. Koks ve vysoké peci bude namáhán tlakem při 

současném ovlivňování atmosférou a tomu je přizpůsobena i tato zkouška. V peci s CO2 

atmosférou se koks zahřívá na teplotu běţnou ve VP (1000 °C) a následně se vzorek vloţí do 

otáčejícího bubnu (obdoba zkoušky Micum). Výsledná zrnitost je přímo úměrná kvalitě koksu 

[1, 11]. 

Stanovení mechanické pevnosti  

Zkouška slouţí pro stanovení mechanické pevnosti jiţ vyrobeného koksu, který se 

mechanicky namáhá v otáčivém bubnu. Stupeň rozpadu se vyhodnocuje po 100 otáčkách 

(zkouška Micum) nebo po 500 otáčkách (zkouška Irsid). 

Petrografická analýza 

Speciální zkouškou, kde se zjišťují mikroskopicky odlišitelné částečky uhlí, které pak 

ovlivňují hlavně míru prokoksovatelnosti, jsou tzv. petrografické zkoušky. Cílem zkoušky je 

zjistit podíl z jednotlivých skupin macerálů. Macerálové skupiny černého uhlí jsou vitrinit, 

liptinit, inertinit. 

Odlišnost těchto macerálových skupin je dána odlišností původního rostlinného 

materiálu a podmínkami prouhelnění. Důsledkem je odlišné chemické sloţení (hlavně podíl 

uhlíku, kyslíku a vodíku) i odlišná chemická struktura [11]. 
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3 VLIV KOKSOVNY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Tak jako kaţdý metalurgický obor má i koksárenský pochod nezanedbatelný vliv na 

ţivotní prostředí (ŢP). V minulosti byla ochrana ţivotního prostředí v koksárenských 

provozech dosti opomíjena a nesla s sebou i značná zdravotní rizika. V posledních 20 - ti se 

však tato situace podstatně zlepšila, i díky platné legislativě o ochraně ţivotního prostředí.  

Stanovení mnoţství emisí na koksovnách je velmi problematické, protoţe se jedná o 

širokou škálu znečišťujících látek (ZL), ale také o mnoho zdrojů rozptýlených na velké ploše. 

Dnes jsou prakticky všechny unikající škodliviny identifikovány, problém spočívá v jejich 

kvantitativním stanovení a úplném vyloučení. 

Emise koksoven dělíme na tuhé a plynné. Mezi tuhé znečišťující látky (TZL) řadíme 

uhelný a koksový prach. Tento prach vzniká při manipulaci s tímto materiálem. Mezi plynné 

emise řadíme NOx,SO2, které vznikají při vytápění koksárenských baterií. Dále identifikujeme 

emise vznikající při karbonizačním procesu v koksárenských komorách a při následném 

zpracování těchto chemických produktů v chemické části koksovny. Tyto ZL jsou nejen velmi 

nebezpečné pro ţivotní prostředí, ale i zdraví škodlivé pro své vlastnosti (karcinogenita, 

mutagenita). 

Z hlediska ochrany ŢP, se však nejedná pouze o emise vypouštěné do ovzduší. 

Koksárenský provoz zanechá fatální důsledky zejména na okolní půdu, která je vlivem 

znečištění kontaminována do hloubky aţ 10 metrů. Další ekologickou problematikou je 

rovněţ ochrana čistoty vod, čištění odpadních vod a nakládání s odpady [12]. 

3.1 Ochrana čistoty ovzduší 

Posouzení vlivu celé koksovny je dosti obtíţné, protoţe v různých částech koksovny 

vznikají jiné znečišťující látky, v jiných mnoţstvích a jinak se monitorují. Koksovna ve 

sledovaném podniku je hodnocena jako velký zdroj znečištění a vznikají zde zejména tyto 

znečišťující látky [12]. 

TZL - tuhé znečišťující látky 

Tuhé znečišťující látky jsou všechny pevné částice hmoty, které jsou neseny ve 

vzduchu nebo ve směsi plynů se vzduchem. Na koksovně se jedná o malé částice uhlí, koksu 

nebo prachu. Jsou sledovány ve frakcích PM20, PM10 a PM2,5, přičemţ nejniţší frakce 

PM2,5 (pod 2,5 µm) je nejnebezpečnější, protoţe při vdechnutí projde plícemi do krevního 

oběhu. TZL by nebyly tak nebezpečné, kdyby sebou neunášely i jiné ZL, hlavně polycyklické 

aromatické uhlovodíky (PAU), které mají negativní genotoxické vlastnosti. 

NOx - oxidy dusíku 

Oxidy dusíku vznikají při oxidaci vzdušného dusíku za vysokých teplot nebo při 

spalování paliv se vzduchem. Na koksovně je obsaţen pouze ve velmi nízkých koncentracích. 

Oxidů dusíku je 5 druhů, ale v praxi se mohou projevit pouze dusnatý, dusitý a dusičitý. 

Oxid dusnatý (NO) je jedním z oxidů dusíku. Za normální teploty bezbarvý, paramagnetický 

plyn, pro člověka jedovatý a za přítomnosti vlhkosti leptající.  

Oxid dusitý (N2O3) je jedním z oxidů dusíku. V plynném skupenství je nestabilní, v 

kapalném stavu je to silně jedovatá tmavě-modrá kapalina. 

Oxid dusičitý (NO2) je v plynném stavu červenohnědý, agresivní, prudce jedovatý plyn, v 

kapalném stavu je to ţlutohnědá látka, která tuhne na bezbarvé krystaly. V ovzduší patří oxid 

dusičitý k plynům, které způsobují kyselé deště, protoţe ochotně reaguje s vodou. Oxid 
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dusičitý je pohlcován hlenem dýchacích cest a způsobuje záněty dýchacích cest od lehkých 

forem aţ po edém plic. 

SO2 - oxid siřičitý 

Oxid siřičitý je jedním ze dvou oxidů síry. Je to bezbarvý, štiplavě páchnoucí, 

jedovatý plyn. Má větší hustotu neţ vzduch. Působí dráţdivě zejména na horní cesty dýchací, 

dostavuje se kašel, v těţších případech můţe vzniknout aţ edém plic. Menší koncentrace 

vyvolávají záněty průdušek a astma. Chronická expozice oxidu siřičitému negativně ovlivňuje 

krvetvorbu, poškozuje srdeční sval a negativně působí na menstruační cyklus. 

Značně toxický je oxid siřičitý pro rostliny, neboť reaguje s chlorofylem a narušuje tak 

fotosyntézu. Při slunečním svitu se fotokatalytickou reakcí oxiduje na SO3 a v ovzduší se za 

přítomnosti vody hydratuje aţ na kyselinu sírovou. Kyselina sírová je hlavní příčinou 

kyselých dešťů [13]. 

Z hygienického hlediska jsou nejvyšší přípustné koncentrace oxidu siřičitého ve 

vzduchu v průběhu 24 hodin 0,15 µg.m
-3

 a krátkodobě 0,5 µg.m
-3

. 

Oxid siřičitý vzniká jako vedlejší produkt při zpracování uhlí, které obsahuje jak 

volnou síru, tak některé sulfidy, nebo spalováním surového koksárenského plynu. 

CO - oxid uhelnatý 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, trochu lehčí neţ vzduch, 

nedráţdivý. V průmyslu vzniká jako produkt nedokonalého spalování paliv. Oxid uhelnatý je 

značně jedovatý; jeho jedovatost je způsobena silnou afinitou k červenému krevnímu barvivu, 

hemoglobinu, čímţ znemoţňuje přenos kyslíku z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na 

hemoglobin je přibliţně 230x silnější neţ kyslíku a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho 

hodin aţ dní. 

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky 

Vznikají při karbonizačním procesu. Jsou obsaţeny v uhlí, koksárenském plynu, 

dehtu, benzolu, v pracích olejích nebo směsích těchto látek. Nejznámější je benzo(a)pyren. Ze 

všech PAU je nejlépe prozkoumán a jeho zvýšený obsah bývá doprovázen zvýšeným 

obsahem i ostatních PAU a proto slouţí jako indikátor celkové kontaminace PAU. Hodnota 

všech PAU se v praxi označuje jako celková hodnota polycyklických aromatických 

uhlovodíků (PAH). I kdyţ je koksovna významným znečišťovatelem, mnohem větší 

znečištění vzniká spalováním méněhodnotných paliv [12]. 

OC - látky obsahující organický uhlík 

Všechny organické uhlovodíky. Vznikají při karbonizačním procesu. Jsou obsaţeny v uhlí, 

koksárenském plynu, dehtu, benzolu, v pracích olejích nebo směsích těchto látek. 

