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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce je možnost náhrady stávající technologie výroby koksu 

technologií Heat Recovery. Popis technologií používaných v České republice je psán obecně. 

Důvodem jsou různé konstrukční a provozní rozdíly v jednotlivých výrobních technologiích. 

Koksárenských baterií typu Heat Recovery není ve světě mnoho. S ohledem na stále se 

zpřísňující legislativu ochrany životního prostředí má tento výrobní proces velké předpoklady 

k rozšíření nejen v Evropě, ale i na celém světě. Úkolem této diplomové práce je porovnat oba 

výrobní procesy a zhodnotit možné uplatnění v ČR. 

Klíčová slova: koksárenská baterie, topný plyn, spalovací vzduch, spaliny, oxid siřičitý 

ABSTRACT 

 The topic of the thesis is the possibility of replacing the current technology of coke 

production by technology Heat Recovery. The description of technologies used in the Czech 

Republic is written in general. The reasons are various constructional and operational 

differences in particular production technologies. There are not many coke oven batteries of 

Heat Recovery type in the world. Considering the more strict environmental protection 

legislation this production has high assumptions for the expansion not only in Europe but also 

worldwide. The target of this thesis is to compare both production processes and evaluate 

possible application in CZ.  

Keywords: coke oven battery, fuel gas, combustion air, flue gases, carbon dioxide 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Ca (OH)2 Hydroxid vápenatý 

CO  Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČR  Česká republika 

HR  Heat Recovery 

JKD  Jemná kondenzace dehtu 

KB  Koksárenská baterie 

KOH  Hydroxid draselný 

KP  Koksárenský plyn 

KS  Koksová strana 

NOx  Oxid dusíku 

PM10  Polétavý prach s velikosti částic do 10 µm 

SKP  Surový koksárenský plyn 

SO2  Oxid siřičitý 

SP  Směsný plyn 

SS  Strojní strana 

VKB  Velkoprostorová koksárenská baterie 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá možností náhrady stávající technologie výroby koksu 

technologií Heat Recovery.  

Koks je zušlechtěné palivo, které se vyrábí z uhlí vysokoteplotní karbonizací bez 

přístupu vzduchu v uzavřeném pecním prostoru. Konečnými produkty jsou koks 

a karbonizační plyn. 

Technologie výroby koksu používaná v České republice dále zpracovává v chemické 

části koksovny takto vzniklý znečištěný plyn. Jeho dalšími chemickými úpravami se získává 

vysoce výhřevný čistý koksárenský plyn, který se využívá k otopu koksárenské baterie, nebo 

je využit v jiných výrobních závodech hutního podniku.  

Ostatní výrobky koksovny jsou označovány jako chemické produkty koksování a jsou 

využitelné v zemědělském nebo chemickém průmyslu. 

V poslední době však zájem o tyto produkty klesá. Samotný výrobní proces, při 

kterém se tyto látky získávají, není navíc příliš šetrný k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu 

jsou tyto výrobní závody pod neustálou kontrolou České inspekce životního prostředí, která je 

sleduje na základě stanovených limitů. Tyto limity se postupem času zpřísňují a nutí výrobní 

závody vynakládat vyšší finanční investice do modernizace výrobního zařízení za účelem 

snížení celkové zátěže na životní prostředí. 

Možnou náhradou této technologie výroby koksu je technologie zvaná Heat Recovery.  

Při použití tohoto výrobního procesu je vzniklý karbonizační plyn spalován přímo v topném 

systému, takže závod nepotřebuje ke své činnosti chemickou část koksovny. Teplota 

odcházejících spalin je využita ve spalinovém kotli k výrobě páry, která se používá k výrobě 

elektrické energie.   

Zdrojem informací mi byly interní materiály našeho podniku. Dále odborná literatura, 

která úzce souvisí s danou tématikou, a zahraniční webové stránky, které se věnují těmto 

výrobním procesům.  

Cílem diplomové práce je popis obou výrobních technologií, jejich vzájemné 

porovnání a konečné zhodnocení pro možné uplatnění výrobního procesu Heat Recovery 

v České republice. 
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2 POPIS STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ  

Koksovna je průmyslový závod určený k výrobě koksu. Ten vzniká vysokoteplotní 

karbonizací černého uhlí za nepřístupu vzduchu ve speciálních pecních komorách, které jsou 

řazeny vedle sebe a tvoří koksárenskou baterii.  

Koks je nejvýznamnější produkt, který vzniká při koksování. Z 1 tuny suchého 

vsázkového uhlí se získá cca 780 kg koksu.  Je to pevný uhlíkatý zbytek, ocelově šedé barvy, 

ze kterého jsou odstraněny prchavé složky.  

Podle fyzikálních a chemických vlastností rozlišujeme několik druhů koksu. Mezi 

nejkvalitnější a nejvíce žádané patří vysokopecní a slévárenský koks. 

Vysokopecní koks plní ve vysokých pecích především úlohu redukčního činidla, 

zdroje tepla, ale zároveň slouží jako nosný a výplňový materiál, kterým cirkuluje plyn ve 

sloupci vysokopecní vsázky. Dále se používá v některých chemických závodech, ale také jako 

palivo k otopu. 

Slévárenský koks se používá nejen při výrobě litiny, ale je velmi žádaný jako palivo 

při výrobě izolačních materiálů na bázi čediče. V porovnání s vysokopecním koksem se liší 

zejména vyšší pevností a větší kusovostí. Je vyráběn za nižších koksovacích teplot, delší 

koksovací doby a z uhlí o nižším obsahu prchavých látek. Vzhledem k jeho vyšším 

kvalitativním vlastnostem, lze tento koks použít i k výrobě tekutého surového železa. Naopak 

vysokopecní koks není bez úpravy technologie slévárenského procesu v plném rozsahu pro 

tavení litin použitelný [1].    

2.1  Koksárenské baterie a jejích příslušenství provozované 

v ČR 

Samotné koksování probíhá ve speciálních pecních komorách, které jsou sdružené do 

bloku a společně tvoří koksárenskou baterii. Jednotlivé soustavy pecí se liší svými rozměry, 

uspořádáním regenerátorů, systémem vytápění, způsobem obsazování komor uhelnou 

vsázkou a rozdílným vybavením. 

V ČR se používají pouze pece s vertikálními komorami. Teplo odcházejících spalin je 

využíváno v regeneračním systému k ohřevu topného plynu a spalovacího vzduchu za účelem 

zvýšení tepelné účinnosti koksovacího procesu a tím výkonnosti pece. Vzniklé chemické 

produkty koksování jsou odváděny na chemickou část koksovny, kde jsou dále zpracovávány. 

Mezi hlavní části koksárenské baterie patří: 

 koksovací komory, 

 topné stěny, 

 regenerátory, 

 kouřové kanály, 
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 komín, 

 základy a výztuhy pecí, 

 pecní dveře. 

Na obrázku č. 1 je zobrazen řez koksárenskou baterií. 

 

Obr.  1.  Řez KB se sypným způsobem plnění komor uhelnou vsázkou [1]. 

Ve spodní části obrázku je umístěna železobetonová základová deska (1), na které je 

vyzděna celá koksárenská baterie. Na ni navazují kouřové kanály (2), které jsou vzájemně 

propojeny větracími kanálky (3, 4) a kanálky, které slouží k ochlazování základové desky (5). 

