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rady, ochotu a trpělivost při konzultacích a zpracování bakalářské práce. Dále děkuji všem 

svým kolegům a pracovníkům koksoven, kteří mi poskytli potřebné informace a umožnili 

vstup do samotných chemických provozů koksoven.  



Anotace 

V předložené bakalářské práci je popsána technologie chemických provozů 

koksovny. Problematika je dále zúžena na využívané metody odsíření koksárenského 

plynu a to na základní tři způsoby: oxidační způsob Stretford a dvě rovnovážné metody - 

amoniakální a vakuumkarbonátovou, které podrobně popisuje. Tyto postupy jsou 

průmyslově odzkoušeny a použity na současných koksovnách v České republice a 

Slovensku. Pozornost je dále věnována problematice odpadů z koksoven a ochraně 

životního prostředí ve spojitosti s platnou legislativou. 
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odsíření amoniakální způsobem; odsíření vakuumkarbonátovým způsobem; kyselé plyny; 

výroba síry. 

Summary 

Coke oven's by product plants technology is described in the presented bachelor 

thesis. The theme is further focussed on used methods of coke oven gas desulphurization, 

respectively oxidation Stretford method and two balance methods - amonnia method and 

vacuum-carbonate method. All methods are described in details. Such processes are 

industrially tested and they are currently used on the coke oven plants in Czech and Slovak 

Republics. An attention is also given to coke oven plants waste questions and 

environmental protection in reference with valid legislation. 
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method; sulphur removal ammoniacal method; sulphur removal vacuum-carbonate 

method; tail gas; sulphur production. 
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Seznam použitých zkratek 

BAT   Best Available Technology 

BTX  benzen, toluen, xylen 

PS  provozní soubor 

Seznam uvedených chemických sloučenin 

(NH4)2CO3 uhličitan amonný 

(NH4)2S sulfid amonný 

(NH4)2S2O3 thiosíran amonný 

(NH4)2SO3 siřičitan amonný 

(NH4)2SO4 síran amonný 

CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

COS  oxisulfid uhlíku 

CS2  sulfid uhličitý 
H2O  voda  

H2S  sulfan   

HCN  kyanovodík 

CH4  metan 

K2CO3  uhličitan draselný 

KCN  kyanid draselný 

KCNS  thiokyanatan draselný 

KHCO3 hydrogenuhličitan draselný 

KHS  hydrogensulfid draselný 

KOH  hydroxid draselný  

Na2CO3 uhličitan sodný   

Na2S  sulfid sodný 

Na2S2O3 sirnatan sodný  

Na2SO3 siřičitan sodný 

Na2SO4 síran sodný  

Na2V4O9 vanadičitan sodný (V
4+

)  

NaCl  chlorid sodný 

NaCN  kyanid sodný  

NaHCO3 hydrogen uhličitan sodný   

NaHS  hydrogen sulfid  sodný  

NaOH  hydroxid sodný  

NaSCN thiokyanatan sodný  

NaVO3  vanadičnan sodný (V
5+

)  

NH3  amoniak 

NH4Cl  chlorid amonný  

NH4CN kyanid amonný 

NH4HCO3 hydrogenuhličitan amonný 

NH4HS hydrogensulfid amonný 

NH4OH hydroxid amonný 

NH4SCN thiokyanatan amonný 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Každá lidská činnost jak výrobní tak i nevýrobní je spojena se vznikem odpadů. 

Prvořadým úkolem z  hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska ekonomického je 

jejich odstranění nebo účelné využití. Teoreticky by skutečný odpad vlastně neměl být, 

protože u většiny výrob i spotřebních postupů vznikají vedlejší produkty. Ty se stávají 

odpadem jen v případě, kdy výrobce není schopen je dále zpracovat.
1
Veškerý průmysl, 

obzvlášť hutnictví, patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí především 

tvorbou odpadních produktů, které mohou být v pevném, kapalném a plynném stavu, 

případně jejich směsí. Kromě přímého a nepřímého znečišťování ovzduší, vody a půdy 

ovlivňuje průmysl okolní prostředí také hlukem, tepelným a světelným zářením.
2
 

Ochrana životního prostředí a zlepšování environmentálního výkonu se týká ve 

stále větším významu i koksárenství. Jde zejména o oblasti zpracování koksárenského 

plynu a výroby vedlejších produktů koksování, protože emise z koksoven budou 

legislativou správních úřadů mnohem výrazněji omezeny.  

Nejvýznamnějším vedlejším produktem při výrobě koksu je plyn. Ten se po 

uvolnění z uhlí postupně čistí. Odstraňuje se z něho amoniak, benzol, sulfan a další frakce. 

Technicky čistý koksárenský plyn se používá hlavně pro vlastní vytápění koksárenských 

baterií nebo v dalších provozech oceláren.
3 

Předložená bakalářská práce je pojata jako rešeršní podklad pro případnou 

diplomovou práci, která by se mohla zabývat vlivem daných koksoven na životní prostředí, 

na základě posouzení konkrétních parametrů a jejich případného vylepšení. Tato tématika 

mi není cizí, protože pracuji ve firmě, která se převážnou částí zabývá projekcí 

a dodavatelskou činností v oboru koksárenství. 

Cílem mé bakalářské práce je: 

 seznámit čtenáře s technologií chemické části koksovny 

 popsat základní principy metod odsíření v koksárenské technologii a zhodnotit 

jejich výhody a nevýhody 

 uvést realizace odsíření popsaných metod na současných koksovnách 

 objasnit problematiku koksoven z hlediska životního prostředí ve spojitosti 

s platnou legislativou  
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2 TECHNOLOGIE CHEMICKÝCH PROVOZŮ KOKSOVNY 

Chemické části koksoven slouží k čištění koksárenského plynu na požadovanou 

čistotu, k oddělení nečistot v několika souběžných procesech a k výrobě produktů z nich. 

V současné době jde o výrobu dehtu, síry (příp. kyseliny sírové), síranu amonného 

a surového benzolu.  

Z hlediska vznikajících meziproduktů a produktů koksování se dá technologie 

chemických provozů zjednodušeně rozdělit na technologii zpracování vody a dehtového 

kondenzátu a na technologii zpracování koksárenského plynu. Zjednodušené technologické 

schéma je znázorněno na obr. č. 1.
4
  

Obrázek 1: Procesní schéma chemického provozu koksovny
4
 

2.1 Technologie zpracování koksárenského plynu 

Tato část technologie se zabývá čištěním koksárenského plynu na parametry 

vhodné pro jeho další využití. Do této části technologie patří chlazení, vypírání amoniaku, 

sulfanu a případně BTX a také provozní jednotky pro dopravu plynu a jeho skladování. 

Složení koksárenského plynu závisí především na kvalitě koksovatelného uhlí a na 

technologii koksování. Hodnoty technicky čistého koksárenského plynu jsou závislé na 
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typu technologie odsíření. Průměrné složení koksárenského plynu je uvedeno v následující 

tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Průměrné složení koksárenského plynu
6
 

Obsah složky 

Surový koksárenský 

plyn 

Technicky čistý 

koksárenský plyn 

[% obj.] 

H2 57 

CO 7,2 

CO2 2,8 

O2 1,0 

CH4 24,7 

N2 4,8 

CnHm 2,5 

Nečistoty koksárenského 

plynu 
[g/Nm

3
] 

dehet 100 - 120 max. 0,02 

BTX 28 -  32 max. 5 *) 

H2S 4 - 5 
max. 0,5 **) 

max. 0,05 ***) 

NH3 10 - 12 max. 0,03 

naftalen 8 - 10 max. 0,5 

Vysvětlivky k tabulce:  

*)  Součástí chemických provozů je vypírání benzolových uhlovodíků (BTX). 

**) Odsíření koksárenského plynu amoniakálním způsobem. 

***) Odsíření koksárenského plynu např. způsobem Stretford. 

Z tabulky č. 1 jsou patrné složky, které v následných procesech vadí z hlediska 

technologie. Mezi ně patří amoniak, způsobující korozi zařízení. Dále dehet a naftalen, 

který je příčinou zanášení aparátů nebo sulfan vadící z hlediska environmentu. Složky 

BTX jsou získávány jako cennou prodejní surovinou.
4 

 



Radmila Odleváková: Odsíření koksárenského plynu

 

2013  11 

Následující schémata obr. č. 2 a č. 3, znázorňují pořadí technologických zařízení 

chemických provozů na cestě plynu.  

 

Obrázek 2: Sled technologických zařízení na cestě plynu 1
5 

 

Obrázek 3: Sled technologických zařízení na cestě plynu 2
5 

Plyn odcházející z předlohy baterie je nasycen parami vody a dehtu, které je 

žádoucí odstranit. K tomu dochází za pomocí chlazení plynu v primárních chladičích a to 

kondenzací složek. Vznikající dehtová mlha je dále odstraněna v elektrostatických 

odlučovačích. Takto hrubě vyčištěný plyn je dopravován pomocí turbodmýchadla do další 

navazující technologie. Po tuto technologickou část jsou všechny koksárenské technologie 

stejné. Další zpracování jako je vypírání amoniaku, sulfanu a BTX složek, záleží na 

zvolené technologii odsíření. Jedná se především o chlazení plynu, které zlepšuje 

absorpční schopnosti daného procesu (amoniakální způsob odsíření) obr. č. 2 nebo 

předčištění plynu pro následné zpracování (vakuumkarbonátové a oxidační způsoby 

odsíření) obr. č. 3.
5 

2.2 Technologie zpracování vody a dehtu 

Koksováním uhlí nevzniká pouze koks a koksárenský plyn, ale dochází také ke 

vzniku kapalných podílů a to vody a dehtu, které je potřeba od sebe oddělit a dále 
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zpracovat. Zde můžeme zařadit technologie separací (sedimentace a filtrace), desorpcí 

a biologického čištění.  