HCN – kyanovodík 

Kyanovodík (HCN) je bezbarvá, lehce těkavá kapalina s intenzivním pachem hořkých 

mandlí. Tvoří se rozkladem organického materiálu při výrobě koksu z černého uhlí a je 

obsaţen i v koksárenském plynu. Kyanovodík je velmi silný jed, toxický účinek spočívá v 

blokování enzymů tkáňového dýchání. Transport kyslíku v krvi je zachován, ale nastává 

tkáňová hypoxie (sníţení obsahu kyslíku v tkáních). 

H2S - sirovodík 

Sirovodík (sulfan) je bezbarvý plyn. Tvoří se rozkladem organického materiálu při 

výrobě koksu z černého uhlí. Je to bezbarvý plyn zapáchající po zkaţených vejcích. Je těţší 
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neţ vzduch a snadno se zkapalňuje. Je dobře rozpustný v různých kapalinách včetně vody a 

alkoholu. Rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina sulfanová, dříve nazývaná sirovodíková. 

Sirovodík je prudce jedovatý, ve větších dávkách můţe způsobit smrtelné otravy. 

Projevuje se podobně jako HCN tak, ţe brání tkáním vyuţívat kyslík. 

Sirovodík má dráţdivý i dusivý účinek. Dráţdí dýchací ústrojí a oči. Při koncentraci 

1000-2000 ppm se sirovodík rychle vstřebává do krve a způsobuje nejprve zrychlené dýchání, 

které je později vystřídáno zástavou dechu. Vyšší koncentrace okamţitě paralyzují dýchací 

centrum. To bez resuscitace vede ke smrti udušením. 

Při koncentracích 100-1000 ppm je nejčastější příčinou smrti edém plic. Čichem jsou 

rozpoznatelné jiţ koncentrace 0,0005-0,13 ppm (podle individuální citlivosti), nicméně 

vysoké koncentrace rychle paralyzují čichové buňky, proto zápach plynu ztrácí svoji 

varovnou funkci. 

Amoniak – NH3 

Je bezbarvý plyn, lehčí neţ vzduch, ostrého aţ štiplavého zápachu, při odpařování 

z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těţší neţ vzduch. Se vzduchem tvoří leptavé 

výbušné směsi a je málo hořlavý. 

Kapalný i plynný silně dráţdí a leptá oči, dýchací cesty, plíce, kůţi, způsobuje 

dráţdivý kašel a křeče dýchání mohou vést aţ k udušení. Kapalný čpavek vyvolává silné 

omrzliny, nadýchání vyšších koncentrací můţe přivodit smrt. 

Tabulka č.  1 Emise škodlivin na koksovnách a místa jejich vzniku [12] 

Znečišťující látka (ZL) OT OB VY NE HA US KS RO CH 

CO X X X X X         

H2S   X   X X       X 

NH3   X   X X       X 

HCN   X   X         X 

pyridin   X   X         X 

fenol   X   X         X 

benzen   X   X         X 

toluen   X   X         X 

xylen   X   X         X 

naftalén, metylderiváty   X   X         X 

benzo(a)pyren   X   X           

alifatické uhlovodíky   X X X           

ostatní aromatické uhl.   X X X           

prach X X X   X X X     

SO2 X X           X X 

NOx X X           X X 

Legenda:                  

OT  Otop   US  Uhelná sluţba    

OB  Obsazování   KS  Koksová sluţba  

VY  Vytlačování   RO  Rozmrazovna uhlí  

NE  Netěsnosti při karbonizaci CH  Chemická část    

HA  Hašení koksu                  



22 

Všechny výše popsané znečišťující látky vykazují velmi nebezpečné vlastnosti, které 

při styku, inhalaci nebo dlouhodobé expozici vedou ke zdravotním potíţím nebo smrti. 

Některé vykazují nebezpečné vlastnosti pro okolní krajinu, jako např. SO2, které způsobují 

kyselé deště. Z těchto důvodů je nezbytné zabránit emisím ZL do ovzduší. V tabulce č. 1 jsou 

vypsány všechny ZL vznikající na koksovnách, včetně míst jejich vzniku. Sníţení mnoţství 

vypouštěných ZL do ovzduší je moţno docílit dvěma způsoby. Prvním z nich je realizace 

nejmodernějších technologií, které budou vybaveny účinnými zařízeními na sniţování emisí 

(v současné době se hovoří především o velkokapacitním koksárenském reaktoru, nebo o 

zastřešení celé KB). Nebo za druhé je nezbytné nainstalovat nejmodernější odlučovací 

zařízení na místa s největšími emisemi na stávajících koksovnách. To se týká zejména 

prašných zdrojů (obsazování a vytlačování komor, těsné dveře KB, nebo modernizace 

hasicích věţí. Obě tyto řešení jsou však finančně velice náročné a při aplikaci všech 

dostupných nejmodernějších technologií, by se výroba koksu nevyplatila [12]. 

3.1.1 Ochrana ovzduší na uhelné službě 

Uhelná sluţba zajišťuje vykládku, skladování, mletí, homogenizaci a dopravu uhelné 

směsi. Při manipulaci s uhelnou směsí vzniká jediná znečišťující látka, a tou je prach. Prach 

ale vzniká při jakékoliv manipulaci s uhlím, je tak dosti obtíţné vyhledat jeho největší zdroj. 

Za největší zdroj je povaţována mlýnice uhlí, kde se uhelná směs zrnitostně homogenizuje. 

Celkově je uhelná sluţba povaţována za střední zdroj znečištění. 

K odsávání vzdušiny nad pásovými dopravníky se pouţívají odprašovací systémy, 

které se automaticky zapnou při uvedení pásu do chodu. Pro čištění vzdušiny se pouţívají 

mokré odlučovače prachu, které skrápějí vzdušinu vodní mlhou. Kal vzniklý při čištění je 

odveden do usazovací jímky a po vyhrabání vyhrabávacím zařízením je opět přidán do 

vsázky. 

Mlýnice uhlí jsou vybaveny zařízením na suché odlučování prachu ve tkaninových 

filtrech a stacionárním průmyslovým vysavačem na odstraňování sekundární prašnosti. To 

pomáhá nepřekročit stanovené emise TZL ve výši 50 mg.m
-3

, které se měří 1x za 3 roky, viz 

tabulka č. 2 [12, 14]. 

Tabulka č.  2 Emisní limity a četnost jejich měření pro uhelnou sluţbu [15] 

Zdroj Stanovené emisní limity Frekvence jednorázového 

měření 

Mlýnice uhlí TZL 50 mg.m
-3

 (obvyklé provozní podmínky) interval 3 roky 

Mlecí stanice TZL 20 mg.m
-3

 (obvyklé provozní podmínky, 

nepouţívá se) 

interval 3 roky 

 

3.1.2 Ochrana ovzduší na koksárenských bateriích 

Provoz koksárenské baterie je povaţován za vysoký zdroj znečištění, neboť se zde 

uplatňují všechny procesy od manipulace s uhelnou směsí, přes karbonizaci, hašení koksu aţ 

po jeho třídění. Tyto technologické úseky vyţadují, vzhledem k dnešním nárokům na ekologii 

a výskyt toxických látek, mimořádnou pozornost. 

Při obsazování komor pěchovacím způsobem (pouţíván ve sledovaném podniku), 

pěchovací vůz najede nad uhelnou věţ pro naplnění zásobníku uhelnou směsí. Při sypání 

uhelné směsi v minulosti docházelo k emisím TZL, coţ je nyní vyřešeno dokonalým spojením 

zásobníku s uhelnou věţí. Dále dochází k přípravě hranolu pěchováním, kdy se za neustálého 
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pěchování přidává uhelná směs. To uţ sebou nese nějaké úniky prachu, ty jsou však omezeny 

skrápěcím zařízením horní plochy uhelného hranolu. Dále se při obsazování pouţívá 

pohyblivého dotěsňovacího štítu (plenty). 

Při vytlačování koksu je na koksové straně KB přistaven vodicí vůz, ve kterém je 

zabudováno zařízení pro odsávání plynných zplodin, které je napojeno na odsávací předlohu 

společnou pro obě KB. Odsávací předloha je napojená na stacionární odprašovací stanici (viz 

obrázek č. 4). Stacionární odprašovací stanice se skládá z  mechanického odlučovače, 

tkaninových filtrů, ventilátorů a komína. Regenerace tkaninových filtrů probíhá pomocí pulsů 

stlačeného vzduchu. Celá stacionární odprašovací stanice je řízena automaticky -  počítačem. 

Ventilátor o výkonu odsávaného mnoţství vzdušiny 160 000 m
3
.hod

-1
. Otáčky ventilátorů 

jsou nastavovány pomocí měniče otáček [8, 12, 14]. 

