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ABSTRAKT 

Největší část žárovzdorných materiálů užívaných v konstrukci koksárenských baterií 

představují dinasová staviva. Jejich vlastnosti ovlivňují životnost vyzdívek, rychlost 

koksování, a tím i výrobnost koksárenských pecí. 

Úvod diplomové práce pojednává o rozvoji koksárenství na území České republiky od 

jeho počátků až po současnost. 

Následuje popis procesu výroby koksu a obecná charakteristika hlavního 

žárovzdorného materiálu pro vyzdívky koksárenských baterií – dinasu. 

Ve stěžejní části diplomové práce jsou srovnány jakosti dinasových staviv vyráběných 

ve dvou různých obdobích. Dále jsou zhodnoceny vlastnosti dinasových kamenů po 

dvacetileté exploataci ve stěně koksovací komory. 

Klíčová slova: uhlí, koks, dinas 

 

ABSTRACT 

The major proportion of the refractory materials used in construction of coke batteries 

present silica building materials. Their properties influence the lifetime of linings, speed of 

coking, as well as productivity of coking furnaces. 

Introduction of diploma work deals with development of coking industry on the 

territory of the Czech Republic since its beginnings till the presence. 

Further is described the process of coke production and general characterization of 

refractory material for lining of coke batteries – silica. 

In the core part of the diploma work are compared qualities of silica building materials 

produced in two different periods. Further are evaluated characteristics of silica blocks after 

twenty years of exploitation in the coking battery wall. 

Key words: coal, coke, silica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

NHKG Nová huť Klementa Gottwalda 

VPS výtlačný a pěchovací stroj 

ŽVM žárovzdorný materiál 

DTA diferenční termická analýza 

GO generální oprava 

KJŠ Koksovna Jan Šverma 

KB koksárenská baterie 

OKK Ostravsko-karvinské koksovny 

NHO Nová huť Ostrava 

MŠLZ Moravskoslezské šamotové a lupkové závody 

PZ pórovitost zdánlivá 

OH objemová hmotnost 

ZH zdánlivá hustota 

PTL pevnost v tlaku 

SP skutečná pórovitost 

DLZ dodatečná lineární změna 

K koksová strana 

T topná strana 

KK povrchová vrstva z koksové strany 

KTR koeficient teplotní roztažnosti 

ÚŽ únosnost v žáru 

ZŽ ztráta žíháním 

ZK zbytkový křemen 

ODŽ odolnost proti deformaci v žáru při zatížení 

RuL únosnost v žáru 

VŠB-TU Vysoká škola báňská-Technická univerzita 

DKP dinasové cihly pro zdivo podlah (dle PNK 72 6432) 

DKS dinasové cihly pro zdivo topných stěn (dle PNK 72 6432) 

DKR dinasové cihly pro ostatní části zdiva (dle PNK 72 6432) 

DKS dinasové cihly pro zdivo podlah (dle DIN 1089-1) 

DKD dinasové cihly pro zdivo topných stěn (dle DIN 1089-1) 

DKN dinasové cihly pro ostatní části zdiva (dle DIN 1089-1) 

AQL přijatelná úroveň kvality 
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1   ÚVOD 

Keramické výrobky byly používány již v dobách paleolitu. Přesto i v dnešní době 

nacházejí uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti a výzkum dalších aplikací ještě není 

zdaleka u konce. Obecně lze keramiku klasifikovat jako nekovový anorganický materiál 

obsahující krystalické fáze, póry a často i skelnou fázi. Tradičně bývá dělena na jemnou 

keramiku (např. porcelán) a hrubou keramiku (např. cihlářské výrobky). 

Specifický druh keramiky představují žárovzdorné výrobky pro průmyslové pece. 

Tyto materiály musí odolávat vysoké teplotě bez fyzikálního nebo chemického porušení. 

Požadována je jejich vysoká pevnost, odolnost k teplotním rázům, otěruvzdornost 

a korozivzdornost. Jakost žárovzdorného zdiva významně ovlivňuje životnost pecních 

agregátů. 

Ze současných průmyslových pecí představují největší komplex žárovzdorného zdiva 

koksárenské baterie. Pro jejich výstavbu se používají převážně dinasové tvárnice. Vlastnosti 

dinasových kamenů musí být na takové úrovni, aby umožnily dosáhnout požadovanou 

životnost zařízení (20 let a více) při trvale dostatečné těsnosti zdiva ve všech jeho částech. 

Intenzifikace výroby kokpsu v minulosti se ubírala cestou zvětšování užitečného 

objemu koksárenských komor a zvyšováním teplot koksování, což vyvolalo růst nároků na 

kvalitu dinasových staviv. Konkrétním vyjádřením těchto nároků byly požadavky na vyšší 

únosnost výrobků v žáru, sníženou pórovitost a vyšší mechanickou pevnost a odolnost proti 

otěru. 

Předmětem této diplomové práce je srovnání vlastností dinasových výrobků 

dodávaných pro výstavbu koksárenských baterií v 90. letech 20. století s vlastnostmi staviv 

vyráběných v současnosti. V souvislosti s odstavením koksovny Jan Šverma v roce 2010 se 

naskytla příležitost k získání vzorků použitých dinasových kamenů. Součástí práce bude také 

vyhodnocení změn, ke kterým došlo v tomto žárovzdorném materiálu během 20 let provozu 

koksárenské baterie. 
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2   HISTORIE KOKSÁRENSTVÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Vývoj koksárenství v českých zemích probíhal během uplynulých 160 let podobně 

jako v předních průmyslových zemích evropského kontinentu. Zpočátku byl ovlivněn 

zejména rozvíjející se těžbou uhlí vhodného pro koksování v revírech s výskytem černého 

uhlí, vzestupem výroby surového železa, odbytovými možnostmi a také rozmachem dopravy. 

Současně se vzrůstem produkce koksu docházelo k postupnému technickému rozvoji výrobní 

základny koksárenství, který v podstatě kopíruje modernizační etapy hutnictví železa [1]. 

Minulých 160 let výroby koksu lze rozdělit do šesti základních časových období: 

1. období od počátku výroby koksu do roku 1850, 

2. období od roku 1850 do 80. let 19. století, 

3. období od 80. let 19. století do roku 1920, 

4. období let 1920–1945, 

5. období let 1945–1985, 

6. období od roku 1985 dosud. 

2.1   Období od počátku výroby koksu do roku 1850 

Nejranější zmínky o tepelném zpracování uhlí jsou z druhé poloviny 16. století a úzce 

souvisí s nedostatkem dříví pro domácnosti k vytápění, k použití v manufakturní a řemeslné 

výrobě, ale i pro výrobu dřevěného uhlí k tavení rud. Důsledky úbytku dříví a vzrůst jeho cen 

postihují nejsilněji Anglii. Odtud pochází první známý patent k úpravě uhlí nazývané 

„cooking“ z roku 1568. Licence z roku 1590 hovoří o čištění kamenného uhlí od 

nepříjemného zápachu. Koks, vyráběný z uhlí primitivní metodou v milířích, se rozšiřuje 

v průběhu 17. století především do potravinářské výroby. Získávaný dehet je využíván 

v loďařství. Počátkem 18. století se zavádí v Anglii výroba surového železa ve vysokých 

pecích s využitím koksu jako paliva a redukčního činidla [1]. 

V našich zemích byly častější pokusy o tepelné zpracování uhlí zaznamenány až ve 

druhé polovině 18. století a jsou přímo spojeny s rozvojem hutní výroby. Zpoždění je dáno 

zejména důsledky třicetileté války, která u nás přerušila hospodářský vývoj na 100 až 130 let 

[1], [3]. 

Ke koksování uhlí a k využití koksu při výrobě železa dochází nejdříve v pokusném 

měřítku, bez rozsáhlejšího provozního uplatnění. První neúspěšné zkoušky, kdy byla při 

tavení železa použita směs dřevěného uhlí a koksu, se uskutečnily ve středních Čechách 

v polovině 90. let 18. století. Podobně neúspěšné pokusy proběhly v letech 1806–1807 

v Příbrami a v letech 1818–1820 v Darové. Trvalé a systematické používání černouhelného 

koksu bylo zavedeno až v ostravsko-karvinském revíru, a to v souvislosti s provozováním 

Rudolfovy hutě ve Vítkovicích založené v roce1828 [1], [2], [3]. 

V Čechách jsou k roku 1850 doloženy koksovací pece v revírech Radnice-Darová, 

Kladno-Vrapice a Žacléř-Svatoňovice, na Moravě a ve Slezsku v ostravsko-karvinském 

a rosicko-oslavanském revíru. Všechny provozované koksovací pece patřily těžířstvům podle 

dolů dodávajících uhlí, pouze vítkovické pece byly vedeny jako součást hutě. Primární úlohu 

ve vývoji a aplikaci koksování měly Vítkovické železárny. Uhelné doly prováděly koksování 

spíše v menší míře nebo jen pokusně. Koks z důlních koksoven kryl převážně potřeby 

železnic a cukrovarů, pro hutní účely byl vyráběn ve Vítkovicích [1]. 
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Koks se nejdřív vyráběl v milířích, uvnitř s kostrou z dřevěných kůlů, které se po 

napěchování uhlí postupně vytáhly. Vzniklé průduchy umožňovaly částečné vznícení uhlí 

a tah potřebný pro zahájení koksovacího pochodu [1], [3]. 

Koncem 18. století jsou milíře nahrazovány pecemi Schaumburskými, které byly shora 

otevřené a po stranách opatřené opěrnými zdmi. Ve spodní části těchto pecí byla soustava 

horizontálních kanálků propojených s vertikálními kanálky v opěrných zdech. Průběh 

koksování se reguloval střídavým otvíráním a zavíráním kanálků v obou stěnách. Nevýhodou 

těchto pecí byla nízká výtěžnost (30–35 %), ekologické zatížení a dlouhá doba koksování (5–

6 dní) [1], [3], [4]. 

Zcela novým technickým řešením byl přechod na uzavřené, tzv. úlové pece (obr. 1), 

jejichž exponované části již byly budované ze žáruvzdorných kamenů (šamotu). Spalování i 

koksování u těchto pecí probíhalo ve společném prostoru, potřebný vzduch byl nasáván 

regulovatelnými otvory ve dveřích a spaliny byly odváděny do komína plnícího také funkci 

zavážecího otvoru. Výtěžnost dosahovala 30–50 % kusového koksu a doba koksování se 

oproti předešlým technologiím zkrátila na 3 dny [1], [3], [4]. 

Při všech těchto způsobech koksování probíhaly veškeré práce ručně, v žáru 

nevychladlých vyzdívek a v ovzduší zaplněném unikajícími karbonizačními plyny a produkty 

nedokonalého spalování [1], [3], [4]. 

 

 

Obr. 1  Schéma úlové pece [5] 

2.2   Období vývoje od roku 1850 do roku 1885 

Rozvoj koksárenství v tomto období je již v jednotlivých revírech výrazně odlišný, 

a to jednak podle průběhu těžby černého uhlí vhodného pro koksování a jednak v závislosti na 

vývoji hlavního odbytového odvětví, kterým se stává hutní průmysl, především spotřebou ve 

vysokých pecích. Rozhodující je výskyt vhodného uhlí. V revírech, kde dochází k jeho ztrátě, 

končí výroba koksu, i když spotřebitel v podobě vysokých pecí zůstává (Kladno, Králův 

Dvůr). Tam, kde těžba koksovatelného uhlí setrvává (Svatoňovice, Rosice), je koks vyráběn 

i pro přepravu mimo revír [1]. 

Revoluční události roku 1848 a následující vývoj v hospodářském, politickém 

a právním systému monarchie rozrušily dosavadní vlastnické vztahy v důlním podnikání 

a uvolnily v 60. letech 19. století cestu volné kapitalistické soutěži. Postupně jsou formovány 

nové vlastnické struktury a vznikají velké, dostatečně kapitálově vybavené podniky 
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umožňující investičně náročné podnikání, jak na úseku rozvoje těžby uhlí a výroby koksu, tak 

i v oblasti výroby surového železa a navazujících hutnických pochodů. Pozitivní vliv na 

celkový rozvoj mělo rychlé budování železniční sítě, která ruší dosavadní izolovanost 

průmyslových center a zároveň vytváří pevný vnitřní trh. Především to byla Severní dráha 

Ferdinandova se svými odbočkami, jejíž výstavba druhotně vyvolává rozvoj výroby surového 

železa [1], [3]. 

Během let 1850–1885 se potvrzuje správnost prognózy rozvoje ostravsko-karvinského 

revíru. Souběžně s rozvojem těžby uhlí dochází ke vzrůstu výroby koksu u všech společností 

vlastnících důlní pole. Ve druhé polovině této etapy jsou již vytvářeny samostatné 

koksárenské provozy. Je budována další koksovna přičleněná k výrobě surového železa 

v Třineckých železárnách. Těžaři i železárny začínají přejímat technické novinky, čímž se 

snaží udržet krok se zahraničím. Inovační a reprodukční proces probíhá ve dvou desetiletých 

etapách charakterizovaných rozhodující úlohou belgické techniky [1], [3]. 

Obdobně jako v ostravsko-karvinském revíru jsou v 60. a 70. letech inovovány 

a budovány koksárenské provozy v českých a moravských revírech. Roku 1855 je na Kladně 

založena Vojtěšská huť, která jako druhý železářský podnik přechází na výrobu surového 

železa s použitím koksu ve vysoké peci [1], [3]. 

Na konci tohoto období se vývoj koksárenství v Čechách a na Moravě uzavírá. 

U kladenského revíru nebyly naplněny předpoklady v množství zásob a výhledu těžby, 

u plzeňského a svatoňovického revíru v jakosti uhlí. Další výroba koksu v těchto revírech až 

do počátku 20. století tvoří již jen nepodstatnou část jeho celkové produkce v českých zemích. 

Kvalitativní požadavky hutí nesplňoval ani koks vyráběný v rosicko-oslavanském revíru. 

Příčinou byl vysoký obsah síry a popela, takže od roku 1873 zde byl vyráběn jen koks pro 

otop a drobný průmysl [1]. 

Výrobním zařízením charakteristickým pro toto období se stávají plamenné pece, 

kterými jsou postupně nahrazeny pece schaumburské a úlové. Byly to již vesměs pece 

dvoukomorového typu, kde je vyhřívací prostor oddělený od koksovacího prostoru. Plyny 

vznikající při karbonizaci jsou odváděny kanálky z pecní komory do spalovacích prostor v 

mezistěnách, případně pod podlahou, anebo v nadklenbovém prostoru. Jednotlivé systémy 

byly odlišeny způsobem vedení plynů a postupem spalování [1], [3], [4]. 

Vyzdívky plamenných pecí byly šamotové, v některých případech byly použity 

materiály s vyšším obsahem SiO2. Základy baterií byly z lomového kamene [1], [4]. 

Prvním typem plamenných pecí, které začínají být u nás budovány od roku 1856, byly 

belgické pece Dulait. Oddělením vyhřívacího a koksovacího prostoru se podařilo eliminovat 

vysoké technologické ztráty uhlí vyhořením. Výtěžnost se zvýšila až na 70 % a doba 

koksování se pohybovala podle šířky komor v rozmezí 20–48 hodin. Kromě zvýšení 

výtěžnosti došlo také k vzrůstu produktivity a ekonomické efektivnosti v ohřevu, nikoliv však 

ke zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu. Veškeré obslužné činnosti (plnění, 

vyprazdňování, hašení a nakládka) byly stále prováděny ručně [1], [3], [4], [6]. 

S novou konstrukcí koksovací pece typu Gobiet přišla opět Belgie v roce 1861. 

Koksovací komora byla vyhřívaná ode dna a přes stěny vlastním koksárenským plynem, 

vzduch potřebný pro spalování byl přiváděn předehřátý pouze do topných kanálů. U obsluhy 

se již částečně uplatňuje mechanizace používáním výtlačných strojů s parním pohonem 

pojezdu a výtlačného soustrojí [1], [3], [6]. 

Dalším vývojovým typem realizovaným v našich koksovnách byly pece dle 

belgického systému Coppée, které k ohřevu vsázky používaly kromě vlastního koksárenského 

plynu také generátorový nebo vysokopecní plyn. Spalování plynu probíhalo v topných 
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kanálech umístěných mezi koksovacími komorami, jak se to používá u všech dnešních 

koksárenských baterií, a pod dnem koksovacích komor. Coppée u svých pecí omezil šířku 

koksovacích komor na 650 mm a v některých případech až na 450 mm. Menší šířka měla 

příznivý vliv na prostup tepla vsázkou, a tudíž na kvalitu karbonizace. Mohlo se tedy pracovat 

i se vsázkou s nižší spékavostí [1], [3], [6]. 

V návaznosti na budované zahraniční typy koksárenských pecí se zejména 

v ostravsko-karvinském revíru začínají uplatňovat místní modifikace, případně i vlastní typy. 

Byly to například pece Ringelovy a Appoltovy [1], [3], [6]. 

U všech těchto pecí se ještě nevyužívalo chemických látek obsažených 

v koksárenském plynu. Spalování karbonizačních plynů bylo přitom nedokonalé, takže kouř 

trvale obtěžoval okolí. Pracovní prostředí a podmínky zůstávají téměř shodné s prací 

u úlových pecí s výjimkou vytlačování koksu [1], [3], [4]. 

Ke zhodnocení dosaženého vývoje ve výrobě koksu v této etapě je možno uvést, že od 

roku 1850 do roku 1885 dochází ke zvýšení teoretické roční kapacity výroby koksu v českých 

zemích z cca 35 tisíc tun koksu/rok na cca 682,5 tisíc tun koksu/rok. Z toho ostravsko-

karvinský revír vykazuje vzestup z cca 20 tisíc tun koksu/rok na cca 454 tisíc tun koksu/rok. 

Teoretická kapacita vztažená na instalované pece činí 520 tun/pec/rok [1]. 

2.3   Období od roku 1885 do konce 1. světové války 

Na základě vývoje z předcházejícího období se s nástupem 90. let 19. století těžiště 

výroby koksu zcela přesunulo na Ostravsko. Výrobní základna koksárenských pecí 

vybudovaná v ostravsko-karvinském revíru k roku 1885 představovala 65 % z celkové 

kapacity pecí v českých zemích. V roce 1912 činí tento podíl již 96 % [1], [3]. 

V tomto období končí přejímání technických vzorů z Belgie a začíná nástup vzorů 

německých. Rozvoj koksárenství od roku 1885 až do konce 1. světové války je u nás založen 

na přechodu na dva základní typy baterií – pece Otto-Hoffmannovy a pece Koppersovy. Oba 

systémy již umožňují získávat při koksování chemické produkty karbonizace, a tím podstatně 

lépe zhodnotit koksování uhlí. Výtěžnost těchto pecí činila již 75 %, což je parametr 

srovnatelný s dnešní technologií [1], [3], [6]. 

Principem systému Otto bylo použití dvou podélných regenerátorů určených k tomu, 

aby se vzduch pro spalování topného plynu předehřál spalinami z koksárenské baterie. Horké 

plyny vzniklé spálením topného plynu v první polovině půdního kanálu byly vedeny do 

svislých topných kanálků v mezistěnách komor. Spaliny odcházely přes druhou polovinu 

půdního kanálu do regenerátoru společného pro baterii pecí. Po ½–1 hodině bylo topení 

reverzováno. Přechodem na regenerativní systém otápění, navržený Hoffmannem na základě 

Siemensova vynálezu, počíná koksárenství využívat základní poznatky tepelné techniky [1], 

[3], [4], [6]. 

Ottův systém zaváděl i plnění pecí pěchovanou vsázkou, čímž rozšířil škálu 

používaných druhů uhlí směrem k levnějším druhům s horší jakostí. Přechodným typem byly 

Otto-Hoffmannovy baterie bez regenerátorů, u kterých horké spalné plyny předávaly teplo 

kotelní jednotce pro výrobu páry. Ottovy regenerativní baterie se pak v různém provedení 

uplatňují do konce prvního desetiletí 20. století, kdy se začínají na koksovny zavádět první 

baterie systému Koppers. V té době dochází současně k zastavení posledních plamenných 

pecí (1912) na dole Jindřich v Ostravě [1], [3], [4], [6]. 

Hlavním principem Koppersova systému bylo řešení tzv. příčných regenerátorů, 

probíhajících pod topnou stěnou, samostatných pro polovinu každé komory. Tím bylo 
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umožněno přímé spojení regenerátorů s topnými kanálky a z každé koksovací komory se tak 

vytvořila samostatná regulovatelná tepelná jednotka. Rovněž Koppers nabízel svůj systém 

s možností využití odpadního tepla [1], [3], [4], [6]. 

Vyzdívkovým materiálem koksovacích pecí zůstává i v této etapě ještě šamot. Jeho 

nižší tepelná vodivost a menší odolnost v žáru za vyšších tlaků než mají dinasová staviva, to 

byly faktory, které z hlediska používaného materiálu limitovaly zvyšování výkonu baterií 

i možnost vhodnějších konstrukcí. Současně ovlivňovaly nepříznivě i životnost baterií, 

vzhledem k tomu, že již při místním překročení maximálních teplot v topném systému 

docházelo k natavování vyzdívek a k jejich destrukci [1], [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Namáhavá ruční práce na horizontální koksové rampě [8] 

V porovnání s předchozím obdobím jsou značně prohloubeny znalosti o surovinové 

základně pro výrobu koksu. Kromě elementárních analýz uhlí a obsahu popelů jsou již 

sledovány pravděpodobné výtěžky karbonizace koksováním v kelímcích a také vzhled 

vzniklých koksových koláčků. Po roce 1900 dochází, na základě prací z USA, ke studiu 

problematiky a odvozování vztahů mezi pevností a pórovitostí koksu a jeho chováním ve 

vysoké peci [1], [4]. 

V chemických provozech koksoven byl z karbonizačních plynů a kondenzátů v prvé 

etapě získáván dehet a čpavek, po roce 1900 dochází k rozšíření o získávání benzolu. Koncem 

období, v průběhu 1. světové války, byly některé provozy přebudovány na výrobu zahuštěné 

čpavkové vody jako výchozí látky pro následnou výrobu ledku, potřebného pro zbrojní 

průmysl. Své chemické produkty si koksovny nejprve zpracovávaly samy. Po vybudování 

ostravského závodu Julius Rütgers v roce 1892 se chemické látky z koksoven zpracovávaly 

centrálně v tomto závodě [1], [3], [4]. 

Od 90. let 19. století je na koksovnách zaváděn elektrický proud pro pohon těch 

zařízení, která doposud využívala páru. Avšak z hlediska odstranění namáhavých ručních 

prací ještě nedochází k zásadnějšímu obratu. Teprve s výstavbou Koppersových pecí (první 

v roce 1911) se výraznou měrou začaly využívat obslužné stroje a nová mechanizační 

opatření. V provozech se sypnou vsázkou jsou instalovány první výtlačné stroje se strojním 

srovnáváním uhlí v komoře a s mechanickým snímáním dveří. V případě provozů 
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s pěchovanou vsázkou to jsou kombinované sázecí a výtlačné stroje. Koncem tohoto období 

dochází k nahrazení horizontálních koksových ramp (obr. 2) šikmými rampami a k instalaci 

shrnovacích a nakládacích strojů [1], [3]. 