Umístění kolenových skříní (6) navazuje na rozvodný kanál k regenerátorům (7), který slouží 

k přívodu směsného plynu a spalovacího vzduchu, nebo k odvodu vzniklých spalin. 

V regenerátorové oblasti (8) jsou ve spodní části umístěny kalibrované rošty (9) a na nich je 

umístěna regenerátorová výplň (10). V topném kanálu jsou zobrazeny rozvody směsného (11) 

a koksárenského plynu (12) s napojením do rozváděcích kanálků. Nad regenerátory jsou 

umístěny šikmé kanálky (14), které slouží k přívodu předehřátých medií do topných kanálků 

(15), nebo k odvodu vzniklých spalin. Po délce koksárenské baterie jsou umístěny jednotlivé 

koksovací komory (16), které jsou uzavřené pecními dveřmi. V horní části jsou umístěny 

kontrolní nahlížecí otvory do jednotlivých topných kanálků (17). Na stropě baterie (18) jsou 

zabudované plnící otvory (19), které slouží k plnění jednotlivých koksovacích komor uhelnou 

vsázkou. V krajní části této komory je umístěn otvor pro stoupačku (20), který slouží 

k odvodu vzniklého surového koksárenského plynu. 
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2.1.1  Koksovací komory  

Koksovací komora je prostor, který se plní vsázkovým uhlím a v němž probíhá jeho 

karbonizace za vysokých teplot bez přístupu vzduchu. Tento prostor je ohraničen po obou 

bočních stranách topnými stěnami, nahoře klenbou a spodní část je tvořena podlahou pece. 

Zdivo je zhotoveno z prvotřídního žáruvzdorného dinasového materiálu. Komora se na 

čelních stranách uzavírá litinovými pecními dveřmi, vyzděnými ze strany komory rovněž 

žáruvzdorným zdivem. Celkový obsah komory závisí na jejích rozměrech [2]. 

2.1.1.1  Šířka komory  

Šířka komory je důležitý rozměr, protože na ní závisí rychlost prostupu tepla, délka 

koksovací doby a tím taky výkon KB a kvalita koksu. 

Pod pojmem šířka komory se rozumí její střední rozměr. Pro snadnější vytlačování 

koksu z komory se stěny rozšiřují ve směru vytlačovaného koksového hranolu. To znamená, 

že koksová strana je širší o cca 50 mm než strojní strana. Tato tzv. konicita komor je nutná    

 u koksárenských baterií se sypným provozem plnění komor uhelnou vsázkou. V provozech 

s pěchovanou vsázkou mohou být topné stěny rovnoběžné, ale uhelný hranol se musí 

pěchovat s rozbíhavými stěnami.  

 U užších pecí je prostup tepla rychlejší a tím se zkracuje koksovací doba. Rychlost 

prostupu tepla a postup plastických pásem se zpomaluje s přibývající vzdáleností vsázky od 

topných stěn. U hůře koksujícího uhlí působí rychlý prostup tepla příznivě na tvorbu              

 a výslednou pevnost koksu. Proto se pro koksování takovýchto druhů uhlí používá užších 

pecí. Výsledný koks je však drobnější [2]. 

 Závislost koksovací doby na šířce komory při sypném provozu plnění komor uhelnou 

vsázkou a jejím obsahu vody asi 9 % za jinak stejných podmínek (teplota topné stěny, 

tloušťka stěny, hustota vsázky a stejné žáruvzdorné zdivo) a teplotě 1250 °C v topných 

kanálcích je zobrazeno na obr. č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  2   Závislost koksovací doby na šířce komory [2]. 



2014   7 

V obrázku č. 2 je vyznačena křivka č. 1 podle údajů p. Kopperse a křivka č. 2 

zobrazuje výsledky a zkušenosti z koksoven provozovaných v ČR. Z výsledků uvedených 

v tomto grafu vyplývá, že pro orientaci je možno počítat při různých šířkách komor                

 s koksovací dobou uvedenou v tabulce č. 1, provozovanou při koksovacích teplotách 

pohybujících se v rozsahu 1250 - 1300 °C. 

Tabulka 1.  Délka koksovací doby v závislosti na různých šířkách komory [2]. 

Šířka komory Koksovací doba (h) 

(mm) Koppers ČR 

300 9,0 10,0 

350 12,0 12,5 

400 16,0 15,5 

450 21,0 19,0 

500 27,0 25,0 

2.1.1.2 Délka komory  

Délka koksovací komory má rovněž vliv na výkon KB. Pohybuje se nejčastěji 

v rozmezí 12 až 16 m. Tato délka je omezena konstrukcí vytlačovací a srovnávací tyče. Při 

větších délkách by se prohýbaly a způsobovaly provozní potíže. Větší délky taky ohrožují 

stabilitu topných stěn [2]. 

2.1.1.3  Klenba komory 

Klenba komory se skládá z klenutých žáruvzdorných cihel. Patří mezi nejmasivnější 

tvarové cihly použité na KB, protože spolu s topnými stěnami zachycuje váhu sypného vozu, 

který jezdí po povrchu baterie. V tomto případě jsou v klenbě umístěny tři až čtyři sypné 

otvory určené k plnění komor uhelnou vsázkou a jeden nebo dva otvory v krajní části pro 

stoupačku, která slouží k odvodu vzniklých plynů. U pecí s pěchovaným provozem nejsou 

potřebné plnící otvory. U modernějšího typu KB je na každé komoře umístěna jedna mini 

stoupačka s vodním uzávěrem, která slouží k převádění plnicích plynů z komory do komory. 

Odsávání a převod těchto plynů jsou prováděny vždy za použití hydroinjektáže. Na obr. č. 3    

 je zobrazen tento způsob v provozních podmínkách.  

2.1.1.4 Užitečný objem komory 

Užitečný objem komory je prostor zaplněný uhelnou vsázkou. Nad touto vsázkou 

zůstává volný prostor, který je potřebný k shromaždování vzniklých procesních plynů.         

 U pěchovaného provozu se tento objem zmenšuje ještě o prostor mezi stěnou a uhelným 

hranolem. Užitečný objem se zvětšuje se zvyšujícími se rozměry komor.   

 



2014   8 

 

Obr.  3.  Přesávací zařízení s vodním uzávěrem [3]. 

2.1.2  Topné stěny  

Každá koksovací komora je ohraničena dvěma topnými stěnami. Tyto stěny jsou 

složeny z jednotlivých topných kanálků, které jsou řazeny vedle sebe po celé délce komory. 

V každém z těchto kanálků dochází ke spalování topného plynu se spalovacím vzduchem. 

Aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení teplot po celé délce topné stěny a tím                  

 i prokoksování uhelné vsázky je topný systém napojen na reverzační zařízení.  Tím je 

zajištěna v pravidelných intervalech změna funkce jednotlivých topných kanálků.    Ty jsou 

konstruovány tak, aby pracovaly ve dvojicích. Tam, kde docházelo ke spalování topného 

plynu se spalovacím vzduchem, nyní proudí spaliny ze sousedního topného kanálku a naopak.   

Podle druhu otopu se koksárenské baterie rozdělují do dvou skupin [4]: 

 jednoduchý, 

 sdružený. 