 

Obr. 4 Odprašovací stanice u KB 

Na střeše baterie je umístěn další vůz, který během obsazování odsává spaliny 

z komory a zajišťuje jejich odprášení a dokonalé spálení. Odloučený prach je přiváděn zpět na 

uhelnou věţ. Tento systém je dnes zastaralý a pouţívá se jen na jedné ze dvou baterií ve 

sledovaném podniku [8]. 

Modernější technologií je vybavena nová KB se stropním převáděcím vozem pro 

převod plnicích plynů z komory do komory. Stropní otvory pro přesávání, jsou osazeny mini 

stoupačkami s vodním uzávěrem, viz obrázek č. 5. Odsávání a převod plnicích plynů je 

prováděno vţdy za pouţití hydroinjektáţe. Oba stropní vozy jsou vybaveny stacionárními 

průmyslovými vysavači pro likvidaci sekundární prašnosti ze stropu KB [12, 15].  
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Obr. 5 Přesávací zařízení s vodním uzávěrem 

Dalším, neméně důleţitým problémem, je těsnost komor a topných kanálků. Zejména 

při stáří baterií a úmyslnému prodluţování její ţivotnosti dochází k únikům nejčastěji přes 

pecní dveře nebo přes porušenou vyzdívku komor a topných kanálků. To má za následek 

unikání obsahu komor do okolního vzduchu a tím i potenciální riziko pro obsluhu zařízení, 

vzhledem k toxicitě koksárenského plynu. Nebo nasáváním falešného vzduchu, coţ 

znehodnocuje vsázku a při vytlačování to jde náleţitě poznat, jak vyplývá z obr. 6. Na vině je 

nezralý koks, který nevznikl karbonizačním, nýbrţ pyrolýzním procesem [1]. 
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Obr. 6 Havárie na koksárenské baterii při vytlačování nezralého koksu 

Dehtový recyklát, který vzniká při primární kondenzaci ve stoupačce a později se 

dostává do předlohy, se vyhrabává vyhrabávácím zařízením a skladuje v korábu. Odtud se 

šnekovým podavačem dostává do zařízení firmy Detzmeister a znovu do vsázky na uhelnou 

věţ [13]. 

Emisní limity jsou pro přehlednost stanoveny v tabulce č. 3. 

Tabulka č.  3 Emisní limity a četnost jejich měření pro koksárenské baterie [15] 

Zdroj Stanovené emisní limity Frekvence jednorázového 

měření  

Otop starší KB TZL 100 mg.m
-3

, SO2 2 500 mg.m
-3

, NO2 500 mg.m
-3

, 

CO 800 mg.m
-3

, OC 50 mg.m
-3

 

KME anebo jednorázové 

měření 1x za kalendářní 

rok 

Otop novější KB TZL 50  mg.m
-3

, SO2 400 mg.m
-3

, NO2 450 mg.m
-3

, CO 

800  mg.m
-3

, OC 50 mg.m
-3

 

KME anebo jednorázové 

měření 1x za kalendářní 

rok 

Koksování KB PAH 0,2 mg.m
-3

 (obvyklé provozní podmínky); zvláštní měření - interval 5 

let, (kaţdé 3 cykly na 1 

komoře) 
 

Odprášení KS (při 

vytlačování) 
TZL 20 mg.m

-3
, OC 50 mg.m

-3
, PAH 0,2 mg.m

-3
 (vlhký 

plyn, normální podmínky) 

interval 1 rok 

KME - kontinuální měření emisí 

Kontinuální měření emisí je systém, který obsahuje měření emisních koncentrací SO2, 

CO a NOx a měření nezbytných doplňkových veličin jako koncentrace kyslíku, teploty a tlaku 

spalin [8]. 
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Na kaţdé koksové baterii je samostatný systém KME, který je sloţen z odběrové 

sondy vybavené filtrem, z vyhřívaného potrubí pro dopravu vzorku, z vysušovacího bloku a z 

infračerveného analyzátoru. Odběrové místo pro měření emisí je v úseku kouřovodu před 

vstupem do komína a na komíně ve výšce cca 30 metrů [13]. 

Princip měření je zaloţen na vlastnosti heteroatomových plynů absorbovat 

infračervené záření. Měření je zaloţeno na tom, ţe zářič vysílá infračervené záření, které 

prochází měřící kyvetou, která je rozdělena vertikálně na dvě poloviny. V jedné je veden 

měřený plyn (spaliny) a ve druhé je plyn srovnávací (dusík). Neabsorbované infračervené 

záření dopadá na přijímač, z obou signálů je pomocí elektroniky vyhodnoceno mnoţství 

jednotlivých plynů ve spalinách. Naměřené hodnoty SO2, CO a NOx jsou přepočteny na 

vztaţné podmínky (vlhký plyn, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, obsah kyslíku 5 %) [14]. 

3.1.3 Ochrana ovzduší na hasicí věži a třídírně koksu 

Hasicí věž 

Koks se po vytlačení musí co nejrychleji zchladit a k tomu slouţí hasicí věţ, pod 

kterou vůz najede a proudem vody se zchladí. Nevýhodou je, ţe při přepravě vozu pod věţ 

rozţhavený koks intenzivně hoří a spaliny (převáţně CO2 a TZL) unikají do ovzduší. Tomu 

by měl zabraňovat odsávací trychtýř nad hasicím vozem, který je standardem v některých 

jiných koksovnách, ţel jak jde vidět z obrázku č. 7, ve sledovaném podniku toto zařízení 

chybí. 

 

Obr. 7 Chybějící trychtýř na hasicím vozu a únik spalin do ovzduší 

Při zkrápění vodou se prach absorbuje do vznikajících par, který se zachycuje na 

ţaluziových odlučovačích a je strháván do usazovacích jímek umístěných pod hasicím vozem. 

Zde se usadí a vyčeřená voda je přetokem vedena do sběrné jímky a odtud se čerpá zpět do 

výškové nádrţe, kde je znova připravena k pouţití. Koksový prach se z usazovacích jímek 

vybírá periodicky drapákem. Odpařená voda spolu se zbylou vodou v koksu tvoří 50 % vody 
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potřebné k hašení. Toto mnoţství musí být nahrazeno čerstvou vodou, k čemuţ se pouţívá 

místních vodních zdrojů. Na obrázku č. 8 je vidět vývin páry při hašení koksu. 

 

Obr. 8 Vizuálně efektní vývin páry při hašení koksu 

Hrubá třídírna koksu 

V technologickém celku třídírna koksu se zchlazený koks třídí na jednotlivé zrnitosti 

(rozsevy). V hrubé třídírně dochází k rozdělení na vysokopecní koks a ostatní, přičemţ VP 

koks se pásovými dopravníky odváţí na VP a ostatní koks putuje do jemné třídírny, kde se 

dále třídí na další zrnitosti. Třídění se provádí na roštovém třídiči Diestl-Suski a při něm 

vzniká vysoké mnoţství TZL. K jeho odlučování se pouţívá samostatná filtrační jednotka 

s pulzní regenerací filtrů a ventilátory s odvodem vyčištěného vzduchu, které spolehlivě splní 

emisní limity pod 20 g.m
-3

. Zachycený prach (odprašek) se pneumaticky dopravuje na jemnou 

třídírnu koksu. I tato doprava je odprášena cyklóny, filtry a ventilátorem [16]. 

Jemná třídírna koksu (JTK) 

JTK je vybavena vibračními síty, které roztřídí koks na sortimenty ořech I, ořech II, 

hrášek a prach. Ořech I (40-60 mm) a ořech II (20-40 mm) jsou dopravovány zpětnou linkou 
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do hrubé třídírny a odtud na vysoké pece. Hrášek (10–20 mm) a prach (0-10 mm) jsou 

nakládány do ţelezničních vozů a expedovány. Dopravní pásy jsou zakrytovány. 

Jemná třídírna koksu je vybavena odprášením se samostatnou filtrační jednotkou 

s pulzní regenerací filtrů a ventilátory s odvodem vyčištěného vzduchu. Filtrační zařízení se 

skládá z 2 filtrů a 2 kusů ventilátorů [16]. 

Výklop cizího koksu 

Jelikoţ sledovaný podnik není soběstačný ve výrobě koksu, musí ho dováţet. To se 

provádí ţelezničními vagóny na výklopu cizího koksu, který je vybaven rošty v podzemní 

vykládací jámě a ihned dochází k třídění. Výklop byl vybaven mokrým, hladinovým 

odlučovačem, ale ve snaze o sniţování emisí TZL je nyní vybaven ventilátory s tkaninovými 

filtry (viz obrázek č. 9). Emisní limity pro všechny soubory jsou vypsány v tabulce č. 4. 