Schéma uvedené na obr. č. 4 znázorňuje pořadí technologických zařízení 

(chemických provozů) na cestě vody. 

 

Obrázek 4: Sled technologických zařízení na cestě vody
5 

Dehtový kondenzát - směs vody a dehtu, je zbaven hrubých podílů a sedimentací je 

rozdělen na vodu a dehet. Dehet je skladován a využíván jako koksárenský produkt. Voda 

je dále zbavována jemných dehtovitých podílů. Následně dochází k desorpci amoniaku a 

konečnou úpravou je dočištění vody v biologické čistírně. 

V určitém stupni zpracování plynu a technologických vod, dochází ke společnému 

čištění, a to odčpavkování vod a koksárenského plynu. Podrobný popis koksárenských 

technologií čištění vod není cílem této bakalářské práce, proto se text dále věnuje pouze 

popisu technologií odsíření koksárenského plynu. 
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3 ODSÍŘENÍ KOKSÁRENSKÉHO PLYNU 

Odsíření koksárenského plynu je možné realizovat řadou technologických postupů. 

Jedná se o suché a mokré způsoby. Suché způsoby odsíření představují odsíření tuhými 

látkami. Jedná se především o odsíření pomocí plynárenské čistící hmoty nebo aktivního 

uhlí.
7
 Z hlediska nemožnosti regenerace nebo obtížné regenerace absorbentů při suchém 

způsobu odsíření koksárenského plynu jsou v současné době v zásadě využívány mokré 

způsoby. Tato bakalářská práce obsahuje tři způsoby odsíření a to: 

 způsoby oxidační: 

 odsíření způsobem Stretford. 

 způsoby rovnovážné: 

 odsíření amoniakálním způsobem, 

 odsíření vakuumkarbonátovým způsobem. 

Prvním krokem při odsíření je v obou případech absorpce sulfanu spolu s dalšími 

kyselými složkami z koksárenského plynu (CO2, HCN) v alkalickém roztoku. 

3.1 Odsíření oxidačními způsoby 

Technologie odsíření oxidačními způsoby spočívá v absorpci H2S v alkalickém 

roztoku a v chemické oxidaci H2S na síru organickými sloučeninami chinonového typu, kde 

dochází ke vzniku hydrochinonové formy těchto sloučenin. Proces regenerace patří mezi 

složitější. Principem regenerace roztoku je oxidace účinné organické sloučeniny, 

tzv. „přenášeče“ kyslíku, vzdušným kyslíkem resp. vzduchem. Současně při provzdušňování 

dochází k flotaci síry z roztoku. 

3.1.1 Odsíření způsobem Stretford 

Způsob Stretford patří mezi nejrozšířenější metodu, při které je alkálií, tedy 

sorbentem sulfanu,  roztok sody (uhličitan sodný). Pro názornost a lepší pochopení 

následujícího procesu uvádím technologické schéma odsíření (obr. č. 5). 
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Obrázek 5: Schéma odsíření způsobem Stretford
6 
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Celý proces spočívá v absorpci sulfanu vypíracím roztokem STRETFORD a v jeho 

následné oxidaci na elementární síru. Alkalický vypírací roztok H2S obsahuje sodu a sodné 

soli vanadičnanu, kyseliny 2,7-antrachinondisulfonové (ADA) a kyselinu citronovou. 

Oxidační sloučeninou je pak vanadičnan. Při oxidaci sulfanu na síru se vanadičnan 

redukuje na vanadičitan. K opětovné oxidaci vanadičitanu slouží jako přenašeč sodná sůl 

kyseliny 2,7-antachinondisulfonové. Tato modifikace je nutná především z důvodu 

rozpustnosti. Jako komplexotvorné činidlo pro udržení V
4+

 v roztoku se používá citran.
6,8 

Výše uvedená sodná sůl kyseliny 2,7-antrachinondisulfonové se v procesu 

vyskytuje ve dvou následujících oxidačních stupních: 

 sůl kyseliny antrachinondisulfonové (ADA-ox), kdy je kyslík vázán 

v chinonové vazbě (O=),  

 sůl kyseliny antrahydrochinondisulfunové (ADA-red), kdy je kyslík 

v hydroxylové skupině (OH
-
). 

Proces odstraňování sulfanu je možno zjednodušeně popsat souhrnnou rovnicí 

následovně: 

 xH2S +  0,5xO2  Sx + xH2O.
9,10

 (1) 

Poznámka: použitím „x“ se vyjádří do jisté míry, o jakou molekulu síry se jedná. 

Jsou totiž známé molekuly, v různých alotropických modifikacích tj. strukturně odlišných 

modifikacích, např. S2  dvouatomové, S8 osmiatomové. 

U této technologie je nutné koksárenský plyn předčistit. Jedná se o proces vypírání 

amoniaku a složek BTX. Tato technologie je předřazena před samotné odsíření. Takto 

předčištěný koksárenský plyn vstupuje spodem do pračky H2S (obr. č. 6) a stoupá nahoru 

přes tři sekce s dřevěnou výplní, zkrápěnou vypíracím roztokem H2S. Prací roztok protéká 

pračkou shora dolů a kapky roztoku unášené plynem se odloučí v odlučovači kapek v horní 

části pračky. Vypírací roztok je čerpán do horní části pračky z cirkulační nádrže čerpadlem 

a je rozstřikován na povrch výplní pomocí rozstřikovacích roštů.
8 
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Obrázek 6: Pračka H2S 

Nejdříve dochází v pračce H2S k absorpci, kdy sulfan reaguje s uhličitanem sodným 

za vzniku rozpustné soli, toto lze vyjádřit chemickou reakcí: 

 H2S  + Na2CO3  NaHS + NaHCO3.
8,11,12

 (2) 

Pak dochází v dolní části pračky H2S, která plní funkci reaktoru, ke konverzi iontu 

HS
-
 na elementární síru pomocí iontu 5 - ti mocného vanadu, který se tím redukuje na 

čtyřmocný podle oxidačně-redukční rovnice: 

 2NaHS  + 4NaVO3 + H2O  Na2V4O9 + 4NaOH + 2S. (3) 

Aby nedocházelo k vylučování málo rozpustné soli V
4+

, která se nemůže reoxidovat 

pomocí ADA, je tato sůl komplexována iontem citranu podle vztahu:  

 2 V
4+

 + 2 (citran) = 2 (V
4+

, citran). (4) 

Roztok, obsahující jemné částice síry, je z dolní části pračky H2S odváděn 

gravitačně do oxidátorů k regeneraci a oddělení síry.
8,10 

Regenerace vypíracího roztoku H2S probíhá ve dvou za sebou zařazených 

oxidátorech probubláváním vzduchu dmýchaného do oxidátorů (obr. č. 7) dvěma 

kompresory. 
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Obrázek 7: Oxidátory 

Probublávajícím vzduchem je přiváděn kyslík, který je potřebný pro oxidaci 

a flotaci, při které jsou částečky síry vynášeny na hladinu. Vytvořená sirná pěna (obr. č. 8) 

přepadává z hladiny do nádrže sirného rmutu, která je opatřena míchadlem.
 

 

Obrázek 8: Přepad sirné pěny 

Regenerovaný vypírací roztok samospádem odtéká do cirkulační nádrže přes 

ohřívák, který je součástí této nádrže. 

K regeneraci katalyzátoru tedy dochází za přítomnosti ADA-ox, kdy iont 

čtyřmocného vanadu je oxidován ADA-ox (tj. v chinonové formě): 

 Na2V4O9 + 2ADA-ox  + 2NaOH + H2O  4NaVO3 + 2ADA-red. (5) 
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Redukovaná forma, tj. hydrochinonová forma ADA-red se pak oxiduje v oxidéru 

vzdušným kyslíkem: 

 2ADA-red + O2  2ADA-ox + 4H2O.
10

  (6) 

První reakce probíhají již v pračce sulfanu a ve vypíracím roztoku. Na výstupu 

z pračky je H2S prakticky transformován na částice elementární síry. Vedle výše 

popsaných reakcí probíhají další nežádoucí vedlejší reakce. Jde o vznik thiosulfátu 

sodného podle rovnic: 

 2 NaHS + 2 O2 = Na2S2O3 + H2O, (7) 

 2S + O2 + Na2CO3 = Na2S2O3 + CO2. (8) 

Zbytek HCN, který nebyl odstraněn v pračce kyanovodíku, reaguje s elementární 

sírou za vzniku thiokyanidu: 

 HCN + S + Na+ = NaSCN. (9) 

Tyto soli vypírací roztok zahušťují, tím ho znečišťují a to vyžaduje jeho částečné 

vypouštění a doplňování čerstvým roztokem.
8,10,12

 

Sirný rmut s obsahem 5 % síry, který přepadává z oxidátorů, je akumulován 

v nádrži, kde je nepřetržitě rozmícháván. Odtud je sirný rmut čerpán dle potřeby čerpadlem 

na odstředivku (obr. č. 9). 