U jednoduchého otopu dochází ke spalování koksárenského plynu spolu s předehřátým 

spalovacím vzduchem. Tento plyn vzniká ze surového koksárenského plynu při samotném 

průběhu koksování a je odváděn z koksovací komory přes stoupačku, dále předlohu na 

chemickou část koksovny. Tam dochází k jeho čištění a zhruba 40 - 50 % je dopravováno zpět 

a slouží k otopu koksárenské baterie. Zbylá část je k dispozici pro další spotřebitele mimo 

koksovnu. Například ocelárnu nebo válcovnu. Tento způsob otopu je využíván u komerčních 

koksoven. U sdruženého otopu je použit jako topný plyn čistý koksárenský plyn, nebo běžněji 

 tzv. směsný plyn. Ten je složen z vysokopecního plynu, ale z důvodu jeho nízké výhřevnosti 
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je k němu přimícháváno určité množství koksárenského plynu. Tento tzv. přídavek se 

pohybuje okolo 10 %. Otop směsným plynem je využíván v hutnických koksovnách [4]. 

Topné stěny jsou vyzděny z jednotlivých tvarově upravených dinasových cihel tak, 

aby do sebe dobře zapadaly. Dinas je materiál na bázi SiO2, který za vysokých teplot vykazuje 

dobrou objemovou stálost. Při prvotním ohřevu se však počítá s mírnými objemovými 

změnami, které jsou řízeny teplotními režimy při uvádění KB do provozu. 

2.1.3  Regenerátory  

Pod koksovacími komorami a topnými stěnami jsou umístěny šikmé kanálky, které 

slouží k rozvodu předehřátého plynu a spalovacího vzduchu do jednotlivých topných kanálků, 

nebo k odvodu vzniklých spalin. Pod nimi jsou umístěny regenerátory. 

 Regenerátory jsou umístěny v uzavřených prostorech vyplněné šamotovými cihlami. 

Jejich výška dosahuje až 4 metrů a jejich šířka se odvíjí od jejich počtu pro jednotlivé systémy 

topení.  

 Spaliny, které vznikly spálením topného plynu se spalovacím vzduchem 

v jednotlivých topných kanálcích, mají teplotu kolem 1300 °C. Na vstupu do regenerátorů se 

teplota sníží průchodem šikmých kanálků asi na 1000 - 1100 °C. Jejich vysoký tepelný 

potenciál se využívá v regenerátorech, kde větší část tepla předávají šamotové výplni a na 

výstupu se jejich teplota pohybuje kolem 300 °C. 

 Každá topná stěna je napojena minimálně na dva regenerátory. V sestupné větvi se 

šamotová výplň ohřívá odcházejícími spalinami. Ve vzestupné větvi se předehřívá topný plyn 

a spalovací vzduch a dále přes šikmé kanálky prostupují do jednotlivých topných stěn. Tato 

doba ohřevu závisí na délce topného cyklu v jednotlivých topných kanálcích, protože i tento 

systém je napojen na reverzační zařízení. 

 Při otopu KB směsným plynem se předehřívá jak topný plyn, tak i spalovací vzduch. 

U těchto koksárenských baterií se zvyšuje počet regenerátorů o další dva. Princip činnosti 

regenerátorů je znázorněn na obr. č. 4. 

Na tomto obrázku jsou zobrazeny jednotlivé koksovací komory (1), které jsou 

vzájemně odděleny topnými stěnami (2). Na řezu (3) topné stěny je vyznačeno proudění 

spalin přes horizontální kanál (4) do odtahové části. Regenerátory (R1 a R2) a jejich napojení 

přes šikmé kanálky je zobrazeno ve spodní části obrázku. Samostatný přívod koksárenského 

plynu do topného kanálku je vyznačen (k).  

 Použitím regeneračního systému se ušetří až 50% tepelné energie topného plynu. 

Předehřevem jednotlivých spalovacích složek se dosáhne vyšší teplota plamenu v topných 

kanálcích a tím i výkonnost pece. Adiabatická teplota plamene nepředehřátého plynu            

 je 1690 °C. Po předehřátí na 1000 °C teplota plamene vzroste až na 2390°C. Skutečná 

hodnota je nižší z důvodu většího přebytku spalovacího vzduchu a ztrát tepla v celém topném 

systému. Při otopu KB koksárenským plynem se předehřívá pouze spalovací vzduch. Vlivem 

vyšších teplot by docházelo k rozkladu uhlovodíků a tím ke zvýšené tvorbě pyrouhlíku, který 

by zanášel výplně regenerátorů. 
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Obr.  4.  Schematické uspořádání regenerátorů, topných stěn a koksovacích komor [1]. 

2.1.4 Kouřové kanály  

Kouřové kanály slouží k odvodu spalin z topného systému do komína. Jsou umístěné 

přímo na základové desce po celé délce KB pod regenerátory. Bývají obvykle dva nebo čtyři 

s výškou do 2 metrů a šířkou do 2,5 metrů.  Bývají vyzděny červenou cihlou. Společně se 

sbíhají na konci baterie do sopouchu a dále vedou do komína.  

Odtah spalin lze regulovat samostatně na konci každého kouřového kanálu, společně 

pomocí šoupátka nebo komínové klapy umístěných v sopouchu komína a obvykle napojených 

na dálkové ovládaní. 

2.1.5  Komín  

Komín je společný pro celou koksárenskou baterii. Je konstruován tak, aby dosáhl 

dostatečného tahu a zajistil odtah spalin z topného systému do okolní atmosféry. Okamžitý 

tah komína a poloha spalinových regulačních klapek či hradítek pak určují množství 

nasávaného vzduchu do topného systému přes regulaci nastavenými vstupními otvory 

v jednotlivých kolenových skříních a tím určují i okamžité hodnoty přebytku spalovacího 

vzduchu. Komín musí být dimenzovaný tak, aby zaručil odtah i v těch nejnepříznivějších 

klimatických podmínkách. Obvykle bývá vysoký asi 80 až 100 metrů a dosahuje tahu          

 až - 500 Pa s ohledem na teplotu odcházejících spalin na patě komína. 

2.1.6  Základy a výztuhy pecí  

Základy baterie tvoří železobetonová deska o tloušťce asi 1,5 metrů, která je položena 

na vyrovnaném a zpevněném terénu. Kouřové kanály, které jsou umístěny nad základovou 

deskou, se dostatečně tepelně odizolují, aby se zamezilo nepravidelnému zahřátí desky a tím 
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vzniku trhlin. Její povrch je důkladně očištěn a srovnán ve vodorovném směru. Může být 

pokrytý asi 3 mm vrstvou křemenného písku nebo plechem tloušťky 0,5 mm, aby se usnadnil 

posun zdiva při roztahování teplem. 

Výztuha baterie je její velmi důležitou konstrukční části. Jejím účelem je ukotvení 

zdiva takovým způsobem, aby bylo stále pod přípustným tlakem vyvozeným kotevními 

pružinami umístěnými v kotevních uzlech a při tom mělo možnost dilatace během teplotních 

změn. Tím dochází k omezení vzniku prasklin nebo trhlin ve zdivu či ve spárách a tedy          

 i k omezení možných průniků procesního plynu z komor do topného systému. Výztuha 

baterie je příčná nebo podélná. 

Příčná výztuha baterie je určena pro každou topnou stěnu zvlášť. Skládá se 

z obkladové desky, pecního rámu, svislého nosníku a táhel s příslušnými pružinami. Její 

uspořádaní je znázorněno na obr. č. 5.  

 

Obr.  5.  Příčná výztuha koksárenské baterie [1]. 