Tabulka č.  4 Emisní limity hašení, třídírnu koksu a výklop cizího uhlí [15] 

Zdroj Stanovené emisní limity Frekvence jednorázového měření 

Hašení koksu TZL 50 g.t
-1

 celkového koksu suchého interval 1 rok 

Hrubá třídírna koksu TZL 20 mg.m
-3

 (vlhký plyn, normální 

podmínky) 

interval 3 roky 

Jemná třídírna koksu TZL 20 mg.m
-3

 (vlhký plyn, normální 

podmínky) 

interval 3 roky 

Vykládka cizího koksu TZL 50 mg.m
-3

 (vlhký plyn, normální 

podmínky) 

interval 3 roky 

 

 

Obr. 9 Výklop cizího koksu s odprašovací stanicí 

3.1.4 Ochrana ovzduší na chemické části 

Na chemické části se zpracovává druhý vedlejší produkt karbonizačního procesu, a 

sice koksárenský plyn. Ten je při vdechování toxický, při dlouhodobé expozici váţně 

poškozuje zdraví. Vzhledem k obsahu benzenu má rovněţ karcinogenní a mutagenní účinky. 
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Koksárenský plyn tvoří se vzduchem výbušnou směs v rozmezí 5-30 % (záleţí na 

chem. sloţení). Má výhřevnost okolo 18 MJ.m
-3

, coţ ho řadí mezi nejvýhřevnější plyny 

vzniklé v metalurgickém závodu. I proto je kladena mimořádná pozornost na úniky plynu 

netěsnostmi. V souvislosti s tím je v podniku vytvořený havarijní a evakuační plán [16]. 

Hermetizace 

Hermetizace je systém, jehoţ účelem je zamezení emisí benzenu, naftalenu a dalších 

sloučenin z aparátů koksovny do okolního ovzduší. Systém hermetizace je tvořen několika 

nezávislými sběrnými smyčkami, ve kterých je doprava svedených výparů zajišťována 

vytěsňovacím plynem (čistý koksárenský plyn nebo dusík) se stanoveným tlakovým rozdílem 

podél celé délky sběrných smyček. Veškeré nádoby, nádrţe, těsnící uzávěry, jímky, ventilace 

a odpady jsou hermeticky utěsněny a unikající výpary jsou svedeny do uzavřené smyčky 

sběrače hermetizace. 

Tímto způsobem je převáţná část emisí benzenu a naftalenu zachycena. Systém 

hermetizace je spolehlivý, jeho provoz a údrţba je nenáročná, za předpokladu provádění 

jednoduché pravidelné údrţby. Hermetizovány jsou všechny provozní soubory na chemické 

části koksovny [8, 9]. 

V případě poruchy na některém ze zařízení k plnění emisních limitů, je sledovaný 

podnik povinen toto zařízení zprovoznit do 24 nebo 48 hodin (dle důleţitosti zařízení a 

náročnosti opravy), v opačném případě musí tuto skutečnost nahlásit na oblastní inspektorát 

České inspekce ţivotního prostředí. Emisní limity na chemické části koksovny jsou uvedeny 

v tabulce č. 5. 

Tabulka č.  5 Emisní limity na chemické části koksovny [15] 

 

3.2 Ochrana vod 

Odpadní vody vznikají na koksovnách především při karbonizačním procesu (z vlhké 

vsázky), při chlazení a čištění surového koksárenského plynu, nebo při hašení koksu. Odpadní 

vody na koksovnách se rozdělují na závadné a nezávadné, přičemţ mezi závadné se řadí 

fenol – čpavkové vody (f-č vody). Mezi nezávadné řadíme chladicí, splaškovou nebo 

uţitkovou vodu. 

Při karbonizačním procesu z uhlí vzniká poměrně velké mnoţství f-č vody. Toto 

mnoţství se pohybuje mezi 0,12-0,18 m
3
 vody na 1 tunu uhelné vsázky. Surová f-č voda 

vedle jednomocných fenolů obsahuje také volný a vázaný čpavek, dehet, kyanidy, 

sulfokyanidy, sloučeniny síry a další anorganické i organické látky. Vzhledem k vysokému 

obsahu fenolů (1,2 – 2,0 g.l
-1

) a amoniaku (1 – 3 g.l
-1

), je její čištění velmi obtíţné, technicky 

náročné a ekonomicky nákladné. 

Naproti tomu atmosférická voda dešťová je svedena ze střech koksovny do kanalizace 

společnosti a přes čistírnu odváděna do okolní řeky. Dále je tady uţitková a pitná voda pro 

Zdroj Stanovené emisní limity 

Frekvence 

jednorázového 

měření  

Odsíření 

koksárenského 

plynu 

OC 50 mg.m
-3

(vlhký plyn, normální podmínky); 

H2S ve vyčištěném koks. plynu – roční průměr 

150 mg.m
-3

(max. 500 mg.m
-3

– provozní měření) 

interval 1 rok 
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potřeby zaměstnanců. Ochrana těchto vod však není ekonomicky náročná a sledovaný podnik 

úzce spolupracuje s městskou čističkou odpadních vod [1, 9, 12, 15]. 

Technologická voda 

Na jemné kondenzaci se shromaţďuje f-č voda s dehtovými kondenzáty, které na dně 

sedimentují a dále k samotnému čištění se dostává f-č voda s nízkými obsahy tohoto dehtu. 

Znečištěná voda se nepřímo vodou ochlazuje z teploty 65 °C na 45 °C v temperátorech odkud 

se odhání na pískové filtry, kde se zbaví tuhých nečistot a dalšího podílu dehtových látek. 

Ochlazená a přefiltrovaná voda se ţene do oddehtovací pračky. F-č voda se přivádí do horní 

části a protiproudně je přiváděn koksárenský benzol, který z f-č vody vypírá zbylé dehtovité 

látky. Odtud oddehtovaná f-č voda přepadává do nádrţe pro oddehtovanou vodu. 

Z této nádrţe je oddehtovaná fenol - čpavková voda odčerpávána na výměníky tepla. 

Zde dochází k předehřevu oddehtované vody z cca 40 °C na cca 80 °C teplem z odháněčů 

amoniaku. 

Po předehřevu je f-č voda vedena do odháněčů amoniaku situovaných ve čpavkárně, 

kaţdý s výkonem 25°m
3
.h

-1
 (2 odháněče v provozu, 1 jako rezerva). Odháněče amoniaku jsou 

dvoudílné odháněcí kolony, kde do horní části je přiváděna f-č voda spolu s uhličitanem 

sodným, do spodní části pak stripovací pára. Páry odcházejí hlavou horním potrubím do 

sytiče. 

Amoniak se v f-č vodě vyskytuje ve dvojí formě. Jednak jako soli slabých kyselin 

(volně vázaný amoniak), které se rozkládají za tepla vodní párou, a jednak jako soli silných 

kyselin (pevně vázaný amoniak), které se v případě přidání silné alkálie (uhličitanu sodného) 

rozloţí, a tak je f-č voda částečně zbavena i pevně vázaného amoniaku. 

Takto vyvařená fenol - čpavková voda z čpavkárny je jako odpadní koksárenská voda 

přiváděna do 4 retenčních nádrţí (kaţdá o objemu 800 m
3
), které pracují v cyklickém reţimu 

tak, ţe první nádrţ je plněna, ve druhé naplněné se provádí analýza, a třetí je čerpána na 

městskou čistírnu odpadních vod. Čtvrtá nádrţ slouţí jako rezerva, stejně jako další 4 retenční 

nádrţe kaţdá o objemu 250 m
3
, pro uskladnění odpadní koksárenské vody pro případ poruchy 

na potrubní trase městské čistírny anebo z jiných příčin. 

V areálu čistírny odpadních vod jsou k dispozici další 2 velké nádrţe s objemem 

1600 m
3
, ze kterých si koksovna řízeně převádí fenol - čpavkové vody do technologie. 

Chladicí voda 

Chladicí voda se pouţívá ke chlazení plynu nepřímým způsobem. Voda je však 

upravována proti vodnímu kameni, bakteriím a řasám, které by mohly znehodnocovat 

chladiče i dopravní potrubí. Koksárenský plyn se chladí hlavně na primárních a koncových 

chladičích. Chladicí voda je rovněţ zapotřebí u výměníků tepla na benzolové destilaci. Tyto 

zařízení tvoří pro chladicí vodu tzv. chladicí okruh, který je doplněn o chladicí věţe. Voda je 

přivedena do nádrţe na střeše věţe, kde propadává roštem, který vodu rozprašuje na malé 

kapičky. Ty propadávají a intenzivně se chladí. V letních měsících, při vyšších teplotách se na 

věţi pouţívají ventilátory, které chlazení zintenzivní. Odpařená chladicí voda se nahrazuje 

z okolních přírodních zdrojů [15]. 