 

Obrázek 9: Odstředivka síry 

Odstředěný roztok je zpětně čerpán do okruhu pracího roztoku oxidátorů. Suspenze 

z odstředivky je dopravována do autoklávu (obr. č. 10). V okamžiku, kdy je autokláv 
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naplněn sirným koláčem, odstředivka je odstavena a autokláv je hermeticky uzavřen 

a připraven pro přetavení síry.
12 

 

Obrázek 10: Autokláv 

Autokláv je otápěn parou a tavení sirného koláče způsobí vznik dvou fází, které se 

od sebe oddělí. Síra vytéká gravitací do betonové vany (popř. do nádrže roztavené síry), 

kde je následně skladována. Vodná část odtéká do nádrže odkalů zbytkovým přetlakem 

v autoklávu.
8 

U této technologie je dále nutno zajistit likvidaci odpadních plynů a recyklaci 

tekutých odpadů. K čištění odpadních plynů, které vznikají v oxidátorech, slouží zařízení 

EnviroCat. Toto zařízení je určeno ke katalytickému čištění plynů znečištěných 

organickými sloučeninami (benzen, toluen, naftalen a další). Proces je založen na oxidaci 

organických sloučenin na povrchu ohřátého katalyzátoru. Koncovým produktem oxidační 

reakce je oxid uhličitý a vodní pára, které jsou odváděny komínem do ovzduší. Čištěné 

plyny nesmí obsahovat prachové částice, chlor a jeho sloučeniny. Vzniklý odpadní roztok 

se recirkuluje do koksovací uhelné vsázky. 

Technologie odsíření koksárenského plynu metodou Stretford je velmi účinná, 

protože dosahovaný obsah H2S v koncovém plynu je řádově nižší, než u rovnovážných 

procesů. Tento typ odsíření nevyžaduje účinné předchozí ochlazení plynu a je řazen až na 

konec technologické linky nízkotlakého čištění koksárenského plynu.
13

 Na druhou stranu 

je nutné uvést, že negativní stránkou technologie je jak vznik odpadního roztoku, tvořící 

neregenerovatelné sloučeniny a ztráta chemikálií (vanadičnan, ADA, atd.), tak i obsah 
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nečistot způsobený nutností vypírání složek BTX v předchozí části technologie. Unášený 

absorpční černouhelný olej způsobuje zhoršení jakosti a použitelnost vyráběné síry. 

3.2 Odsíření rovnovážnými způsoby 

U rovnovážných způsobů jde o technologie, při kterých dochází k absorpci H2S 

z plynu v alkalickém roztoku a následné regeneraci absorpčního (vypíracího) roztoku 

desorpcí H2S za zvýšené teploty při použití páry jako desorpčního média. Meziproduktem, 

získaným při regeneraci, jsou kyselé plyny, z nichž se katalytickými způsoby přeměnou 

H2S získává buď síra, nebo kyselina sírová. 

3.2.1 Odsíření amoniakálním způsobem  

Technologii odsíření koksárenského plynu amoniakálním způsobem, kterou budu 

nyní popisovat, rozpracovala především bývalá německá firma STILL. 

Technologický proces odsíření amoniakálním způsobem ve většině případů probíhá 

ve dvou provozních souborech (PS) a to: 

 PS Odsíření koksárenského plynu.  

 PS Regenerace vypíracího roztoku.  

Na tyto dva provozní soubory navazuje:  

 PS Modifikovaná výroba síry.  

Zde jsou zpracovávány kyselé plyny z regenerace vypíracího roztoku.
14,15,16 

Technologie odsíření amoniakálním způsobem spočívá na současné absorpci H2S 

a NH3. Je zařazena za chlazení plynu na výtlačné straně turbodmychadel koksárenského 

plynu. Opět uvádím schéma (obr. č. 11) technologického procesu odsíření pro lepší 

orientaci v následujícím textu. Jde o sled všech technologických zařízení včetně směru 

toků médií.  
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Obrázek 11: Schéma odsíření amoniakálním způsobem
6  
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Surový koksárenský plyn vstupuje postupně do praček H2S a NH3 (obr. č. 12), kde 

dochází k vypírání naftalenu, sulfanu a amoniaku z koksárenského plynu pomocí 

amoniakových vod. Koksárenský plyn proudí zespodu nahoru proti proudu vypíracích 

roztoků, nejprve přes pračku H2S a pak postupně přes první a druhou pračku NH3.  

 

Obrázek 12: Pračky H2S a NH3 

Vypírání sulfanu se provádí vypírací vodou obohacenou amoniakem, vytvořenou 

v amoniakových pračkách a odkyselenou vodou, která přichází do sulfanové pračky 

z odkyselovací kolony (obr. č. 13).  

Reakce probíhajících absorpcí v pračkách lze vyjádřit následujícími základními 

chemickými reakcemi, kdy v prvním kroku, v amoniakové pračce, reaguje amoniak 

s vodou za vzniku hydroxidu amonného:  

 NH3 + H2O = NH4OH. (10) 

a následně alkalický roztok amoniaku reaguje se sulfanem, v sulfanové pračce: 

 H2S + NH4OH = NH4HS + H2O, (11) 

 H2S + 2 NH4OH = (NH4)2S + H2O. (12) 

Vedle těchto reakcí (11) a (12) dochází k absorpci oxidu uhličitého a kyanovodíku 

podle následujících reakcí: 

 CO2 + NH4OH = NH4HCO3, (13) 

 CO2 + 2NH4OH = (NH4)2CO3 + H2O, (14) 

 HCN + NH4OH = NH4CN + H2O.
17,18

 (15) 
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Všechny tyto reakce probíhají exotermicky. Selektivita absorpce sulfanu je určena 

absorpční teplotou, poměrem amoniaku k sulfanu a kontaktní dobou mezi vypírací vodou 

a koksárenským plynem. Vlastní vypírání amoniaku z koksárenského plynu se provádí 

odehnanou vodou, která přichází z odhaněče volného amoniaku a oddatovanou 

amoniakovou vodou. Ve spodní části druhé amoniakové pračky je zabudován stupeň 

jemného praní (dočištění) sulfanu z koksárenského plynu zředěným hydroxidem sodným. 

Ve stupni jemného vypírání se pomocí hydroxidu sodného vedle sulfanu vypírají další 

kyselé části z koksárenského plynu podle následujících reakčních rovnic: 

 H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O, (16) 

 CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O, (17) 

 HNC + NaOH = NaCN + H2O.
15,17,19

 (18)  

Také probíhají nevratné reakce, způsobené především přítomnosti kyslíku, při nichž 

vzniká zejména (NH4)2S2O3 a NH4SCN
20

.  

Získaný nasycený vypírací roztok, který obsahuje vedle H2S a NH3, rovněž kyselé 

složky absorbované z plynu, CO2 a HCN, se regeneruje v destilačních kolonách a to 

v tzv. odkyselovači a odháněči amoniaku (obr .č. 13).  

 

Obrázek 13: Odhaněč a odkyselovač 

Úkolem regeneračního zařízení je odstranit z obohacené vody amoniak, sulfan, 

kyanovodík a oxid uhličitý ve formě kyselých plynů a přitom vyrobit odkyselenou vypírací 

vodu, obohacenou amoniakem, která slouží pro nástřik do sulfanové pračky. V tomto 
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objektu se nachází odkyselovací kolona a dva odhaněče amoniaku s výměníky a čerpadly. 

Část odkyselené vody je přečerpávána přes výměníky tepla a chladiče do sulfonové pračky 

k vypírání sulfanu a zbývající část odkyselené vody se přivádí do odhaněčů, kde dochází 

k odehnání amoniaku z odkyselené vody pomocí stripovací páry.
15,21

 Desorpce uvolněných 

plynů za zvýšené teploty v odkyselovací koloně probíhá podle následujících reakcí: 

 NH4HS = H2S + NH3, (19) 

 (NH4)2S + H2O = H2S + 2NH4OH, (20) 

 NH4HCO3 = CO2 + NH3, (21) 

 (NH4)2CO3 + H2O = CO2 + 2NH4OH, (22) 

 NH4CN +  H2O = HCN + NH4OH.
15,17

 (23) 

Po odehnání kyselých složek, je již voda „pouze“ s obsahem amoniaku vedena do 

následného stupně odhánění, které se provádí v tzv. odhaněči amoniaku a děj lze popsat 

reakcí: 

 NH4OH = NH3 + H2O. (24) 

Část amoniaku je vázána v solích a nelze jí jednoduše odehnat za pomocí páry. 