Přestavba koksoven na nový rozsah výroby byla investičně podstatně náročnější než 

prostá výstavba plamenných pecí v minulé etapě. Z toho důvodu dochází k výběru 

perspektivních závodů, u kterých jsou podmínky pro další rozvoj a k zastavení nevhodných 

provozů. Úbytek kapacit výroby koksu, ke kterému tak dochází, je nahrazen výstavbou 

nových koksoven, využívajících již nové poznatky. Výroba koksu se nezvyšovala jen růstem 

počtu pecí, ale zejména jejich kapacitou a produktivitou [1]. 

Teoretická kapacita vztažená na instalované pece se od roku 1885 do roku 1918 

zvýšila z 520 tun koksu/pec/rok na 1245 tun koksu/pec/rok. Růst roční produkce koksu 

v ostravsko-karvinském revíru (tabulka 1) je doprovázen také vzrůstem vývozu [1]. 

 

Tabulka 1  Výroba koksu v ostravsko-karvinském revíru 1885–1918 [1] 

rok 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1916 1917 1918 

tis. t 430 587 650 1145 1345 1934 1890 2508 2544 2070 

2.4   Období let 1920–1945 

Průběh výroby koksu je v daném období zcela odlišný od pravidelného vzestupného 

trendu předcházejících sedmdesáti let. V krátkém časovém období 25 let došlo v ostravsko-

karvinském revíru ke třem poklesovým výkyvům a ke dvěma vzestupům produkce koksu ve 

srovnání s dosud maximální výrobou z roku 1917 (2 544 tisíc tun) [1]. 

Nejnižší výroby v poklesových etapách byly: 

 v 1. krizovém období roku 1922 jen 33,3 % z výroby roku 1917, 

 ve 2. krizovém období roku 1933 jen 47,8 % z výroby roku 1917, 

 v době zhroucení Německa roku 1945 jen 73,8 % z výroby roku 1917. 

Nejvyšší produkce období byly: 

 v době konjunktury 20. let roku 1929 – 122,4 % z výroby roku 1917, 

 v době válečného nasazení roku 1944 – 179,7 % z výroby roku 1917. 

Dvě období snížených výrob během krizových let vedly ve struktuře výrobní základny 

k vyřazování zastaralých baterií s nízkou výrobou a vysokou pracností produkce. 

Konjunkturní vzestup ve 20. letech a období po zapojení do válečného hospodářského 

systému Německa jsou naopak doprovázeny urychlenou výstavbou nových baterií [1]. 

Technický rozvoj se soustředil především na maximální využití uhlí předaného 

k úpravě a ke koksování, na snížení tepelných ztrát při karbonizaci a na zvýšení zužitkování 

chemických produktů [1]. 

V oblasti hospodaření s uhelnou substancí dochází k řízené centralizaci úpraven, které 

zpracovávaly těžby více dolů společnosti. Byla provedena jejich modernizace (zavádění 

flotace a kalového hospodářství) s cílem redukce ztrát [1]. 

Snížení energetické náročnosti procesu karbonizace spočívalo ve volbě systémů 

koksárenských baterií optimálních z hlediska spotřeby tepla pro koksovací pochod 

a z pohledu rovnoměrnosti rozložení teplot v koksovací komoře [1]. 
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V tomto období se v našem koksárenství postupně uplatnily čtyři z mnoha 

navrhovaných systémů koksárenských baterií, přičemž pro další vývoj u nás po roce 1945 

jsou významné poslední dva: 

 baterie Ottovy se zdvojenými topnými kanálky a s průběžnými příčnými 

regenerátory, 

 baterie Koppersovy se sdruženým otápěním a příčnými regenerátory dělenými 

na dvě nebo čtyři sekce, 

 baterie Koppersovy s cirkulací spalných plynů ve dvojicích sousedních 

topných kanálků pro dosažení protaženého plamene po výšce kanálku. 

Regenerátory jsou příčné, dělené v ose baterie, s prodlouženými horizontálními 

kanálky nad regenerátory protilehlé strany baterie a s jejich zkřížením v ose 

baterie. 

 baterie Stillovy s postupným spalováním topného plynu odstupňovanými 

přívody spalovacího vzduchu po výšce topných kanálků [1], [3], [4], [6]. 

Vyzdívky všech nově budovaných pecí byly již z dinasových materiálů. Zavedení 

dinasových staviv umožnilo přechod od malých šamotových baterií s nízkými komorami a 

s dlouhou koksovací dobou k výkonným bateriím tepelně zvládnutým. Rovnoměrné vyhřátí 

stěn koksovacích komor na vyšší teploty vedlo ke zkrácení doby potřebné pro karbonizační 

proces [1], [3]. 

Dinasový materiál byl dodáván až do roku 1940 výhradně ze Západočeských 

keramických závodů z Horní Břízy. Poté i z nové výrobny ve Vidnavě. Hodnoty jakosti 

dinasu byly určovány koksárenskými firmami (tabulka 2) [1], [9]. 

Opatření v chemických provozech sledovala rovněž snížení spotřeb energií, vyšší 

účinnost technologických pochodů a získání dalších produktů. Vedle již ověřených postupů 

získávání čpavku a benzolu z koksárenského plynu bylo nově na provozech instalováno 

vypírání sirovodíku s následnou výrobou kyseliny sírové, odstraňování naftalenu 

antracenovým olejem nebo vypírání kyanovodíku z plynu roztokem síranu železnatého. Pro 

zvýšení čistoty odpadních vod byly postupně budovány odfenolovací stanice [1], [4]. 

Tabulka 2  Jakostní parametry dinasových kamenů předepsané firmou Still v roce 1939 [1] 

obsah (%) 

hustota max. 

(g.cm
-3

) 

celková 

pórovitost 

max. % 

pevnost 

v tlaku 

(kg.cm
-2

) 

lineární 

roztažnost při 

1 400 °C 

max. % 
SiO2 CaO Al2O3 

93 3,5 2,5 2,39 28 200 1,5 

Rozvoj koksárenství i v tomto období umožnil vznik dalšího podniku těžké chemie. 

V roce 1927 byla v Ostravě – Mariánských Horách zahájena výstavba závodu 

Československé továrny na dusíkaté látky, který ve výrobě amoniaku a síranu amonného 

využíval vodík z koksárenského plynu [10]. 

Nově budované baterie a navazující provozy představují zásadní změnu v rozsahu 

nezbytné namáhavé ruční práce. Instalací plnicích vozů v sypných provozech odpadá ruční 

obsluha vozíků s uhlím. Hašení koksu již probíhalo na vozech v hasicích věžích. Následně byl 

koks dopravován dopravníky a výtahy do třídicích zařízení. Zavedení hasicích vozů bylo 

spojeno s instalací vodicích vozů, na které byly umístěny snímače dveří. Podstatného zlepšení 

pracovního prostředí bylo dosaženo montáží samotěsnících dveří s těsnicími lištami. Pro 
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odstranění exhalací během plnění komor byly u pěchovacích systémů zaváděny spalovací 

vozíky. Obdobně byly u některých plnicích vozů instalovány odtahové komíny [1]. 

Průběh výroby a vývozu koksu (tabulka 3) báňských koksoven je v tomto období zcela 

závislý na kolísavých podmínkách trhu a na mezinárodním vývoji. Poněkud příznivější je 

situace hutních koksoven, vlivem přímé odbytové vazby na vlastní podnik a tedy nižší 

závislosti na kolísavé poptávce, které byly vystaveny důlní koksovny [1]. 

Tabulka 3  Vývoz koksu z ostravsko-karvinského revíru [1] 

rok 1919 1925 1929 1934 1937 

tis. t 245 359 882 267 938 

% z výroby 15,5 18 28 20 29 

Vývoj vzrůstu výroby vztažený na jednu pec (tabulka 4) je možno charakterizovat 

průběhem inovace, během níž byly instalovány jednotky s vyššími výkony a nová 

mechanizační opatření. Zvlášť významná je etapa let 1934–1944, ve které bylo postaveno 

přes 50 % kapacity výroby koksu provozované na konci tohoto období [1]. 

Tabulka 4  Vzrůst výroby koksu vztažený na jednu komoru [1] 

rok 1917 1923 1929 1944 

t/pec/rok 1245 1411 2252 3784 

2.5   Období 1945–1985 

Stav výrobní základny, se kterým obor koksárenství přechází do nového období, byl 

díky výstavbě a rekonstrukcím prováděným v závěru předcházející etapy takový, že umožňuje 

další plynulý rozvoj bez nutných okamžitých inovací [1]. 

Znárodněním průmyslu v roce 1945 dochází ke vzniku dvou komplexů, ve kterých je 

výroba koksu po roce 1948 soustředěna. Do rámce československých hutí byly začleněny jako 

součást podniků, koksovny Třineckých železáren, Vítkovických železáren Klementa 

Gottwalda a Spojených oceláren Kladno (v roce 1944 zde byly nově uvedeny do provozu dvě 

Koppersovy pěchovací baterie). V 60. letech byl do tohoto komplexu začleněn nově 

vybudovaný závod Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG). Ostatní koksovny (Vítězný únor, 

Jan Šverma, Československá armáda, Karolina, Trojice, Lazy) byly zařazeny v rámci 

československých dolů do kombinátu Ostravsko-karvinských kamenouhelných dolů [1], [3]. 

V roce 1945 se do vedení koksoven dostává skupina českých koksárenských 

odborníků (prof. Ing. Antonín Kozina, Ing. Jaroslav Meduna, Ing. Dr. Stanislav Chmelař 

a další), kteří absolvovali ve 20. letech vysokou školu báňskou nebo chemické inženýrství. Ti 

vytvářejí předpoklady pro následující rozvoj oboru a pro přípravu nové odborné generace [1]. 

Prověřením stavu československého koksárenství byli v roce 1952 československými 

ústředními orgány pověřeni sovětští odborníci. Na základě zjištěných skutečností měla být 

navržena koncepce rozvoje koksárenství. Kromě vytýčení směrů pro rozvoj jednotlivých 

závodů bylo doporučeno zřízení specializované projekční složky, která měla zabezpečit další 

výstavbu v souladu s potřebami národního hospodářství. Nařízením vlády v roce 1953 byla ve 

Frýdku-Místku zřízena pobočka Hutního projektu Praha, pověřená projektováním koksoven 

v ČSR [1]. 

V oboru koksárenství jsou zakládána výzkumná pracoviště, která svou činnost 

zaměřují na poznání surovinové základny a na optimalizaci podmínek karbonizace. Počátkem 
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50. let je vedle klasické kelímkové metody přechodně aplikována metoda Sapožnikova, 

hodnotící koksovací vlastnosti uhlí podle průběhu a formy plastického pásma při koksování. 

S přechodem na mezinárodní klasifikaci uhlí jsou hodnoceny dilatometrické faktory, index 

puchnutí a skladba uhelné substance je stanovována světelnou odrazností vitrinitu. Zpřesněné 

znalosti vlastností uhlí umožňují sestavovat optimální vsázky potřebné pro dosažení 

požadované jakosti koksu. V 70. letech jsou dále zkoumány metody selektivního 

a kontrolovaného mletí uhlí, postupy zvyšování sypné hmotnosti vsázek předehříváním, 

peletizací nebo kombinací s briketováním. Také je ověřován vliv různých přísad do koksovací 

vsázky (koksový prach, lehké oleje, dehet, smola) [1], [4], [17]. 

Pro výstavbu nových kapacit byly použity typy koksárenských baterií P1 a S1 

(tabulka 5), které vycházely z konstrukce baterií Koppers s cirkulací spalin ve dvojicích 

topných kanálků. Kromě těchto základních typů se v koksovnách s výrobou slévárenského 

koksu uplatnily také Stillovy baterie (tabulka 5) s postupným spalováním topného plynu po 

výšce topných kanálků. Počet komor v nových bateriích byl volen tak, aby se dosáhla co 

nejvyšší produktivita práce. Limitující byla doba potřebná pro provedení všech operací 

u jedné komory. Tím byla pro typ P1 dána baterie s počtem komor 72, pro sypné provozy až 

se 100 komorami. Pro inovaci koksovny NHKG v 80. letech byla použita velkoprostorová 

baterie konstrukce Giprokoksu Charkov s označením PVR. Baterie byla navržena s 90 

komorami, řazenými do 3 bloků po 30 komorách (tabulka 5) [1], [3], [4]. 

Tabulka 5  Typy koksárenských baterií provozované v roce 1985 [1] 

Nová organizační a účelová struktura výroby koksu po roce 1945 vyžadovala změnu 

v zásobování uhlím. Až do této doby trvala přímá výrobní vazba koksoven na jednotlivé důlní 

závody. Tím docházelo k situaci, že některé vsázky byly příliš bohaté na celorevírně deficitní 

druhy uhlí, jiné pak nevytvářely ani předpoklady pro výrobu koksu v jakostech nutných pro 

odbyt. Proto byly stanoveny základy pro takovou distribuci, aby každá koksovna měla 

nezbytný podíl koksového a žírného uhlí, který by umožnil výrobu koksu potřebné jakosti. 

V rámci této koncepce proběhla na všech koksovnách výstavba oddělení přípravy vsázky 

(uhelných služeb), v rozsahu a provedení, které umožňovalo co největší variabilitu [1]. 

I v této etapě byla uplatněna nová technická řešení. Ke zvýšení jakosti koksu je 

zaváděna jeho kalibrace, spočívající v omezení rozsahu jeho zrnitostí podrcením nadměrného 

zrna. Plnicí vozy jsou vybaveny mechanismem pro odstranění exhalací během plnění komor 

uhlím, v zařízení umístěném na vodicích vozech je zachytáván koksový prach vznikající při 

vytlačování koksu. Namáhavá ruční práce je nahrazená mechanickým čištěním předloh, dveří 

a rámů koksovacích komor, strojovým snímáním vík plnicích otvorů a automatickým 

dávkováním uhlí do pěchovacích beden [1], [4]. 

systém počet pecí 

rozměry komor 
náplň pece 

uhlím provoz stř. šířka výška délka 

(m) (m) (m) (t) 

S1 36–72 0,40 4,30 13,12 14,70 sypný 

P1 72 0,44 3,60 12,90 16,08 pěchovací 

Still 
45 0,45 4,80 12,88 19,85 pěchovací 

54–56 0,515 3,50 13,25 17,50 pěchovací 

PVR 90 0,41 7,00 16,22 31,20 sypný 
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Dinasová staviva pro vyzdívky koksárenských baterií byla až do roku 1966 vyráběna 

souběžně v Horní Bříze i Vidnavě, poté zůstala výroba jen ve Vidnavě (Moravské šamotové 

a lupkové závody). V důsledku její nedostatečné kapacity musela být část potřeby kryta 

dovozem ze SSSR, SRN a Japonska [1], [9]. 

Vývoj koksárenství má od roku 1961, kdy byla dokončována výstavba NHKG 

a nahrazeny přestárlé provozy v Třineckých a Vítkovických železárnách, do roku 1975 

vzestupnou tendenci s plným využíváním pecního fondu baterií. V roce 1985 je již vykazován 

pokles ve výrobě koksu i ve využití instalovaných kapacit. K poklesu výroby (příloha 1) 

dochází v důsledku odstavování zastaralých provozů důlních koksoven: Lazy (1967), Trojice 

(1983), Karolina (1984). Nižší využití instalovaných kapacit (tabulka 6) je zapříčiněno 

probíhajícími blokovými opravami. Se stupněm mechanizace roste produktivita [1]. 

Tabulka 6  Vývoj využití instalovaného pecního fondu [1] 

  Hutní koksovny Důlní koksovny 

1961 

instalovaná kapacita tis. t/r 5 720 3 140 

výroba tis. t/r 5 021 3 002 

využití % 87,8 95,6 

1975 

instalovaná kapacita tis. t/r 7 523 3 830 

výroba tis. t/r 7 204 3 699 

využití % 95,8 96,6 

1985 

instalovaná kapacita tis. t/r 8 493 3 126 

výroba tis. t/r 7 343 2 894 

využití % 86,5 92,6 

Stagnace výrobní kapacity z jedné instalované pece v letech 1961–1975 je důsledkem 

prudkého nárůstu podílu výroby z nově budovaných baterií s pěchovaným provozem, 

u kterých jsou možnosti užitečného objemu komor v porovnání se sypným provozem 

omezené. Ke vzrůstu výroby z jedné komory dochází až po zprovoznění velkoprostorové 

baterie (NHKG 1981) [1]. 

2.6   Období od roku 1985 dosud 

Výstavba nových výrobních kapacit v hutních koksovnách začátkem 80. let umožnila 

provedení obnovy opotřebených baterií, takže ještě v roce 1987 byla dosažena nejvyšší roční 

produkce koksu. Od roku 1989 začíná útlum výroby i u hutních koksoven (příloha 2) [1]. 

Po listopadu 1989 dochází v podnicích, k nimž dosud jednotlivé koksovny patřily, ke 

změnám vlastnických vztahů. Přechod z centrálně plánovaného hospodářství na tržní je 

spojen se vznikem akciových společností s výhradně majetkovou účastí státu. Postupem 

privatizace přecházejí tyto společnosti do rukou soukromých investorů [1]. 

Se změnami v národním hospodářství se mění i podmínky v dodávkách uhlí. Až do 

roku 1990 tvořilo, z celkově zkoksované vsázky, 99,5 % koksovatelné uhlí z Ostravsko-

karvinského revíru, nepodstatný zbytek bylo uhlí z Kladenského revíru. Vznik tržních vztahů 

umožnil dovoz koksovatelného uhlí z jiných zemí, zejména z Polska, Ukrajiny a USA [1]. 

Při obnově koksárenských baterií, prováděné po roce 1985, byly využity typy baterií 

uplatněné v předcházejícím období. Byly provedeny pouze dílčí změny v topných systémech 

a konstrukci obložení, pro zvýšení hospodárnosti provozu a snížení exhalací. Na všech 

inovovaných bateriích je již řešeno zachycení exhalací úletů při vytlačování koksu, 
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vybavených u prvních provedení mokrými odlučovači prachu, u nových řešení tkaninovými 

filtry. Obdobná opatření jsou zaváděna i pro soubory třídíren a dopravy koksu [1]. 

Rovněž v chemických provozovnách koksoven, s perspektivou provozu i po roce 

1998, jsou na základě zákona č. 309/91 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, 

realizována odsíření vyrobeného koksárenského plynu. Kromě tohoto investičně 

nejnáročnějšího opatření jsou všechny části chemických provozů vybaveny hermetizacemi 

pro zamezení úniku zdravotně škodlivých látek [1], [12]. 

Dinasové zdivo z výroby v České republice dodávala nová dinaska Svitavy 

Moravských šamotových a lupkových závodů. Neukončený zkušební provoz tohoto závodu 

zapříčinil, že část dinasových staviv musela být dovezena ze zahraničí (Německo, Japonsko) 

[1], [9]. 

Prudký pokles produkce koksu v posledním desetiletí 20. století souvisí zejména 

s transformací národního hospodářství ČR. Přijetím vládního usnesení č. 691 v roce 1992 je 

nastartován útlum těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru. V roce 1996 je 

rozhodnuto vládou ČR o ukončení výroby surového železa ve Vítkovicích. Provoz vysokých 

pecí i koksovny zde končí v roce 1998. Z důvodů nepříznivých vlivů poddolování a vzhledem 

k opotřebení a zastaralosti technologie nejsou již pro koksovnu Československá armáda 

připravována opatření předepsaná zákonem č. 309/91 Sb., a její provoz končí v roce 1997 [7], 

[9], [11]. 

Celosvětová hospodářská krize v roce 2008 měla zásadní vliv na odstavení koksovny 

Jan Šverma v roce 2010. Po tomto roce zůstávají v provozu dvě hutní a jedna důlní koksovna: 

 koksovna společnosti Třinecké železárny, a. s., se současnou roční produkcí 

700 tis. tun koksu, 

 koksovna společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s. (dříve Nová Huť), se 

současnou roční produkcí 1,5 mil. tun koksu, 

 koksovna Svoboda (dříve Vítězný únor) společnosti OKK Koksovny, a. s., se 

současnou roční produkcí 800 tis. tun koksu [13], [14], [15]. 
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3   POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY KOKSU 

Koks vzniká pyrolýzou uhlí při vysoké teplotě (nad 1 000 °C) bez přístupu vzduchu. 

Používá se při výrobě surového železa ve vysokých pecích, při výrobě litiny ve slévárnách 

a při výrobě izolačních hmot. Také jako palivo pro vytápění a jako surovina v některých 

chemických výrobách. 

Naše koksárenství má bohatou historii a tradici. Bylo založeno na velmi kvalitní 

uhelné základně, zejména v ostravsko-karvinském revíru. Počáteční primitivní výroba koksu 

se postupným zaváděním inovačních technologií rozvinula v prosperující průmyslové odvětví 

s vysokým stupněm mechanizace a ekologizace. 

3.1   Koksovací vlastnosti uhlí 

Během vysokoteplotní karbonizace prochází uhelná vsázka mnoha chemickými 

i fyzikálními změnami. Vhodnost uhlí pro koksování charakterizuje jeho pět základních 

vlastností. Jsou jimi [4], [19]: 

 spékavost, 

 plasticita, 

 puchnutí, 

 rozpínavost, 

 smršťování. 

3.1.1   Spékavost uhlí 

Spékavost vyjadřuje schopnost uhlí vytvářet pevný koksový zbytek. Během zvyšování 

teploty při koksování prochází uhelná vsázka plastickým stavem. Část uhelné hmoty měkne 

až taje, vznikající tavenina smáčí netající nebo jen povrchově změklou část uhlí. Při tomto 

tání dochází zároveň k odlučování prchavé části hořlaviny uhlí. Po dosažení maxima tekutosti 

a zvýšení teploty následuje houstnutí taveniny. Všechny zbylé částečky uhelné hmoty se scelí 

a při cca 550 °C vzniká nízkoteplotní koks. Pevnost tohoto tuhého zbytku vyjadřuje spékavost 

uhlí. Při stanovení spékavosti se zkoumá schopnost uhlí vázat nějakou inertní látku: písek, 

antracit, apod. Pro stanovení stupně spékavosti bylo navrženo několik metod, např. zkouška 

spékavosti podle P. Damma, Kattwinkela nebo B. Rogy. Nejznámější je polská metoda podle 

B. Rogy [18], [19], [20]. 

3.1.2   Plasticita 

Schopnost uhlí přejít do plastického stavu umožňuje stmelení jednotlivých zrnek 

uhelné vsázky v tvárnou uhelnou hmotu. Šířka plastického pásma je rozdíl mezi teplotou, kdy 

vzniká nízkoteplotní koks a teplotou, při níž počíná uhlí měknout. Koksovatelnost uhlí se 

posuzuje podle objemových změn v oblasti plastického pásma. Po dosažení teploty měknutí 

nastává zmenšení objemu uhelné hmoty, tzv. kontrakce. Zvýšením teploty dochází ke 

zvětšování objemu, tzv. dilataci. Průběh objemových změn dobře koksujícího uhlí popisuje 

základní dilatometrická křivka (obr. 3) [18], [19], [20]. 

3.1.3   Puchnutí 

Po dosažení teploty měknutí přechází uhelná vsázka do plastického stavu za 

současného vývinu plynů z prchavé části hořlaviny. Průchod plynů přes plastickou vrstvu 
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způsobuje zvětšení objemu uhelné hmoty tzv. puchnutí. Uhlí antracitická a pálavá mají nízký 

index puchnutí, nepřecházejí zcela do taveniny a dávají nespečený koks. Uhlí žírná a koksová 

přecházejí zcela do taveniny, mají vysoký index puchnutí a dávají dobře spečený koks. 