 

Jiné odpadní vody 

Kromě technologické vody, která vzniká a pouţívá se v technologii, se ve sledovaném 

podniku musí počítat také s atmosférickou (dešťovou) a splaškovou vodou. Dešťové vody ze 
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střech a zpevněných ploch areálu koksovny jsou svedeny do páteřní průmyslové kanalizace a 

následně přes koncovou čistírnu odpadních vod jsou vypouštěny do řeky, která sledovaným 

podnikem protéká. 

Splaškové odpadní vody vznikají pouţitím pitné a koupelenské vody k osobní hygieně 

zaměstnanců. Tyto vody jsou odváděny prostřednictvím hlavního kanalizačního sběrače na 

městskou čistírnu odpadních vod. Tyto vody nejsou nijak závadné, neboť nepřijdou do styku 

s technologií [15]. 

3.3 Odpadové hospodářství 

Celý provoz koksovny vyprodukuje kromě koksu a druhotných surovin také odpad a. 

podle zákona č. 185 z roku 2001 o odpadech, se odpady dělí na nebezpečné a ostatní. 

Nebezpečné odpady jsou ty, které vykazují alespoň jednu z nebezpečných vlastností, které 

jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto zákona. Mezi tyto vlastnosti patří například výbušnost, 

dráţdivost, hořlavost, karcinogenita, mutagenita, nebo třeba reakce s okolím, či zdraví 

škodlivost. Jak ukazuje obrázek č. 10, ve sledovaném podniku se ročně vyprodukuje přes 

151 tun odpadu, z toho téměř 20 % (30 t) nebezpečného odpadu. Zbytek pak tvoří odpady 

ostatní [17]. 

 

Obr. 10 Roční produkce odpadů na koksovně ve sledovaném podniku 

Nebezpečné odpady 

S nebezpečným odpadem je nutno nakládat podle zákona. O nakládání s odpady se 

sledovanému podniku stará několik externích firem. Tyto firmy vlastní povolení MŢP, pro 

nakládání s nebezpečnými odpady. Jak je patrno z obrázku č. 11, hlavní podíl (44,6 %) na 

produkci nebezpečných odpadů mají kyseliny a absorpční činidla, které vznikají při výrobě a 

rovněţ slouţí pro získávání vedlejších produktů na chemické části koksovny. 

Další poloţkou je vyzdívka pecí, izolace a pryţe, ze kterých je pec postavena. Při 

častých opravách se nepouţitelné stavební armatury musí odvést a ekologicky zlikvidovat. 
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Dřevo a plasty, které se jako podkladový materiál znečistí, vykazují nějakou nebezpečnou 

vlastnost a tím se zařazují do kategorie nebezpečných odpadů. Tohoto odpadu není málo 

(téměř 18 %) a vzhledem k vysokým cenám za zneškodňování je snaha o sniţování jeho 

mnoţství. 

Další poloţkou na seznamu nebezpečných odpadů jsou provozní a jiné kapaliny a 

oleje, jeţ se ve sledovaném podniku vyskytují. Vznikají zejména při výměně těchto kapalin 

z hydraulických pístů, čerpadel, ale i firemních motorových vozidel. Poslední jsou znečištěné 

textilie, coţ jsou převáţně vyřazené pracovní oděvy, nebo textilie pouţívané při údrţbě 

zařízení. Odpady označené jako ostatní zabírají 4 % veškerých nebezpečných odpadů, ale 

nedají se přiřadit do jednoznačné kategorie, nebo nejsou identifikovatelné [17]. 

 

Obr. 11 Sloţení nebezpečného odpadu vznikajícího ve sledovaném podniku 

Primárně se však sledovaný podnik snaţí odpadům spíše předcházet, protoţe 

zneškodňování zejména nebezpečných odpadů je finančně velmi náročné. Především 

pečlivým rozdělením odpadů na nebezpečné a ostatní se můţe předejít jejich mísením, coţ 

můţe ušetřit nemalé náklady. Do roční produkce nejsou zahrnuty odpady vzniklé při 

přestavbě KB. Podíl odpadů se tím několikanásobně zvyšuje. 

Ostatní odpady 

Do kategorie ostatních odpadů se řadí všechny jiné odpady neţ nebezpečné. Jejich 

vlastnosti nevykazují ţádné nebezpečné vlastnosti (z přílohy č. 2 ze zákona o odpadech), 

nejsou kontaminovány ţádnými látkami ze seznamu látek (příloha č. 5 ze zákona o 

odpadech), které činí odpad nebezpečným a jejich zneškodňování je jednodušší a tím i 

levnější. Sem patří s více neţ 3/4 izolační materiály, vyzdívky a ţáruvzdorné materiály 

z nemetalurgických procesů, které nejsou kontaminovány ţádnou nebezpečnou látkou. 

Druhou skupinu tvoří komunální odpad, který tvoří dřevo, plasty a kovy (15 %) a odpady 

z kancelářských činností (1,5 %). Poslední sloţkou je elektroodpad (5,8 %), který vzniká 

hlavně při opravách elektro zařízení [16]. 
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Obr. 12 Sloţení ostatních odpadů vznikajících ve sledovaném podniku 

Ve sledovaném podniku vznikne více neţ 80 tun ostatních odpadů ročně. Jak je patrno 

z obrázku č. 12, je sloţení proměnlivé, avšak s převahou vyzdívek, izolací a ţáruvzdorných 

materiálů. V ostatních odpadech rovněţ nejsou zahrnuty odpady, vzniklé při rekonstrukci KB. 

Do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo firmám je odpad shromaţdován na 

vyhrazených shromaţďovacích místech v předepsaném shromaţďovacím prostředku. 

Shromaţďovací místa i prostředky jsou řádně označeny. Externí firmy, zajišťující zpracování 

odpadů, se rovněţ zavazují k přednostnímu vyuţití odpadu před jeho zneškodňováním. 

Celkově lze říci, ţe zatíţení odpady z koksovny na ţivotní prostředí není nijak významné. 

Ochrana půdy 

Vzhledem k tomu, ţe výroba koksu ve sledovaném podniku má tradici více neţ 

100 let, a tehdy se příliš pozornosti ochraně krajiny nevěnovalo, je půda dosti kontaminovaná, 

bez moţnosti rekultivace. V souvislosti s tím, se kolem celé koksovny vybudovala konzerva, 

kterou tvoří spojené ocelové piloty. Celý areál koksovny je tím zakonzervován aţ do hloubky 

nepropustných vrstev. 

Kvalita této ochranné schránky se v pravidelných intervalech kontroluje a případně 

opravuje. 
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4 PRODUKTY A MATERIÁLOVÁ ROZVAHA 

KOKSÁRENSKÉHO PROVOZU 

Nejsledovanějším ukazatelem není mnoţství vypouštěných emisí ani mnoţství 

vyprodukovaných odpadů, nýbrţ mnoţství vyrobených produktů, kvalita, či ekonomická 

stránka věci. Sledovaný podnik si tak stále pečlivěji sleduje výrobní čísla, jeţ jsou rovněţ i 

ekonomickým ukazatelem. Jako materiálová bilance se povaţuje porovnávání mezi 

vyrobenými produkty a mnoţství vstupních surovin. 

4.1 Vstupní suroviny při koksochemické výrobě 

Hlavní vstupní surovinou je černé, koksovatelné uhlí, dále však je nutné počítat 

s chemickými produkty, kterých se vyuţívá na chemické části k čištění plynu. 

Uhlí - uhelná vsázka 

Surovinou pro výrobu koksu jsou různá černá uhlí s tímto chemickým sloţením: Uhlík 

44-67 %, prchavá hořlavina 19-34 %, popel 6-10 %, voda 8-12 %. Uhelná vsázka pro výrobu 

vysokopecního koksu je sloţena z několika druhů černého uhlí. 

Tyto druhy se separátně skladují, následně melou a míchají v poměrech tak, aby byly 

zaručeny potřebné jakostní parametry vyrobeného koksu. Roční spotřeba uhlí je přibliţně 

1 milion tun [7, 15]. 

Základní jakostní parametry uhelné vsázky: 

 obsah vody 

 obsah popela 

 obsah prchavé hořlaviny 

 granulometrická skladba 

Mezi další suroviny a pomocné látky patří: 

Kyselina sírová - slouţí pro vypírání amoniaku z koksárenského plynu v sytičích na 

čpavkárně. Je to olejovitá kapalina, hygroskopická, silně kyselé reakce a má leptavé účinky. 

V podniku se pouţívá v koncentraci min. 94 %. 