Odháněný roztok je nejprve alkalizován roztokem NaOH, dochází k vytěsnění amoniaku 

ze solí a jeho následné „vypuzení“ z roztoku. Děje vytěsnění se dají popsat pomocí 

následujících reakcí: 

 NH4Cl + NaOH = NH3 + NaCl + H2O, (25) 

 (NH4)2SO4 + 2NaOH = 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O, (26) 

 (NH4)2SO3 + 2NaOH = 2NH3 + Na2SO3 + 2H2O, (27) 

 NH4SCN + NaOH = NH3  + NaSCN + H2O,  (28) 

 (NH4)2S2O3 + 2NaOH = 2NH3  + Na2S2O3 + 2H2O.
15,17

 (29) 

Takto získaná vyčištěná voda dále vede na biologickou čistírnu. Zde je odpadní 

voda podrobena dočištění za pomocí nitrifikačních a denitrifikačních biologických dějů.
15 

Vzhledem k tomu, že jde o způsob společného vypírání H2S a NH3, obsahují kyselé 

plyny i amoniak, který je nutné z nich odstranit. V zásadě lze použít dvě technologie 

zpracování kyselých plynů, a to technologii pro výrobu síry (viz popis níže) a technologii 
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pro výrobu kyseliny sírové, která je obecně použitelná jak při amoniakálním způsobu 

odsíření, tak i při vakuumkarbonátovém způsobu odsíření. Tato metoda bude popsána 

v kapitole 3.2.2. 

Zpracování kyselých plynů - technologií pro výrobu síry modifikovaným 

Clausovým způsobem 

Odehnané kyselé plyny se dále zpracovávají ve výše zmíněném PS Modifikované 

výroby síry. Kromě sulfanu a amoniaku obsahují kyselé plyny také oxid uhličitý, 

kyanovodík a rozličné uhlovodíky.
14,15

 Pro lepší orientaci technologického procesu 

vkládám obr. č. 14, znázorňující schéma procesu výroby síry Clausovým způsobem. 

Obrázek 14: Technologické schéma výroby síry Clausovým způsobem
6 
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Zatímco organické sloučeniny ovlivňují čistotu síry a zanášení zařízení, amoniak 

a kyanovodík narušují chod v Clausově zařízení. Z toho důvodu je před Clausovy reaktory 

předřazen tzv. předštěpný reaktor s katalyzátorem (obr. č. 15). V jeho horní části se část 

kyselých plynů spaluje vzduchem přiváděným v podstechiometrickém množství.
15,21

  

 

Obrázek 15: Předštěpný reaktor
6 

Při teplotě cca 1 150 °C je amoniak z části spálen a zbytek se katalyticky rozkládá 

na katalytickém loži, které je tvořeno inertními tělísky s vrstvou katalyzátoru, podle reakce 

(30). Kyanovodík a přítomné uhlovodíky podléhají štěpení vodní parou podle reakce (31) 

a (32). Štěpení škodlivých látek probíhá v principu podle následujících rovnic:  

 2NH3  N2 + 3H2, (30) 

 2 HCN + O2  H2 + 2 CO + N2,  (31) 

 CnHm + nH2O =nCO + (n + 0,5m)H2.
17,22,23

 (32) 

n … je počet uhlíků v uhlovodíku, m …je počet vodíků v uhlovodíku 

Obě hodnoty určují stechiometrický poměr mezi uhlovodíkem a vodou při výrobě 

vodního plynu. Uhlovodíky tedy reagují rovnovážně s vodní párou jako při výrobě vodního 

plynu. Přeměna H2S probíhá již ve spodní části tzv. předštěpného reaktoru, kde se 

regulovaně přivádí do reaktoru pod katalyzátor potřebné množství vzduchu. Spalování 

části H2S probíhá podle následující sumární rovnice: 

 2H2S + O2 2H2O + S2. (33) 

Přibližně 40% sulfanu se zde přemění na elementární síru. Množství sekundárního 

vzduchu se pak seřídí tak, aby došlo k oxidaci zbývajícího H2S na oxid siřičitý (SO2), dle 

následující rovnice: 
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 2H2S + O2 2H2O + 2SO2. (34) 

Reakční plyny, které obsahují hlavně SO2, opouštějící tento tzv. předštěpný reaktor 

a jsou v návazném chladiči reakčních plynů (kotlech na odpadní teplo) ochlazeny na 

teplotu cca 285 °C, která je potřebná pro průběh Clausovy reakce. S touto teplotou vstupují 

reakční plyny do prvého Clausova reaktoru I.
15,16 

Na katalyzátoru v Clausově reaktoru (obr. č. 16) dochází ke slučování H2S a SO2 na 

síru podle rovnice: 

 2H2S + SO2  2H2O + 1,5S2. (35) 

Kromě toho se zde hydrolyzují také sloučeniny organické síry, které vznikají 

v tzv. předštěpném reaktoru. Hydrolýzu lze popsat následovně: 

 COS + H2O  H2S + CO2, (36) 

 CS2 + 2H2O 2H2S + CO2.
22,24

 (37) 

Průchodem přes první Clausův reaktor I. se reakční plyny ochladí na teplotu 

max. 130 °C v první komoře kondenzátoru síry, aby vzniklá síra zkondenzovala 

a v odlučovači síry se odseparovala od reakčního plynu. Po té se reakční plyny opět ohřejí 

na teplotu cca 200 °C v tzv. meziohřívači reakčních plynů, na teplotu potřebnou pro druhý 

Clausův reaktor II. Po přeměně dalšího H2S a SO2 na síru, se v druhém reaktoru reakční 

plyny zase ochladí na teplotu max. 130 °C v druhé komoře kondenzátoru síry 

a zkondenzovaná síra se pak odloučí v příslušném odlučovači síry, v němž probíhá 

oddělení mlhy elementární síry od reakčních plynů.
15,16 

 

Obrázek 16: Clausův reaktor
6 
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Odcházející plyny zbavené síry jsou jako odpadní plyn napojeny do potrubí 

surového koksárenského plynu na sací straně turbokompresoru před primární chladiče 

a tím opět vcházejí do celého procesu odsíření.  

3.2.2 Odsíření způsobem vakuumkarbonátovým  

Technologie odsíření koksárenského plynu vakuumkarbonátovým 

(vakuumuhličitanovým) způsobem patří také mezi způsoby rovnovážné. Popis technologie, 

kterou zde uvádím, zpracovala německá firma KRUPP KOPPERS.  

U této technologie odsíření koksárenského plynu je vstupním produktem 

odsířovaný koksárenský plyn na výstupu pračky BTX. To znamená, že tento koksárenský 

plyn se již podrobil následným stupňům zpracování: 

 nepřímé chlazení plynu v primárních chladičích na sací straně, 

 čištění na elektrostatických odlučovačích dehtu na sací straně, 

 odsávání plynu na turboodsávači plynu, 

 absorpci amoniaku v ponorných sytičích včetně výroby síranu amonného, 

 nepřímému koncovému chlazení, 

 vypírky BTX pomocí pracích olejů s výrobou surového benzolu.
25

 

Samotná technologie odsíření koksárenského plynu vakuumkarbonátovou metodou 

je rozdělena opět do dvou provozních souborů (PS) a to:  

 PS Absorpce sulfanu,  

 PS Regenerace vypíracích roztoků. 

Na tyto dva provozní soubory navazuje:  

 PS Výroba kyseliny sírové. 

Zde jsou zpracovávány kyselé plyny z regenerace vypíracího roztoku. 

Nedílnou součástí těchto provozních souborů jsou rozvody, spojovací potrubí a 

pomocná zařízení.
26

  

Pro názornost opět uvádím schéma (obr. č. 17) celého technologického procesu 

včetně hlavních aparátů. 
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Obrázek 17: Schéma odsiření vakuumkarbonátovým způsobem
6 
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Koksárenský plyn přichází z benzolové absorpce do pračky H2S (obr. č. 18), kde 

dochází k absorpci vypíracím roztokem, tzv. roztokem potaše. Současně s vypíráním 

sulfanu se odstraní většina HCN obsaženého v surovém koksárenském plynu a ještě část 

CO2. K vypírání se používají dva druhy vypíracích roztoků. Jemně regenerované roztoky a 

normálně regenerované roztoky (směs K2CO3, KHCO3, KOH).
26,27 

Při vypíracím procesu probíhají v pračce H2S následující rovnovážné chemické 

reakce: 

 při vypírání hydroxidem draselným: 

 KOH + H2S = KHS + H2O, (38) 

 2 KOH + CO2 = K2CO3 + H2O, (39) 

 KOH + HCN = KCN + H2O. (40) 

 při vypírání roztokem uhličitanu draselného: 

 K2CO3 + H2S = KHS + KHCO3, (41) 

 K2CO3 + CO2 + H2O = 2KHCO3,  (42) 

 K2CO3 + 2HCN = 2KCN + CO2 + H2O, (43) 

 KHS + HCN + ½ O2 = KCNS + H2O.
25

 (44) 

 

 

Obrázek 18: Pračka H2S 
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Absorpční pračka H2S (obr. č. 18) je válcovitá nádoba, která se skládá ze dvou 

pracích stupňů. Koksárenský plyn vstupuje spodem do pračky, proudí jednotlivými stupni 

zespoda nahoru a nakonec prochází odlučovačem kapek.  