Obkladová litinová deska (1) zakrývá čelní stranu topné stěny po celé její výšce a je ke zdivu 

utěsněna těsnící šňůrou. Na desku je šrouby připevněn litinový rám (2), který je také utěsněn 

těsnící šňůrou (3).  Dále na obkladovou desku přiléhá svislý nosník. Na druhé straně je stejné 

uspořádání. Obě strany jsou spojeny táhly, na kterých jsou umístěny pružiny, které se 

nastavují na přesně stanovené hodnoty (a) [1]. 

Podélnou výztuhu baterie představuje zařízení, které ji stahuje po její délce. Skládá se 

z několika dlouhých a hrubých táhel, která jsou vedena po celé její délce. Na obou stranách 

jsou tato táhla pružně upevněna k železobetonovým zdem baterie.   

2.1.7 Pecní dveře  

Každá koksovací komora je na každé straně uzavřena pecními dveřmi. Ty se snímají 

při každém vytlačování koksového hranolu obslužným strojem. Pecní dveře musí být těsné   

 a uzavírat komoru hermeticky proti venkovnímu ovzduší tak, aby při koksování nebyl 
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přisáván vzduch z okolí, nebo nedocházelo k únikům surového koksárenského plynu do 

okolní atmosféry.  

Dveře dále tvoří tepelnou izolaci mezi komorou a okolím. Tím chrání uhelnou vsázku 

před ochlazováním a zamezují tepelným ztrátám. 

2.2  Rozdělení koksárenských baterií  

Konstrukce koksárenských baterií byla už od vzniku prvních tzv. „úlových pecí“ stále 

zdokonalována. Při projektování a výstavbách byly trvale aplikované změny, které vedly ke 

zvýšení jejich výkonů při dosažení požadované kvality koksu. Tyto změny se týkaly hlavně 

zabezpečení rovnoměrného vytápění topných stěn a to jak po jejích délce, tak i po výšce. 

Hlavním požadavkem bylo dosáhnout rovnoměrného prokoksování koksového hranolu         

 a snížit spotřebu tepla [5].  

 Jednoznačné rozdělení současných typů koksárenských baterií není pro jejich 

rozmanitost provedení možné. Hlavní rozdíly se týkají hlavně  provedení konstrukčních částí, 

nebo způsobu otopu topných stěn. Existující rozdílné systémy je možno charakterizovat podle 

těchto znaků:  

 uspořádaní regenerátorů, 

 uspořádaní topných kanálků v topných stěnách, 

 způsob spalování topného plynu, 

 rozvod topného plynu, 

 druh topného média, 

 způsob obsazování koksárenských komor. 

2.2.1  Uspořádaní regenerátorů  

Hlavním požadavkem je zabezpečení rovnoměrného rozložení teplot v topných 

stěnách. To znamená rovnoměrný přísun předehřátého topného plynu a spalovacího vzduchu 

k dokonalému spálení. Jejich uspořádání může být: 

 jednotlivé regenerátory pro vzestupnou (plynovou a vzduchovou) a sestupnou spalinovou 

větev, určené pro každou topnou stěnu mohou být: 

o dělené příčnou stěnou, 

o dělené podélnou stěnou s osou koksárenské komory, 

 společné pro více topných stěn, 

 společné pro určitou skupinu topných kanálků. 
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2.2.2  Uspořádání topných kanálků v  topných stěnách  

Toto uspořádání lze rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 jednoduché topné tahy: 

o s topením v určité skupině topných kanálků v jedné topné periodě a společným 

vodorovným kanálem určeným pro odvod spalin, 

o se střídavým vytápěním celých topných stěn, které jsou vždy propojeny mezi sebou 

přestupnými kanály umístěnými nad koksovací komorou, 

 topné kanálky sdružené do dvojic, které jsou charakteristické tím, že z dvojice je vytápěn 

buď sudý, nebo lichý topný kanálek. 

2.2.3  Způsob spalování topného plynu  

Podle způsobu spalování topného plynu a spalovacího vzduchu lze tento proces rozdělit do 

těchto skupin [6]: 

 jednostupňové spalování topného plynu, 

 vícestupňové spalování topného plynu, 

 spalování topného plynu s cirkulací spalin, 

 střídavé spalování topného plynu. 

2.2.3.1  Jednostupňové spalování topného plynu  

Při vstupu topného plynu a spalovacího vzduchu do topného kanálku dochází k jejich 

mísení a v důsledku teploty zdiva v topném kanálku, která je vyšší než zápalná teplota směsi, 

dochází k jejímu spalování. Hoření probíhá ve spodní části topného kanálku, proto jsou zde 

teploty nejvyšší. Při tomto spalování dochází k velkým teplotním rozdílům po výšce topné 

stěny. Zvláště je to patrné při otopu KB koksárenským plynem, kdy při výšce topné stěny 7 m 

byl zjištěn pokles o 110 °C. Ukázka tohoto spalování je zobrazena na obr. č. 6, kde je 

nakreslena koksovací komora (O), topné kanálky (H) a přívody topného plynu (G)                 

 a spalovacího vzduchu (S). 

 

Obr.  6.  Schematické znázornění jednostupňového spalování [2]. 
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2.2.3.2 Vícestupňové spalování topného plynu  

V dělících příčkách, které rozdělují topnou stěnu na topné kanálky, je vybudován 

rozvod spalovacího vzduchu s postupným vyústěním ve čtyřech nebo pěti místech po výšce 

topné stěny. Při otopu koksárenským plynem vstupuje do topného kanálku přes hořák, který 

je umístěn na dně topného kanálku, topný plyn. Spalovací vzduch je rozváděn postupně 

z každého místa po výšce topné stěny ze dvou stran. V místech směšování topného plynu se 

spalovacím vzduchem tak dochází k postupnému spalování a tím i k lepšímu rozložení teplot 

po výšce topných stěn. Na obr. č. 7 je zobrazen tento způsob spalování topného plynu. 

 

Obr.  7.  Schematické znázornění vícestupňového spalování [2]. 

2.2.3.3  Spalování topného plynu s  cirkulací spalin  

Zvýšení rovnoměrnosti rozložení teplot po výšce topné stěny se docílí také snížením 

rychlosti hoření topného plynu a prodloužení výšky plamene. Tohoto spalování se dá 

dosáhnout smísením topného plynu a spalovacího vzduchu s inertním plynem. U tohoto typu 

spalování se místo inertního plynu používají vlastní spaliny [6]. 

 Toto spalování se používá u pecí s topnými kanálky sdruženými do dvojic, mezi 

kterými je ve spodní části propojovací otvor. Samotné spalování probíhá v jednom z dvojice 

topných kanálků. Druhý slouží k odvodu vzniklých spalin přes šikmé kanálky do 

regenerátoru. Ty však nejsou odtahovány všechny, ale pouze jejich část. Druhá část je 

nasávaná vlivem proudících plynů přes spodní propojovací otvor zpět do prvního kanálku, ve 

kterém je spalován plyn. Tato část spalin ve sdružených kanálcích cirkuluje, mísí se s topným 

plynem, a tím způsobuje prodloužení plamene. 

 Zpomalené spalování má dobrý vliv na vyrovnání teplot po výšce topné stěny. 

Nejvyšší teplota se nachází ve středu a teplotní rozdíl po výšce je asi 50 °C. Cirkulační 

spalování topného plynu je zobrazeno na obr. č. 8. Má přibližně stejný účinek jako 

vícestupňové spalování. Je sice konstrukčně jednodušší, ale velmi náročné na regulaci 
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tlakového a teplotního režimu v jednotlivých topných kanálcích. V praxi je tato regulace       

 u krajních topných kanálků v podstatě nemožná.  