Roztok hydroxidu draselného - pouţívá se ve směsi s uhličitanem draselným k udrţování 

vypíracích schopností potašových roztoků v sirovodíkové pračce na odsíření koksárenského 

plynu. Je to viskózní kapalina, hygroskopická, zásadité reakce, má leptavé účinky. Poţívá se 

v koncentraci cca 50 % KOH. 

Prací olej – je vhodný pro vypírání uhlovodíků z koksárenského plynu na benzolové 

absorpci. Je to olejovitá kapalina a destilační frakce dehtu. Obsahuje naftalen, acenaften a jiné 

aromatické uhlovodíky, a tím je vhodný pro vypírání benzolových uhlovodíků 

z koksárenského plynu. 

Roztok hydroxidu sodného – ten slouţí k odstraňování vázaného amoniaku z f-č vod 

v odháněčích čpavku na deamonizaci. Je to viskózní kapalina, hygroskopická, zásadité reakce 

a má leptavé účinky. Obsahuje cca 50 % NaOH [16]. 
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Spalovaná paliva 

Koksárenský plyn - Obsahuje oxid uhelnatý, vodík, metan, benzen, oxid uhličitý, kyslík, 

dusík, CnHm (uhlovodíky) a stopová mnoţství některých dalších látek jako čpavek, fenoly, 

dehet, sirovodík a kyanovodík. 

Vysokopecní plyn - Obsahuje oxid uhelnatý, vodík, dále oxid uhličitý, dusík a ojediněle 

stopové mnoţství metanu. Vzniká při výrobě surového ţeleza ve vysoké peci. 

Zemní plyn - Obsahuje metan, vyšší uhlovodíky, oxid uhličitý a dusík. V podniku se 

nevyrábí, nýbrţ dováţí. 

Spalovací média se v huti vyrábí (KP, VP), nebo se dováţí třeba jako zemní plyn. 

Výroba koksu je náročná hlavně ekonomicky. Více neţ 80 % nákladů jde na nákup uhelné 

směsi, jako vsázky do KB. Dalšími nemalými náklady jsou elektrická energie (podnik úzce 

spolupracuje s místní energetikou), nakládání s odpady, ochrana vod (spolupráce s městkou 

čističkou odpadních vod) a mzdové náklady na výplaty zaměstnanců. Nejvyšší jsou však 

investiční náklady, které se za pouţití nejmodernějších technologií mohou vyšplhat na více 

neţ 2 mld. Kč za baterii [1, 7]. 

4.2 Produkty při výrobě koksu 

Důvod proč se ve sledovaném podniku vyskytují KB, je jasný. Musí totiţ uspokojit 

potřeby vysokých pecí výrobou koksu. Při karbonizaci však vznikají i jiné produkty, které se 

získávají z KP a v podniku se buď dále vyuţívají, nebo se se ziskem prodávají. Níţe jsou 

vyjmenovány veškeré látky vznikající na koksovně. 

Koks 

Koks je kvantitativně nejdůleţitějším výrobkem koksoven. Ve sledovaném podniku se 

pouţívá především ve vysokých pecích pro výrobu ţeleza. Vysokopecní koks slouţí ve 

vysoké peci nejen jako zdroj tepla, ale je zároveň redukčním činidlem, zabezpečuje 

prodyšnost a oporu sloupu vsázky. Na jakosti koksu tak závisí celá výroba surového ţeleza. 

Je to tvrdá, ocelově šedá, silně porézní a odplyněná hmota. Vysoké nároky jsou proto 

kladeny na mechanické vlastnosti koksu (především pevnost v otěru) a chemické sloţení. Po 

vytlačení se všechen koks zchladí a poté je tříděn na různé zrnitosti (rozsevy). Existují různě 

velké kusy koksu, z nichţ ten největší podíl zaujímá právě metalurgický koks. Jak naznačuje 

tabulka č. 6, existují i jiné druhy, které se označují jako drobné [13]. 

Tabulka č.  6 Název a zrnitost drobných druhů koksu [1] 

název druhu Zrnitost [mm] 

metalurgický koks >90 

kostky 60-90 

ořech I 40-60 

ořech II 20-40 

hrášek 10-20 

prach 0-10 

Ve sledovaném podniku se však na třídírnách některé druhy zanedbávají a jak ukazuje 

obrázek č. 13, přes 91 % koksu se jako metalurgický vyuţívá hlavně ve vysokých pecích. 

Zbylý koks najde vyuţití hlavně na aglomeraci, při výrobě spékáné kovonosné vsázky, kde 

koks slouţí jako palivo při spékání. 
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Obr. 13 Rozsev mokrého koksu ve sledovaném podniku [7] 

Na jednu tunu vsázkového uhlí, karbonizací vznikne cca 800 kg suchého koksu. Ten 

po zchlazení obsahuje 5 % vody, 10 % popela, 0,5 % síry, 0,04 % fosforu. Podíl prchavé látky 

se karbonizací sníţí na 1 %. Všechny tyto parametry jsou však velice proměnlivé. Majoritní 

vliv na tyto vlastnosti má jakost vsázkového uhlí, přesto je nutno počítat také se změnami 

teploty během ročních období [7]. 

Ve sledovaném podniku se při plném provozu (bez zásadnějších oprav) vyrobilo 

696 000 tun mokrého koksu za rok, coţ je 99,4 % projektovaného mnoţství [7]. 

Koksárenský plyn 

Koksárenský plyn se odsává z komor přes předlohu na chemickou část koksárenského 

provozu. Při vdechování je toxický, při dlouhodobé expozici váţně poškozuje zdraví. 

Vzhledem k obsahu benzenu má rovněţ karcinogenní a mutagenní účinky. Oxid uhelnatý 

obsaţený v KP se slučuje s krevním barvivem hemoglobinem a tím blokuje transport kyslíku 

do tkání a postiţený se udusí. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. 

Výhřevnost technicky čistého plynu je kolem 17 MJ.m
-3

, coţ z něj dělá nejvýhřevnější 

plyn vznikající v metalurgickém závodě. Chemické sloţení plynu je uvedeno v obrázku č. 14. 

Plyn obsahuje vysoký podíl hořlavin (vodík, metan, oxid uhelnatý a vyšší uhlovodíky) a 

v podniku nachází provozní vyuţití hlavně na zpětný otop baterií, ale i v podnikové 

energetice. 
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Obr. 14 Chemické sloţení technicky čistého koksárenského plynu [7] 

Výpočet množství spalin 

Pro výpočet mnoţství vzniklých spalin ze spalování technicky čistého koksárenského 

plynu je zapotřebí sestavit tzv. spalovací tabulku. Při známé koncentraci sloţek v KP a 

součiniteli přebytku vzduchu n se pomocí chemických (spalovacích) reakcí můţe vypočítat 

toto mnoţství vzniklých spalin. 

Tabulka č.  7 Koncentrace sloţek v KP [7] 

Sloţka KP Koncentrace (%) 

CO 6,1 

H2 55 

CH4 21,7 

CnHm 2,2 

O2 0,8 

CO2 2,1 

N2 12,1 

 

V tabulce č. 7 je uvedeno chemické sloţení KP. Toto slouţí jako vstupní hodnota pro 

následný výpočet. Chemické reakce (hoření) však probíhá pouze u látek, které jsou schopny 

další oxidace. Tyto reakce jsou exotermní a vzniká při nich teplo, jeţ se vyuţívá k otopu KB. 

Při hoření tedy probíhají tyto reakce: 

 



38 

CO + 0,5O2 = CO2  (1) 

H2 + 0,5O2 = H2O  (2) 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O (3) 

CnHm + 3,8O2 = 2,6CO2 +2,4H2O  (4) 

 

Podle rovnic 1-4 nám při splnění podmínek pro hoření vzniknou spaliny CO2, H2O a 

teplo. Takto vzniklé spaliny projdou armaturami KB, kterým předají teplo, ochladí se 

v regenerátorech a vypouští komínem do ovzduší. Další sloţky koksárenského plynu CO2 a 

N2 nazýváme inertními, neboť spalovacím procesem sice procházejí, ale nijak nereagují. 

Celkově tedy sniţují výhřevnost a ochlazují pracovní prostor pecí. Zbylý plyn O2 je nositelem 

kyslíku, potřebného pro průběh spalovacích reakcí. Mnoţství kyslíku v plynu však není ani 

z daleka dostatečné a proto se musí vytvořit směs se vzduchem, který obsahuje kolem 21 % 

kyslíku. Mnoţství kyslíku potřebného k dokonalému spálení všech hořlavých sloţek je 

uvedeno v tabulce č. 8. I toto teoretické mnoţství kyslíku stačit nemusí a proto se 

optimalizuje přebytek vzduchu (v případě KB 5 %) aby bylo zajištěno dokonalé spálení všech 

sloţek KP. Tento přebytek vzduchu se vyjadřuje jako součinitel přebytku vzduchu n=1,05. 