Horní prací stupeň se skládá z vrstvy výplně Pall kroužků, na které se přivádí jemně 

regenerovaný roztok pracího prostředku, který přichází z regenerace obohacený o KOH. 

Spodní stupeň praní se skládá ze dvou vrstev výplní. Pracím roztokem, je prací roztok 

přitékající z horního pracího stupně a normálně regenerovaný prací roztok, který se 

nastřikuje do střední části pračky. Odčerpávané množství ze spodního stupně se reguluje a 

dopravuje zpět do nádrže obohaceného roztoku potaše (obr. č. 19). 
26 

 

Obrázek 19: Zásobníky roztoku potaše 

Dávkování hydroxidu draselného zajišťuje konstantní složení obsahu alkálií 

v pracím prostředku a konstantní množství celkového cirkulujícího pracího prostředku. 

Vytvořená malá množství alkalických sloučenin, která se již nedají regenerovat, jsou pak 

z okruhu pracího roztoku odpouštěna. Koncentrace sulfanu ve vyčištěném koksárenském 

plynu je trvale sledována. 

Dále plyn pokračuje do PS Regenerace vypíracích roztoků a to do odhaněče 

sulfanu, kde dochází k regeneraci nasyceného roztoku potaše. Regenerace je na základě 

procesních parametrů dimenzována tak, aby následující reakce mohly probíhat přednostně 

v zadaném směru. Toto lze vyjádřit těmito rovnovážnými chemickými reakcemi: 

 2KHCO3 = K2CO3+ H2O, (45) 

 KHS + KHCO3  = K2CO3 + H2S, (46) 

 KCN + KHCO3 = K2CO3. + HCN. 
25

 (47) 
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Požadovaných provozních podmínek se docílí pomocí vytvořeného podtlaku 

v hlavě odhaněče cca 18 kPa a pomocí tepla z okruhu horké vody, získané při chlazení 

koksárenského plynu v primárních chladičích. Vlivem tepla a vakua dochází ke vzniku 

stripovací páry z vypíracího roztoku. To vede k přestupu složek z tekuté do plynné fáze. 

 

Obrázek 20: Odháněč H2S 

Odhaněč H2S (obr. č. 20) obsahuje dvě vrstvy výplně Pall kroužků z umělé hmoty. 

Na horní vrstvu výplně se přivádí nasycený (obohacený) prací roztok potaše. Nasycený 

roztok prochází vrstvou výplně směrem dolů a přitom se regeneruje. Z pod této vrstvy 

náplně uprostřed odhaněče, se odčerpá čerpadlem určité množství normálně 

regenerovaného roztoku potaše. Zbytek protéká spodní vrstvou výplně a dále se regeneruje 

až na jemně regenerovaný roztok potaše.
 26

 Páry, které opouštějí odhaněč ve vrchní části, 

se v následujících kondenzátech (obr. č. 21) ochladí a kondenzují. 

 

Obrázek 21: Kondenzátor 



Radmila Odleváková: Odsíření koksárenského plynu

 

2013  33 

Vzniklý kondenzát odtéká z následujícího odlučovače (obr. č. 22) do nádrže 

vakuového kondenzátu.  

 

Obrázek 22: Odlučovač kapek kyselých plynů 

Nezkondenzované kyselé plyny se odčerpávají ze systému vakuovými vývěvami 

(obr. č. 23) a dopravují se do spalovací pece. 

 

 Obrázek 23: Vývěvy  

Vypraný H2S a ostatní kyselé plyny (HCN, NH3, CO2) se v regeneraci desorbují 

z vypíracích roztoků a uvolňují se do proudu kyselého plynu, který tvoří vstup do zařízení 

na výrobu kyseliny sírové. Menší část vypraného HCN se váže chemicky na prací 

prostředek. Vakuový kondenzát, který se za kondenzátory oddělí od kyselého plynu, je 

převeden zpět do okruhu pracího roztoku. 

Na rozdíl od amoniakálního způsobu, může být teplota plynu před absorpcí vyšší. 

Avšak teplota koksárenského plynu se udržuje cca o 2C více, než je teplota jemně 

regenerovatelného vypíracího roztoku. Je to z důvodu nastavení rosného bodu naftalenu, 
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protože sublimující naftalen způsobuje usazeniny a ucpání jak vestaveb kolon pračky, tak i 

vakuového systému. Této teploty, která se pohybuje okolo 60 - 65 °C, lze dosáhnout pouze 

za podtlaku (pabs = 20 - 25kPa). Odtud je odvozen název této technologie, tedy 

vakuumkarbonátový způsob odsíření.
6
  

Ve srovnání s amoniakálním způsobem, zde dochází k zahušťování vypíracího 

roztoku neregenerovatelnými sloučeninami (například síranem, thiokyanatanem, 

ferrokyanidem). Tento znečištěný vypírací roztok se musí ze systému odluhovat. S tím jsou 

spojeny i větší nároky na likvidaci odpadních plynů, vzhledem k jejich složení (obsahu 

SO2 , SO3 a H2SO4) a vlastnostem. 

 Při regeneraci vypíracích roztoků, jak bylo již výše uvedeno, vznikají jako 

meziprodukt kyselé plyny, které lze zpracovat mokrou katalýzou na kyselinu sírovou nebo 

Clausovým způsobem na síru (popsáno v kapitole 3.2.1). Výroba kyseliny sírové je 

výhodná především ve spojení s jejím využitím na koksovně k polopřímému vypírání 

amoniaku v roztoku H2SO4, při čemž není třeba přísně dodržovat kritéria jakosti kyseliny a 

lze vyrábět kyselinu jen 78% jednodušší technologií. 

Zpracování kyselých plynů - mokrou katalýzou na kyselinu sírovou 

Tato technologie spočívá ve spalování sulfanu a ostatních kyselých plynů ve spalovací peci. 

Jak již bylo výše zmíněno, probíhá tento proces v PS Výroba kyseliny sírové (obr. č. 24).
 

 

Obrázek 24: Výroba kyseliny sírové – celkový pohled 
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Kyselé plyny přicházející ze zařízení pro odsířování, to je pračky H2S a odháněče 

H2S, a se spalují se vzduchem ve spalovací peci H2S (obr. č. 25).  

 

Obrázek 25: Spalovací pec 

Pec je vyzděna ohnivzdorným materiálem. Sloučeniny síry v kyselých plynech se 

v peci mění na SO2. Pro H2S platí chemické rovnice: 

 H2S + 1,5O2 → SO2 + H2O+ 518,4 kJ/mol H2S. (48) 

Pro ostatní plyny platí: 

 2HCN + 2,5 O2  H2O + 2CO2 + N2, (49) 

 2NH3 + 1,5 O2  3H2O + N2, (50) 

 CnHm + (n+m/2)O2  m/2H2O + nCO2. 
26,28

 (51) 

Spalování probíhá při přebytku kyslíku, přičemž je tento přebytek nastaven tak, aby 

mohlo dojít k následné reakci oxidu siřičitého na oxid sírový. Teplota v peci je nastavena 

od 950 °C do 1.100 °C podle obsahu H2S v kyselých plynech. 

V případě výpadku spalovací pece se kyselé plyny přimíchávají do surového 

koksárenského plynu před primární chladiče pomocí ochozového potrubí. 
26

 

Přeměna oxidu siřičitého probíhá v reaktoru zobrazeném na obr. č. 26. 
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Obrázek 26: Reaktor 

Další chlazení plynu probíhá v solí chlazeném mezichladiči, jakož i v chladiči 

procesního plynu. Ohřátá tekutá sůl je chlazena vodou v chladiči soli, přičemž se vyrábí 

pára. Procesní plyn ze spalinového kotle vstupuje do reaktoru SO2 při teplotě 420 °C. 

V reaktoru SO2 prochází procesní plyn nejprve horním adiabatickým ložem katalyzátoru, 

kde se asi 87 % oxidu siřičitého přemění na oxid sírový podle následující reakce: 

 2SO2 + O2  2SO3 + 98,8 kJ/mol SO2. (52) 

Procesní plyn opouští horní adiabatické lože s teplotou okolo 522 °C. 

V mezichladiči se procesní plyn před vstupem do spodního adiabatického katalyzátorového 

pole nepřímo ochladí tekutou solí na cca 400 °C.  

Po opuštění spodního katalyzátorového pole dosáhne procesní plyn teploty 

přibližně 407 °C. Totální konverze SO2/SO3 činí 99 %. Po ochlazení plynů se část oxidu 

sírového hydratuje podle následující reakce: 

 SO3 + H2O  H2SO4 + 101 kJ/mol SO3. (53) 

Jako chladicí médium pro mezichladič a chladič procesního plynu se používá tekutá 

sůl durferit (směs KNO3, NaNO3 a NaNO2).
26 

K následné kondenzaci kyseliny sírové dochází v kondenzátoru kyseliny sírové 

(obr. č. 27) pomocí chladicího vzduchu. Kyselina sírová se pak chladí v chladicím okruhu. 
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Obrázek 27: Kondenzátor síry 

Oxid sírový reaguje s vodou procesního plynu v kondenzátoru kyseliny sírové, kde 

se procesní plyn nepřímo chladí okolním vzduchem na teplotu až 100 °C. Trubky 

kondenzátoru jsou vyrobeny ze skla. V trubkách kondenzuje kyselina sírová na povrchu 

jako film, který se pohybuje dolů. Přitom se kyselina koncentruje až na cca 97,5 hmot. %. 