  

Obr.  8.  Spalování topného plynu ve sdružených topných kanálcích s cirkulací spalin [2]. 

2.2.3.4 Střídavé spalování topného plynu  

V topných stěnách dochází ke spalování topného plynu se spalovacím vzduchem 

v jedné periodě ze spodní části směrem vzhůru a ve druhé shora směrem dolů. Při tomto 

způsobu topení se plyn spaluje ve všech topných kanálcích současně a k vyrovnání teplot po 

výšce topné stěny dochází po změně cyklu topení. Tento typ KB a způsob otopu se v ČR 

nevyskytuje. 

2.2.4  Rozvod topného plynu  

Podle způsobu umístění rozvodu topného plynu lze provést rozdělení: 

 vrchní nebo boční rozvod topného plynu, 

 spodní rozvod topného plynu. 

2.2.4.1  Vrchní nebo boční rozvod topného plynu  

Rozvod koksárenského plynu je proveden z přívodního potrubí v boční části KB do 

jednotlivých rozváděcích kanónků. Odtud je vyveden do jednotlivých hořáků v topných 

stěnách. Regulace množství přiváděného plynu je možná jen na vstupu do rozváděcího 
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kanálku. Tedy pro všechny topné kanálky v topné stěně v daném topném cyklu. Regulace se 

provádí buď změnou průměru clonky při plně otevřeném regulačním kohoutu, nebo přímo 

regulačním kohoutem. 

Při otopu směsným plynem je rozvod proveden také z boční části KB a regulace 

množství topného plynu většinou regulačními kohouty je možná pouze před vstupem do 

plynových kolenových skříní rozváděcího kanálu.  

2.2.4.2  Spodní rozvod topného plynu  

Umístění přívodního potrubí topného plynu je provedeno ve spodní části KB mezi 

dvěma základovými deskami. Tento rozvod umožňuje regulaci přívodu topného plynu 

změnou vstupních průřezů clonek do jednotlivých topných kanálků jak u otopu 

koksárenským, tak směsným plynem. Také množství nasávaného vzduchu je možno 

upravovat změnou vstupních průřezů. 

2.2.5  Druh topného média  

V ČR se k otopu koksárenských baterií používají dva druhy topných plynů: 

 koksárenský plyn, 

 směsný plyn. 

2.2.6  Způsob obsazování koksárenských komor  

Plnění koksovacích komor uhelnou vsázkou může být prováděno dvěma způsoby: 

 nasypáním pomocí speciálního sypného vozu ze stropu koksárenské baterie nejčastěji 

čtyřmi plnicími otvory - tzv. sypný způsob obsazování komor při sypné hustotě suché 

vsázky pohybující se podle granulometrie a vlhkosti v rozmezí 680 ÷ 740 kg.m
-3

, 

 zasunutím předem upěchovaného uhelného hranolu ze strojní strany do koksovací     

komory - tzv. pěchovací způsob obsazování komor při hustotě pěchovaného hranolu 

pohybující se podle granulometrie, vlhkosti a intenzity pěchování obvykle v rozmezí   

 980 ÷ 1100 kg.m
-3

. 

Postupné obsazování komor na KB je pak podřízeno určitému zvolenému systému. 

Nejběžněji používaným je obsazování každé páté komory v pořadí 1, 3, 5, 2, 4.                     

 U velkoprostorových koksárenských baterií VKB je používán systém sudé - liché komory         

 tzn. 1, 2 [5].  

Oba se vyznačují svými specifickými důsledky. Rozdílem průměrných naměřených 

teplot mezi jednotlivými bloky KB, rovnoměrností toku procesního plynu na výstupu z KB, 

rozdílem tlaku na zdivo mezi sousedními komorami. 
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2.3  Výroba koksu v  koksárenských bateriích  

Přeměna uhelné vsázky na koks v koksárenských bateriích začíná obsazením komory 

vsázkou. Poté následuje několikahodinová vysokoteplotní karbonizace, která končí 

vytlačením žhavého koksového hranolu z komory. Plyn, který se při karbonizaci uvolňuje,   

 je z komory odváděn a ochlazován a poté předlohou přepravován z baterie k dalšímu 

zpracováni na chemickou část koksovny [7].   

2.3.1  Obsazování koksárenských komor  

Obsazování koksovacích komor je činnost, při které dochází k nejvyšším únikům 

sledovaných škodlivých látek do ovzduší a to jak u sypného, tak i u pěchovaného provozu. 

Prakticky u všech provozovaných KB jsou dnes realizována technická opatření minimalizující 

tyto úniky. Mezi ně patří použití hydroinjektáže, přesávací ministoupačky na KS každé 

komory, dokonalejší utěsnění sypných otvorů či prostoru dveří kolem obsazovaného hranolu.  

2.3.1.1  Obsazování komor při sypném provozu  

Uhelná vsázka je umístěna v zásobnících, které se nacházejí v uhelné věži na stropě 

koksárenské baterie. Pod tyto zásobníky se přistavuje plnící vůz, který z nich odebírá část 

uhlí, které je potřebné k obsazení jedné koksovací komory.  

 Plnící vůz najede nad požadovanou komoru, otevře plnící otvory, spustí teleskopické 

nástavce na rám plnících otvorů, otevře uzávěr zásobníků a začne sypat uhlí do komory. 

Z důvodu rovnoměrnosti hustoty vsázky po délce komory se zásobníky vyprazdňují v předem 

určeném pořadí. Na obr. č. 9 je zobrazeno pořadí plnění komory uhelnou vsázkou 

jednotlivými sypnými otvory. 

 Před ukončením plnění se pomocí srovnávací tyče, která je umístěna na výtlačném 

stroji, uhelná náplň urovná a vytvoří se sběrný prostor pro odvod vzniklých plynů. Jeho výška 

bývá asi 250 mm. Poté se uzavřou plnící otvory na stropě baterie, uzavřou dvířka v pecních 

dveřích, přes které probíhalo srovnávání uhelné vsázky a komora se napojí na předlohu. 

 

Obr.  9.  Plnění komory uhelnou vsázkou čtyřmi plnicími otvory [1]. 
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2.3.1.2  Obsazování komor při pěchovaném provozu  

Obsazení komory uhelnou vsázkou probíhá zasunutím upěchovaného hranolu 

z výtlačného stroje do koksovací komory přes otevřené dveře ze strojní strany. Během 

obsazování jsou vzniklé obsazovací plyny odsávány za pomocí hydroinjektáže z prostoru 

mezi dveřmi a obsazovaným hranolem stoupačkou obsazované komory, nebo pomocí 

přesávacího kolena do sousední komory, která je napojena na předlohu. Tento způsob 

obsazování je zobrazen na obr. č. 10.   

 Po ukončení obsazovaní se uzavřou pecní dveře na strojní straně, vypne se 

hydroinjektáž, uzavře horní poklop na mini stoupačce a komora se napojí na předlohu. 

 

Obr.  10.  Přesávání vzniklých plynů během obsazování komor [3]. 

2.3.2  Karbonizační proces  

Teplo vzniklé spalováním topného plynu se spalovacím vzduchem v topných 

kanálcích je využito ke zkoksování uhelné vsázky v komoře. Dinasová vyzdívka však klade 

tepelný odpor a tím dochází k teplotnímu poklesu z asi 1250 °C ve vnitřní straně topného 

kanálku na průměrných 1000 až 1050 °C v koksovací komoře. Karbonizační proces začíná 

hned po obsazení komory uhelnou vsázkou a napojení komory na předlohu. 