Kyslík ve větším mnoţství zvyšuje mnoţství spalin a zároveň sniţuje teplotu v pracovním 

prostoru pece. 

 

Tabulka č.  8 Spalovací tabulka KP 

Sloţka Chemická reakce Omin VCO2 VH2O VN2 VO2 

CO CO + 0,5 O2 = CO2 0,031 0,061       

H2 H2 + 0,5 O2 = H2O 0,275   0,55     

CH4 CH4 + 2O2 = CO2 + 2 H2O 0,434 0,217 0,434     

CnHm CnHm + 3,8O2 = 2,6 CO2 +2,4 H2O 0,084 0,057 0,053     

O2   -0,008         

  Omin 0,815         

N2         0,121   

CO2     0,021       

N2vz Omin.n.3,76       3,21965   

O2vz Omin.(n-1)         0,041 

  Mnoţství spalin Vsp   0,356 1,037 3,34065 0,041 

 

Příklad výpočtu do spalovací tabulky: 

Molekula oxidu uhelnatého potřebuje jeden atom k oxidaci na oxid uhličitý, jak 

ukazuje rovnice 1. Z toho vyplývá, ţe pro spálení 1 molekuly CO je zapotřebí minimálně 

0,5 molekuly O2. Jenomţe v 1 m
3
 koksárenského plynu je koncentrace CO pouze 0,061, musí 

se to promítnout do minimálního mnoţství kyslíku, podle rovnice 5. 

 

2

2

O...............CO061,0

O5,0....................CO1

x
  (5) 
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Po vyřešení se získá minimální mnoţství kyslíku (ve spalovací tabulce označeno jako 

Omin). Výsledné mnoţství odpovídá kyslíku, který je potřeba do pece přivést, aby se CO 

oxidovalo na CO2.  

Objem vzniklých spalin se vypočítá podobně, s tím, ţe z jedné molekuly CO, vznikne 

1 molekula CO2. Trojčlenka 6 má proto následující tvar. 

 

2

2

CO......CO061,0

CO1.............CO1

x
   (6) 

 

Z této trojčlenky (6) lze vypočíst, ţe mnoţství vzniklých spalin je 0,061 m
3
.m

-3
. Tento 

údaj se zapisuje do spalovací tabulky do příslušné kolonky. Obdobně se postupuje u dalších 

sloţek KP. 

Z tabulky č. 8 vyplývá, ţe pro ideální průběh reakcí hoření je zapotřebí 0,815 m
3
 

kyslíku na 1 m
3
 KP. V tabulce je tento kyslík označený jako Omin. Tato hodnota je důleţitá 

pro stanovení objemu dusíku a přebytečného kyslíku ze vzduchu (podle rovnic 7, 8). 

21

79
..N min2 nO

vz
    (7) 

 1.O min2  nO
vz

   (8) 

 

kde N2vz  je  objem dusíku ze spalovacího vzduchu (m
3
.m

-3
), 

 Omin - teoretické (minimální) mnoţství kyslíku k průběhu reakcí (m
3
.m

-3
), 

 n - součinitel přebytku vzduchu (1), 

 O2vz - objem kyslíku ze spalovacího vzduchu (m
3
.m

-3
). 

 

Při znalosti mnoţství všech sloţek spalin se tyto poloţky sečtou algebraickým 

součtem (rovnice 9, 10). Výsledná hodnota se označuje jako Vsp, tzn. objem spalin, který se 

rozděluje na vlhké a suché. 

 

   
2O2NO2H2COvsp

VVVVV  (9) 

  
2O2N2COssp

VVVV  (10) 

 

kde VSP je mnoţství vzniklých spalin (m
3
.m

-3
), 

  2COV  - suma vzniklého oxidu uhličitého (m
3
.m

-3
), 

  O2H
V  - suma vzniklé vody (m

3
.m

-3
), 

  2N
V  - suma přebytečného dusíku (m

3
.m

-3
), 

  2O
V  - suma přebytečného kyslíku (m

3
.m

-3
). 

 

Objem vzniklých vlhkých spalin (
vsp

V ) je 4,774 m
3
.m

-3
 a je výsledkem součtu všech 

vzniklých spalin (podle rovnice 9). Vlhké spaliny jsou reálně vypouštěné komínem do 

ovzduší. Oproti tomu objem suchých spalin (
ssp

V ) je 3,738 m
3
.m

-3
 a ve výpočtu podle 

rovnice 10 je ochuzen o objem vody ve spalinách (VH2O). Hodnota je proto vţdy niţší. 

 

 



40 

Stanovení výhřevnosti a spalného tepla 

Výhřevnost (Qi) je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní spálením 

měrné jednotky paliva. Měrná jednotka u tuhého paliva je kilogram, ale v našem případě 

(plynné palivo) je energie staţena na kubický metr. 

Spalné teplo (Qs) je podobná vlastnost jako výhřevnost, ale ve výsledné hodnotě je 

zahrnuto i měrné skupenské teplo páry ve spalinách obsaţené. Toto teplo se však prakticky 

v peci nevyuţívá (odchází spolu se spalinami) a proto je výhřevnost vyuţívanější tepelná 

vlastnost paliva. 

Hodnota spalné teploty je tedy vyšší neţ hodnota výhřevnosti. Platí, ţe Qs>Qi. 

Hodnoty těchto veličin se vypočítávají podle vzorce 11,12. Hodnoty spalného tepla a 

výhřevnosti jsou stanoveny v tabulce č. 9 [18]. 

mn

mHnC

4

4CH

2

2HCO

HC

i

CH

i

H

i

CO

i

i .
100

.
100

.
100

.
100

V
Q

V
Q

V
Q

V
Q

Q   (11) 

mn

mHnC

4

4CH

2

2HCO

HC

s

CH

s

H

s

CO

s

s .
100

.
100

.
100

.
100

V
Q

V
Q

V
Q

V
Q

Q   (12) 

kde  Qi je celková výhřevnost (kJ.m
-3

), 

 
COi

Q ,
2H

iQ ,
4CHi

Q ,
mHnC

iQ  jsou výhřevnosti jednotlivých sloţek (kJ.m
-3

), 

 
COs

Q ,
2H

sQ ,
4CHs

Q ,
mHnC

sQ jsou spalná tepla jednotlivých sloţek (kJ.m
-3

), 

 COV ,
2H

V ,
4CHV ,

mnHC
V   jsou koncentrace jednotlivých sloţek (m

3
.m

-3
). 

 

Tabulka č.  9 Spalné teplo a výhřevnost vybraných plynů 

Název plynu Značka 
Spalné teplo 

[kJ.m
-3

] 

Výhřevnost 

[kJ.m
-3

] 

Oxid uhelnatý CO 12 640 12 640 

Vodík H2 12 770 10 760 

Metan CH4 39 700 35 800 

Vyšší uhlovodíky CnHm 63 640 59 020 

 

Vypočtená hodnota výhřevnosti daného vzorku koksárenského plynu je 

15 756,08 kJ.m
-3

, zatímco hodnota spalného tepla je 17 809,52 kJ.m
-3

. Výsledek odpovídá 

horší kvalitě uhlí, ze kterého byl koks a koksový plyn vyroben. Hodinová produkce 

koksárenského plynu ve sledovaném podniku při normálním stavu je 36 000 m
3
 [7]. 

Surový benzol 

Je to bezbarvá aţ hnědá kapalina aromatického zápachu. Směs benzenu, toluenu, 

xylenů, pyridinu a dalších organických sloučenin. Pouţívá se k dalšímu zpracování 

v chemickém průmyslu. Destilací surového koksárenského benzolu se získává zejména 

benzen, toluen a xylen. Tyto látky jsou vyuţívány pro organické syntézy a slouţí jako 

významná rozpouštědla v různých průmyslových odvětvích. Benzen se pouţívá pro výrobu 

léčiv, plastů, syntetické pryţe, barviv a výbušnin. Pomocí benzenu se připravuje např. styren, 

jeţ se vyuţívá k polymeraci za účelem výroby jednoho z nejběţnějších plastů - polystyrenu. 
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Benzen, toluen i xylen se přidávají v malých mnoţstvích do benzínu a kerosinu pro zvýšení 

oktanového čísla. 

Roční produkce surového koksárenského benzolu je kolem 8 000 tun a při součastných 

cenách benzolu na trhu kolem 11 000 Kč za tunu je cennou výrobní komoditou. 