Vyrobená kyselina sírová, jejíž teplota činí přibližně 250 °C, se míchá s chladnou 

kyselinou sírovou a shromažďuje se v zásobníku kyseliny sírové.  

Odpadní plyny z technologického procesu jsou vypouštěny komínem do ovzduší. 

Tyto plyny jsou v podstatě reakční produkty z vlastního procesu výroby kyseliny sírové 

převážně obsahující inertní plyny s minimálním obsahem oxidu siřičitého a sírového, který 

nedokázal technologický proces pracující s minimálně 99 % účinností absorpce SO2 využít 

pro výrobu kyseliny sírové. Uvedené procesní plyny jsou dochlazovány okolním 

vzduchem, kterým jsou před výpustí do komína ředěny v poměru 1:2. 

Koncentrace SO2 + SO3 je sledována v laboratoři analýzou odebraného vzorku před 

komínem a za kondenzátorem. 
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4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V současné době jsou v provozu v České republice pouze tři koksovny. Koksovna 

Svoboda v Ostravě, Koksovna ArceloruMittal v Ostravě a Koksovna Třineckých železáren 

v Třinci. V sousedním Slovensku zůstala již pouze Koksovna v U. S. Steel v Košicích. 

Každá z těchto čtyř koksoven má zrealizované odsíření koksárenského plynu, které má za 

hlavní úkol zabezpečit podstatné snížení emisí oxidu siřičitého do ovzduší. Realizace 

odsíření v České republice probíhaly v letech 1996 – 1999. Na Slovensku bylo odsíření 

ukončeno v roce 2010. 

4.1 Realizace odsíření amoniakálním způsobem  

Odsíření amoniakálním způsobem bylo zrealizováno na třech koksovnách. A to na 

Koksovně Jan Šverma v Ostravě, na Koksovně ArcelorMitallu v Ostravě a na Koksovně 

v U. S. Stell v Košicích. 

Koksovna Jan Šverma, OKK Koksovny a.s. v Ostravě 

Na Koksovně Jan Šverma v Ostravě bylo zrealizováno odsíření amoniakálním 

způsobem. Basic-Engineering této technologie zpracovala firma THYSSEN-STILL-OTTO 

Anlagetechnik GMBH. Jmenované zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1997. 

Generálním dodavatelem byl HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. Odsíření tehdy bylo 

dimenzováno na množství 41 700 m
3
/h koksárenského plynu

16
. Obr. č. 28 zobrazuje 

celkový pohled na zrealizované odsíření. 

 

Obrázek 28: Celkový pohled na odsíření koksárenského plynu – Koksovna J. Šverma Ostrava
6
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K vypírání sulfanu a amoniaku se používalo amoniakálních vypíracích roztoků. 

Především odkyselený vypírací roztok se zvýšeným obsahem amoniaku, dále částečně 

vyvařená čpavková voda a oddehtovaná čpavková voda. Pro dopírání amoniaku a sulfanu 

na požadovaný obsah v případě zhoršených provozních podmínek (zvýšení teploty 

koksárenského plynu za primárními chladiči, zvýšení teploty oběžné chladící vody) se na 

pračky případně přiváděla změkčená voda a roztok hydroxidu sodného. Kyselé plyny byly 

zpracovávány na síru modifikovaným Clausovým způsobem.
16

 

V současné době je Koksovna Jan Šverma v Ostravě uzavřena. Provoz této 

koksovny byl ukončen v roce 2010 a její veškerá výroba koksu byla převedena na 

Koksovnu Svoboda v Ostravě. V  roce 2012 proběhlo přemístění technologie chemické 

části uzavřené koksovny Jan Šverma na koksovnu Czestochowa Nowa v Polsku. 

Koksovna – závod 10 ArceloruMittal v Ostravě 

Koksovna ArceloruMitall patří mezi největší výrobce koksu v České republice. Na 

roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu se podílejí dvě koksárenské baterie s pěchovaným 

provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem. V chemické části 

závodu jsou vyráběny chemické produkty, jako je surový černouhelný dehet, surový 

koksárenský benzol, koksárenský plyn a kapalná síra. Technologie Koksovny je vysoce 

ekologizována. Proces výroby koksu a koksochemických výrobků je certifikován 

společností TÜV NORD a splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001. Od 

roku 2000 je závod 10 oprávněn používat označení „Bezpečný podnik“.
29 

Odsíření koksárenského plynu amoniakálním způsobem je realizováno na základě 

Basic- Engineering firmy KRUPP-UHDE. Zařízení pro odstranění sulfanu a amoniaku 

z koksárenského plynu a z amoniakové vody je typu AMASULF a COMBICLAUS. Tato 

technologie je modifikací popisovaného amoniakálního odsíření kap. 3.2.1 a je řešena 

dvěma linkami návazného zpracování kyselých plynů (Clausových „pecí“ = předštěpných 

reaktorů) a v zajištění maximálního ochlazení pomocí „strojně chlazené“ oběžné vody.
15

 

Toto zařízení bylo vyprojektováno Chemoprojektem Praha a uvedeno do provozu 

v roce 1998. Obrázek č. 29 ukazuje celkový pohled na zrealizované odsíření. 
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Obrázek 29: Celkový pohled na odsíření koksárenského plynu – Koksovna - ArcelorMittal Ostrava
6 

V rámci dlouhodobé ekologizace všech provozů huti probíhají další etapy 

optimalizace procesu odsíření koksárenského plynu v koksovně, které byly zahájeny 

v březnu 2012. Díky této investici bude čištění koksárenského plynu mnohem účinnější 

a koncentrace sulfanu se tak sníží, až o čtyřicet procent. Po dokončení této investice se 

sníží roční průměrná koncentrace sulfanu ve vyčištěném koksárenském plynu na hodnotu 

do 300 mg/m
3
, tedy na úroveň spodní hranice limitu (rozmezí 300 až 1 000 mg/m

3
) 

uvedeného v závěrech z BAT, který bude v Evropské unii platný nejdříve od roku 2016.
30

  

Koksovna – divizní závod v U. S. Steel v Košicích 

Koksovna v U. S. Steelu je prvním výrobním provozem v technologickém procesu 

celé ocelárny. Jejím úkolem je zajistit produkci metalurgického koksu, který je jedním 

z hlavních vstupních materiálů pro výrobu surového železa. Vedlejším produktem při 

výrobě koksu je koksárenský plyn, který se čistí v provozu chemie a odseparované látky 

nacházejí další využití v chemickém průmyslu a v zemědělství.
31 

Odsířením koksárenského plynu je zrealizováno amoniakálním způsobem 

Engineeringu firmy Koksoprojekt Zabrze. Projekt na tuto stavbu zpracovávalo konsorcium 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. a BP Koksoprojekt Sp.Zo.o. Stavba „Odsírenie 

surového koksárenského plynu“ byla realizovaná z důvodu splnění podmínek zákona NR 

SR č. 478/2002 o Ochraně ovzduší, kterým se doplňuje zákon č. 401/1998 Z.z a podmínek 

MŽP SR č. 706/2002 O zdrojích znečisťovaní ovzduší, o emisních limitech, o technických 

požadavcích a všeobecných podmínkách provozování pro Slovenskou republiku. Stavba je 
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provedena tak, aby splňovala legislativní podmínky obsahu H2S v koksárenském plynu 

nominálně 450 mg/m
3
 respektive 500 mg/m

3
 maximálně. Realizace byla ukončena v roce 

2010. Celkový pohled na zrealizované odsíření je zobrazen na obr. č. 30. 

 

Obrázek 30: Celkový pohled na odsíření koksárenského plynu – Koksovna U. S. S. Košice
6
 

Zařízení pro odstraňování sulfanu a amoniaku z koksárenského plynu je zde opět 

použit typ AMASULF s katalytickým rozkladem amoniaku popsaného v kapitole 3.2.1 

a výrobou síry CLAUSOVOU metodou dle Engineeringu firmy Koksoprojekt.  

4.2 Realizace odsíření způsobem vakuumkarbonátovým 

Odsíření vakuumkarbonátovým způsobem bylo zrealizováno na Koksovně 

Třineckých železáren v Třinci. 

Koksovna Třineckých železáren v Třinci 

Výroba koksu má v Třineckých železárnách dlouholetou tradici. První koks byl 

v železárnách vyroben před sto čtyřiceti lety. Není divu, že technologie výroby koksu 

prošla řadou změn. Výrobu koksu zde zajišťují dvě koksárenské baterie s pěchovaným 

provozem se 144 komorami. Provoz koksochemie odpovídá požadavkům moderní 

technologie a zároveň splňuje přísná ekologická hlediska, která jsou s výrobou koksu 

spojena. Koksárenský plyn je odsířen způsobem vakuumkarbonátovým a je dodáván do 

plynové sítě Třineckých železáren. Meziproduktem z odsíření koksárenského plynu je 

kyselina sírová, která je zpětně používána v procesu odčpavkování koksárenského plynu. 