 Na obr. č. 11 je znázorněn průběh karbonizace uhelné vsázky až na koksový hranol 

v různých stádiích koksování. Po obsazení komory studenou vsázkou se postupně zvyšuje její 

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

vázaná voda K úplnému vysušení vsázky dochází obvykle v 0,5 - 0,6 koksovací doby 

v závislosti na její vstupní vlhkosti. Při teplotách kolem 250-350 °C nastává první rozklad 

uhelné hmoty (II) za vzniku vody, nízkoteplotního dehtu, sirovodíku, oxidu uhličitého, 

metanu a jiných uhlovodíků. Při teplotách 300 - 350 °C dochází ve vsázce k tvorbě 

plastického pásma, jehož tloušťka bývá 30 - 50 mm a je závislá na kvalitě vsázky. Vytváří se 

ze všech stran a po šířce hranolu se plastická pásma setkávají cca v 0,75 koksovací doby. 

Tloušťka pásma spolu s hustotou vsázky pak mají rozhodující vliv na velikost rozpínavých 

tlaků působících na zdivo komor. Při nepříznivé skladbě vsázky tak může docházet                 



2014   19 

 i k porušení stability zdiva. Při teplotách okolo 400 °C nastává pronikavější rozklad uhelné 

hmoty (III – V) a vzniká větší množství dehtové páry, tzv. vysokoteplotní dehet, a vyšší 

uhlovodíky. Pod teplotou 500 °C se uvolňuje čpavek a uhelnou směs již označujeme jako 

polokoks (VI-VII). Ten však obsahuje značné množství kyslíku, vodíku a dusíku, které se 

odstraňují při teplotách 500 až 1100 °C za tvorby koksu a plynů CO, CO2, NOx a SO2. Při 

nejvyšších teplotách již koks obsahuje 96 % uhlíku, 1 % kyslíku a 0,5 % hořlaviny. Koks      

 s tímto složením nazýváme zralý koks (VIII) [2]. 

  

Obr.  11.  Proces karbonizace [2]. 

2.3.2.1  Koksovací doba  

Celková doba karbonizace uhelné vsázky v komoře od jejího obsazení až po vytlačení 

vysokoteplotního koksu z komory se nazývá koksovací doba. Z této doby pak vyplývá i nutná 

koksovací teplota. Tyto na sobě závislé hodnoty tak patří mezi jedny z nejdůležitějších 

faktorů, ovlivňujících kvalitu koksu a výrobnost KB. Z ekonomického hlediska je vhodné 

volit co nejkratší koksovací dobu, což však vede k požadavku vysokých koksovacích teplot. 

Dále je potřeba zohlednit vlastnosti uhelné vsázky, možnosti topného systému, kvalitu 

použitého dinasového zdiva a ohled na požadovanou životnost KB.  Na délku koksovací doby        

 a hodnotu koksovací teploty má vliv [8]: 

 šířka koksovací komory, 

 kvalita a tloušťka topných stěn, 

 kvalita, hustota a vlhkost uhelné vsázky. 
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2.3.2.2  Vytlačování koksu  

Po ukončení karbonizačního procesu je koksový hranol oddělený od topných stěn a má 

dostatečnou soudržnost, aby udržel při tlačení vlastní váhu bez toho, aby došlo k jeho 

poškození nebo rozpadnutí.  

 Postup pro vytlačování koksu z komory je shodný pro sypný i pěchovaný provoz.    

 Po ukončení karbonizačního procesu se komora odpojí od předlohy a otevře horní díl 

stoupačky. Plyn, který uniká ze stoupačky do okolí, se zapálí a podle charakteru plamene se 

zkontroluje zralost koksu v komoře. Krátký a nesvítivý plamen obsahující minimum 

uhlíkatých složek svědčí o konečném stádiu karbonizace. Dlouhý a svítivý plamen znamená, 

že proces koksování ještě není u konce. Stoupačka se zpět uzavře, komora napojí na předlohu 

a pokračuje se v koksování. 

 Samotné vytlačování koksu z komory se musí uskutečnit v co nejkratším čase, aby 

nedošlo ke spalování koksu, nebo k přílišnému vypálení pyrouhlíku vyplňujícího defekty ve 

zdivu.  

 Těsně před vytlačováním koksu se ke komoře přistaví na strojní straně výtlačný stroj, 

na koksové straně vodicí vůz a pod něj se postaví hasicí vůz, který žhavý koks převeze co 

nejrychleji pod hasicí věž. Po sejmutí pecních dveří na obou stranách se vyčistí těsnící plochy 

dveří a rámů. Současně se ze stropu KB spuštěním tzv. „ ježka “ pročistí průchodnost 

stoupačky. Výtlačný stroj se posune tak, aby výtlačná tyč byla přímo před koksovým 

hranolem, a z vodícího vozu se zasune k otevřeným dveřím vodící koš. 

 Koks tlačený z komory výtlačnou tyčí prochází na koksové straně vodícím vozem přes 

mistrovský ochoz a padá do hasicího vozu. Ten se postupně posouvá, aby se na jeho plošině 

vytvořila rovnoměrná vrstva žhavého koksu.  Na obr. č. 12 je zobrazen pohled na žhavý koks 

v hasicím voze. 

 Vytlačování koksu je provázeno tvorbou prachových emisí. Proto je na vodícím voze 

umístěno odsávací zařízení s následujícím čištěním plynů.  

 

Obr.  12.  Pohled na žhavý koks v hasicím voze [foto autor]. 
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2.3.3  Hašení koksu  

Koks vytlačený z koksovací komory do hasicího vozu má teplotu asi 1000 °C. 

Samotné zchlazení je nutno provést v co nejkratším čase, protože žhavý koks by při styku se 

vzduchem začal hořet a docházelo by k jeho ztrátám. V ČR se ke zchlazování žhavého koksu 

používá metoda mokrého chlazení tzv. hašení koksu.  

 Při tomto postupu se volné teplo žhavého koksu, které představuje až 50 % celkového 

tepla vynaloženého na koksovací proces, nenávratně ztrácí. Spolu s ním se spotřebovává  i 

značné množství vody, která je použita na samotné hašení.  

 Žhavý koks je po ukončení tlačení dopraven pod hasicí věž, kde je postupně uhašený 

sprchou vody. Ta je vypouštěna ze zásobníku, které jsou umístěny ve věži. Na uhašení 1 tuny 

koksu se spotřebuje asi 1,4 m
3
 vody. Při hašení se část vody odpaří a je vyvedena komínem 

do okolní atmosféry. Část vody zůstane v samotném koksu a zbytek steče do usazovacích 

nádrží. Z nich je voda opět použita na další hašení. Ztráty vody odparem bývají asi             

 0,5 až 0,6 m
3
 na 1 tunu koksu a proto musí být pravidelně doplňovány. Vodní pára z hašení 

znečišťuje životní prostředí, protože s sebou strhává jemné částečky koksového prachu a dále 

obsahuje množství škodlivých látek jako je sirovodík, fenoly a čpavek. 

Zchlazený koks je z hasící věže dopraven na koksovou rampu, kde dochází k jeho 

dochlazení. Z koksu se ještě vypaří určité množství pohlcené vody. Čím je doba uložení na 

koksové rampě delší, tím méně vody obsahuje vyrobený koks. 