Surový dehet 

Černouhelný dehet je hlavním surovinovým zdrojem aromatických uhlovodíků 

(naftalen, anthracen, pyren, atd.), které mají rozsáhlé vyuţití v chemickém, farmaceutickém, 

papírenském, textilním a koţedělném průmyslu pro výrobu barviv a pigmentů, laků, tmelů aj. 

Velice ţádaným produktem jsou grafitové elektrody vyráběné z černouhelné smoly, které se 

pouţívají v elektrometalurgii při výrobě legovaných ocelí, hliníku, karbidu vápníku, fosforu a 

sodíku. 

Další skupinou výrobků z černouhelného dehtu jsou technické oleje a preparované 

dehty (směs smoly s vhodnými dehtárenskými oleji). Z technických olejů nachází největší 

vyuţití olej pro výrobu sazí a prací olej pro vypírání surového koksárenského benzolu. 

Impregnační a kreosolový olej je celosvětově vyuţíván k impregnaci dřeva, dřevěných praţců 

a sloupů. 

Preparované dehty se vyuţívají pro své pojivové vlastnosti a schopnost vytvářet 

souvislý a elastický film k výrobě dehtové lepenky a střešních nátěrů. Významné jsou také 

silniční dehty, které se poţívají jako podkladové vrstvy vozovek a k opravám silničního 

povrchu. 

Surového koksárenského dehtu suchého se ročně ve sledovaném podniku vyrobí přes 

32 000 tun. Rovněţ jako benzol, je i dehet výborným prodejním artiklem. Mokrý dehet 

obsahuje běţně do 3 % vody [6, 8, 13]. 

Síran amonný 

Síran amonný je anorganická sůl s širokou škálou pouţití. Nejčastěji se vyuţívá jako 

hnojivo. Obsahuje 21 % dusíku a 24 % síry. Ve hnojivech sniţuje pH půdy. 

Síranu se ve sledovaném podniku vyrobí kolem 10 000 tun ročně a prodává se jako 

hnojivo zemědělcům. Síran se však nevyrábí s vidinou prodeje, nýbrţ jako vedlejší produkt 

při odstraňování amoniaku z KP. 

Za jeden den je potřeba kyseliny sírové cca 20 tun, přičemţ na provozním souboru 

odsíření se vyrobí asi polovina. Zbytek kyseliny se musí dováţet, coţ prodraţuje výrobu [1, 6, 

8, 13]. 

Kyselina sírová 

Kyselina sírová je v koncentrovaném stavu hustá olejnatá kapalina, neomezeně 

mísitelná s vodou. Ředění této kyseliny je silně exotermní proces. Koncentrovaná (96–98 %) 

má silné dehydratační a oxidační účinky. Je velmi nebezpečnou ţíravinou a na koksovně se 

vyrábí odsířením KP. 

Ve sledovaném podniku se vyrábí koncentrovaná 94 % H2SO4, jak uţ bylo napsáno, 

z důvodu dalšího zpracování na čpavkárně je to nedostatkové zboţí. Ročně se ve sledovaném 

podniku vyrobí 3 000 tun, zatímco potřeba na čpavkárně je kolem 8 000 tun [6]. 

Vodní pára 

Je to poslední produkt, který stojí za zmínku. Vodní pára je vedlejším produktem 

exotermních reakcí, vzniká především na odsíření a ročně se vyrobí 18 000 GJ páry pod 
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tlakem 8 atm. Vodní pára se z celého metalurgického závodu vyrábí pouze na koksovně, ale 

zásobuje celou huť. 

Koksochemická výroba není výdělečná sama o sobě. Ve sledované huti však tvoří 

nepostradatelnou část podniku i energetiky, ani ne tak kvůli koksu, který se můţe 

plnohodnotně dováţet (i kdyţ s výraznou přidanou hodnotou), ale kvůli potřebě 

koksárenského plynu. Ten se jednak vyuţívá na zpětný otop KB ale také v energetice, jeţ 

vyrábí tolik potřebnou elektrickou energii pro celou huť. 

4.3 Materiálová bilance koksochemické výroby 

Při koksárenských pochodech probíhá mnoho různých chemických reakcí, které mají 

vliv na výtěţky jednotlivých produktů. Jak uţ bylo napsáno výše, existuje několik produktů, 

které se více či méně daří prodávat odběratelům. Navíc tyto látky jsou vedlejšími produkty při 

výrobě koksu a jejich získávání je nejenom ekonomicky výhodné, ale také ekologické. Při 

součastném trendu sniţování emisí vypouštěných při spalování je navíc ţádoucí, ţe při 

odsíření, vzniká např. kyselina sírová, které se dále vyuţívá nebo prodává. Spalování paliva 

s vysokým obsahem H2S rovněţ řeší platná legislativa o ochraně ovzduší. 

Bilance produktů vznikajících na koksovně 

Materiálová bilance se provádí při koksování 1 tuny vsázky (uhelné směsi). Jak 

ukazuje obrázek č. 15 při karbonizaci tohoto mnoţství uhlí, vznikne nejvyšší mnoţství právě 

ţádaného koksu. Dále vzniká technicky čistý koksárenský plyn, který se s výhodou ve 

sledovaném podniku pouţívá jako palivo. Sloţky jako černouhelný dehet a benzol jsou velmi 

lukrativními komoditami a s úspěchem se prodávají jako polotovary pro chemické a jiné 

závody. Síran amonný není tak lukrativním produktem a sledovaný podnik je rád za 

vyprazdňování skladů, coţ provádí hlavně odběratelé z řad zemědělců. 

 

Obr. 15 Výtěţky jednotlivých produktů z 1 tuny uhelné směsi [7] 
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Posledním produktem je kyselina sírová, která se dále uplatňuje v závodě na 

provozním souboru čpavkárna. 

Látková bilance 

Látková bilance na obrázku č. 16 ukazuje procentuální zastoupení nikoliv čistých 

produktů, ale skutečných látek bez přidávání dalších olejů, absorbérů, atd. Např. síranu 

amonného se vyrobí z jedné tuny uhelné směsi 3,39 kg, ale jako ţiviny se z KP získá pouze 

0,29 %, coţ v přepočtu je 2,9 kg. Tento rozdíl je způsoben kyselinou sírovou, jeţ se dováţí a 

přidává ke kyselině vyrobené na odsíření [6]. 

 

Obr. 16 Látková bilance při výrobě koksu ve sledovaném podniku [7] 

Koks, stejně jako dehet je přepočítán na nulovou vlhkost (označen jako suchý), stejně 

jako plyn, který je přepočítán na vztaţné podmínky. Vztaţné podmínky jsou vlhký plyn, tlak 

101,325 kPa, teplota 0 °C, obsah kyslíku 5 %. 
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5 ZÁVĚR 

Koksochemická výroba má ve sledovaném podniku více neţ stoletou tradici a 

pravděpodobně v ní bude pokračovat i nadále. Svědčí o tom také investice do 

nejmodernějších technologií, které se v posledních letech realizovaly a výstavba nové KB, jeţ 

si rovněţ vyţádala značné investice. Pro sledovaný podnik je výhodné si koks připravit podle 

svých představ a nebýt závislý na ostatních dodavatelích. Cena koksu na světových trzích 

totiţ rok od roku roste a ani v blízké budoucnosti to nevypadá na ţádné zlepšení. I přes 

2 provozuschopné KB je sledovaný podnik stále nucen dováţet cizí koks. 

Výroba koksu není ekologická. Vţdy se jednalo o provoz, který pracuje s celou řadou 

nebezpečných látek, a i kdyţ se udělal obrovský kus práce ke zmírnění následků vypouštění 

znečišťujících látek do ovzduší, stále je co zlepšovat. Ve sledovaném podniku například chybí 

odsávací trychtýř nad hasicím vozem, který by měl odsávat spaliny z hořícího koksu po 

vytlačení z KB. V protokolu o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, se však sledovaný 

podnik zavázal toto napravit do 31. 12. 2012. Spolu s přesávacím zařízením na stropu KB se 

tak bude jednat o nejlepší dostupnou technologii odsávání vznikajících spalin. 

Bakalářská práce se také soustředila na produkty, které vznikají při koksování. 

Hlavním produktem je pochopitelně metalurgický koks, ale existují i vedlejší produkty, které 

se získávají z plynu během karbonizace. Ty buď najdou vyuţití přímo v podniku, nebo se 

výhodně prodávají koncovým odběratelům. 

I přes vysoké investice se podniku vyplatí vyrábět vlastní koks. Koksochemická 

výroba zaměstnává kolem 400 zaměstnanců a byla by škoda nevyuţít obrovských zkušeností 

a umu zdejších lidí. Koksovna k huti patří neodmyslitelný způsobem a jako taková, doufejme, 

bude i pro následující generace. 
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