Dalšími vznikajícími produkty při výrobě koksu jsou dehet, benzol a síran amonný.
32 
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Nositelem technologie „Odsíření způsobem vakuumkarbonátovým“, jehož obecný 

princip byl popsán v kapitole 3.2.2, je firma Thyssen Krupp Koppers. Odsíření 

koksárenského plynu na koksovně Třineckých železáren je v provozu od prosince roku 

1999. Část technologických dodávek zajišťovala firma Thyssen Krupp EnCoke. Na 

obrázku č. 31  je zobrazen celkový pohled na zrealizované odsíření. 

 

Obrázek 31: Celkový pohled na odsíření koksárenského plynu - Koksovna Třinecké železárny Třinec
6 

Zařízení odsíření tzv. potašovou metodou je založeno na vypírání sulfanu a všech 

ostatních kyselých plynů z koksárenského plynu roztokem potaše. K vypírání H2S se 

používají jemně a normálně regenerované roztoky potaše. Kyselé plyny vniklé při 

regeneraci nasyceného roztoku se spalují ve spalovací peci a následně přeměňují na 

kyselinu sírovou viz kapitola 3.2.2. Technologie je tedy bezodpadová s výrobou kyseliny 

sírové. Kyselina sírová se na koksovně používá k výrobě síranu amonného.26 

4.3 Realizace oxidačního způsobu odsíření 

Zařízení pro odsíření koksárenského plynu způsobem STRETFORD bylo 

realizováno na Koksovně Svoboda v Ostravě.  

Koksovna Svoboda OKK Koksovny a.s. v Ostravě 

V současnosti je Koksovna Svoboda jedinou koksovnou, která tvoří akciovou 

společnost OKK Koksovny a.s. Její provoz tvoří čtyři koksárenské baterie o celkovém 

počtu 210 komor. Koksovna je svým pěchovaným provozem, zaměřena především na 

výrobu slévárenských koksů. Kromě nejrůznějších druhů koksu, produkuje koksovna 

nezanedbatelné množství koksárenského plynu, odsířeného pod hranici 50 mg/m
3
, dále 

dehet, benzol, síran amonný a elementární síru.   
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Objem ekologických investic do provozů koksoven je rozsáhlý.
33

 Jednou z nich 

bylo odsíření koksárenského plynu oxidačním způsobem, jehož obecný princip byl popsán 

v kapitole 3.1.1. Tato technologie byla zpracována na základě Basic-Engineeringu od 

firmy CdF Ingénierie (Charbonnages de France Ingénierie). Realizační projekt zpracoval 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. Odsíření koksárenského plynu je v provozu od 

roku 1998. Celkový pohled na zrealizované odsíření je zobrazen na obr. č. 32. 

 

Obrázek 32: Celkový pohled na odsíření koksárenského plynu - Koksovna Svoboda Ostrava
6 

Proces tohoto způsobu odsíření koksárenského plynu v absorpci sulfanu vypíracím 

roztokem STRETFORD a v jeho následné oxidaci na elementární síru. Alkalický vypírací 

roztok obsahuje sodu a sodné soli vanadičnanu, kyseliny 2,7-antrachinondisulfonové 

a kyselinu citronovou. Cílem je absorbovat H2S obsažený v plynu a transformovat ho na 

síru vysoké čistoty (99,5 % min.). Obsah H2S na výstupu z tohoto souboru může být 

maximálně 50 mg/m
3
.
8
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5 PLATNÁ LEGISLATIVA 

Z hlediska životního prostředí lze problematiku koksoven rozdělit do oblastí 

ochrany čistoty ovzduší, ochrany čistoty vody a odpadů. Stanovení množství emisí 

koksoven je problematické, protože se jedná nejen o znečišťující látky, ale také o mnoho 

zdrojů rozptýlených na velkých plochách.
34

  

Z charakteru technologického procesu u koksárenských závodů vyplývá, že 

u některých technologických operací nelze měřící metody pro technickou obtížnost či 

vysokou finanční náročnost systémově uplatnit. U tzv. neřízených emisí, které vyplývají 

z charakteru výroby, představují odběr a analýzy značné organizační a finanční nároky. 

Proto je při stanovení emisí z koksovny, nutno uplatňovat různé postupy pro výpočet 

emisí, které bývají shrnuté v metodickém postupu každé koksovny. 

 Tato metodika bývá zpracována na základě dostupných informací s tím, že emisní 

údaje uvedené v této metodice je možno do budoucna při výpočtu množství emisí nahradit 

údaji nově naměřenými nebo přesněji zjištěnými. Na základě tohoto metodického postupu 

je možné stanovit emisní toky znečišťujících látek, které jsou charakteristické pro výrobu 

koksu, při plném respektování zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění.
35 

Z tabulky č. 2 vyplývají způsoby zjišťování znečišťujících látek podle 

technologických operací. Měřením se zjišťují emise znečišťujících látek nebo jejich 

stanovených skupin, pro něž má daný zdroj stanoveny emisní limity. Výpočtem se emise 

zjišťují, pokud nelze dostupnými prostředky zaručit, že měření odráží skutečný stav 

znečišťování ovzduší. Technologickým měřením jsou zjišťovány emise znečišťujících 

látek na zdrojích u technologických operací, u nichž zjišťování emisí nelze provádět 

v plném souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., to znamená měřením a v případech 

stanovených v prováděcím právním předpisu výpočtem. Jejich zjišťování se provádí 

výpočtem z hodnot měrné výrobní emise určovaných zvláštním měřením, v rozsahu 

stanoveném orgánem ochrany ovzduší.
36 
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Tabulka 2: Přehled technologických operací podle způsobu, kterým se zjišťují znečišťující látky
35 

Měřením (dle zákona č.201/2012 Sb. 

a příslušných prováděcích 

předpisů) 

Výpočtem dle 

metodického postupu 
Technologickým měřením 

Uhelná služba Rozmrazovna Koksování – emise dveřmi 

Sušení koksu Skládka uhlí Hašení koksu 

Příprava ostřidla Otop koksárenské baterie   

Likvidace dehtových kalů (recyklace) Plnění koksovacích komor  

Otop koksárenské baterie Koksování – ostatní zdroje  

Vytlačování koksu – odprašovací 

stanice 
Odplynění koksu  

Koksová služba Degrafitizace  

Odsíření koksárenského plynu – H2S Polnice  

 Skládka koksu  

 Chemické provozy  

 Spalování plynu  

Emisní problematika výroby koksu je pro vyčíslování množství emisí vnášených do 

ovzduší na koksovnách rozdělena na následující jednotlivé technologické operace: 

 přípravu uhelné vsázky pro koksování vč. rozmrazování, 

 otop koksárenských baterií, 

 plnění koksovacích komor, 

 koksování uhelné vsázky vysokoteplotní karbonizací na produkty koks 

a surový koksárenský plyn, 

 vytlačování koksu včetně jeho odplynění před vytlačením, 

 degrafitaci koksovacích komor, 

 hašení koksu, 

 třídění koksu (koksová služba), 
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 zpracování produktu surového koksárenského plynu v chemických 

provozech, 

 spalování technicky čistého koksárenského plynu.  

V následující tabulce č. 3 je uveden přehled hlavních znečišťujících látek, které se 

vyskytují při výrobě koksu v členění podle jednotlivých technologických operací 

Tabulka 3: Přehled základních znečišťujících látek vnášených do ovzduší při výrobě koksu
35 

Znečišťující látka 

Technologická operace 

pus ot pl 
ko + 

pol 

odp

+vy 
deg ha tk chp sp pk 

Tuhé znečišťující látky - 

TZL *) 
x x x  x  x x x x  

Oxid siřičitý - SO2 x x  x x    x x  

Oxidy dusíku - NOx x x  x     x x  

Oxid uhelnatý - CO x x  x x x   x x  

Organické látky OC **) x x x  x    x x x 

Těkavé organické látky 

VOC 

   x        

Amoniak - NH3    x        

Polyaromatické uhlovodíky 

PAH ***) 
   x x       

Kyanovodík - HCN    x        

Sulfan - H2S    x        

Legenda: pus - příprava uhelné vsázky, ot - otop koksárenské baterie, pl - plnění koksovacích 

komor, ko + pol - koksování, vypouštění a spalování surového koksárenského plynu na polnicích, 

odp + vy - odplynění koksu v koksovací komoře, vlastní vytlačování koksu, deg - degrafitizace 

koksovacích komor, ha - hašení koksu, tk - třídění koksu, chp - chemické provozy koksovny, sp - 

spalovací procesy při, kterých je spalován technicky čistý a odsířený koksárenský plyn, pk - 

pokusná koksovna 

*) vč. PM10, množství PM10 z celkového hmotnosti TZL se stanoví dle Věstníku MŽP částka 

4, duben 2003 

**)  nemetanické těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík 

***) vč. Benzo(a)Pyrenu. Obsah B(a)P v PAH se dle dosavadních měření pohybuje do cca 

10 %hm. 
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Platnou legislativou do roku 2012 byl zákon č. 86/2002 Sb., Zákon o ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů a Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ze dne 20. 

prosince 2006, O stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Emisní limity a podmínky provozování zdrojů 

jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.
37,38

  

Od 1. září 2012 vešel v platnost nový Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 

Tímto zákonem došlo ke zrušení dosavadní právní úpravy, tj. zákona č. 86/2002 Sb. a jeho 

prováděcích předpisů. Počet těchto předpisů k novému zákonu je k 1. září 2012 výrazně 

redukován. Dále došlo ke změně vyhlášky č. 205/2009 Sb., která byla nahrazena vyhláškou 

17/2010 Sb. O zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
39 

 Pro výrobu koksu se vztahuje vyhláška č. 415/2012 Sb., O přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 

o ochraně ovzduší ze dne 21. listopadu 2012, která nabyla platnosti 1. prosince 2012. 