Index puchnutí se stanovuje kelímkovou zkouškou. Vzorek uhlí se zahřívá plamenem 

až do zkoksování, poté se vzniklý koksový koláček srovnává s obrysy normalizovaných tvarů. 

Ty jsou číslovány ve stupnici s polovičními čísly od 1 do 9 [4], [18], [19], [20]. 

Obr. 3  Základní dilatometrická křivka koksovatelného uhlí [4] 

3.1.4   Rozpínavost 

Při puchnutí uhlí nastává vlivem vývinu plynů přes plastickou vrstvu zvětšení objemu 

uhelné vsázky. Tlakové působení zvětšujícího se objemu na stěny koksárenských pecí se 

nazývá rozpínavost. Dobře puchnoucí koksová a žírná uhlí mohou způsobit prohnutí nebo 

i zborcení zdiva koksárenských pecí. Proto se při přípravě vsázky míchají s druhy málo 

rozpínavých uhlí. Rozpínavý tlak stoupá s hustotou uhelné vsázky a se zkracující se dobou 

koksování. Klesá přídavkem ostřidel (např. rozemletý koksový prach), použitím pálavých 

nebo antracitových uhlí a se zvyšujícím se obsahem vody ve vsázce [4], [18], [19], [20]. 

3.1.5   Smršťování 

Smršťování nastává v poslední fázi koksování hlavně ve směru částečně vodorovném, 

rovnoběžně s prostupem tepla. Částečně vyrovnává rozpínavý tlak, který vzniká také ve druhé 

fázi koksování, když se spojí dvě plastická pásma ve středu komory a dochází k prudkému 

vývoji plynů. 
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Smrštěním se koks rozpadá na kusy, jejichž velikost je ovlivněna teplotou a celkovou 

dobou koksování. Větší kusovosti, která je důležitá pro výrobu slévárenského koksu, je 

dosaženo snížením teploty a prodloužením doby koksování [4], [18]¸ [19], [20]. 

3.2   Provozní vlivy na tvorbu a jakost koksu 

Výslednou jakost koksu mohou ovlivnit kromě koksovacích vlastností uhlí také 

provozní podmínky. Zejména vlhkost vsázky, popelnatost a zrnitost uhlí, dávkování a míchání 

uhlí a rychlost koksování. 

Obsah vody v uhlí neovlivňuje kvalitu koksu přímo, ale má vliv na mísitelnost uhlí, 

koksovací dobu a spotřebu tepla. Vlivem zvýšení vlhkosti dochází v mletém uhlí k tvorbě 

shluků, které ucpávají vynášecí zařízení a zásobníky. V koksové vsázce se tvoří místa vlhčího 

a suššího uhlí, která koksují nerovnoměrně a ovlivňují stejnoměrnou jakost koksu. Čím vyšší 

je obsah vody v uhlí, tím vyšší je spotřeba tepla na její odpaření a zároveň se prodlužuje doba 

koksování a snižuje výkon koksárenských pecí. 

Se zvýšením popelnatosti uhlí klesá spékavost, plasticita i koksovatelnost uhlí. Při 

zvýšeném obsahu popela dochází k částečnému zmenšení, smrštění koksu, prodloužení 

koksovací doby a klesají výtěžky chemických produktů. Zvyšuje se výtěžnost koksu, ovšem 

na úkor jeho kvality. 

Na výkon pecí a jakost hutnického koksu má velký vliv vhodná zrnitost uhlí. Dosahuje 

se jí mletím v mlýnech různých typů. Jemná zrnitost uhlí snižuje sypnou hmotnost a tím 

i výkon pecí, ale zlepšuje mísitelnost uhelné vsázky. Jemné mletí celé směsi snižuje škodlivý 

účinek minerálních součástí na trhlinatost koksu a brání granulometrickému rozdělování 

jednotlivých druhů uhlí v zásobnících a uhelné vsázky v zásobníku uhelné věže. 

Rychlost koksování výrazně ovlivňuje výslednou jakost koksu. Vyšší rychlost 

koksování způsobuje menší kusovitost koksu a je výhodná u špatně spékaných uhlí. Naopak 

výroba slévárenského koksu, u kterého je žádaná značná kusovitost, probíhá při nižších 

teplotách a tedy za snížené rychlosti koksování a nižších teplot v topných kanálcích o cca 100 

až 150 °C [4], [18], [20], [21], [22]¸ [25]. 

3.3   Výroba koksu 

V dnešních koksárenských provozech jsou zpracovávána téměř veškerá uhlí vhodná 

pro koksování. Výsledným produktem je vysokopecní nebo slévárenský koks, vedlejšími 

produkty jsou koksochemické výrobky – technicky čistý koksárenský plyn, surový dehet, 

benzol, elementární síra a síran amonný. Celý proces výroby koksu je tvořen složitými 

technologickými postupy, které lze rozdělit na: 

 manipulaci s uhlím (rozmrazování, vykládka, mlýnice, mísení, zauhlování), 

 bateriové procesy (vsazování uhlí, koksování, vytlačování koksu, hašení 

koksu), 

 manipulaci s koksem (třídírna a drtírna koksu, expedice koksu), 

 jímání a úpravu koksárenského plynu a rekuperaci vedlejších produktů [4], 

[16]. 

Zjednodušené schéma technologických celků s jednotlivými procesy potřebnými k 

výrobě koksu je znázorněno na obr. 4. 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Technologické celky výroby koksu 

3.3.1   Manipulace s uhlím – uhelná služba 

Manipulací s uhlím jsou nazývány veškeré technologické postupy, kterými se 

z různých druhů praných uhlí dodávaných koksovně připravuje vsázka pro plnění 

koksovacích komor. Soubor těchto složitých a rozsáhlých zařízení je nazýván uhelná služba. 

3.3.1.1   Vykládka uhlí 

Prané a rozdružené uhlí vhodné pro koksování o zrnitosti 0–80 mm je od jednotlivých 

producentů (černouhelných dolů) na koksovnu dopravováno po železnici v samovýsypných 

vozech. Vykládka probíhá otevřením dveří vozů a samočinným vysypáním uhlí do výsypné 

jámy (hloubkového zásobníku). Soustavou dopravníků je uhlí z výsypné jámy dopravováno 

do druhových zásobníků [4], [16], [23], [24]. 

3.3.1.2   Rozmrazovací hala 

V zimních měsících způsobuje voda obsažená v uhlí jeho zamrzání ve vagónech. 

Bezproblémová vykládka je zajištěna ohřevem vozů v rozmrazovací hale. Hlavní částí 

rozmrazovací haly je tunel, do něhož je možno zasunout soupravu železničních vozů. Horké 

spaliny vzniklé spalováním topného plynu ve spalovací komoře proudí tunelem kolem vozů 

s uhlím (teplota musí být hlídána, protože maximální teplota v okolí ložisek kol železničních 

vozů je 60 °C), čímž dojde k jejich rozmražení. Doba rozmražení vozů se pohybuje podle 

klimatických podmínek, typu uhlí (zrnitosti a obsahu vody) a stupně promrznutí. Je stanovena 

na základě zkušeností obsluhy a pohybuje se od 2–4 hodin (pro mírné promrznutí) až po 12–

24 hodin (pro totální promrznutí) [4], [16], [23], [24]. 
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3.3.1.3   Druhové zásobníky 

Plynulost dodávek jednotlivých druhů uhlí může kolísat. Příčinou mohou být např. 

nepříznivé klimatické podmínky, přepravní podmínky nebo technické problémy u dodavatele 

při úpravě či těžbě uhlí. Také jakost jednotlivých dodávek uhlí dodávaného z jednoho a téhož 

dolu není stejná. Oba problémy řeší druhové zásobníky, které zaručují dostatečnou zásobu 

i potřebnou homogenizaci jednotlivých dodávaných druhů uhlí. Zavážení zásobníků uhlím 

probíhá po horizontálních vrstvách, k vyprazdňování dochází ve směru vertikálním. Tímto 

způsobem je zajištěna homogenizace jednotlivých druhů uhlí pro přípravu vsázky [4], [16], 

[23], [24]. 

3.3.1.4   Mlýnice 

Z druhových zásobníků je uhlí dopravováno do vyrovnávacích zásobníků nad mlýny. 

Pro mletí koksárenského uhlí se používají kladivové mlýny, ve kterých je uhlí mleto na 

optimální zrnitost pod 3 mm, s minimalizací zrna nad 5 mm a nad 10 mm. Plynulé mletí 

a využití výkonu mlýnů zajišťují válcové podavače. 

Do mlýnice může přicházet uhlí: 

 jednoho druhu (selektivní mletí), 

 jako celková směs (kolektivní mletí). 

Při selektivním mletí se dopravují jednotlivé druhy mletého uhlí do samostatných 

zásobníků, ze kterých jsou následně dávkovány pásovými podavači podle předepsaného 

složení vsázkové směsi. V případě kolektivního mletí dochází k přesnému dávkování uhlí 

pomocí pásových podavačů již při odběru z druhových zásobníků. Procentuální a váhové 

podíly jednotlivých komponent vsázkového uhlí jsou nepřetržitě snímány pásovými váhami 

Schenk [4], [16], [23], [24]. 

3.3.1.5   Homogenizace a zauhlování 

Směs mletého uhlí je dopravována do mísiče, kde dochází k její homogenizaci. Před 

mísicím zařízením mohou být do uhlí přidávány látky snižující povrchové napětí, vratné kaly 

dehtové konzistence nebo v případě výroby slévárenského koksu ostřidla. 

Uhlí prošlé přípravou (dávkováním, mletím, mísením) je vedeno soustavou pásů 

a přesypů do uhelných věží. Vnitřní prostor věží je rozdělen svislou stěnou na dvě nebo více 

oddělení, což umožňuje použití více vsázkových směsí. V sypném provoze jsou věže 

umístěny hned vedle baterií nebo mezi dvěma koksárenskými bateriemi. Při provozu 

pěchovacím je uhelná věž postavena mimo osu baterie, protože pěchované uhlí je do komor 

vsazováno bočně [4], [16], [23], [24]. 

3.3.2   Bateriové procesy 

Nejdůležitějším technologickým zařízením koksovny je koksárenská baterie. Je 

tvořena systémem komor, topných stěn, regenerátorů tepla a spalinových tahů. Celá stavba je 

stažena příčně i podélně kotvením. Topné stěny, podlahy a klenby koksovacích komor, klenby 

a stěny regenerátorů se vyzdívají dinasem. Výplň regenerátorů, vyzdívky kouřových kanálů, 

čelních stěn regenerátorů, horní vrstvy stropu a vložka komína jsou ze šamotu. Dveře bývají 

ze šamotových tvarovek nebo z žárobetonových prefabrikátů a stoupačky se vylívají 

žárobetonem. 
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Koksárenské baterie rozlišujeme podle způsobu plnění koksárenských komor na 

baterie: 

 se sypným provozem, 

 s pěchovacím provozem [4], [16], [23], [24], [25], [26]. 

Baterie se sypným provozem mají v klenbě koksovací komory otvory pro plnění 

uhelnou vsázkou a jeden otvor pro stoupačku. V provozech s pěchovaným plněním jsou 

v klenbách koksovacích komor dva otvory. Jeden pro stoupačku, druhý slouží k odvádění 

plnicích plynů při obsazování komory uhelným hranolem. Ze stran jsou komory osazeny 

pecními dveřmi. Pro snadné vytlačení vyrobeného koksu se komory ve směru vytlačování 

rozšiřují. Mezi jednotlivými komorami jsou topné stěny, které se spalováním koksárenského 

plynu ohřívají na 1 100–1 300 °C. Prostupem tepla přes stěny komor do uhelné vsázky je 

umožněn karbonizační proces. Plyny, které se vyvíjejí v průběhu karbonizačního procesu, 

jsou odváděny z jednotlivých koksárenských komor přes stoupačky do společné předlohy, 

která je umístěna na stropě koksárenské baterie [4], [16], [23], [24], [26]. 

Pod koksovacími komorami s topnými stěnami se nacházejí regenerátory s mřížovou 

výplní a příčným dělením. Spaliny topného plynu opouštějí topnou stěnu o teplotě kolem 

1 400 °C, procházejí mřížovím odtahovacího regenerátoru, ochladí se na cca 300 °C a jsou 

vedeny kouřovými kanály do komína. Po 30 minutách dochází k reverzaci a z odtahového 

regenerátoru se stává vtahový, ohřívající spalovací vzduch na cca 1 000 °C. Předehřátím 

spalovacího vzduchu je dosaženo asi 20 % úspory topného plynu [4], [16], [23], [24], [26]. 

Celá koksárenská baterie je obsluhována soupravou strojů, které vykonávají všechny 

práce při přistavování a odstavování dveří komor, obsazování komor uhlím a vytlačování 

koksu. 

3.3.2.1   Obsazování koksárenských komor v sypném provozu 

Ihned po vytlačení koksu z komory se mechanicky vyčistí její rámy a dveře. Následně 

se komora uzavře přistavením dveří na strojové i koksové straně. Stoupačka zůstává po tuto 

dobu odpojena od předlohy. Plnění komor se provádí plnicím vozem se zásobníky, které se 

naplní určeným množstvím uhelné vsázky z uhelné věže. Po najetí nad danou komoru je 

uvedeno v činnost hydraulické zařízení, které provede zvednutí vík plnicích otvorů rotačním 

pohybem (samočistící efekt) a ježkovacím zařízením, které je součástí plnicího vozu, se 

vyčistí stoupačky od nánosu grafitu. Následně se spustí teleskopické násypky a dojde 

k propojení komory s předlohou otevřením hradítka za stoupačkou. Po spuštění 

hydroinjektáže nastává vlastní plnění komory pomocí talířových podavačů. Uhelná vsázka je 

urovnána srovnávací tyčí výtlačného stroje přes otvor v pecních dveřích. Hydraulické zařízení 

plnicího vozu provede uzavření poklopů plnicích otvorů a dojde k vypnutí hydroinjektáže [4], 

[16], [23]. 

3.3.2.2   Obsazování komor při pěchovaném provozu 

Po vytlačení koksu a očištění pecních rámů a dveří se komora uzavře pouze z koksové 

strany. Plnění komor obstarává výtlačný a pěchovací stroj (VPS). V horní části VPS je 

zásobník uhlí, který pojme náplň tří komor. Pod zásobníkem se nachází bedna, ve které je 

uhelná směs pěchována stacionárními pěchovadly poháněnými elektromotorem. Její rozměry 

odpovídají rozměrům komory. Na dně pěchovací bedny je umístěna sázecí deska. Zadní 

uzávěr pěchovací bedny tvoří pojízdný kozlík, přední část zajišťují otočné dveře. Uhelný 

hranol upěchovaný na potřebnou výšku je pomocí obsazovací desky vsunut do komory. 

Současně s deskou pojíždí kozlík, který po obsazení drží uhelný hranol v komoře při 
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stahování sázecí desky. Plnicí plyny jsou odsávány pomocí hydroinjektáže do předlohy a přes 

převáděcí koleno do komory, která je v polovině koksovací doby. Uzavřením pecních dveří na 

strojové straně končí cyklus obsazování [4], [16], [24]. 

3.3.2.3   Koksování 

Skončením obsazování komory nastává karbonizace uhelné vsázky. Průměrná 

koksovací doba jedné komory se pohybuje podle způsobu obsazování v rozmezí 16–32 hodin. 

Během této doby je nutné udržovat přetlak plynu v předloze na hodnotě 60 Pa. Vyšší přetlak 

by měl za následek unikání plynu netěsnostmi dveří, zdiva a plnicích otvorů do atmosféry. 

Nízký přetlak plynu v předloze může způsobit zejména ke konci koksovací doby vnikání 

vzduchu nebo spalin z topné stěny do koksovací komory. 

Teploty v topných tazích se měří optickým pyrometrem. Jejich průměrné hodnoty 

dosahují 1 050–1 250 °C. Proces karbonizace je ukončen, když teplota ve švu koksového 

hranolu dosáhne 1 000 °C. V praxi se zralost koksu posuzuje otevřením stoupačky 

a zapálením unikajícího plynu. Svítivý plamen znamená nedostatečnou vyzrálost, stoupačka 

se uzavře a pokračuje se v koksování. Krátký nesvítivý plamen značí ukončení procesu [4], 

[16], [23], [24]. 

3.3.2.4   Vytlačování koksu 

Proces obsazování komor a vytlačování zralého koksu je cyklický. Obě technologické 

operace probíhají podle harmonogramu (čísla označují pořadí obsazování a vytlačování 

jednotlivých komor baterie): 

 1, 6, 11, 16, …, 

 3, 8, 13, 18, …, 

 5, 10, 15, 20, …, 

 2, 7, 12, 17, …, 

 4, 9, 14, 19, … 

Cykličnost zaručuje udržování stejnoměrné teploty v topných stěnách všech komor 

a chrání jejich stěny před deformacemi. Vytlačením a následným obsazením dvou sousedních 

komor by se topné stěny z obou stran prudce ochlazovaly, což by vedlo k prodloužení 

koksovací doby a nižší životnosti dinasové vyzdívky [4], [16], [23], [24]. 

Po ověření zralosti vyrobeného koksu se ponechá komora odstavena od plynové 

předlohy. Snímače výtlačného stroje (při pěchovaném provozu VPS) a vodicího vozu odstaví 

dveře na strojové i koksové straně. Odstavením dveří vodicím vozem je uvedeno do funkce 

zařízení odprášení nad košem vodicího vozu a celým prostorem hasicího vozu. Ustavení 

výtlačného stroje, koše vodicího vozu a hasicího vozu v ose tlačené komory končí přípravné 

práce a na dané znamení začíná vytlačování koksu (na obr. 5 je zralý koksový hranol těsně 

před vytlačením). Při výstupu žhavého koksovacího hranolu se sleduje, zda na něm nejsou 

tmavší skvrny nebo pruhy, které by svědčily o chladnějších místech topných stěn. Skvrny 

nebo pruhy lze ještě lépe sledovat na žhavých stěnách komory ihned po vytlačení koksu 

(obr. 6) [4], [16], [23], [24]. 
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3.3.2.5   Hašení koksu 

V průběhu tlačení koksu pojíždí hasicí vůz ve směru kolmém k ose komory tak, aby 

byl koks na voze rovnoměrně rozložen po celé jeho délce. Nestejnoměrné rozložení koksu na 

ploše hasicího vozu má značný vliv na konečný obsah vody v koksu, protože na uhašení 

silnější vrstvy se musí použít více vody. 

Hasicí zařízení sestává z hasicí věže, která je tvořena konfuzorem, střední části komína 

obdélníkového průřezu a difuzorem. Uvnitř difuzoru jsou umístěny výplně s lamelovými 

lapači a skrápěcí potrubí k jejich automatickému čištění. V horní části hasicí věže se nacházejí 

zásobní nádrže, ze kterých je hasební voda rozvedena do sprch. Hasicí vůz s žhavým koksem 

je dopraven pomocí elektrické lokomotivy pod hasicí věž, kde je po určenou dobu zkrápěn 

vodou [4], [16], [23], [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  Zralý hranol koksu [23], [24] Obr. 6  Komora po vytlačení koksu [23], [24] 

Koksový prach stržený při hašení sedimentuje v usazovacích nádržích, ze kterých se 

pravidelně vybírá pojízdným drapákem a následně je využíván jako ostřidlo při přípravě 

koksovací vsázky. Voda je čerpadlem čerpána zpět do zásobních nádrží hasicí věže. Uhašený 

a odkapaný koks je vysypán z hasicího vozu na koksovou rampu, která slouží k jeho 

případnému dohašení a dochlazení. Ve spodní části plochy rampy jsou umístěny brankové 

uzávěry, při jejichž otevření se vychladlý koks sesouvá na dopravní pás, kterým je 

dopravován na hrubou nebo jemnou třídírnu, jejichž součástí jsou drtiče a zpevňovače koksu 

[4], [16], [23], [24]. 
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3.3.2.6   Manipulace s koksem 

Koks se třídí ve dvou stupních. Hrubý tzv. vysokopecní koks o velikosti nad 40 mm se 

oddělí na třídících roštech v hrubé třídírně. Poté padá skluzy na dopravní pásy a odtud se 

nakládá do vagónů. 

Propad z roštů se dopravuje do jemné třídírny. Zde se na vibračních roštech rozděluje 

na několik velikostních druhů. Nejprve se veškerý drobný koks třídí na sítě rozměru 20 mm. 

Podsítné propadá na síto 10 mm, kde se vytřídí koksový prach. Nadsítné tvoří hrášek, který je 

dopravován do zásobníku hrášku. 

Nadsítné ze síta rozměru 20 mm tvoří sorty ořech 1 a ořech 2. Ty jsou dále tříděny na 

sítech 60 a 40 mm. Nadsítné z obou sít padá skluzem do zásobníku ořechu 1 a podsítné 

propadá přes síto 40 mm do zásobníku ořechu 2. 

Vyrábí-li se slévárenský koks, odtřídí se napřed na roštech 100 mm (110 mm) 

slévárenský koks 1 a propad se vede na rošty 75 mm, čímž se získává slévárenský koks 2. 

Drobný koks pod 75 mm se dopravuje do jemné třídírny. 

Jednotlivé sorty koksu jsou po vytřídění dopravovány dopravními pásy ze zásobníků 

do vagónů. Aby se zabránilo zbytečnému rozbíjení koksu při jeho dopadu do vagónů, jsou 

přední části nakládacích pásů sklopné. Po ukončení nakládky je vagón zvážen, vybaven 

potřebnými formalitami a expedován zákazníkovi [4], [16], [23], [24]. 
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4   POUŽITÍ ŽÁROVZDORNÝCH KERAMICKÝCH 

VÝROBKŮ PŘI VÝROBĚ KOKSU 

Žárovzdorný materiál (ŽVM) je definován jako nekovový materiál nebo výrobek, 

kterému chemické a fyzikální vlastnosti umožňují jeho použití při teplotách > 1 580 °C. 

Od „běžné“ keramiky se ŽVM liší především hrubozrnnou strukturou, tvořenou 

většími částicemi ostřiva, spojenými jemnější mezihmotou. Předpokladem žárovzdornosti 

materiálu je, že všechny pevné fáze přítomné ve větším množství mají vyšší teplotu tání, než 

je teplota jeho použití. Tavenina smí být při této teplotě přítomna jen v takovém množství 

a musí mít takovou viskozitu, aby nezpůsobila deformaci. Nejvyšší teploty tání mezi 

známými sloučeninami mají karbidy, nitridy, boridy a oxidy. Protože první tři uvedené 

skupiny látek jsou v oxidační atmosféře za vysokých teplot nestálé, většina průmyslové 

žárovzdorné keramiky je založena na oxidech. Pro výrobu ŽVM má význam jen šest oxidů: 

Al2O3, CaO, MgO, SiO2, Cr2O3 a ZrO2 [27], [28], [29], [30], [32]. 

Rozdělení ŽVM lze provést: 

 podle žárovzdornosti na žárovzdorné (1 580–1 770 °C), vysoce žárovzdorné 

(1 770–2 000 °C) a zvlášť žárovzdorné (> 2 000 °C), 

 podle charakteru základní báze na oxidické a neoxidické, 

 podle pórovitosti na hutné (pórovitost < 45 %) a lehčené (pórovitost > 45 %), 

 podle způsobu výroby na tvarové a netvarové výrobky, 

 podle chemické povahy na kyselé, neutrální a zásadité, 

 podle chemicko-mineralogického složení na křemičité, hlinitokřemičité, 

magnezitové, chromitové, zirkoničité, uhlíkaté a speciální [27], [28], [29]. 