Z koksové rampy je koks postupně odváděn pásovými dopravníky do třídírny koksu. 

2.4  Výroba vedlejších produktů koksování  

Po obsazení koksovací komory uhelnou vsázkou, uzavřením pecních dveří, uzavřením 

otvorů na stropě baterie a napojením stoupačky na předlohu začíná nový karbonizační proces. 

 Vznikající surový koksárenský plyn se odsává po celou dobu karbonizace z komory na 

KB. Ten je dále odváděn na chemickou část koksovny, kde se z něj odstraňují složky jako je 

dehet, benzol, naftalen, amoniak a sirovodík. Účelem je získat technicky čistý koksárenský 

plyn, který se dále používá jako energetické palivo, nejen na koksovně, ale také v jiných 

závodech hutního podniku [9]. 

Česká inspekce životního prostředí sleduje množství těchto látek obsažených v plynu 

prostřednictvím stanovených limitů. Takže je v zájmu každého provozovatele odstranit tyto 

složky ze SKP .  

Výsledné produkty, které vznikly na chemické části koksovny, jsou určeny k prodeji. 

Prostřednictvím železničních vagonů jsou odváženy ze závodu ke spotřebiteli. Mezi ně patří 

hlavně chemické a zemědělské závody. 
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2.4.1  Koksárenský plyn  

Obsahuje za normální teploty plynné látky a sloučeniny. Zbavený škodlivých příměsí 

se využívá jako technicky čistý koksárenský plyn. Z 1 tuny suchého uhlí ho vzniká 

hmotnostně 150 až 170 kg a objemově 320 až 360 m
3
. Jednotlivé objemové a hmotnostní 

podíly tohoto plynu jsou zobrazeny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2.  Objemové a hmotnostní podíly složení koksárenského plynu [1]. 

Složka Značka Objemový podíl (%) Hmotnostní podíl (g.m
-3

) 

Vodík     H2 46 - 61 47 - 52 

Metan CH4 21 - 30 160 - 200 

Oxid uhelnatý CO 5 – 8,5 75 - 100 

Oxid uhličitý CO2 1 - 4 40 - 80 

Dusík N2 3 - 13 40 - 100 

Uhlovodíky CmHn 1,5 – 3,5 30 - 45  

Kyslík O2 0,4 – 1,7 3 - 5 

Sulfan H2S 0,3 - 0,4 5 - 7 

Kyanovodík HCN 0,02 - 0,04 0,3 - 0,5 

Plyn je bezbarvý, má nepříjemný zápach a je jedovatý z důvodu obsahu oxidu uhelnatého, 

sulfanu a kyanovodíku. Ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs se spodní hranicí 

výbušnosti 5 % a horní 33 %. V tabulce č. 3 jsou zobrazeny další základní vlastnosti KP. 

Tabulka 3.  Základní vlastnosti koksárenského plynu [11]. 

Průměrné vlastnosti koksárenského plynu 

Výhřevnost 15,0 - 18,5 MJ.m
-3

 

Spalné teplo 17 - 21 MJ. m
-3

 

Hustota plynu 0,40 - 0,59 kg. m
-3

 

Zápalná teplota 560 - 630 °C 

2.4.2  Hrubá kondenzace dehtu  

Dehet je hustá tmavě hnědá až černá kapalina s charakteristickým zápachem. Těžší než 

voda s hustotou 1100 až 1200 kg.m
-3

. Je to směs uhlovodíků a několika set sloučenin.          

Z 1 tuny suchého uhlí vzniká 30 až 40 kg dehtu.
 

Hrubá kondenzace dehtu je umístěna za předlohou KB. Plyn je v ní z teploty 800 °C 

ochlazován pomocí sprchování čpavkovou vodou na teplotu 80 °C a veden potrubím 

k primárním chladičům, kde je jeho teplota ještě snížena na 22 °C. Tím jsou z něj extrahovány 

kapky dehtu a vody. Vzhledem k tomu, že kapky fenol-čpavkové vody, dehtu, naftalenů        

 a kyanidů jsou produktem kondenzace, říkáme jím kondenzáty. Tyto chladiče mají potrubí 

uložené v horizontálním směru, ve kterém prochází voda jako chladicí kapalina. Zde dochází 
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ke kondenzaci zbylého dehtu a vody. Ten stéká po stěnách chladiče a pomocí čerpadla je 

vháněn do sběrné nádrže na jemnou kondenzaci dehtu.  

 Sběrná nádrž na jemné kondenzaci dehtu je místo, kde se shromaždují všechny jemné 

kondenzáty odloučené z plynu. Hrubé podíly dehtu jsou z předlohy vybírány a zpětně 

přidávány do uhelné vsázky. Zbylé hrubé podíly, které jsou odčerpány do sběrné nádoby JKD 

jsou vyhrabávacím zařízením vybírány z nádrže a opět zpětně přidávány do uhelné       

 vsázky [2].  

2.4.3  Výroba benzolu  

Benzol je směs aromatických uhlovodíků tvořenou hlavně benzenem, toluenem          

 a xylenem. Je to vysoce hořlavá a bezbarvá kapalina. Při vdechnutí, nebo požití u člověka 

napadá centrální nervový systém.  

Plyn je z čpavkárny, kde se ohřál na teplotu 60 °C, přiveden ke koncovým chladičům        

 a ochlazován na teplotu 27 °C. Je přiváděn ze spodní části a proudí směrem nahoru. 

Ochlazovací kapalina je přiváděna v trubkách shora. Při tomto zchlazení vzniká opět 

kondenzát, který je přepadem veden do uzavřené nádrže. Dále je přečerpáván do sběrné 

nádrže na JKD. 

Zchlazený plyn je přiváděn do benzolových praček. Ty mají pět pater ocelových 

spirál. Plyn je vháněn ze spodní části a proti jeho proudu je vstřikován prací olej. Ocelové 

spirály zajišťují co nejlepší styk plynu s rozprášeným olejem. Pračky jsou celkem tři a bývají 

zapojeny do série. Takto nasycený prací olej je odváděn na benzolovou destilaci. 

 Na benzolové destilaci se nasycený prací olej předehřívá ve výměníku na teplotu   

 170 °C a destiluje ostrou parou, která do odháněče vstupuje ve spodní části a průchodem přes 

prací olej odhání benzolové páry. Ty jsou částečně zchlazeny ve výměnících tepla za vzniku 

kondenzátu, který stéká do sběrné nádrže. Na základě rozdílné hustoty je surový benzol od 

ostatních složek oddělen [1].  

2.4.4  Čpavek  

Je to bezbarvý plyn, lehčí než voda s charakteristickým zápachem. Je lehce 

rozpustitelný ve vodě, zvláště při nižších teplotách. 

Koksárenský plyn je čištěn od čpavku na čpavkárně hlavně pro jeho škodlivé účinky. 

Za přítomnosti kyanovodíku podporuje rozklad železa na lehce rozpustný ferokyanid amonný. 

Zpracovává se převážně na síran amonný.  

Výtěžek čpavku z 1 tuny suchého uhlí je 2,0 až 3,2 kg. Síranu amonného se z 1 tuny vyrobí 

7,8 až 12,4 kg [1]. 
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2.4.5  Odsíření koksárenského plynu  

Síra se do koksárenského plynu dostává z uhlí, ovšem 70 % síry zůstává v koksu. 