V příloze č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. jsou uvedeny podmínky pro ostatní stacionární 

zdroje. V odstavci 2.3 - Výroba koksu - jsou dány emisní limity, viz níže uvedená 

tabulka č. 4. 

Tabulka 4: Emisní limity, převzato a upraveno
40 

Emisní limity [mg/m
3] 

O2R [%] Vztažné podmínky 

TZL SO2 NOx PAH
2)

 

Otop koksárenských baterií 

20
1)

 500 500 
 

5 B 

Příprava uhelné vsázky 

50 
    

C 

Vytlačování koksu 

50 
 

0,2 
  

B 

Vysvětlivky: 1) Platí od 1. ledna 2016; 2) Benzol[b]fluoranten, indenol[1,2,3,-c,d]pyren, 

benzo[a]pyren, benzol[k]fluoranten 
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Dále jsou zde dány technické podmínky provozu. Jako je například podmínka, že 

koksárenský plyn, který se používá pro otop koksárenských baterií, musí být odsířený. 

Jeho vypouštění do ovzduší není dovoleno. Dalším důležitým kritériem je obsah sulfanu 

v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů. Tento obsah se musí trvale 

ověřovat provozním měřením. Dále jsou zde podmínky týkající se plnících plynů, 

odpadních plynů, těsností dveří koksovacích komor a dalších podmínek při průběhu 

operačních cyklů při výrobě koksu. Tyto všechny podmínky musí být zapracovány 

v provozním řádu.
40 

Pro odsíření koksárenského plynu je nejdůležitějším parametrem, nepřekročení 

obsahu sulfanu a to 500 mg/m
3 

v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů. 

Tento limit je pro všechny výše uvedené způsoby odsíření koksárenského plynu dodržen. 

Z hlediska emisní problematiky chemických provozů koksovny se jedná o zařízení 

provozovaná koksovnou, kde se koksárenský plyn zpracovává. Za běžného technického 

stavu tato zařízení nejsou zdrojem emisí. Měření množství emisí (koncentrací) 

jednotlivých znečišťujících látek se neprovádí. 

Vyčíslovanými znečišťujícími látkami jsou: 

 Organické látky OC - Nemetanické těkavé organické látky vyjádřené jako 

celkový organický uhlík. 

Emise z chemické části koksovny se předpokládají pouze z aparátů, které jsou 

otevřeny do volného ovzduší nebo došlo-li k poruše hermetizačního systému a to pouze po 

dobu její nefunkčnosti.
35

  

Dále pak z katalytických jednotek odstraňující z proudu vzduchu katalytickou 

oxidací organické látky. Předpokládá se, že při chodu katalytické linky nedochází k úniku 

emisí z tohoto zdroje (podobně jako u hermetizovaných aparátů). 

Na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci) má každá ze tří současných koksoven vydáno integrované povolení podle § 13 

odst. 3 zákona o integrované prevenci.
41 
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 Pro OKK Koksovny, a.s. – Koksovna Svoboda je to Integrované povolení 

č.j. ŽPZ/4153/05/Hd ze dne 21.4.2005, ve znění pozdějších změn. Poslední změna je č. 9 

ze dne 5.9.2012 č.j. MSK 100443/2012.
42 

Pro ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 – Koksovna je to Integrované povolení 

čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26. 1. 2005, ve znění pozdějších změn. Poslední změna je č. 16 

ze dne 8.1.2013 č.j. MSK 2817/2013.
43 

Pro Třinecké železárny, a.s. – VK – Koksochemická výroba je to Integrované 

povolení č.j. MSK 85469/2007 ze dne 23.7.2007, ve znění pozdějších změn. Poslední 

změna je č. 6 ze dne 14.6.2012 č.j. MSK 55947/2012.
44 

Tato integrovaná povolení stanovují společnostem závazné podmínky provozu 

zařízení. A to například emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 76/2002 Sb. 

o integrované prevenci znečištění, týkající se ovzduší a vody, jejich způsob monitorování 

a přenosů, včetně jejich frekvencí, vedení záznamů a monitorování. Dále jsou to podmínky 

zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí, zejména ochrany ovzduší, půdy, 

lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny a v neposlední řadě při nakládání 

s odpady. Schválena jsou i opatření pro předcházení havárií a omezování jejich případných 

následků. Musí být také splněny požadavky vyplývající ze stanoviska k posouzení vlivů na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Integrovaným povolením se také schvaluje 

a povoluje vydání provozních řádů a havarijních plánů. 

Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout v krátkém 

čase významného snížení znečištění ovzduší. Na základě výsledků a měření je stále 

v Moravskoslezský kraj v rámci České republiky největším producentem emisí oxidu 

uhelnatého, má druhý největší podíl oxidu siřičitého, tuhých znečišťujících látek 

a těkavých sloučenin. Největší podíl mají stále zvláště velké a velké zdroje znečišťování. 

I když podle posledních měření má podstatný vliv na kvalitu ovzduší také transhraniční 

přenos znečištění mezi Českou republikou a Polskem.
45 
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6 ZÁVĚR 

V průběhu minulých desetiletí byla zpracovaná řada srovnávacích studií pro určení 

optimální technologie odsíření koksárenského plynu z hlediska dosahované účinnosti 

vypírání H2S, provozních nákladů týkajících se spotřeby surovin a jejich dostupnosti, 

nároků na energie, použití vyráběných produktů a v neposlední řadě počátečních 

investičních nákladů.
5 

Na základě závěrů těchto studií bylo většinou doporučováno odsíření 

koksárenského plynu technologií vypíráním amonnými roztoky, což je metoda popsaná 

v kapitole 5.1. Tato technologie není sice energeticky ani investičně nejvýhodnější, ale 

navrhovaný proces nevyžaduje cizí suroviny, jako jsou chemikálie potřebné pro přípravu 

vypíracích roztoků, nevzniká odpadní roztok, což je znečištěný a tím pádem opětně 

nepoužitelný vypírací roztok a lze u tohoto způsobu vyrábět síru vysoké kvality.  

Všechny tři způsoby odsíření koksárenského plynu, které v této práci uvádím, 

splňují podmínky platné legislativy. V České Republice máme tu výhodu, že na malém 

teritoriu můžeme srovnat hned tři technologie. U všech našich koksoven byl výběr způsobu 

odsíření přizpůsoben podmínkám dané koksovny. Je rozdíl zda je koksovna samostatným 

provozem jako to je v případě Koksovny Svoboda v Ostravě nebo jestli je koksovna 

jedním z provozů ocelářského závodu, tak jako je to v případě Třineckých železáren 

a ArceloruMittal Ostrava. Od tohoto se odvíjí jak další využití technicky čistého 

koksárenského plynu, tak i další zpracování vedlejších produktů a jejich využití přímo 

v závodě nebo jejich případná distribuce a prodej. 

Mnoho obyvatel z Ostravy ani netuší, že technicky čistý koksárenský plyn 

produkovaný Koksovnou Svoboda, je dodáván do teplárny společnosti Dalkia Česká 

Republika a pomáhá s vytápěním domácností v Ostravě, a to hlavně v případě vyhlášení 

smogové situace. Spalování uhlí, které má vyšší negativní dopad na kvalitu ovzduší 

nahrazuje čistý koksárenský plyn s minimálním obsahem sulfanu.
3
  

Z globálního pohledu je tedy především důležité, aby jakákoliv použitá technologie 

odsíření koksárenského plynu a technologické zařízení chemických provozů, která sníží 

obsah H2S, umožňovala využívání koksárenského plynu hlavně jak energetického paliva, 

ale rovněž tak i zdroje kvalitních vedlejších produktů. Všechen koksárenský plyn na 
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českých koksovnách je odsiřován. Výzvou je další minimalizace nebezpečných odpadů 

a snížení emisí škodlivin do ovzduší znečisťujících životní prostředí. Samozřejmě je 

důležité, aby technologické procesy a prováděná opatření byla co nejúspornější a splňovala 

podmínky BAT, což znamená použití nejlepších dostupných technik nebo technologií. 

Cílem všech provozovatelů a majitelů průmyslových podniků, a to nejen koksoven, by 

měla být jak preventivní, tak i proaktivní strategie v ochraně životního prostředí, kdy si 

podnik sám aktivně hledá cesty, kterými by dopad svých činností na životní prostředí 

snižoval. 
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