4.1   Dinas 

Pro stavbu koksárenských baterií jsou používány dinasové kameny. Jedná se o hutné, 

tvarové, žárovzdorné stavivo kyselé povahy s obsahem oxidu křemičitého minimálně 93 %. 

4.1.1   Oxid křemičitý – SiO2 

Polymorfie, displacivní a rekonstruktivní přeměny jsou vlastnosti a děje spojené 

s tímto oxidem. Zjednodušeně jsou znázorněny ve schématu na obr. 7 [31]. 

Při zahřívání se mění nízkoteplotní formy ( křemen,  a  tridymit,  cristobalit) na 

vysokoteplotní (). Přeměny se uskutečňují přemístěním atomů, aniž by došlo k rozrušení 

meziatomových vazeb. Nedochází při nich k narušení základní struktury, ani ke změně počtu 

sousedních atomů. Probíhají s malou spotřebou energie, jsou vratné a rychlé. Nazývají se 

displacivní [27], [28], [29], [32], [33], [34], [36]. 

Podstatně složitější jsou rekonstruktivní přeměny z jedné vysokoteplotní formy do 

druhé. Původní vazby se rozrušují a vytváří se nová základní struktura. Aktivační energie 

procesu je podstatně větší než při přeměnách displacivních. Rekonstruktivní přeměny jsou 

nevratné. Při chladnutí přecházejí vysokoteplotní formy displacivními přeměnami na 

nízkoteplotní. Pomalost dějů a rozsah změn struktury vede k tomu, že jednotlivé modifikace 

mohou existovat i mimo rozsah svých stabilních teplot [27], [28], [29], [32], [33], [34], [36]. 
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Obr. 7  Přeměny SiO2 [31] 

Nízkoteplotní  křemen se mění při teplotě 573 °C na vysokoteplotní formu  křemen. 

Tato přeměna dává dobře patrný efekt na křivce diferenční termické analýzy (DTA). Vrchol 

křivky je natolik ostrý a zřetelný, že ho lze využít k rychlé kontrole termočlánků a citlivosti 

DTA. Nad 870 °C je  křemen nestabilní, ale nepřeměňuje se na nejbližší stabilní formu, 

kterou je tridymit, ale na cristobalit. Ten se postupně mění na tridymit. Přeměna křemene na 

cristobalit sice začíná při 1 025 °C, ale teprve od teploty 1 300 °C probíhá větší rychlostí. 

Rychlým zahřáním se křemen začíná tavit při 1 660 °C [27], [28], [29], [32], [33], [34], [35]. 

 tridymit je stálý do 1 470 °C. Nad 1 470 °C se mění na cristobalit, při 163 °C 

dochází k jeho přeměně na  tridymit a při 117 °C na  tridymit. Na základě stanovení 

diferenční termické analýzy a rentgenové difrakce bylo popsáno šest typů „stabilního“ a tři 

typy „nestabilního“ tridymitu. Často se traduje názor, že tridymit není definovanou fází SiO2, 

ale tuhým roztokem v dvousložkové nebo vícesložkové soustavě. Odůvodňuje se tím, že čistý 

SiO2 se může přeměnit pouze na křemen nebo cristobalit a že ve všech vzorcích tridymitu 

byly identifikovány kromě křemíku a kyslíku i jiné atomy. Elektrolýzou tridymitu za 

vysokých teplot lze dosáhnout toho, že nečistoty přecházejí ke katodě a tridymit v okolí anody 

se přeměňuje pod 1 050 °C na křemen, nad 1 050 °C na cristobalit. Názory na nestabilitu 

tridymitu a počet jeho typů jsou i v současnosti předmětem diskusí [27], [28], [29], [32], [33], 

[34], [35]. 

Při teplotách nad 1 470 °C je stabilní  cristobalit, který se chladnutím mění na  

formu v oblasti teplot 200–270 °C. Přeměna křemene v cristobalit probíhá i při 1 450 °C ještě 

poměrně pomalu, takže i po výpalu na vysoké teploty může být křemen přítomen 

v keramických výrobcích. Při 1 726 °C se cristobalit taví. Charakteristickou vlastností 

taveniny je vysoká viskozita, řádově 10
7
 dPa.s při teplotě tání a ještě 10

5
 dPa.s při 2 200 °C 

[27], [28], [29], [35]. 

Přeměny SiO2 jsou doprovázeny změnami hustoty a objemu (tabulka 7). Linie změn 

délky jednotlivých polymorfů (obr. 8) mají specifický průběh s významným dosahem jak pro 

technologii výroby, tak pro provoz vyzdívek [27], [28], [29], [32], [33], [34], [36]. 
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Obr. 8  Závislost změny délky na teplotě [31] Obr. 9  Přeměny různých druhů křemenců [31]

  

Tabulka 7  Změny objemu a hustoty SiO2 při polymorfních přeměnách [27] 

Přeměna Změna objemu (%) Polymorf Hustota (g.cm
-3

) 

-křemen → -křemen 0,86–1,0 -křemen 2,65 

-křemen → -tridymit 14,4–16,0 -křemen 2,53 

-křemen → -cristobalit 15,4–17,4 -tridymit 2,22 

-tridymit → -tridymit 0,4–0,5 -cristobalit 2,21 

-cristobalit → -cristobalit 2,7–3     

4.1.2   Suroviny pro výrobu dinasových staviv 

Surovinou pro výrobu dinasu jsou většinou křemence, omezeně buližníky a křemičité 

písky. Hlavními požadavky na základní surovinu, tj. křemence, jsou jednak vhodné chemické 

složení, které je zárukou vysoké žárovzdornosti, jednak vhodná rychlost přeměny křemene 

v cristobalit a tridymit [27], [28], [29]. 

Z pohledu chemického složení je přítomnost určitého množství doprovodných nečistot 

nevyhnutelná a z hlediska přeměny i vítána. Výhodné jsou látky, které působí jako 

mineralizátory přeměny křemene (např. CaO, oxidy Fe), nevítané ty, které tvoří s SiO2 

nízkotavitelná eutektika (Al2O3, alkálie), a tím velké množství taveniny [27], [28], [29]. 

Rychlost přeměny křemenců se sleduje změnou hustoty v závislosti na teplotě žíhání 

vzorků (obr. 9). U hodnotných druhů probíhá děj postupně a v širokém teplotním intervalu. 

Příliš rychlá přeměna v úzkém rozmezí teplot znamená nebezpečí porušení výrobků při 

výpalu náhlou expanzí. Pomalá přeměna by vyžadovala dlouhý výpal nebo by měla za 

následek příliš velkou dodatečnou expanzi při použití výrobku [27], [28], [29]. 

Pro výrobu jsou nejvhodnější křemence, které se skládají z polydisperzních zrn 

křemene spojených amorfním křemičitým tmelem. To jsou tzv. křemence tmelové 

(cementové), v nichž se podíl tmelu pohybuje v rozmezí 30–80 %. Obsahují křemenná zrna 

různých rozměrů, obvykle se značným podílem zrn o velikosti 0,1–0,5 mm. U těchto 

křemenců probíhá přeměna postupně, a tedy i expanze během výpalu je plynulejší. Druhým 

průmyslově využívaným typem suroviny jsou křemence krystalické se stejnoměrně velkými 

zrny křemene. Jejich přeměna probíhá náhle a při vyšších teplotách. Rychlý je také nárůst 

objemu. Proto se většinou zpracovávají ve směsi s tmelovými křemenci, čímž se zmírňují 

důsledky jejich chování během výpalu. V malém množství jsou jako surovina využívány také 
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dinasové pálené zmetky a úlomky. Během výpalu sice snižují nárůst výlisků, ale zároveň 

zvyšují pórovitost výrobků. Proto je jejich využití omezené [27], [29]. 

4.1.3   Výroba dinasových staviv 

Pokud je vstupní surovina znečištěná jílovitou zeminou nebo jinými doprovodnými 

minerály, které nepříznivě ovlivňují vlastnosti výrobků, pere se v proudu vody na sítech nebo 

v bubnových pračkách. Následuje jednostupňové nebo vícestupňové zdrobňování 

v kuželových, válcových nebo kolových drtičích [27], [29]. 

Tvarovací směsi se připravují s cílem zajistit příznivou hutnost výlisků a nízkou 

pórovitost výrobků. V současnosti se připravují hlavně trojsložkové směsi, a to buď 

s plynulou zrnitostí, nebo s potlačeným obsahem střední frakce [27], [29]. 

Granulometrickou skladbu ve směsi s plynulou zrnitostí je možno vyjádřit rovnicí 

Záveského a Špačka (1): 

100
0













d

d
D

     

(%)  (1) 

kde D je obsah částic menších jako d nebo propadajících síty s otvory velikosti d  (%), 

d0 - maximální velikost částic ve směsi  (mm), 

 - směrnice přímky znázorňující zrnitost v logaritmické souřadnicové síti  (1), 

D - libovolná velikost zrna, vůči kterému je stanovena hodnota D  (mm). 

Z rovnice vyplývá, že pro definici zrnitosti, stačí určit d0 a  [27]. 

Ve výrobě dinasových staviv se docílí příznivé hutnosti výlisků při  < 0,4 a d0 = 3–

4 mm. Postupuje se tak, že drť základního materiálu se roztřídí sítem na 3 až 4 frakce. Každá 

z nich se uskladní v samostatném zásobníku, ze kterého se přivádí podle stanoveného poměru 

do mísiče. Matrix (nejjemnější podíl) se připraví rozemletím frakce, jejíž množství bylo při 

drcení větší, než je potřeba pro přípravu směsi [27]. 

Ve směsích s potlačeným obsahem střední frakce odpovídá poloha nejmenší 

pórovitosti výlisků poměru: 46/18/36 (hrubozrnná, střední, matrix). Běžné jsou také skladby: 

45/10/45 nebo 50/15/35 [27]. 

Anorganickým pojivem je oxid vápenatý. Do směsi se vnáší jako suchý práškový 

hydroxid nebo vápenné mléko s koncentrací 300 až 350 g.l
-1

. Účinným ztekucovačem, který 

zabezpečuje také potřebnou mechanickou pevnost výlisků, je sulfitový louh z výroby 

celulózy. Obsah CaO ve výrobcích je 1,5 až 3 %. Kromě CaO se do směsi přidávají oxidy 

železa, ferosilicium a jiné látky jako mineralizátory usměrňující přeměnu křemene na 

tridymit. Ten je v koksárenském dinasu nejvíce žádanou modifikací SiO2 [27]. 

Směsi se tvarují tlaky 30 až 50 MN.m
-2

 plochy výlisků v hydraulických, frikčních, 

nárazových nebo vibračních lisech při vlhkosti 4 až 5 % [27], [29]. 

Výlisky se suší v periodických nebo v průběžných sušárnách teplým vzduchem 

získávaným z vypalovacích pecí během chlazení výrobků [27], [29]. 

Klíčovým úsekem výrobní technologie dinasu je výpal výlisků. Specifické průběhy 

polymorfních přeměn a s nimi související změny objemu nedovolují ustálit univerzální režim 
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platný pro každý druh křemence. Pro každou surovinu se stanovuje až po vykonání 

provozních zkoušek [27], [29]. 

Celkový nárůst výlisků při výpalu činí 4 až 4,5 % lineárně a je výsledkem: 

 polymorfních přeměn a s nimi související změny hustoty z počáteční 2,65 g.cm
-3 

po konečnou blížící se 2,3 g.cm
-3

, 

 vzniku nebo nárůstu pórovitosti přeměňujících se částic, 

 koeficientu hrubozrnnosti (poměru obsahu drobnozrnných částic < 0,09 mm 

k hrubozrnným > 0,5 mm) [27]. 

Drobnozrnné částice zvětšují svůj objem během výpalu na úkor pórů v matrixu 

a neúčastní se na celkové změně objemu výlisku. Hrubozrnné částice svůj nárůst do změny 

objemu výlisku promítnou. Nárůst se tedy zmenšuje se stoupajícím obsahem matrixu. Proto se 

křemence s rychlou přeměnou a nadměrně narůstající používají jako drobnozrnné frakce ve 

směsi s typy s pomalou přeměnou a s menším nárůstem [27]. 

Výlisky se po vysušení vypalují v komorových, tunelových nebo vozokomorových 

pecích s užitečným objemem do 250 m
3
. Vlastnosti křemenců, objem vypalovaných tvarovek 

a požadovaná hustota určují délku vypalovacího cyklu. Pohybuje se v rozmezí 160–330 hodin 

[27]. 

V prvních fázích výpalu se při malém příkonu paliva používá několikanásobný 

přebytek vzduchu. Tím jsou zabezpečeny vysoké rychlosti proudění plynů mezi vsázkou 

a rovnoměrnost teplotního pole v peci. Teplota se postupně zvyšuje přidáváním paliva při 

ponechání množství vzduchu. Tak se postupuje až do maximální teploty, 1 430–1 470 °C. Při 

chlazení se ubírá palivo opět při ponechání množství vzduchu [27]. 

V polykomponentní soustavě, která obsahuje kromě SiO2 také CaO, Al2O3, Fe2O3, 

MgO, vzniká tavenina už při teplotě 1 000 °C a významně ovlivňuje přeměny SiO2. Přeměna 

křemene probíhá poměrně rychle až nad 1 300 °C, kdy přes zhutňovací účinek taveniny 

vzrůstá pórovitost výrobků vlivem expanze SiO2. Proto má v této etapě teplota stoupat velmi 

pomalu. V přítomnosti samotného CaO směřují přeměny ke cristobalitu. Prodloužením výpalu 

v teplotní oblasti pod 1 470 °C vzniká tridymit. Obsah tohoto polymorfu se zvyšuje 

v přítomnosti oxidů železa [27], [29]. 

Po výpalu výlisků v teplotní oblasti stability tridymitu (870–1 470 °C) zůstávají ve 

výrobcích zbytky křemene. Stupeň jeho konverze závisí kromě charakteru křemence, 

přítomnosti taveniny a teploty také na kinetice a době výdrže v teplotní oblasti, ve které 

přeměna intenzivně probíhá [27], [29]. 

4.2   Požadavky na dinasová staviva z hlediska provozu koksárenské baterie 

Vysoká jakost koksárenského dinasu je jedním z klíčových faktorů pro bezporuchový 

provoz koksárenské baterie a pro dodržení její plánované životnosti. Požadavky na vlastnosti 

dinasových staviv nejlépe vyplynou z rozboru podmínek, kterým je zdivo během provozu 

vystaveno. Pro tento účel lze, podle charakteru převládajícího namáhání a s přihlédnutím ke 

specifickým požadavkům na funkci zdiva, rozdělit dinasovou vyzdívku celé baterie do 

následujících hlavních okruhů: 

 zdivo regenerátorů a zdivo šikmých kanálů, 

 zdivo podlah komor, 
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 zdivo topných stěn včetně hlavových kamenů a stropů komor, 

 zdivo příček topných stěn. 

Součástí kvality je také rozměrová přesnost a jakost povrchu tvarovek. Pro dosažení 

maximální těsnosti vyzdívky koksárenské baterie a dokonalé vzájemné návaznosti jejích 

jednotlivých částí musí být požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost dinasových 

tvarovek pro všechny zóny baterie přísnější než u výrobků pro jiné účely. Přípustný výskyt 

trhlin, poškození hran a rohů musí být velmi přísně vymezen, zejména u ploch přicházejících 

do styku s koksem a plynnými produkty karbonizace, protože právě v těchto místech dochází 

k zachycování koksu a usazování grafitu [36], [37], [38]. 

4.2.1   Zdivo regenerátorů a šikmých kanálů 

Tato část zdiva je namáhána především mechanicky tíhou celé vrchní stavby pecí 

a dále změnami teplot při reverzacích. Při teplotách okolo 1 300 °C v prostoru nad výplní 

regenerátorů a 400 °C na rozdělovacím roště vzniká v pilířích regenerátorů pásmo přechodu 

přes teplotu 573 °C. Stále se opakující děj vratné přeměny křemene při této teplotě, provázeny 

změnami objemu kamenů, může mít za následek snížení pevnosti v tlaku, čímž by došlo 

k oslabení struktury dinasových kamenů, k netěsnostem zdiva a k případné špatné funkci 

regenerátorů. Důležitým znakem jakosti dinasu pro tyto části vyzdívky je proto nízká hustota 

(měrná hmotnost), resp. nízký obsah zbytkového křemene [37], [38]. 

4.2.2   Zdivo podlah komor 

Dinasové kameny v podlahách koksovacích komor jsou namáhány a opotřebovávány 

především otěrem při vytlačování koksu. Struktura dinasu je narušována grafitizací, jejíž 

účinky jsou znásobovány působením hlubokých poklesů teplot po obsazení komory vlhkou 

a studenou vsázkou. Oslabení struktury zdiva je výrazné v krajních částech podlahy, kde se 

při ochlazení dinas smrští a tím se zvětší jeho spáry a může docházet k šíření trhlin. 

V uvolněných prostorech se usazuje grafit, jehož přičiněním při novém zahřátí zdiva 

narůstá v kamenech destrukční pnutí, které končí rozrušením dinasových kamenů. 

Aby se čelilo spojeným účinkům otěru koksem, teplotních změn a grafitizace, musí 

být pro zdění podlah použit dinas hutný s vysokou mechanickou pevností [37], [38]. 

4.2.3   Zdivo topných stěn včetně hlavových kamenů a stropů komor 

Topnými stěnami se převádí teplo z topných kanálů na vnitřní stěny komor a na 

koksovanou uhelnou vsázku. Z této funkce vyplývá požadavek vysoké tepelné vodivosti 

vyzdívkového materiálu, která je podmíněna nízkou pórovitostí. Pórovitost dinasového střepu 

má úzkou souvislost nejen s tepelnou vodivostí, ale i s řadou dalších vlastností, zejména 

s odolností proti korozi a erozi a se všemi druhy pevností, včetně mechanické pevnosti za 

provozní teploty. Snížená pórovitost stěnového dinasu je příznivá z hlediska omezení průběhu 

chemické koroze vyvolané solemi z uhelné vsázky, ale také z hlediska snížení destrukčních 

účinků vylučování grafitu v pórech. Zvýšená mechanická pevnost zajišťuje odolnost stěn proti 

otěru koksem při jeho vytlačování. 

Teplota topných stěn dosahuje podle stupně intenzifikace koksovacího procesu na 

koksové straně vyzdívky až 1 300 °C. Při obsazování komory uhelnou vsázkou se může 

povrchová vrstva zdiva ochladit na cca 700 °C. Pokles teploty bývá ještě hlubší při 

provozních poruchách v koncových částech komor. Teplota zde někdy klesne až pod 573 °C, 
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tj. pod teplotu modifikační přeměny křemene. Při proměnlivosti teplotních polí ve stěně 

komory by měl zvýšený obsah zbytkového křemene v kamenech za následek nepravidelné 

rozpínání kamenů, rozevírání spár, snížení těsnosti stěny a vytváření podmínek pro 

destruktivní působení grafitizace. 

Z uvedeného vyplývá požadavek minimálního obsahu nepřeměněného křemene ve 

stěnovém dinasu, charakterizovaného maximální přípustnou hodnotou měrné hmotnosti. 

Tento požadavek spolu s nízkou pórovitostí je společný i pro materiál hlav topných stěn 

a stropů komor [37], [38]. 

4.2.4   Zdivo příček topných stěn 

Zdivo příček topných stěn je namáháno vysokými teplotami, které mohou překračovat 

1 400 °C. V tomto zdivu dochází ke kvantitativní přeměně všech krystalických modifikací 

SiO2 na tridymit. Dodatečné objemové změny kamenů vyvolané přeměnou zbytkového 

křemene by vedly k nárůstu příček a ke zvýšení kolmých rozpínavých tlaků vůči zdivu 

topných stěn. Hlavním jakostním znakem dinasu pro tyto části vyzdívky je proto minimální 

obsah zbytkového křemene [37], [38]. 
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5   HODNOCENÍ DINASOVÝCH STAVIV VYRÁBĚNÝCH 

V LETECH 1990–1992 VS. 2008–2010 

Hlavním úkolem této části práce bylo matematicko-statistické zpracování a následné 

vyhodnocení výsledků zkoušek dinasových staviv dodaných pro generální opravu (GO) 

koksárenské baterie (KB) č. 4 koksovny Jan Šverma (KJŠ) v roce 1990 a pro výstavbu nové 

KB č. 10 na koksovně Svoboda v letech 2008–2010. Výrobcem dinasových kamenů byl 

v obou případech výrobní závod Dinas Svitavy firmy P-D Refractories CZ, a. s. (resp. v roce 

1990 Moravských šamotových a lupkových závodů), Velké Opatovice. Při povodni v roce 

1997 došlo k nenávratné ztrátě veškerých dat souvisejících s GO KB č. 4 KJŠ. Proto byly pro 

hodnocení dinasových výrobků z tohoto období použity zprávy o přejímce a hodnocení 

jakosti svitavského dinasu pro GO KB č. 1 z roku 1990 a pro GO KB č. 2 z roku 1992 v Nové 

huti Ostrava (NHO). 

5.1   Přejímky podle vnějšího vzhledu a rozměrů a odběr vzorků pro 

destruktivní zkoušky 

Po ukončení záběhového provozu nové dinasky ve Svitavách byly v tomto závodě 

dinasové kameny pro vyzdívky KB vyráběny dle normy PNK 72 6432, schválené 

potenciálními odběrateli v r. 1988. Podle této normy byly již také vydodány dinasové výrobky 

jak pro KB č. 1 a KB č. 2 NH Ostrava, tak i pro KB č. 4 koksovny Jan Šverma OKK. Při 

přejímkách dinasových výrobků bylo pak postupováno podle podmínek uvedené normy, dále 

upřesněných v dohodách o přejímce. Přejímky dinasových výrobků pro KB NHO (a dle 

sdělení pamětníků i pro KB č. 4 KJŠ) probíhaly u výrobce za účasti zástupců odběratele.  

Z přejímaných celků dinasu pro KB NHO bylo pro hodnocení jakosti v případě obou 

baterií odebráno celkem 24 souborů vzorků: 

 pro KB č. 1:  

- 1 soubor jakosti DKP (pro zdivo podlah), 

- 7 souborů jakosti DKS (pro zdivo topných stěn), 

- 16 souborů jakosti DKR (pro ostatní části zdiva), 

 pro KB č. 2: 

- 1 soubor jakosti DKP, 

- 9 souborů jakosti DKS, 

- 14 souborů jakosti DKR [41]. 

Dinasové kameny pro výstavbu KB č. 10 koksovny Svoboda (a také pro opravy zdiva 

dalších baterií OKK) byly vyráběny a dodávány již podle německé normy DIN 1089-1 

z r. 1995. Výrobce se zavázal provádět v průběhu výroby takovou kontrolu, aby nedošlo 

k průniku vadných výrobků do materiálu připravovaného k expedici. Výstupní kontrola byla 

průběžně prováděna ve skladech výrobce, odběratel měl právo provádět inspekční přejímky 

u výrobce s možností namátkového odběru vzorků. Celkový počet vzorků odebíraných pro 

posouzení vnějšího vzhledu a pro ověření jakostních parametrů se při tom řídil ustanovením 

normy ČSN ISO 5022 [40], [42]. 

Z přejímaných celků dinasových výrobků pro KB č. 10 bylo pro posouzení jakosti 

odebráno celkem 23 souborů vzorků: 
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 2 soubory jakosti DKS (ekvivalent k DKP dle PNK 72 6432), 

 6 souborů jakosti DKD (ekvivalent k DKS dle PNK 72 6432), 

 15 souborů jakosti DKN (ekvivalent k DKR dle PNK 72 6432). 

Vzhledem k malému počtu zkoušených vzorků z přejímky pro KB č. 10, byly od 

výrobce získány výsledky zkoušek ze všech přejímek dinasových staviv dodávaných pro 

opravy zdiva koksárenských baterií OKK v letech 2008 až 2010 (KB č. 8 a KB č. 9). Jedná se 

o soubor 714 vzorků, na jehož základě budou dále posuzovány jednotlivé jakostní parametry 

dinasových kamenů z tohoto období. Dále bude tento soubor dat označován „vše pro OKK“ 

nebo jen „pro OKK“. 

5.2   Program laboratorních zkoušek pro účely přejímky dinasových staviv 

Jako hlavní jakostní znaky pro účely přejímky dinasových kamenů byly sledovány 

zdánlivá pórovitost (PZ), objemová hmotnost (OH), zdánlivá hustota (ZH) a pevnost v tlaku 

(PTL). Tyto zkoušky byly provedeny vždy na všech odebraných vzorcích. Na menších 

počtech vzorků byly pak provedeny následující zkoušky: 

 obsah SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO, 

 odolnost proti deformaci v žáru ODŽ tr dle někdejší normy ČSN 72 6015 

(v redukční atmosféře - pro KB č. 1 a KB č. 2 NHO), 

 únosnost v žáru ÚŽ (nebo RuL) T1 dle nové normy ČSN EN 993-8 (v oxidační 

atmosféře, pro KB č. 10), 

 trvalé délkové změny pálením (DZ) při 1 500 °C/2h (u dinasu pro KB NHO, 

u dinasu pro KB č. 10 OKK zkouška nebyla prováděna), 

 obsah zbytkového křemene (ZK). 

Všechny vzorky odebrané při přejímce dinasových kamenů pro KB č. 1 a 2 NHO byly 

testovány a hodnoceny dle normy PNK 72 6432 v laboratořích a zkušebnách VZÚ Nové huti 

Ostrava. Zkoušky vzorků pro KB č. 10 byly provedeny dle EN norem v laboratořích 

a zkušebnách výrobce, tj. P-D Refractories CZ, a. s., s hodnocením jakostních parametrů dle 

normy DIN 1089-1. 

Výsledky statisticky zpracovaných dat z výše uvedených přejímacích zkoušek jsou 

shrnuty v tabulkách příloh 4, 5, 6, legenda k tabulkám je v příloze 3. Při statistickém 

zpracování byly z jednotlivých hodnot všech sledovaných jakostních znaků vypočteny 

aritmetické průměry a směrodatné odchylky podle (2), (3): 

     
 

 
                    

 

 
   

 
    (2) 

    
 

   
             

    (3) 

kde n je počet měření (rozsah výběru), 

 xi - i-tá naměřená hodnota, 

   - výběrový (aritmetický) průměr, 

 s - výběrová směrodatná odchylka [43]. 
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Tabulka 8  Hlavní jakostní znaky dinasových kamenů pro KB NHO [39], [41] 

druh 
jakosti 

ukazatel 
  OH PZ ZH PTL 

  kg.m
-3

 % kg.m
-3

 MPa 

DKR 

PNK průměr μg   <24,5   >23,0 

PNK minimum Ti   18,0   16,0 

PNK maximum Ts   27,0 2360 100,0 

průměr X´ 1791 23,53 2342 32,43 

sm. odchylka Sx 30,57 1,25 7,03 8,58 

počet zkoušek n 522 522 522 522 

DKS 

PNK průměr μg   <23,0   >30,0 

PNK minimum Ti   17,0   25,0 

PNK maximum Ts   25,0 2360 100,0 

průměr X´ 1820 22,25 2341 44,32 

sm. odchylka Sx 25,41 1,05 5,11 8,47 

počet zkoušek n 306 306 306 306 

DKP 

PNK průměr μg   <20,0   >40,0 

PNK minimum Ti       30,0 

PNK maximum Ts   22,0 2360   

průměr X´ 1893 19,26 2346 67,66 

sm. odchylka Sx 14,86 0,59 6,35 9,01 

počet zkoušek n 32 32 32 32 

  počet zkoušek celkem 860 860 860 860 

 

Tabulka 9  Hlavní jakostní znaky dinasových kamenů pro KB OKK [42] 

druh 
jakosti 

ukazatel 
  OH PZ ZH PTL 

  kg.m
-3

 % kg.m
-3

 MPa 

DKN 

DIN průměr μg 0 <24,5 0 >28,0 

DIN minimum Ti  00 0 20 

DIN maximum Ts 0,00 0,00 0,00 0,00 

průměr X´ 1819,13 21,25 2311,42 49,63 

sm. odchylka Sx 25,94 1,15 4,29 9,21 

počet zkoušek n 419 419 419 277 

DKD 

DIN průměr μg 0 <22,0 0 >35,0 

DIN minimum Ti 0 0 0 25 

DIN maximum Ts 0 0 0 0 

průměr X´ 1827,29 20,91 2311,54 50,93 

sm. odchylka Sx 19,05 0,83 3,28 8,98 

počet zkoušek n 256 256 256 183 

DKS 

DIN průměr μg 0 <22,0 0 >45,0 

DIN minimum Ti 0 0 0 30 

DIN maximum Ts 0 0 0 0 

průměr X´ 1861,23 19,40 2310,31 59,32 

sm. odchylka Sx 15,81 0,66 3,11 7,35 

počet zkoušek n 35 35 35 29 

počet zkoušek celkem 710 710 710 489 

V tabulkách příloh 7, 8 jsou pak uvedena statisticky zpracovaná data získaná 

sloučením souborů výsledků přejímacích zkoušek od obou KB NHO a KB č. 10, 9 a 8 

koksovny Svoboda. Tímto sloučením bylo sledováno vytvoření rozsáhlejších základů pro 

srovnávání kvality dinasu z období GO KB č. 4 KJŠ s úrovní kvality produkce použité při 

stavbě KB č. 10. Hlavní jakostní znaky sloučených souborů jsou uvedeny v tabulkách 8 a 9. 
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5.3   Hodnocení výsledků zkoušek vzhledem k požadavkům jakostních 

norem 

Hodnocení jakosti dinasových výrobků pro vyzdívku KB č. 10 bylo prováděno ve 

smyslu normy ČSN ISO 5022. Podle zásad této mezinárodní normy, platné ve světě již od 

roku 1979, však byla prováděna i přejímka dinasu pro KB NHO (a pro KB č. 4 KJŠ), jelikož 

jakostní norma PNK 72 6432 se na tuto normu již odvolává a uváděla i převzaté příslušné 

přejímací postupy [40]. 

Přejímka podle normy ISO je vlastně jednostranné statistické testování určité 

hypotézy, a to buď, že 

a) střední hodnota zkoušeného znaku je rovna hodnotě požadované jakostní 

normou, nebo že je menší nebo větší (podle charakteru znaku) než hodnota 

v normě (μG), 

b) podíl neshodných výrobků s hodnotou zkoušeného znaku mimo toleranční mez 

uvedenou v jakostní normě (Ti, Ts) je roven tzv. přípustné úrovni jakosti 

(v normě označované AQL – acceptable quality level) nebo je větší [40]. 

V případě testu dle bodu a) kvalita souboru odpovídá normě, jestliže pro hodnotu 

výběrového (aritmetického) průměru    platí: 

 u znaků, u kterých jsou nepříznivé vysoké hodnoty 

             (4) 

 u znaků, u kterých jsou nepříznivé nízké hodnoty 

             (5) 

kde s je vypočtená výběrová směrodatná odchylka, 

 KPRE- rozhodné číslo (hodnota vychází ze Studentova rozdělení t a stanovuje se podle 

přílohy C v normě ČSN ISO 5022), 

 G - garantovaná střední hodnota znaku dle jakostní normy [40]. 

V případě testu dle bodu b) odpovídá kvalita souboru normě, jestliže index kvality Q, 

počítaný dle (6) a (7) je roven nebo větší než faktor přijatelnosti K (hodnota K vychází 

z necentrálního rozdělení t a stanovuje se podle přílohy C v normě ČSN ISO 5022): 

 u znaků s předpisem horní toleranční meze Ts 

  
     

 
     (1) (6) 

 u znaků s předpisem dolní toleranční meze Ti 

  
     

 
     (1) (7) 

kde s je odhad směrodatné odchylky základního souboru, 

    - výběrový průměr [40]. 
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Tabulka 10  Srovnání jakosti dinasových kamenů pro KB NHO s normou PNK 72 6432 [39] 

DKR vs. norma KB 1+2 NHO PNK 72 6432 Index Rozhodné 

     s n  G Ts, Ti Q číslo K 

OH 1791 30,6 522          

PZ 23,5 1,25 522 < 24,5 27,0 2,77 1,64 

ZH 2342 7,0 522 <   2360 2,57 1,64 

PTL 32,4 8,58 522 > 23,0 16,0 1,92 1,64 

DLZ 0,32 0,22 120 <   0,8 2,17 1,53 

ODŽ tr 1677 9,1 59 > 1640       

SiO2 94,71 0,45 120 > 94,00       

Al2O3 0,53 0,12 120 < 1,50       

Fe2O3 0,97 0,16 120 < 1,50       

CaO 2,68 0,20 120 < 3,00       

ZK 4,1 3,28 120 <   6,0 0,58 1,53 

           
DKS vs. norma KB 1+2 NHO PNK 72 6432 Index Rozhodné 

     s n  G Ts, Ti Q číslo  K 

OH 1820 25,4 306          

PZ 22,2 1,05 306 < 23,0 25,0 2,61 1,61 

ZH 2341 5,1 306 <   2360 3,68 1,61 

PTL 44,3 8,47 306 > 30,0 25,0 2,28 1,61 

DLZ 0,25 0,14 64 <   0,8 3,90 1,61 

ODŽ tr 1682 8,9 32 > 1650       

SiO2 95,01 0,46 64 > 94,00       

Al2O3 0,55 0,14 64 < 1,50       

Fe2O3 0,93 0,15 64 < 1,50       

CaO 2,65 0,22 64 < 3,00       

ZK 4,5 2,52 60 <   6,0 0,61 1,45 

           
DKP vs. norma KB 1+2 NHO PNK 72 6432 Index Rozhodné 

     s n  G Ts, Ti Q číslo  K 

OH 1893 14,9 32          

PZ 19,3 0,59 32 < 20,0 22,0 4,63 1,35 

ZH 2346 6,3 32 <   2360 2,28 1,35 

PTL 67,7 9,01 32 > 40,0 30,0 4,18 1,35 

DLZ 0,26 0,11 8 <   0,8 5,08 1,02 

ODŽ tr 1694 4,8 4 > 1650       

SiO2 94,95 0,15 8 > 94,00       

Al2O3 0,58 0,10 8 < 1,50       

Fe2O3 0,91 0,14 8 < 1,50       

CaO 2,56 0,21 8 < 3,00       

ZK 4,2 2,24 8 <   6,0 0,81 1,02 

Pro snadné posouzení kvality hodnocených souborů dinasových výrobků ve 

vztahu k příslušnému jakostnímu předpisu jsou vypočteným statistickým charakteristikám    a 

s všech znaků jednotlivých jakostí v tabulkách 10 a 11 přiřazeny normované hodnoty μG a Ti 

resp. Ts. U znaků s předpisem toleranční meze jsou v tabulkách 10 a 11 dále uvedeny 

vypočtené hodnoty indexu kvality Q a rozsahům výběrů příslušející rozhodná čísla K pro test 

přípustné úrovně jakosti (dle bodu b) na hladině významnosti  = 0,05. V tabulkách scházejí 

rozhodná čísla KPRE pro testy shodnosti střední hodnoty (dle bodu a) a to z toho důvodu, že 

v případě všech znaků s předpisem střední hodnoty jsou v obou skupinách dinasových 

výrobků hodnoty výběrového průměru    již vždy na příznivé straně od normované hodnoty 

G. V takovém případě lze již bez dalšího testování konstatovat, že úroveň znaku požadavek 

jakostní normy splňuje [40]. 
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Tabulka 11  Srovnání jakosti dinasových kamenů pro KB OKK s normou DIN 1089-1 [42] 

DK vs. norma KB OKK DIN 1089-1 Index Rozhodné 

     s n  G Ts, Ti Q číslo  K 

OH 1819 25,9 419          

PZ 21,3 1,15 419 < 24,5       

ZH 2311 4,3 419 <         

PTL 49,6 9,21 277 > 28,0 20,0 3,22 1,60 

DLZ 0,07 0,12 22 <         

ÚŽ T1 1674 5,5 28 > 1640       

SiO2 95,68 0,22 168 > 94,00       

Al2O3 0,44 0,11 168 < 2,00       

Fe2O3 0,70 0,07 168 < 1,00       

CaO 2,75 0,14 168 < 3,00       

ZK 0,4 0,16 148 <   1,5 6,82 1,55 

           
DKD vs. norma KB OKK DIN 1089-1 Index Rozhodné 

     s n  G Ts, Ti Q číslo  K 

OH 1827 19,1 256          

PZ 20,9 0,83 256 < 22,0       

ZH 2312 3,3 256 <         

PTL 50,9 8,98 183 > 35,0 25,0 2,89 1,57 

DLZ 0,08 0,13 15 <         

ÚŽ T1 1672 5,7 27 > 1650       

SiO2 95,71 0,19 110 > 95,00       

Al2O3 0,43 0,11 110 < 1,50       

Fe2O3 0,70 0,05 110 < 1,00       

CaO 2,73 0,14 110 < 3,00       

ZK 0,4 0,17 110 <   1,5 6,24 1,52 

           
DKS vs. norma KB OKK DIN 1089-1 Index Rozhodné 

     s n  G Ts, Ti Q číslo  K 

OH 1861 15,8 35          

PZ 19,4 0,66 35 < 22,0       

ZH 2310 3,1 35 <         

PTL 59,3 7,35 29 > 45,0 30,0 3,99 1,33 

DLZ -0,10   1 <         

ÚŽ T1 1675 5,3 5 > 1650       

SiO2 95,92 0,14 22 > 95,00       

Al2O3 0,40 0,08 22 < 1,50       

Fe2O3 0,68 0,08 22 < 1,00       

CaO 2,59 0,10 22 < 3,00       

ZK 0,4 0,14 21 <   1,5 8,19 1,27 

V případě hodnocení jakosti podle AQL situace tak jasná nebývá. Hodnoty 

rozhodného čísla K pro všechny takto hodnocené znaky byly pro příslušné rozsahy výběrů 

vzorků stanoveny podle vztahů uvedených v příloze C normy ČSN ISO 5022. Po srovnání 

těchto rozhodných čísel s hodnotami indexů kvality Q je zřejmé, že i v tomto směru dinasové 

výrobky pro KB NHO (KB č. 4 KJŠ) i pro KB OKK splnily požadavky příslušné jakostní 

normy [40]. 

Jako nepřípustný se může jevit pouze obsah zbytkového křemene ve výrobcích všech 

jakostí pro KB NHO a tedy i pro KB č. 4 KJŠ z období let 1990–1992. Norma PNK 72 6432 

však tento znak jakosti neřadila mezi znaky hlavní a upřednostňovala před ním v době její 

platnosti alternativní znak DLZ – dodatečné lineární změny pálením při 1 500 °C/2 hod. Ten 

u všech tří jakostí dinasu dle uvedené normy vyhověl. 
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5.4   Suroviny pro výrobu dinasových staviv 

Před vlastním porovnáváním vlastností dinasů pro KB NHO a pro KB OKK je na 

místě uvést, že výroba v obou srovnávaných obdobích byla založena na různé surovinové 

základně. Křemence pro výrobu dinasových staviv v letech 1990–1992  pocházely z lokality 

Lahošť-Jeníkov (Česká republika). V případě současné produkce (resp. produkce v letech 

2008–2010) jsou ve výrobě zpracovávány křemence z lokality Mirna (Slovinsko) [44]. 

Křemence Lahošť-Jeníkov 

Jedná se o jemnozrnné a střednězrnné krystalické křemence s převahou primárních zrn 

o velikosti 0,15–0,25 mm, která byla zpevněna při vzniku chemickým pochodem. Tmel je 

křemičitý, omezeně se vyskytuje jen na styčných plochách mezi zrny křemene. Transformace 

křemene při výpalu vyžaduje použití mineralizátorů. Primární zrna křemene vykazují rychlou 

přeměnu na cristobalit, spojenou s rozpadem struktury [44]. 

Křemence Mirna 

Tyto křemence masívní struktury byly při vzniku zpevněny především tektonicky. 

Tmel je tvořen mikrokrystalickým křemenem, velikostně do 10 μm. Charakteristickým rysem 

křemenců Mirna je rychlá transformace na cristobalit bez potřeby intenzívní mineralizace. 

Snadno dosahují úplné přeměny, s minimálním nárůstem [44]. 

5.5   Srovnání vlastností dinasu pro KB NHO a pro KB OKK 

Tabulka 12  F-test a t-test normovaných jakostních znaků dinasových kamenů 

 

Pro porovnání vlastností dinasových výrobků z let 1990–1992 a 2008–2010 byly 

provedeny statistické testy hypotézy o rovnosti výběrových průměrů (t-testy) znaků 
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jednotlivých korespondujících druhů a souhrnů všech pozorovaných hodnot u znaků 

s minimálními rozdíly mezi jakostními požadavky podle příslušných jakostních norem. Těmto 

testům předcházely F-testy významnosti rozdílů mezi rozptyly. Vstupní hodnoty a výsledky 

těchto testů provedených na hladině významnosti  = 0,01 jsou uvedeny v tabulce 12. Zeleně 

zvýrazněné číselné hodnoty ve sloupcích    a s (tabulka 12) u dinasu pro OKK znamenají lepší 

úroveň, červené zvýraznění značí naopak nižší úroveň hodnoceného parametru proti stavu 

v minulosti [43]. 

5.5.1   Obsah hlavních složek 

Stejně jako jiné žárovzdorné materiály i dinas představuje vícesložkovou soustavu, ve 

které kromě základní složky, oxidu křemičitého, který je nositelem žárových vlastností 

dinasu, vystupují v malých množstvích ještě další složky. Ty vytvářejí s SiO2 nízkotající 

eutektika, čímž zhoršují žárové vlastnosti výrobků. 

Z výsledků uvedených testů vyplývá, že kromě CaO jsou obsahy ostatních 

sledovaných chemických složek u dinasu vyrobeného pro potřeby OKK významně 

příznivější. Rovněž celková chemická čistota dinasových výrobků pro OKK je i přes zvýšený 

obsah CaO významně vyšší, proto lze očekávat od tohoto dinasu vyšší odolnost vůči 

chemické korozi a především lepší termomechanické vlastnosti, tj. příznivější chování v žáru 

pod zatížením. 

Podstatně nižší obsah Fe2O3 v dinasu pro OKK souvisí zřejmě s jeho výrobou z jiné 

suroviny (kryptokrystalické křemence Mirna). Tyto křemence nevyžadují pro dosažení 

vysokého stupně přeměny při výpalu výrobků tak výraznou mineralizaci oxidy železa jako 

v minulosti zpracovávané krystalické křemence z lokality Lahošť-Jeníkov. 

5.5.2   Fázové složení 

Chemický rozbor poskytuje informaci o průměrném zastoupení jednotlivých 

chemických složek v materiálu, ale neříká nic o jejich rozložení v heterogenní soustavě, 

kterou dinas představuje. Pro posouzení technických vlastností dinasu mají velký význam 

poznatky o formě jejich přítomnosti a rozložení ve hmotě. Tyto informace se získávají 

fázovou analýzou. 

Při kontrole jakosti dinasu se stanovuje fázovou analýzou pouze obsah zbytkového 

(nepřeměněného) křemene ve výrobcích. Přímým porovnáním průměrných hodnot tohoto 

znaku (tabulka 12) je zřejmá odlišná a výrazně nižší úroveň obsahu ZK u dnešního dinasu, 

což plně potvrzuje výsledek statistického testu. Rozložení obsahu ZK v dinasu vyrobeném pro 

KB OKK ilustruje graf na obrázku 10. 

Uvedený rozdíl v obsahu ZK opět souvisí se změnou surovinové základny pro výrobu 

dinasu ve svitavském závodě v minulosti (křemence Lahošť-Jeníkov) a dnes (křemence 

Mirna). Z praktického hlediska lze na základě nízkých hodnot ZK u dinasu pro KB OKK 

očekávat téměř nulový nárůst zdiva v případě jeho nekontrolovaného přehřátí během provozu 

na příliš vysokou teplotu a tím i lepší stabilitu pecní konstrukce. 

V průběhu ohřevu dochází v dinasu k fázovým přeměnám oxidu křemičitého (obr. 7), 

které určují jeho dilatační chování a další projevy při vysokých teplotách. Získávání 

podrobnějších informací o fázovém složení není zahrnuto do normou stanovených 

přejímacích zkoušek, proto od dinasových výrobků pro KB NHO nejsou k dispozici. Jsou 

však součástí souboru sledovaných jakostních parametrů dinasových výrobků pro OKK. 

Podle výsledků zpracování uvedeného souboru v tabulce 12, převládá ve struktuře dnes 
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vyráběného dinasu mírně tridymit, při obsahu cristobalitu od 30–50 %. Na základě 

dostupných informací lze předpokládat, že poměr těchto krystalických fází mohl být podobný 

i v dinasu pro KB NHO. 

 

Obr. 10  Histogram relativní četnosti a normální rozdělení ZK v dinasu pro KB OKK 

 

Obr. 11  Histogram relativní četnosti a normální rozdělení ZH dinasu pro KB OKK (NHO) 

S obsahem ZK v dinasových výrobcích obecně souvisí další vlastnosti, konkrétně 

dodatečné lineární změny pálením (DLZ) a zdánlivá hustota (ZH). Tyto jakostní znaky 
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uvedené v normě PNK 72 6432 sloužily v době její platnosti jako indikátory obsahu 

zbytkového křemene, jehož stanovení fázovou analýzou se v letech 1990–1992 v České 

republice ještě běžně neprovádělo. 

Srovnání hodnot DLZ a ZH vychází stejně jako v případě obsahu zbytkového 

křemene. V obou případech jsou tyto znaky výrazně příznivější u dinasových výrobků pro 

OKK. Zkouška DLZ se ale dnes již běžně neprovádí. Její hodnoty u dinasu pro OKK jsou 

výsledkem orientačních zkoušek, které jsou výrobcem v omezeném stavu stále ještě 

prováděny a jsou součástí poskytnutého kompletního souboru dat od dinasu pro OKK. 

Výsledky zkoušek zdánlivé hustoty dinasu pro KB OKK jsou pro ilustraci znázorněny 

v grafu na obrázku 11. 

5.5.3   Termomechanické vlastnosti  

Dinasové kameny jsou ve vyzdívkách KB vystaveny působení vnějších sil, které 

v nich vyvolávají napětí. Ta mohou způsobovat při vysokých teplotách nevratné deformace 

projevující se změnou tvaru kamenů, což ohrožuje stabilitu konstrukce baterie. Běžnou 

zkouškou pro hodnocení termomechanického chování dinasu je únosnost v žáru (dříve 

odolnost proti deformaci v žáru při zatížení), zkoušená dle normy ČSN EN 993–8 (dříve dle 

ČSN 72 6015). 

Z výsledku provedeného statistického testu vyplývá neshoda střední hodnoty odolnosti 

proti deformaci v žáru při zatížení (ODŽ) dinasu pro KB NHO a únosnosti v žáru (ÚŽ) dinasu 

pro KB OKK (tabulka 12). Nižší ÚŽ dinasu pro KB OKK proti ODŽ dinasu pro KB NHO je 

patrná i z grafického znázornění polohy obou srovnávaných znaků na obrázku 12. 

 

Obr. 12  Histogram a normální rozdělení ÚŽ (ODŽ) dinasu pro KB OKK (NHO) 

Termomechanické chování dinasu je ovlivňováno chemickým složením a strukturou. 

Jeho deformace při vysokých teplotách souvisí se vznikem tekuté fáze v jeho struktuře. Z toho 
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vyplývá, že nejvyšších termomechanických parametrů lze u dinasu dosáhnout jen při použití 

velmi čistých surovin s co nejnižším obsahem složek přispívajících k tvorbě taveniny. Podle 

výše uvedených rozdílů v chemickém složení porovnávaných výrobků by se tedy daly 

očekávat lepší charakteristiky termomechanického chování u dinasu pro OKK. Opačný 

výsledek srovnání má jednoduché vysvětlení. 

Princip zkoušek ÚŽ a ODŽ je v obou případech stejný. Měří se deformace tělíska ze 

zkoušeného materiálu vystaveného konstantnímu tlakovému zatížení při rovnoměrně se 

zvyšující teplotě až do dosažení dostatečného stupně deformace nebo do rozrušení. 

Zaznamenávají se teploty v okamžiku dosažení normou stanovené deformace. U obou 

zkoušek existují rozdíly v charakteru atmosféry (oxidační při stanovení ÚŽ, redukční 

v případě ODŽ), v přesnosti měření průběhu deformace (mechanickým přenosem délkových 

změn u zkoušky ODŽ dle ČSN 72 6015) a ve způsobu měření teploty (na povrchu zkušebního 

tělíska dle staré normy ČSN 72 6015, v geometrickém středu tělíska dle normy ČSN EN 993-

8). V důsledku těchto rozdílů jsou naměřené teploty deformace při zkoušce ODŽ obvykle 

vyšší než při stanovení ÚŽ [45], [47]. 

Jakostní norma pro koksárenský dinas DIN 1089-1 uvádí vedle únosnosti v žáru ještě 

další znak charakterizující termomechanické chování, a sice tečení v tlaku. Při této zkoušce se 

měří jako funkce času deformace zkušebního tělíska vystaveného při konstantní teplotě 

konstantnímu tlakovému zatížení (stanovení dle ČSN ISO 3187). Jedním z hodnotících znaků 

podle normy DIN je pak deformace zkušebního tělíska mezi 5. a 25. hodinou výdrže na 

zkušební teplotě, v normě označovaná Z5-25 [46]. 

5.5.4   Kritéria hutnosti 

Nedílnou a významnou součástí žárovzdorných keramických materiálů, a tedy i 

dinasu, jsou póry. Jejich přítomnost ve struktuře výrobků ovlivňuje především mechanickou 

pevnost, odolnost proti náhlým změnám teploty a proti korozi, otěruvzdornost, tepelnou 

vodivost a další. Uvedené vlastnosti závisí nejen na množství pórů, ale také na jejich velikosti 

a rozdělení. Základní informace o pórech v materiálu poskytuje měření objemové hmotnosti 

(OH), zdánlivé a skutečné pórovitosti (PZ, SP) a hustoty (ZH, ), souhrnně označované jako 

kritéria hutnosti. 

Významnost kritérií hutnosti pro hodnocení dinasových staviv je zřejmý také 

z přejímek výrobků pro KB NHO a pro KB OKK, při kterých byly zkoušky OH, ZH a PZ 

zařazeny mezi hlavní jakostní znaky. Z výsledků statistických testů ale i z přímého porovnání 

průměrných hodnot OH, ZH a PZ je patrná vyšší úroveň těchto znaků u dinasu jakosti DKN a 

DKD pro KB OKK (tabulka 12). V případě dinasových výrobků jakosti DKS (pro OKK) 

vykazuje vyšší úroveň pouze zdánlivá hustota. Průměrné hodnoty ZP jsou shodné, objemová 

hmotnost naopak vykazuje úroveň nižší. To je však logickým důsledkem nižší hustoty 

materiálu (viz nižší hodnoty ZH) v souvislosti s žádoucím nižším obsahem zbytkového 

křemene, takže nižší střední hodnotu OH zde nelze označit za nedostatek. 

Množství a tvar pórů v dinasových výrobcích a míra jejich zhutnění závisí především 

na čistotě vstupních surovin a technologickém postupu výroby. Celkově příznivější hodnoty 

PZ a vyšší hutnosti dinasových výrobků pro KB OKK je dosaženo výrobou založenou na 

výběru chemicky čistých výchozích surovin (křemence Mirna, SiO2 > 97 %), použití nových 

pojivových a mineralizačních činidel (snížení spotřeby smáčecí vody) a zpracovávání směsí 

s optimalizovanou plynulou granulometrií. K lepšímu zhutnění výlisků, vyšší OH a nižší PZ 

přispívá také přídavek praných křemenných písků do základní směsi kryptokrystalických 

křemenců (zhutnění na základě odlišného tvaru zrn surovin rozdílného typu). 
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5.5.5   Tepelná vodivost 

Důležitou vlastností žárovzdorných materiálů je tepelná vodivost, definována jako 

hustota tepelného toku při daném teplotním gradientu. Je vyjadřována koeficientem tepelné 

vodivosti λ (W.m
-1

.K
-1

). Tepelná vodivost závisí především na pórovitosti a fázovém složení 

žárovzdorných materiálů. Obecně její hodnota stoupá s klesající pórovitostí. 

Přesto, že se jedná o důležitou termofyzikální vlastnost, není její sledování vzhledem 

k přístrojové a časové náročnosti běžnou záležitostí a v ČR je její měření omezeno jen na 

několik specializovaných pracovišť. S ohledem na velice úzký vztah tepelné vodivosti a 

pórovitosti a při přibližně shodném fázovém složení dinasových kamenů vyráběných 

v minulosti a dnes je možné vzhledem k příznivějším hodnotám PZ očekávat u dinasu pro 

OKK i vyšší tepelnou vodivost. 

5.5.6   Pevnost v tlaku 

Jako čtvrtý hlavní jakostní znak byla při přejímkách dinasových kamenů hodnocena 

pevnost v tlaku. Tato veličina je v přímém vztahu k hutnosti a pórovitosti a je velice důležitá 

z hlediska odolnosti stěn a podlah komor proti otěru koksem při jeho vytlačování. Náležitá 

pozornost je hodnotám PTL věnována také v jakostních normách pro přejímku dinasových 

staviv. Jak v PNK 72 6432, tak v DIN 1089-1 jsou pro tento znak předepsány nejen 

garantované stření hodnoty, ale i dolní toleranční meze. 

Přímé porovnání průměrných hodnot PTL jednotlivých korespondujících druhů dává 

podobný výsledek jako v případě kritérií hutnosti. Vyšší hodnoty PTL vykazují výrobky 

jakosti DKN a DKD pro KB OKK. V případě jakosti DKS je úroveň tohoto znaku nižší oproti 

v minulosti vyráběným stavivům, přesto s rezervou splňuje požadavek jakostní normy DIN 

1089-1. 

5.6   Shrnutí 

Podle výsledků zkoušek hlavních znaků jakosti i dalších doplňkových zkoušek splňují 

obě skupiny dinasových výrobků (pro KB NHO i pro KB OKK) požadavky příslušejících 

jakostních norem. 

Na základě provedených statistických testů lze říci, že u dinasových výrobků pro OKK 

(dodávka staviva 2008–2010) vykazuje naprostá většina srovnávaných znaků vyšší úroveň, a 

to jak po stránce průměrných hodnot, tak po stránce rozptylu (směrodatných odchylek). 

Za nejvýraznější lze považovat rozdíl v obsahu zbytkového křemene. Jeho téměř 

nulové hodnoty u dnešního dinasu zaručují objemovou stálost výrobků při vysokých 

teplotách, ovlivňující příznivě stabilitu konstrukce. Vyzvednout je třeba také vyšší hutnost a 

s ní související předpokládanou vyšší tepelnou vodivost v případě dinasu pro KB OKK. 
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6   PRŮZKUM VLASTNOSTÍ DINASOVÝCH KAMENŮ PO 

DVACETILETÉ EXPLOATACI VE STĚNĚ KOKSOVACÍ 

KOMORY KB Č. 4 KOKSOVNY JAN ŠVERMA 

V letech 1989 a 1990 proběhla generální oprava KB č. 4 KJŠ. Dodavatelem 

dinasového zdiva pro tuto generální opravu byl svitavský závod MŠLZ Velké Opatovice 

(dnešní P-D Refractories CZ, a. s.). Od najetí v roce 1990 byla KB č. 4 v nepřetržitém 

provozu (s výjimkou měsíční odstávky zapříčiněné povodní v červenci 1997) až do odstavení 

v prosinci 2010. 

Po odstavení a vychladnutí zdiva KB č. 4 se naskytla příležitost k získání vzorků 

použitých dinasových výrobků, na jejichž základě byly zkoumány pochody, které probíhají 

v dinasovém zdivu topných stěn koksovacích komor během mnohaletého provozu. 

6.1   Odběr vzorků a program zkoušek 

Vzorky dinasových kamenů byly odebrány z topné stěny 411 z místa vyznačeného 

v příloze 9. Jednalo se o dva běhouny, které byly rozřezány na části označené „K“ (na straně 

koksu) a „T“ (na straně topného kanálku). Všechna zkušební tělíska a laboratorní vzorky se 

připravovaly z částí co nejblíže pracovnímu povrchu. Ze vzorku K, přímo ze styčné plochy 

dinasového staviva s uhelnou (koksovou) vsázkou, byl odebrán vzorek KK. 

S cílem získat co největší počet vypovídajících informací a na základě přejímacích 

protokolů nových dinasových výrobků byl pro použité dinasové kameny zpracován 

následující program zkoušek: 

 kritéria hutnosti - OH, ZH, PZ, (8 x K, 8 x T), 

 měrná hmotnost (hustota), (4 x K, 4 x T), 

 pevnost v tlaku (8 x K, 8 x T), 

 chemický rozbor (2 x K, 2 x T, 1 x KK), 

 ztráta žíháním, 

 mikroanalýza obrazu a chemického složení, 

 fázová analýza (2 x K, 2 x T, 1 x KK), 

 teplotní roztažnost (2 x K, 2 x T). 

Výsledky těchto zkoušek pak byly porovnávány s jakostními parametry dinasových 

kamenů dodaných pro GO KB č. 4 (resp. pro GO KB č. 1 a 2 NHO). 

6.2   Makroskopický popis vzorků použitých dinasových kamenů 

Po rozřezání obou běhounů bylo možno konstatovat, že podle barvy 

i makroskopického uspořádání struktury jsou si jednotlivé vzorky dinasových kamenů velmi 

podobné. Všechny měly stejnoměrné tmavě okrové zabarvení řezných ploch a relativně 

jemnozrnnou strukturu s docela četným výskytem pravidelně rozptýlených bělavých zrn 

o velikosti do 2 mm. 

Rozdíl v zabarvení i struktuře byl patrný jen v krajních vrstvách vzorků do hloubky 

cca 6 mm, které přicházely do styku s topným plynem, resp. s koksem (obr. 13, 14). Hranice 

mezi krajními vrstvami a tělem dinasové cihly jsou nevýrazně difuzní. Tmavé zabarvení 

povrchové vrstvy kamenů z koksové strany by mohlo být zapříčiněno látkami pronikajícími 

do dinasu z uhlí a koksu během koksovacího procesu. Světlou vrstvu a hladký povrch na 
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straně topných kanálků lze vysvětlit zvýšeným podílem pojivové hmoty a vznikem slinuté 

struktury vlivem výrazně vyšších teplot v oxidačním prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Zkušební vzorek T Obr. 14  Zkušební vzorek K 

6.3   Elektronová mikroanalýza a mikroskopický popis vzorků 

Mikroanalýza připravených vzorků byla provedena na řádkovém elektronovém 

mikroskopu PHILIPS XL 30 s rentgenovým spektrometrem EDAX. Tento energiově 

disperzní spektrometr je schopen detekovat prvky v rozsahu C až U s maximálním rozlišením 

3,5 nm při 30 kV. 

Lokální analýzou byl detekován C, Mn a Cr, a to pouze na povrchu dinasové cihly ze 

strany koksu. Mikroanalýza po průřezu cihly od koksové po topnou stranu již přítomnost 

těchto prvků neprokázala (přílohy 10, 11, 12, 13). 

Mikroskopický popis 

Interpretace mikrostruktury zkoumaných vzorků (uvedená níže) a snímků 

z elektronové mikroskopie (přílohy 10, 11, 12, 13) vychází z konzultací s prof. Martincem 

z Ústavu geoniky AVČR. 

Střední (neovlivněná) část dinasové cihly ze strany koksu je tvořena shluky tridymitu 

(až několik mm velká zrna) s tenkými lemy (desetiny mm). Jsou uložené ve sklovité hmotě, 

silně pigmentované opakními minerály. Směrem ke straně topných kanálků je tělo dinasové 

cihly jemnozrnnější (zrna tridymitu menší), větší jsou zrna opakních oxidů v pojivové hmotě. 

Na straně cihly do koksovací komory je patrné silné nabohacení pojivové hmoty 

s póry tmavým pigmentem. Podle výbrusu kontaktní zóny v cihle je možné, že došlo 

k povrchové korozi dinasové hmoty a zvýšení podílu tmavého pigmentu, který není 

mikroskopicky identifikovatelný. Na vnitřním povrchu cihly směrem ke koksovací komoře je 

tenká vrstva tmavé uhlíkaté hmoty. 

V kontaktní zóně na straně topných kanálků dochází k celkovému zjemnění zrna, 

rozpouštění tridymitu a zvýšení podílu pojivové hmoty s dispergovanými oxidy. Je evidentní 

tepelné ovlivnění povrchu dinasové cihly. 
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6.4   Zkoušky vzorků 

Všechny odebrané vzorky použitých dinasových kamenů byly testovány podle 

zpracovaného programu zkoušek ve zkušebnách a laboratořích VŠB-TU Ostrava. 

6.4.1   Kritéria hutnosti 

Stejně jako u přejímek nových dinasových výrobků, byly při testování použitých 

dinasových kamenů jako rozhodující jakostní znaky sledovány: objemová hmotnost (OH), 

zdánlivá pórovitost (PZ) a zdánlivá hustota (ZH). Jejich hodnoty byly stanoveny metodou 

opakovaného vážení suchých a nasycených zkušebních tělísek na vzduchu a ve vodě dle 

vztahů (8), (9), (10). 
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-3
) (8) 

    
      

      
           (%) (9) 

     
  

      
         (kg.m

-3
) (10) 

kde ms je hmotnost suchého vzorku  (kg), 

 mn - hmotnost vzorku nasyceného kapalinou váženého na vzduchu  (kg) 

 mn´ - hmotnost vzorku nasyceného kapalinou váženého v kapalině  (kg), 

 V - hustota kapaliny použité k hydrostatickému vážení  (kg.m
-3

). 

Pro doplnění těchto základních kritérií hutnosti byla stanovena také měrná hmotnost 

v Gay-Lussacově pyknometru dle vztahu (11) a plynovém srovnávacím pyknometru 

PYCNOMATIC ATC společnosti THERMO (přílohy 14, 15, 16, 17). 

    
  

             
         (kg.m

-3
) (11) 

kde m1 je hmotnost vysušeného vzorku  (kg), 

 m2 - hmotnost pyknometru se vzorkem a měrnou kapalinou  (kg), 

 m3 - hmotnost pyknometru s měrnou kapalinou  (kg), 

 x - hustota měrné kapaliny při 20 °C  (kg.m
-3

). 

Ze získaných hodnot měrné hmotnosti a objemové hmotnosti byla dopočtena ještě 

skutečná pórovitost (SP) dle vztahu (12): 

     
    

 
          (%) (12) 

Výsledky měření kritérií hutnosti v porovnání s hodnotami předepsanými normou 

PNK 72 6432 a hodnotami získanými při přejímce dinasových výrobků pro KB č. 1 a 2 NHO  

jsou zaznamenány v tabulce 13. Hodnoty jednotlivých měření kritérií hutnosti jsou uvedeny 

v příloze 18. 
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Tabulka 13  Kritéria hutnosti použitých dinasových kamenů 

 
ukazatel 

OH PZ ZH 
 

SP 
 

Gay-Lussacův PYKNOMATIC 

kg.m-3 % kg.m-3 kg.m-3 % kg.m-3 

PNK 72 6432 

(DKS) 

G  23  
neuvedeno min 17  

max 25 2360 

KB 1 + KB 2 

NHO 

   1820 22,25 2341 

neuvedeno min 1687 19,50 2328 

max 1883 27,80 2363 

Koksová 

strana 

   1839 18,32 2255 2317 20,55 2326 

min 1819 18,17 2229 2313 19,50 2313 

max 1869 18,71 2304 2322 21,25 2340 

Topná  

strana 

   1740 22,56 2251 2289 23,93 2297 

min 1732 22,09 2245 2286 23,63 2288 

max 1745 22,90 2255 2294 24,22 2306 

Pro objasnění strukturních změn vedoucích ke změnám v pórovitosti dinasových 

kamenů během exploatace v KB bylo zajištěno stanovení pórovitosti (velikosti pórů) rtuťovou 

penetrační metodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15  Křivky rozdělení pórů podle velikosti 

Měření byla provedena na zařízení AutoPore IV 9500 V1.06. Výsledky provedených 

měření jsou graficky zobrazeny na obr. 15. Křivky v grafu ukazují relativní objem pórů 

s průměrem menším než daná hodnota. Jsou zde porovnávány křivky rozdělení pórů 

v protilehlých částech téhož kamene ze strany koksu a ze strany topného kanálku. Je zcela 

patrné, že došlo ke zvýšení podílu nejjemnějších pórů z celkové otevřené pórovitosti v částech 

ze strany koksu. 

Změny otevřených pórů – jejich velikost a rozložení – ve směru od povrchů kamenů 

ve styku s koksem k částem u topného kanálku lze vyhodnotit také číselně z výsledků rtuťové 

pórometrie (tabulka 14). 
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Tabulka 14  Charakteristiky velikosti, množství a rozložení pórů 

Vzorek 

Měrný objem 

otevřených 

pórů 

Medián průměrů 

pórů  

(z objemu Hg)  

Pórovitost 

(zdánlivá) 

Objemová 

hmotnost 

cm
3
.g

-1
 μm % g.cm

-3
 

00212 K 0,1028 15,5254 18,4944 1,7982 

00212 T 0,1262 38,0359 21,9187 1,7369 

02012 K 0,1310 15,5254 23,5750 1,7997 

02012 T 0,1321 31,3150 23,4966 1,7790 

Zjištěné skutečnosti svědčí o tom, že ve struktuře dinasu dochází ze strany koksu 

k postupnému uzavírání pórů, které je doprovázeno jejich celkovým zjemňováním. Bez 

podrobnějšího zkoumání mikrostruktury vzorků použitých dinasových kamenů jinými 

vhodnými metodami by o vlastním průběhu procesu bylo možno pouze spekulovat. Může jít o 

dělení větších pórů a postupné přerušování průchodných kanálků částicemi uhlíku, 

vyredukovaných kovů nebo jiných látek. 

6.4.2   Stanovení pevnosti v tlaku 

Pevnost v tlaku představovala u přejímek dinasových výrobků v době GO KB č. 4 KJŠ 

čtvrtý rozhodující jakostní znak. Dostatečná mechanická pevnost výrobků je důležitá zejména 

z hlediska odolnosti stěn KB proti otěru koksem při jeho vytlačování. Proto bylo měření PTL 

zařazeno do programu zkoušek použitých dinasových kamenů. 

PTL se stanovovala na laboratorním lisu BRIO 20/160 Compact LLB 1. Na zkušební 

tělíska o rozměrech 40x40x40 mm působily čelisti lisu rovnoměrně se zvyšující silou 

2 400 N.s
-1

 až do jejich porušení. Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 15. 

Tabulka 15  Srovnání hodnot PTL zkoumaných vzorků s normou a PTL KB č. 1 a 2 

 
PTL (MPa) 

min max průměr 

PNK 72 6432 (DKS) 25 100 30 

KB 1 + KB 2 NHO 22,3 71,1 44,3 

Koksová strana 35,5 45,6 39 

Topná strana 45,7 57,7 51,9 

Z naměřených hodnot je patrné, že i po dvacetiletém zatížení ve stěně koksovací 

komory a neřízeném chladnutí vyzdívky po odstavení KB č. 4, splňují zkoumané dinasové 

kameny požadavek minimální pevnosti v tlaku předepsaný normou PNK 72 6432. 

6.4.3   Chemické složení 

Chemická analýza vzorků hodnoceného dinasu byla provedena metodou RTG 

fluorescenční spektroskopie na přístroji SPECTRO XEPOS new v Centru nanotechnologií 

VŠB-TU Ostrava. Výsledné obsahy prvků jsou přepočteny na oxidy (tabulka 16). 
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Tabulka 16  Výsledky stanovení chemického složení metodou XRFS 

Číslo vzorku CNT 173/12 T 174/12K 320/12 T 321/12K 322/12 

Analyt Jednotka Výsledek 

Na2O % hmot. < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

MgO % hmot. < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Al2O3 % hmot. < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 7,61 

SiO2 % hmot. 95,7 94,7 95,5 94,6 72,7 

P2O5 % hmot. 0,016 0,042 0,015 0,043 0,103 

SO3 % hmot. 0,128 0,139 0,113 0,135 0,46 

K2O % hmot. 0,03 0,042 0,032 0,044 < 0,1 

CaO % hmot. 2,74 2,73 2,72 2,74 0,76 

TiO2 % hmot. 0,029 0,037 0,03 0,033 0,121 

MnO % hmot. 0,007 0,303 0,019 0,109 9,2 

Fe2O3 % hmot. 1,2 1,82 0,927 1,69 5,87 

Ba % hmot. 0,094 0,13       

Cr % hmot.     0,005 0,006 2,66 

V souvislosti s rozdíly pórovitosti použitých dinasových kamenů na straně ve styku 

s koksem a na straně topných kanálků byla vyslovena hypotéza o možnosti účasti cizích částic 

na uzavírání a zjemňování pórů. Také tmavé zabarvení povrchové vrstvy kamenů z koksové 

strany naznačovalo možnou infiltraci materiálu uhlíkem. 

Z výsledků provedených chemických rozborů (přílohy 19, 20) nebyla zjištěna výrazná 

změna obsahu jednotlivých hlavních složek mezi protilehlými povrchy ani infiltrace uhlíku 

z koksu a uhlí do struktury dinasových kamenů. 

Vzorek č. 322/12 představuje tenkou povrchovou vrstvu odebranou z plochy 

dinasového kamene přicházející do styku s uhlím a koksem. Chemickou analýzou byly ve 

vzorku prokázány zvýšené obsahy Al2O3, TiO2, MnO, Fe2O3, Cr. Zřejmě se jedná o úsady, 

které se na stěnách koksovacích komor vytvářely ze vsázkového uhlí během celého 

dvacetiletého provozu KB. Stopová množství těchto látek byla identifikována také ve 

zkoumaných dinasových kamenech. Je pravděpodobné, že jemné částice oxidů kovů se 

podílejí na zabarvení povrchové vrstvy kamenů a na uzavírání otevřených pórů ze strany 

koksu. 

Příčinou vyšší hodnoty Al2O3 ve vzorku č 322/12 může být používání 

křemičitohlinitých směsí při torkretačních opravách vyzdívek. 

6.4.3.1   Ztráta žíháním 

Ztráta žíháním byla stanovena na vzorku odebraném z tmavě zabarvené krajní vrstvy 

dinasového kamene, která přicházela do styku s uhlím, resp. koksem. Touto metodou lze 

dokumentovat přítomnost spalitelných, tedy uhlíkatých sloučenin penetrovaných do 

keramického materiálu. 

Vzorek byl nejprve vysušen do konstantní hmotnosti při 105–110 °C, poté následovalo 

žíhání v elektrické peci při teplotě 1 100 °C. Výpočet ztráty žíháním byl proveden podle (13): 

    
      

  
          (%) (13) 

kde m1 je hmotnost vzorku vysušeného do konstantní hmotnosti  (kg), 
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 m2 - hmotnost vzorku po vyžíhání  (kg). 

Výsledná hodnota ztráty žíháním činila 0,3 %. Vzhledem k tomu, že část vyžíhaného 

hmotnostního podílu představuje také uvolněná krystalická voda, nebyla tudíž ani touto 

zkouškou prokázána výraznější penetrace dinasových kamenů uhlíkem. 

6.4.4   Mineralogické složení 

Se stupněm přeměny křemene na tridymit a cristobalit úzce souvisí řada dalších 

vlastností dinasových výrobků, jako například pórovitost, měrná hmotnost, dodatečné délkové 

změny. Znalost fázového složení zejména obsahu zbytkového křemene má proto zásadní 

význam pro hodnocení jakosti dinasu. Přítomnost jednotlivých krystalických modifikací SiO2 

i jejich kvantita se dnes běžně zjišťuje metodou rentgenové difrakce. 

Obr. 16  RTG difrakční záznam vzorků 02012 T a 02012 K 

Mineralogický rozbor zkoumaných vzorků byl realizován v Centru nanotechnologií 

VŠB-TU Ostrava na přístroji Bruker D8 Advance, vybaveném pozičně citlivým detektorem 

VANTEC. Jako zdroj rentgenového záření byla použita kobaltová lampa žhavená za 

podmínek U = 35 kV, I = 24 mA. K určení poloh difrakcí na získaných difraktogramech byl 

použit software DIFFRACplus BASIC (Brucker AXS).  
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Obr. 17  RTG difrakční záznam vzorku 02112 KK 

Z jednotlivých RTG difrakčních záznamů (obr. 16, 17, přílohy 21, 22) je patrné, že 

v průběhu exploatace dinasových kamenů ve stěně komory došlo k výrazné přeměně 

cristobalitu a zbytkového křemene ve prospěch tridymitu. Tato krystalická fáze silně 

převažuje ve všech zkoumaných vzorcích. Přítomnost zbytkového křemene byla zjištěna 

u vzorků ze strany koksu. Ze strany topných kanálků je u obou vzorků téměř nulová (tabulka 

17). 

Tabulka 17  Fázové složení krystalického podílu zkoumaných vzorků 

Č. vzorku 

Fáze 

00212 K 00212 T 02012 K 02012 T 02112 KK 

% % % % % 

Tridymit 93 100 92 96 69 

Cristobalit 3 0 6 3,5 12 

Křemen 4 0 2 0,5 4 

MnO0,43Fe2.57O3 - - - - 15 

Ve vzorku 02112 KK byl identifikován kromě základních krystalických fází 

(tridymitu, crystobalitu, křemene) ještě směsný oxid manganu a železa (tabulka 17, obr. 17). 

Protože v ostatních zkoušených vzorcích detekován nebyl, je možno konstatovat stejně jako 

v případě chemického složení, že tato fáze pochází ze vsázkového uhlí. 
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6.4.5   Teplotní roztažnost 

Objemové změny, kterými jsou doprovázeny jednotlivé modifikační přeměny SiO2 při 

změnách teploty, určují délkovou roztažnost dinasových výrobků. K nejvýraznějším 

objemovým změnám (cca 14–17 %) dochází při trvalé rekonstrukční přeměně  křemene na 

 tridymit a  cristobalit. Ta by však měla být ukončena již při výrobě dinasu a u finálních 

výrobků se projevuje jen v rozsahu odpovídajícím obsahu nepřeměněného zbytkového 

křemene (viz v předchozím textu). Hodnoty délkových změn hotových dinasových výrobků 

pak tedy přímo souvisejí v podstatě jen s obsahem dalších dvou modifikací SiO2 a jejich 

vratnými (displacivními) modifikačními přeměnami (dle schématu na obr. 7). 

Měření teplotní roztažnosti bylo realizováno na dilatometru Netzsch DIL 402 C na 

Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Rychlost vzestupu teploty 

činila 3 K.min
-1

. Zkušební tělíska o rozměrech cca 5x5x20 mm byla měřená pod ochrannou 

atmosférou Ar a byla srovnávána s etalonem z Al2O3. 

Obr. 18  Závislost koeficientu teplotní roztažnosti a délkové změny na teplotě vzorku 

00212 K 

Důležitou součástí měření dilatačních vlastností dinasových výrobků je křivka 

závislosti koeficientu teplotní roztažnosti (KTR) na teplotě (obr. 18, 19, příloha 23). Píky na 

této křivce objasňují průběh a intenzitu význačných objemových změn, ke kterým v materiálu 

při zvyšování teploty dochází. Proto je dilatometrický rozbor vhodný pro posouzení 

celkového stupně přeměny křemene ve výrobcích a lze z něj orientačně zjistit přítomnost 

jednotlivých modifikací SiO2 ve struktuře dinasu. 

Z grafů závislosti koeficientu teplotní roztažnosti a délkové změny na teplotě je patrná 

přeměna nízkoteplotních forem tridymitu a cristobalitu na vysokoteplotní (obr. 18, 19, 20, 

příloha 23). Přeměna tridymitu  na  tridymit probíhá při 117 °C,  tridymit se mění na  
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tridymit při 163 °C a ke změně cristobalitu  na cristobalit  dochází v rozmezí teplot 200–

270 °C. Výška píků KTR v jednotlivých grafech vcelku dobře koresponduje se zjištěnými 

rozdíly ve fázovém složení materiálu použitých dinasových běhounů ze strany koksovací 

komory a ze strany tepelného zdroje. Rozdílné fázové složení použitých dinasových cihel 

(tabulka 17) na straně koksu a na straně topných kanálků je patrné také z obr. 20. Absence 

cristobalitu ve vzorku 00212 T se projevuje nižšími hodnotami délkových změn během 

ohřevu oproti délkovým změnám vzorku 00212 K. 

Obr. 19  Závislost koeficientu teplotní roztažnosti a délkové změny na teplotě vzorku 00212 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20  Teplotní roztažnost vzorků 00212 T a 00212 K 
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Displacivní přeměna  křemene na  křemen při teplotě 573 °C (obr. 7) je spojená se 

změnou objemu přibližně o 0,9 %. Vzhledem k nízkým obsahům zbytkového křemene ve 

zkoumaných vzorcích (max. 4 %) se tato přeměna na křivkách jejich teplotní roztažnosti 

u žádného z nich zřetelně neprojevila. 

6.5   Shrnutí 

Z výsledků provedených laboratorních zkoušek je zřejmé, že během provozu 

koksárenské baterie dochází v dinasových kamenech k výrazným změnám struktury. V celém 

objemu cihel a obzvláště na straně topných kanálků došlo v průběhu mnohaletého 

vysokoteplotního režimu k významné přeměně původních krystalických fází cristobalitu a 

zbytkového křemene na tridymit. Na základě kritérií hutnosti bylo zjištěno, že ze strany koksu 

se postupně uzavírají a zjemňují póry. Pravděpodobnou příčinou tohoto procesu mohou být 

cizí částice vnášené do struktury cihel z koksovací vsázky. 

Z hlediska chemického složení nebyla potvrzena infiltrace dinasových kamenů 

uhlíkem, alespoň ne v takovém rozsahu jak uvádí některé dřívější výzkumy, nebo jak bylo 

očekáváno podle zabarvení povrchové vrstvy kamenů na straně koksovací komory. 

Zjištění vyplývající z provedených zkoušek vedou k závěru, že i po dvacetileté 

exploataci ve stěně koksárenské baterie splňují zkoumané dinasové kameny jakostní 

požadavky normy PNK 72 6432 pro původní materiál. 
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7   ZÁVĚR 

Rozvoj technologie výroby koksu se v současnosti ubírá cestou zdokonalování 

konstrukce výrobních zařízení a zvyšování výrobnosti koksárenských baterií. 

Možnosti tohoto rozvoje úzce souvisí s jakostí hlavního vyzdívkového keramického 

materiálu pro konstrukci pecí, kterým je dinas. Jeho vlastnosti musí být na takové úrovni, aby 

umožňovaly dosažení požadované mnohaleté životnosti zařízení, s příznivými ekonomickými, 

energetickými a ekologickými ukazateli. 

Výrobci dinasu se snaží na základě požadavků provozovatelů průběžně zlepšovat 

parametry svých výrobků, a to i nad rámec mezinárodně uznávaných standardů jakosti. 

Platnost tohoto tvrzení je podložena výsledky kapitoly č. 5 této práce, ve které byly 

konfrontovány dvě skupiny dinasových kamenů, vyráběných v různých časových obdobích ve 

svitavském závodě firmy P-D Refractories CZ, a. s. 

Z provedené konfrontace vyplývá, že souborem přijatých optimalizačních opatření ve 

výrobě dinasu se producentu podařilo výrazně zlepšit jeho jakostní ukazatele. U současné 

produkce dinasu bylo dosaženo zlepšení parametrů kritérií hutnosti, lepších 

termomechanických vlastností a zejména se výrazně snížil obsah zbytkového křemene oproti 

výrobkům z let 1990–1992. Proto se pro výstavbu koksárenských baterií jeví jako vhodnější 

dinasové kameny vyráběné v současnosti. 

Předmětem práce bylo také zkoumání použitých dinasových kamenů z odstavené 

koksárenské baterie č. 4 koksovny Jan Šverma. Na základě provedených laboratorních 

zkoušek je patrné, že během přibližně dvacetiletého provozu, kdy byla vyzdívka vystavena 

působení rozličných faktorů, došlo k výrazným změnám struktury kamenů. Ty se projevují 

především uzavíráním a zjemňováním pórů ze strany koksovací komory a téměř dokonalou 

přeměnou původních krystalických fází cristobalitu a zbytkového křemene na straně topných 

kanálků. Je nutno konstatovat, že zaznamenané změny sledovaných vlastností použitých 

dinasových výrobků nepředstavují omezení pro delší použití tohoto materiálů v původním 

místě určení. 
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PŘÍLOHY 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Množství vyrobeného koksu v letech 1946–1985 v hutních koksovnách a v OKK udávané 

v tisících tunách/rok [1]. 

  

rok hutě OKK 

1946    771 1 442 

1947 1 213 2 078 

1948 1 470 2 892 

1949 1 525 3 238 

1950 1 565 3 347 

1951 1 744 3 157 

1952 2 025 3 515 

1953 2 500 3 357 

1954 2 601 3 514 

1955 3  015 3 369 

1956 3 136 3 588 

1957 3 463 3 395 

1958 3 376 3 337 

1959 4 000 3 231 

1960 3 767 3 069 

1961 5 021 3 002 

1962 5 341 3 070 

1963 5 730 3 119 

1964 5 793 3 262 

1965 6 042 3 136 

1966 6 277 2 974 

1967 6 241 2 933 

1968 6 430 3 014 

1969 6 751 3 257 

1970 6 899 3 344 

1971 7 124 3 325 

1972 7 347 3 331 

1973 7 301 3 529 

1974 7 254 3 644 

1975 7 204 3 699 

1976 7 149 3 744 

1977 7 121 3 741 

1978 7 039 3 746 

1979 6 720 3 738 

1980 6 592 3 731 

1981 6 644 3 680 

1982 7 050 3 517 

1983 7 005 3 335 

1984 7 561 2 740 

1985 7 343 2 894 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Množství vyrobeného koksu v letech 1986–1995 v hutních koksovnách a v OKK  a v letech 

1996–2010 společné údaje pro hutní koksovny a OKK udávané v tisících tunách/rok [1]. 

 

 

rok hutě OKK 

1985 7 343 2 894 

1986 7 188 2 903 

1987 7 586 3 000 

1988 7 656 2 930 

1989 7 628 2 519 

1990 7 203 2 422 

1991 6 428 2 176 

1992 5 858 2 001 

1993 5 461 1 686 

1994 5 319 1 749 

1995 5 028 1 795 

 
hutě + OKK 

1996 4 895 

1997 4 766 

1998 4 321 

1999 3 327 

2000 3 419 

2001 3 323 

2002 3 336 

2003 3 367 

2004 3 337 

2005 3 227 

2006 3 231 

2007 3 063 

2008 3 206 

2009 2 172 

2010 2 396 

  

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Legenda k tabulkám příloh č. 4, 5, 6, 7 a 8 

 

 

 
OH 

 

objemová hmotnost 

 
ZP 

 

pórovitost zdánlivá 

 
ZH 

 

zdánlivá hustota 

 
PTL 

 

pevnost v tlaku 

 
DLZ 

 

dodatečná lineární změna resp. trvalá délková změna pálením při 

1500°C/2 h 

RuL To,5 

 

únosnost v žáru (Refractoriness under Load) dle normy ČSN EN ISO 

1893 (náhrada ODŽ dle normy ČSN 72 6015), teplota při deformaci 

vzorku 0,5 % 

RuL T1 

 

dtto, teplota při deformaci vzorku 1 % 

Creep Z5-25 

 

deformace tečením mezi 5. a 25. hodinou zkoušky dle normy ČSN EN 

993 - 9 při teplotě 1450°C a zatížení 0,2 MPa 

 
SiO2 

 

obsah (vyznačené) chemické složky 

 
Al2O3 

 

" 

 
TiO2 

 

" 

 
Fe2O3 

 

" 

 
CaO 

 

" 

 

MgO 

 

" 

 
Na2O 

 

" 

 
K2O 

 

" 

 
ZK 

 

obsah zbytkového křemene 

 
CR 

 

obsah tridymitu 

 
TR 

 

obsah cristobalitu 

 

ODŽ  tr 

 

odolnost proti deformaci v žáru při zatížení dle normy ČSN 72 6015, 

teplota rozrušení 

 

ZK 

 

obsah zbytkového křemene 

 

μg, G 

 

garantovaná hodnota znaku jakosti pro průměr 

 

Ti 

 

dolní toleranční mez znaku jakosti 

 

Ts 

 

horní toleranční mez znaku jakosti 

 

n 

 

rozsah výběru = počet zkoušených vzorků 

 

X´ 

 

výběrový (aritmetický) průměr 

 

Sx 

 

výběrová směrodatná odchylka 

 

X min. 

 

nejnižší zjištěná hodnota znaku ve výběru 

 

X max. 

 

nejvyšší zjištěná hodnota znaku ve výběru 

 

S  

 

součet pozorovaných hodnot znaku ve výběru (směrodatná výběrová 

odchylka) 

    



 

 

OH PZ ZH PTL DLZ ODŽ  tr SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ZK

kg.m
-3 % kg.m

-3 MPa % °C % % % % %

PNK průměr μg <24,5 >23,0 >1640 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 18,0 16,0

PNK maximum Ts 27,0 2360 100,0 0,8 6,0

průměr X´ 1801 23,09 2343 36,25 0,36 1672 94,49 0,52 1,04 2,61 5,20

sm. odchylka Sx 30,28 1,24 7,44 8,74 0,26 8,21 0,41 0,13 0,18 0,20 3,73

minimum Xmin 1698 19,78 2329 18,40 0,01 1660 93,30 0,21 0,72 2,30 0,80

maximum Xmax 1882 27,37 2380 63,20 1,22 1690 95,63 0,84 1,65 3,20 16,80

počet zkoušek n 288 288 288 288 64 32 64 64 64 64 64

PNK průměr μg <23,0 >30,0 >1650 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 17,0 25,0

PNK maximum Ts 25,0 2360 100,0 0,8 6,0

průměr X´ 1829 21,85 2341 45,68 0,21 1676 94,63 0,49 1,01 2,59 4,37

sm. odchylka Sx 24,86 1,06 3,65 10,01 0,10 10,03 0,29 0,10 0,13 0,17 2,38

minimum Xmin 1757 19,53 2331 22,30 0,07 1650 93,88 0,22 0,66 2,15 1,50

maximum Xmax 1883 24,79 2353 71,10 0,37 1690 95,39 0,73 1,36 3,02 8,38

počet zkoušek n 126 126 126 144 28 14 28 28 28 28 28

PNK průměr μg <20,0 >40,0 >1650 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 30,0

PNK maximum Ts 22,0 2360 0,8 6,0

průměr X´ 1896 19,05 2342 70,82 0,29 1695 94,97 0,49 0,79 2,38 4,80

sm. odchylka Sx 14,72 0,56 5,08 8,06 0,14 7,07 0,15 0,02 0,02 0,08 2,94

minimum Xmin 1865 18,41 2333 51,40 0,10 1690 94,59 0,45 0,75 2,17 2,40

maximum Xmax 1912 20,18 2353 82,10 0,39 1700 95,36 0,53 0,84 2,58 8,40

počet zkoušek n 18 18 18 18 4 2 4 4 4 4 4

432 432 432 450 96 48 96 96 96 96 96

PŘÍLOHA Č. 4: Statisticky zpracovaná data přejímacích zkoušek dinasu pro KB č. 1 NHO [41]

DKP

P - D Refractories CZ Podle PNK 72 6432  (1988) Dinasové výrobky pro KB 1 NHO   (1990)

druh 

jakosti
ukazatel

DKR

DKS

počet zkoušek celkem  



 

 

Podle PNK 72 6432  (1988)

OH PZ ZH PTL DLZ ODŽ  tr SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ZK

kg.m
-3 % kg.m

-3 MPa % °C % % % % %

PNK průměr μg <24,5 >23,0 >1640 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 18,0 16,0

PNK maximum Ts 27,0 2360 100,0 0,8 6,0

průměr X´ 1778 24,07 2341 27,73 0,27 1683 94,96 0,54 0,89 2,75 2,82

sm. odchylka Sx 25,40 1,04 6,39 5,49 0,15 5,55 0,35 0,10 0,08 0,17 2,08

minimum Xmin 1683 21,11 2327 13,70 0,04 1675 94,36 0,39 0,82 2,36 0,00

maximum Xmax 1854 28,17 2362 46,90 0,78 1690 95,18 0,65 1,07 3,01 10,08

počet zkoušek n 234 234 234 234 56 27 56 56 56 56 56

PNK průměr μg <23,0 >30,0 >1650 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 17,0 25,0

PNK maximum Ts 25,0 2360 100,0 0,8 6,0

průměr X´ 1814 22,52 2341 43,12 0,27 1686 95,31 0,60 0,87 2,70 4,54

sm. odchylka Sx 23,93 0,96 5,92 6,62 0,16 4,39 0,32 0,14 0,13 0,24 2,67

minimum Xmin 1687 20,68 2328 25,60 0,00 1680 94,77 0,42 0,67 2,34 0,02

maximum Xmax 1865 27,82 2363 58,80 0,71 1695 95,97 0,58 1,27 3,27 10,03

počet zkoušek n 180 180 180 162 36 18 36 36 36 36 32

PNK průměr μg <20,0 >40,0 >1650 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 30,0

PNK maximum Ts 22,0 2360 0,8 6,0

průměr X´ 1890 19,52 2350 63,60 0,24 1693 94,93 0,68 1,04 2,75 3,60

sm. odchylka Sx 14,99 0,53 5,19 8,79 0,06 3,54 0,18 0,04 0,07 0,06 1,43

minimum Xmin 1865 18,58 2343 41,50 0,13 1690 94,84 0,64 0,97 2,67 1,65

maximum Xmax 1921 20,38 2359 75,10 0,31 1695 95,15 0,71 1,10 2,77 5,04

počet zkoušek n 14 14 14 14 4 2 4 4 4 4 4

428 428 428 410 96 47 96 96 96 96 92počet zkoušek celkem

PŘÍLOHA Č. 5: Statisticky zpracovaná data přejímacích zkoušek dinasu pro KB č. 2 NHO [41]

DKP

druh 

jakosti
ukazatel

Dinasové výrobky pro KB 2 NHO   (1992)P - D Refractories CZ

DKS

DKR

 



 

 

OH PZ ZH PTL DLZ ÚŽ T1 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ZK

kg.m
-3 % kg.m

-3 MPa % °C % % % % %

DIN průměr μg <24,5 >28,0 >1640 >94,5 <2,0 <1,0 <3,0

DIN minimum Ti 20,0

DIN maximum Ts 1,5

průměr X´ 1815 21,45 2311 45,36 1669 95,72 0,40 0,72 2,74 0,46

sm. odchylka Sx 18,88 0,85 5,12 8,48 5,68 0,17 0,09 0,06 0,12 0,16

minimum Xmin 1763 19,20 2280 28,00 1665 95,35 0,29 0,61 2,53 0,20

maximum Xmax 1866 23,70 2330 68,40 1679 95,97 0,61 0,80 2,96 0,80

počet zkoušek n 218 218 218 101 0 9 27 27 27 27 27

DIN průměr μg <22,0 >35,0 >1650 >95,0 <1,5 <1,0 <3,0

DIN minimum Ti 25,0

DIN maximum Ts 1,5

průměr X´ 1829 20,82 2310 48,00 1671 95,64 0,52 0,70 2,71 0,38

sm. odchylka Sx 17,74 0,75 3,40 7,07 2,89 0,21 0,11 0,07 0,14 0,10

minimum Xmin 1776 19,60 2301 35,70 1669 95,29 0,36 0,61 2,56 0,30

maximum Xmax 1861 23,00 2317 61,00 1674 95,91 0,63 0,79 2,91 0,60

počet zkoušek n 74 74 74 35 0 3 8 8,00 8 8 8

DIN průměr μg <22,0 >45,0 >1650 >95,0 <1,5 <1,0 <3,0

DIN minimum Ti 30,0

DIN maximum Ts 1,5

průměr X´ 1871 19,05 2311 62,50 1675 95,93 0,34 0,57 2,74 0,35

sm. odchylka Sx 21,70 0,89 1,77 9,98 0,03 0,08 0,21 0,11 0,21

minimum Xmin 1834 18,20 2307 47,80 1675 95,91 0,28 0,42 2,66 0,20

maximum Xmax 1891 20,60 2313 71,40 1675 95,95 0,39 0,72 2,82 0,50

počet zkoušek n 10 10 10 5 0 1 2 2 2 2 2

PŘÍLOHA Č. 6: Statisticky zpracovaná data přejímacích zkoušek dinasu pro KB č. 10 OKK

DKD

DKS

P - D Refractories CZ Podle DIN 1089 - 1  (1995) Dinasové výrobky pro KB 10   (2008 - 2010)

druh 

jakosti
ukazatel

DKN

 



 

 

Dinasové výrobky pro KB 1 a 2 NHO   (1990 - 1992)

OH PZ ZH PTL DLZ ODŽ  tr SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ZK

kg.m
-3 % kg.m

-3 MPa % °C % % % % %

PNK průměr μg <24,5 >23,0 >1640 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 18,0 16,0

PNK maximum Ts 27,0 2360 100,0 0,8 6,0

průměr X´ 1791 23,53 2342 32,43 0,32 1677 94,71 0,53 0,97 2,68 4,09

sm. odchylka Sx 30,57 1,25 7,03 8,58 0,22 9,11 0,45 0,12 0,16 0,20 3,28

minimum Xmin 1683 19,78 2327 13,70 0,01 1660 93,30 0,21 0,72 2,30 0,00

maximum Xmax 1882 28,17 2380 63,20 1,22 1690 95,63 0,84 1,65 3,20 16,80

počet zkoušek n 522 522 522 522 120 59 120 120 120 120 120

PNK průměr μg <23,0 >30,0 >1650 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 17,0 25,0

PNK maximum Ts 25,0 2360 100,0 0,8 6,0

průměr X´ 1820 22,25 2341 44,32 0,25 1682 95,01 0,55 0,93 2,65 4,46

sm. odchylka Sx 25,41 1,05 5,11 8,47 0,14 8,85 0,46 0,14 0,15 0,22 2,52

minimum Xmin 1687 19,53 2328 22,30 0,00 1650 93,88 0,22 0,66 2,15 0,02

maximum Xmax 1883 27,82 2363 71,10 0,71 1695 95,97 0,73 1,36 3,27 10,03

počet zkoušek n 306 306 306 306 64 32 64 64 64 64 60

PNK průměr μg <20,0 >40,0 >1650 >94,0 <1,5 <1,5 <3,0

PNK minimum Ti 30,0

PNK maximum Ts 22,0 2360 0,8 6,0

průměr X´ 1893 19,26 2346 67,66 0,26 1694 94,95 0,58 0,91 2,56 4,20

sm. odchylka Sx 14,86 0,59 6,35 9,01 0,11 4,79 0,15 0,10 0,14 0,21 2,24

minimum Xmin 1865 18,41 2333 41,50 0,10 1690 94,59 0,45 0,75 2,17 1,65

maximum Xmax 1912 20,18 2353 82,10 0,39 1700 95,36 0,53 0,84 2,58 8,40

počet zkoušek n 32 32 32 32 8 4 8 8 8 8 8

860 860 860 860 192 95 192 192 192 192 188

ukazatel

DKR

P - D Refractories CZ

druh 

jakosti

PŘÍLOHA Č. 7: Sloučený soubor statisticky zpracovaných dat dinasu pro KB NHO

DKS

DKP

Podle PNK 72 6432  (1988)

počet zkoušek celkem

 



 

 

Podle DIN 1089-1  (1995)

Tečení 

OH PZ ZH PTL DLZ To,5      T1 Z5-25 SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O ZK CR TR alkálie

kg.m
-3 % kg.m

-3 MPa % °C °C % % % % % % % % % % % %

DIN průměr μg 0 <24,5 0 >28,0 0 >1640 0 ±0,12 >94,5 <2,0 0 <1,0 <3,0 0 0 0 0 0 <0,35

DIN minimum Ti 0 0 0 20 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIN maximum Ts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0

průměr X´ 1819 21,25 2311 49,63 0,07 1669 1674 -0,04 95,68 0,44 0,03 0,70 2,75 0,10 0,06 0,09 0,44 41,03 48,65 0,15

sm. odchylka Sx 25,94 1,15 4,29 9,21 0,12 6,73 5,46 0,04 0,22 0,11 0,01 0,07 0,14 0,02 0,02 0,03 0,16 3,20 3,59

minimum Xmin 1733 18,00 2293 24,30 -0,16 1658 1665 -0,12 94,92 0,28 0,02 0,45 2,43 0,03 0,02 0,03 0,10 32,00 34,00

maximum Xmax 1896 25,00 2327 75,10 0,38 1688 1690 0,05 96,15 0,82 0,04 0,98 3,16 0,15 0,14 0,14 0,90 49,00 58,00

počet zkoušek n 419 419 419 277 22 28 28 11 168 168 168 168 168 34 34 34 148 148 148

DIN průměr μg 0 <22,0 0 >35,0 0 >1650 0 ±0,12 >95,0 <1,5 0 <1,0 <3,0 0 0 0 0 <0,35

DIN minimum Ti 0 0 0 25 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIN maximum Ts 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0

průměr X´ 1827 20,91 2312 50,93 0,08 1667 1672 -0,03 95,71 0,43 0,03 0,70 2,73 0,10 0,07 0,10 0,43 40,83 48,81 0,16

sm. odchylka Sx 19,05 0,83 3,28 8,98 0,13 6,71 5,75 0,19 0,11 0,01 0,05 0,14 0,02 0,04 0,03 0,17 3,17 3,28

minimum Xmin 1733 18,80 2299 25,10 -0,11 1651 1654 -0,03 95,24 0,27 0,02 0,56 2,42 0,07 0,02 0,05 0,10 33,00 41,00

maximum Xmax 1881 25,10 2318 74,80 0,32 1680 1681 -0,03 96,14 0,80 0,09 0,79 3,09 0,14 0,20 0,19 0,90 48,00 57,00

počet zkoušek n 256 256 256 183 15 27 27 1 110 110 110 110 110 28 28 28 110 108 108

DIN průměr μg 0 <22,0 0 >45,0 0 >1650 0 >95,0 <1,5 0 <1,0 <3,0 0 0 0 0 0 <0,35

DIN minimum Ti 0 0 0 30 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIN maximum Ts 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0

průměr X´ 1861 19,40 2310 59,32 -0,10 1670 1675 -0,05 95,92 0,40 0,03 0,68 2,59 0,07 0,08 0,05 0,35 43,10 46,86 0,14

sm. odchylka Sx 15,81 0,66 3,11 7,35 7,19 5,27 0,14 0,08 0,01 0,08 0,10 0,02 0,04 0,02 0,14 3,99 4,03

minimum Xmin 1821 18,10 2302 43,50 -0,10 1663 1670 -0,05 95,54 0,28 0,02 0,42 2,38 0,06 0,05 0,04 0,10 31,00 42,00

maximum Xmax 1891 21,00 2315 71,40 -0,10 1678 1681 -0,05 96,20 0,58 0,04 0,77 2,82 0,09 0,12 0,07 0,60 48,00 59,00

počet zkoušek n 35 35 35 29 1 5 5 1 22 22 22 22 22 3 3 3 21 21 21

710 710 710 489 38 60 60 13 300 300 300 300 300 65 65 65 279 277 277

PŘÍLOHA Č. 8: Sloučený soubor statisticky zpracovaných dat dinasu pro KB OKK 

Dinasové výrobky pro KB 10, KB 9, KB 8  NH   (2008 - 2010)

počet zkoušek celkem

ukazatel

Únosnost v žáru

DKN

DKD

DKS

druh 

jakosti

P - D Refractories CZ



 



 

 

PŘÍLOHA Č. 9 

Místo odběru vzorků dinasových kamenů ke zkouškám [23]. 
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vzorků 



 

 

PŘÍLOHA Č. 10 

Interpretace výsledků elektronové mikroanalýzy 

 

Obr. 1  Dinasová cihla. Vzorek – čelo cihly ze strany koksovací komory. SEM mikroskopie 

lomové plochy. Zvětšení 1 500x, detektor sekundárních elektronů. Místa lokální bodové 

analýzy EDAX jsou v místech 3 a 4. Výsledky rozboru v tabulce 1. 

Tabulka 1  Lokální analýza (údaje v hmotnostních %) 

 C O Si Fe Al Cr Mn 

Bod 3 3,91 46,8 47,26 2,03 - - - 

Bod 4 6,3 28,41 2,01 25,69 2,01 2,44 33,14 

 

Interpretace 

Základní fázové složení v místě 3 je SiO2 (tridymit) a uhlíkatá fáze s oxidy Fe. V místě 4 je na 

pozadí matrice z SiO2 (tridymit) vyloučený oxid Fe (hematit nebo wustit) a oxidy manganu 

jako wad v uhlíkaté matrici. 

Tedy dochází k difuzi oxidů Fe-Mn z koksu do silikátové matrice cihly a zároveň je vnášena 

uhlíkatá fáze do cihly. 

Obr. 2 a 3  Energio-disperzní spektrum EDAX mikroanalýzy bodu č. 3 a č. 4  



 

 

PŘÍLOHA Č. 11 

Interpretace výsledků elektronové mikroanalýzy 

 

Obr. 4  Dinasová cihla. Vzorek – tělo cihly v blízkosti koksovací komory. SEM mikroskopie 

lomové plochy. Zvětšení 650x, detektor sekundárních elektronů. Místa plošné a lokální 

bodové analýzy EDAX jsou v místech 3 a 4. Výsledky rozboru v tabulce 2. 

Tabulka 2  Plošná distribuce prvků a lokální analýza (údaje v hmotnostních %) 

 O Si Fe Al Ca 

Plocha č. 3 39,59 52,45 2,94 1,67 3,35 

Bod 4 53,59 42,36 0,99 1,27 1,78 

 

Interpretace 

V ploše je patrná zrnová matrice tvořená SiO2 – tridymitem a s kontatními lemy na povrchu 

cihly. Jsou patrné oblasti slinuté pojivové fáze s tmavými drobnými inkluzemi oxidů s 

četnými uzavřenými póry. Oxidy tvoří součást ovlivněné matrice plynnými produkty 

koksovacího procesu. 

  

Obr. 5 a 6  Energio-disperzní spektrum EDAX mikroanalýzy plochy č. 3 a bodu č. 4 



 

 

PŘÍLOHA Č. 12 

Interpretace výsledků elektronové mikroanalýzy 

 

Obr. 7  Dinasová cihla. Vzorek – tělo cihly v blízkosti topného kanálku. SEM mikroskopie 

lomové plochy. Zvětšení 800x, detektor sekundárních elektronů. Plošná prvková analýza. 

Výsledky rozboru v tabulce 3. 

Tab. 3  Plošná distribuce prvků (údaje v hmotnostních %) 

 O Si Fe Al Ca 

Celá plocha 44,62 50,69 0,95 1,51 2,23 

Interpretace 

V ploše je patrné zrno SiO2 – trydimitem se silnou korozí na povrchu cihly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Energio-disperzní spektrum EDAX mikroanalýzy celé plochy snímku 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 13 

Interpretace výsledků elektronové mikroanalýzy 

 

Obr. 9  Dinasová cihla. Vzorek – tělo cihly v blízkosti topného kanálku. SEM mikroskopie 

lomové plochy. Zvětšení 80x, detektor sekundárních elektronů. Lokální prvková analýza. 

Výsledky rozboru v tabulce 4. 

Tab. 4  Lokální distribuce prvků (údaje v hmotnostních %) 

 O Si Fe Al Ca 

Bod č. 4 37,86 44,19 8,40 1,58 7,98 

Interpretace  

Drobná kaverna na povrchu cihly odhalující zrna trydimitu a pojivovou hmotu oddělenou od 

vlastního zrna v důsledku lokálního vytavení složky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Energio-disperzní spektrum EDAX mikroanalýzy bodu č. 4 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 14 

Měření hustoty vzorku 00212 T plynovým srovnávacím pyknometrem  

PYCNOMATIC - DENSITY MEASUREMENT REPORT 

 

Sample Name:00212T 

Comment: 

Operator:stu 

Analysis start:20.01.12  10:53 

Analysis end:20.01.12  11:12 

Vessel Correction:0.00000 cc 

Vessel ID no.:26 

Vessel weight:5.75000 g 

Total weight befor:15.46100 g 

Sample weight befor:9.71100 g 

Total weight after:15.46100 g 

Sample weight after:9.71100 g 

Weight difference:0.00000 g 

 

ANALYTICAL PARAMETERS 

 

Reference:I 

Reduction:Small 

Reference volume:20.96613 cc 

Cell volume:25.12102 cc 

Filler volume:0.00000 cc 

Repeated analyses no.:1 

Flow cleaning time:20:sec 

Number of cleaning cycles:5 

Sample cleaning time:15:sec 

Atm stabilization time:20 sec 

Restriction delta pressure:0.50000 bar 

Equilibrium delta pressure:0.01000 bar 

Equilibrium delta time:10 sec 

Standard deviation %:0.020 % 

No. of good measurements:2 

No. of max. measurements:20 

High Percision:No 

Temperature set:20.00 �C 

 

RESULTS 

 

Average Sample Volume:4.24347 cc 

Volume Standard Deviation:0.00070 cc 

% Standard Deviation on Volume:0.01661 % 

 

Average Sample Density:2.28846 g/cc 

Density Standard Deviation:0.00038 g/cc 

% Standard Deviation on Density:0.01661 % 

 

Average Sample Density after:2.28846 g/cc 

 

 

MEASUREMENT RAW DATA 

 

Patmh     Prh       Pch     Temp Volume            Aver.Vol           Aver.Dev. 

bar        bar       bar              �C                 cc                cc             cc 

0.98816   1.99909   1.49466           19.99   4.24053    4.24053       0.00000 

0.98816   1.99906   1.49478           19.99   4.25145    4.24599       0.00773 

0.98821   1.99929   1.49484           19.99   4.24500    4.24823       0.00456 

0.98826   1.99915   1.49477           19.99   4.24297    4.24399       0.00143 

0.98838   1.99918   1.49486           19.99   4.24397    4.24347       0.00070 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 15 

Měření hustoty vzorku 00212 K plynovým srovnávacím pyknometrem  

PYCNOMATIC - DENSITY MEASUREMENT REPORT 

 

Sample Name:00212K 

Comment: 

Operator:stu 

Analysis start:20.01.12  12:11 

Analysis end:20.01.12  12:53 

Vessel Correction:0.00000 cc 

Vessel ID no.:26 

Vessel weight:5.75000 g 

Total weight befor:13.36000 g 

Sample weight befor:7.61000 g 

Total weight after:13.36000 g 

Sample weight after:7.61000 g 

Weight difference:0.00000 g 

 

ANALYTICAL PARAMETERS 

 

Reference:I 

Reduction:Small 

Reference volume:20.96613 cc 

Cell volume:25.12102 cc 

Filler volume:0.00000 cc 

Repeated analyses no.:1 

Flow cleaning time:20:sec 

Number of cleaning cycles:5 

Sample cleaning time:15:sec 

Atm stabilization time:20 sec 

Restriction delta pressure:0.50000 bar 

Equilibrium delta pressure:0.01000 bar 

Equilibrium delta time:10 sec 

Standard deviation %:0.020 % 

No. of good measurements:2 

No. of max. measurements:20 

High Percision:No 

Temperature set:20.00 �C 

 

RESULTS 

 

Average Sample Volume:3.28888 cc 

Volume Standard Deviation:0.00005 cc 

% Standard Deviation on Volume:0.00145 % 

 

Average Sample Density:2.31386 g/cc 

Density Standard Deviation:0.00003 g/cc 

% Standard Deviation on Density:0.00145 % 

 

Average Sample Density after:2.31386 g/cc 

 

 

MEASUREMENT RAW DATA 

 

Patmh     Prh         Pch  Temp Volume   Aver.Vol        Aver.Dev. 

bar        bar       bar        �C        cc               cc              cc 

0.98783   1.99933   1.48324     19.99   3.27963            3.27963         0.00000 

0.98779   1.99928   1.48318     20.00   3.27855            3.27909         0.00077 

0.98766   1.99923   1.48308     19.99   3.27724            3.27790         0.00092 

0.98760   1.99939   1.48315     19.99   3.27968            3.27846         0.00172 

0.98751   1.99925   1.48308     20.00   3.28373            3.28171         0.00286 

0.98747   1.99934   1.48298     19.99   3.27239            3.27806         0.00802 

0.98733   1.99931   1.48319     19.99   3.29808            3.28524         0.01816 

0.98738   1.99930   1.48297     20.00   3.27791            3.28799         0.01426 

0.98739   1.99930   1.48293     20.01   3.27362            3.27577         0.00303 

0.98718   1.99950   1.48305     19.99   3.28427            3.27895         0.00752 

0.98721   1.99926   1.48295     20.00   3.28522            3.28474         0.00067 

0.98734   1.99934   1.48303     20.00   3.28318            3.28420         0.00144 

0.98735   1.99933   1.48297     20.00   3.27797            3.28057         0.00368 

0.98741   1.99937   1.48313     19.99   3.28710            3.28253         0.00645 

0.98740   1.99931   1.48308     20.00   3.28557            3.28634         0.00108 

0.98739   1.99906   1.48299     19.99   3.28885            3.28721         0.00232 

0.98735   1.99918   1.48303     20.00   3.28892            3.28888         0.00005 



 

 

PŘÍLOHA Č. 16 

Měření hustoty vzorku 02012 K plynovým srovnávacím pyknometrem  

 
PYCNOMATIC - DENSITY MEASUREMENT REPORT 

 

Sample Name:K 02012 

Comment: 

Operator:stu 

Analysis start:23.02.12  10:54 

Analysis end:23.02.12  11:09 

Vessel Correction:0.00000 cc 

Vessel ID no.:26 

Vessel weight:5.75000 g 

Total weight befor:16.67700 g 

Sample weight befor:10.92700 g 

Total weight after:16.67700 g 

Sample weight after:10.92700 g 

Weight difference:0.00000 g 

 

ANALYTICAL PARAMETERS 

 

Reference:I 

Reduction:Small 

Reference volume:20.96613 cc 

Cell volume:25.12102 cc 

Filler volume:0.00000 cc 

Repeated analyses no.:1 

Flow cleaning time:20 sec 

Number of cleaning cycles:5 

Sample cleaning time:15 sec 

Atm stabilization time:20 sec 

Restriction delta pressure:0.50000 bar 

Equilibrium delta pressure:0.01000 bar 

Equilibrium delta time:10 sec 

Standard deviation %:0.020 % 

No. of good measurements:2 

No. of max. measurements:20 

High Percision:No 

Temperature set:20.00 �C 

 

RESULTS 

 

Average Sample Volume:4.66818 cc 

Volume Standard Deviation:0.00033 cc 

% Standard Deviation on Volume:0.00707 % 

 

Average Sample Density:2.34074 g/cc 

Density Standard Deviation:0.00017 g/cc 

% Standard Deviation on Density:0.00707 % 

 

Average Sample Density after:2.34074 g/cc 

 

 

MEASUREMENT RAW DATA 

 

Patmh     Prh         Pch         Temp   Volume       Aver.Vol  Aver.Dev. 

bar       bar   bar         �C           cc           cc       cc 

0.99913   1.99963     1.50563   20.00   4.67240      4.67240    0.00000 

0.99927   1.99971     1.50571   20.00   4.66979      4.67110    0.00185 

0.99920   1.99970     1.50565   20.00   4.66841      4.66910    0.00098 

0.99932   1.99979     1.50575   20.01   4.66795      4.66818    0.00033 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 17 

Měření hustoty vzorku 02012 T plynovým srovnávacím pyknometrem  

PYCNOMATIC - DENSITY MEASUREMENT REPORT 

 

Sample Name:T 02012 

Comment: 

Operator:stu 

Analysis start:23.02.12  11:43 

Analysis end:23.02.12  12:11 

Vessel Correction:0.00000 cc 

Vessel ID no.:26 

Vessel weight:5.75000 g 

Total weight befor:15.27700 g 

Sample weight befor:9.52700 g 

Total weight after:15.27700 g 

Sample weight after:9.52700 g 

Weight difference:0.00000 g 

 

ANALYTICAL PARAMETERS 

 

Reference:I 

Reduction:Small 

Reference volume:20.96613 cc 

Cell volume:25.12102 cc 

Filler volume:0.00000 cc 

Repeated analyses no.:1 

Flow cleaning time:20:sec 

Number of cleaning cycles:5 

Sample cleaning time:15:sec 

Atm stabilization time:20 sec 

Restriction delta pressure:0.50000 bar 

Equilibrium delta pressure:0.01000 bar 

Equilibrium delta time:10 sec 

Standard deviation %:0.020 % 

No. of good measurements:2 

No. of max. measurements:20 

High Percision:No 

Temperature set:20.00 �C 

 

RESULTS 

 

Average Sample Volume:4.12992 cc 

Volume Standard Deviation:0.00024 cc 

% Standard Deviation on Volume:0.00585 % 

 

Average Sample Density:2.30682 g/cc 

Density Standard Deviation:0.00013 g/cc 

% Standard Deviation on Density:0.00585 % 

 

Average Sample Density after:2.30682 g/cc 

 

 

MEASUREMENT RAW DATA 

 

Patmh     Prh          Pch    Temp Volume          Aver.Vol     Aver.Dev. 

bar       bar          bar        �C       cc            cc        cc 

0.99889   1.99966      1.49909   19.99   4.14005      4.14005   0.00000 

0.99882   1.99983      1.49903   19.99   4.13001      4.13503   0.00710 

0.99882   1.99977      1.49901   20.00   4.13137      4.13069   0.00096 

0.99880   1.99976      1.49896   20.00   4.12823      4.12980   0.00222 

0.99869   1.99981      1.49897   20.00   4.13128      4.12976   0.00216 

0.99874   1.99971      1.49898   19.99   4.13412      4.13270   0.00201 

0.99877   1.99978      1.49906   19.99   4.13647      4.13530   0.00166 

0.99891   1.99987      1.49908   19.99   4.12870      4.13258   0.00549 

0.99881   1.99977      1.49900   20.00   4.13069      4.12969   0.00141 

0.99885   1.99974      1.49904   19.99   4.13319      4.13194   0.00177 

0.99893   1.99981      1.49907   19.99   4.13009      4.13164   0.00219 

0.99887   1.99985      1.49906   19.99   4.12975      4.12992   0.00024 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 18 

Výsledky měření kriterií hutnosti vzorku T a K 

Topná strana 

číslo 
vzorku 

 

OH ρ pyknometrem PZ SP ZH 

(kg.m
-3

) (kg.m
-3

) (%) (%) (kg.m
-3

) 

1 1741 2288 22,39 23,90 2247 

2 1745   22,45   2253 

3 1752 2294 22,09 23,63 2252 

4 1732   23,04   2254 

5 1733 2287 22,90 24,22 2251 

6 1734   22,66   2246 

7 1741 2289 22,51 23,94 2250 

8 1746   22,48   2256 

průměr 1740 2289 22,56 23,92 2251 

      

      

      Koksová strana 

číslo 
vzorku 

OH ρ pyknometrem PZ SP ZH 

(kg.m
-3

) (kg.m
-3

) (%) (%) (kg.m
-3

) 

1 1842 2318 18,30 20,53 2258 

2 1819   18,26   2229 

3 1822 2314 18,71 21,25 2245 

4 1854   17,83   2260 

5 1833 2318 18,18 20,91 2244 

6 1842   18,19   2256 

7 1869 2322 18,78 19,50 2305 

8 1832   18,32   2247 

průměr 1839 2318 18,32 20,55 2255 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 19 

Chemický rozbor vzorků 320/12 T, 321/12 K a 322/12 KK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 20 

Chemický rozbor vzorků 173/12 T a 174/12 K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 21 

RTG difrakční záznamy vzorků 00212 K a 00212 T 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 22 

RTG difrakční záznamy vzorků 02012 K a 02012 T 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 23 

Závislost koeficientu teplotní roztažnosti a délkové změny na teplotě vzorků 02012 K a 

02012 T 

 

 