V SKP je ve formě sirovodíku. Jeho spalováním vznikají emise oxidu siřičitého, který má 

zásadní vliv na vznik smogu. 

Koksárenský plyn je vháněn ze spodní části do vypírací pračky a proti němu je 

rozprašován potašový roztok s příměsí KOH. Takto obohacená směs je dopravována do 

zásobní nádrže a odtud přečerpávaná do odháněče.  Zde jsou kyselé plyny vytěsňovány 

stripovací párou a dopravovány ke spalovací peci. 

Ve spalovací komoře se kyselé plyny spalují. Spaliny o teplotě 1050 °C jsou 

zchlazovány v chladiči na teplotu 420 °C, přičemž vzniká nasycená pára o tlaku 3,8 MPa. 

Takto zchlazené spaliny putují do konvertoru, kde oxid siřičitý, vzniklý při spálení kyselých 

plynů konvertuje na oxid sírový. Dále v něm dochází ke zchlazení spalin pomocí soli na    

 290 °C a ke kondenzaci oxidu sírového pomocí chladicího vzduchu. Následně dochází         

 k reakci s vodou za vzniku koncentrované kyseliny sírové, která se využívá ve čpavkárně 

k výrobě síranu amonného [1]. 

2.4.6  Ostatní produkty  

Další produkty ze SKP jako je kyanovodík, naftalen a fenoly se při zpracovávaní 

tohoto plynu získávají jen v některých závodech.  Při základním zpracování zůstávají jako 

součást základních produktů. Např. dehtu, benzolu a vody [1]. 
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3 POPIS TECHNOLOGIE HEAT RECOVERY 

Všechny popsané konstrukční typy koksárenských baterií mají společnou 

charakteristickou vlastnost, a to že využívají regenerativního systému otopu. První počátky 

tohoto systému topení jsou datovány už koncem 18 století.  

Dalším společným znakem těchto konstrukčních provedení je způsob ohřevu 

vsázkového uhelného hranolu v komoře přes vyzdívku žáruvzdorného zdiva topné stěny.    

 Ty jsou vytápěny topným plynem na teplotu zajišťující prostup tepla těmito stěnami 

potřebného ke zkoksování uhelné vsázky v koksovací komoře. Tento způsob otopu umožňuje 

využívat topný plyn a další produkty karbonizačního procesu, které vznikají při koksování, 

nejen ke spalování, ale i k dalšímu chemickému zpracování a využití. Nezbytnou součástí 

koksárenských baterií se tak staly i chemické provozy. 

V celkových nákladech na výstavbu a provoz koksárenského závodu však chemická 

část koksovny představuje významnou položku zatěžující tento závod. Navíc i tento provoz je 

spojen s vysokými nároky na ekologii pravidelně sledovanou ČIŽP. Tohle jsou zřejmě jedny 

z důvodů rozhodujících o výrobě koksu bez zátěže chemického provozu.  

Podstata tohoto způsobu koksování spočívá v plném využití produkce procesního 

plynu v systému otopu samotné KB a v ekonomickém využití tepla odcházejících spalin. 

Tento systém výroby koksu umožňuje technologie zvaná HEAT RECOVERY. Další 

možností je systém NON RECOVERY, který je ovšem z hlediska svého provozu velice 

neekonomický. Teplo obsažené v odcházejících spalinách se nijak nevyužívá a je vypouštěno 

do okolní atmosféry. Na obr. č. 13 je zobrazen pohled na koksárenskou baterii typu Heat 

Recovery v USA. 

 

Obr.  13.  Koksárenská baterie typu Heat Recovery ve státě Indiana v USA [12]. 
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3.1  Topný systém  

Ve světě se vyskytuje celá řada konstrukčních řešení koksárenských baterií systému 

Heat Recovery. Ty se nejčastěji liší v detailech konstrukce, v uspořádání koksovacích komor, 

ve způsobu přívodu spalovacího vzduchu, v cirkulaci a odvodu spalin. Vyznačují se však 

společným znakem, kterým je způsob ohřevu uhelné vsázky v koksovací komoře. Teplo, 

potřebné ke zkoksování se do uhelného hranolu dostává spalováním vznikajícího procesního 

plynu po celou dobu koksování. Spalování probíhá jednak nad vsázkovým hranolem. 

Koksovací teplo se přivádí do horní části uhelného hranolu přes vrstvičku popele, která se 

vytvoří v první fázi koksovacího procesu na jeho povrchu. Spaluje se tak primární část 

procesního plynu.  Spalovací vzduch může být do komory přiveden buď z  prostoru stropu 

KB, nebo z obou stran přes pecní dveře.  

Sekundární část plynu, který představuje nespálený zbytek procesního plynu 

z komory, je spalován v rozvodných kanálech pod podlahou koksovací komory. Zde jsou 

zdrojem koksovacího tepla procházejícího ze spodní části přes podlahu do uhelného hranolu.  

Přívod sekundárního spalovacího vzduchu je proveden z čelní strany spodního kanálového 

rozvodu. Na obr č. 14 je znázorněn průběh ohřevu uhelné vsázky v KB typu HR. 

 

Obr.  14.  Průběh ohřevu uhelné vsázky v KB typu HR [12]. 

Další možností je zbytek nespáleného sekundárního plynu spalovat až ve společném 

odtahovém kanále, propojujícím všechny komory koksárenské baterie HR.  I zde je pak nutný 

regulovaný  přívod terciárního spalovacího vzduchu. 

Z uvedeného schématu je zřejmé, že topné stěny u systému HR nahrazují povrch 

vsázky a dno komory. Důsledkem této technologie je pak šířka komory pohybující se     
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kolem 2,5 ÷ 3,0 m a výška vsázkového hranolu až 1,0 m. Této výšce a přípustným spalovacím 

teplotám procesního plynu odpovídá i délka požadované koksovací doby. Pohybuje se 

obvykle v rozsahu 40 až 50 hodin. Délka komor bývá kolem 13 m. 

S ohledem na šířku komor se délka cele KB typu Heat Recovery může pohybovat až kolem 

500 m. Intervaly mezi obsazováním jednotlivých komor se pohybují kolem 30 minut. 

V porovnání s otopem u klasických koksárenských baterií je u KB typu HR daleko 

složitější regulace teplotního režimu a to jak nad uhelným hranolem při spalování primárního 

plynu, tak i pod ním při spalování sekundárního plynu. Vývin procesního plynu z vsázkového 

 hranolu není v průběhu koksovací doby konstantní. Stálá není ani výhřevnost tohoto plynu. 

Okamžité spalovací teploty jsou ovlivněny i vlhkostí uhelné vsázky a s ohledem na kvalitu 

pecního zdiva, musí být udržovány v přípustném rozmezí.  Z těchto důvodu jsou kladeny 

velké nároky na regulaci množství spalovacího vzduchu do primárního i sekundárního 

okruhu.  

Celý topný systém pracuje v podtlaku, což je uváděno jako jeden z přínosu této 

technologie k ochraně životního prostředí. Množství spalovacího vzduchu a odtah vzniklých 

spalin je řízen pomocí tahu, který je vytvořen komínem. Ten je na konci každého společného 

odtahu z  bloků KB za spalinovým kotlem. K udržování požadované tlakové diference se 

proto do odtahového systému umisťuje i spalinový ventilátor sloužící ke krytí tlakových ztrát 

a k eliminaci změn tahu komína.  Udržovaná tlaková diference v jednotlivých koksovacích 

komorách tak v každé fází koksovací doby zajišťuje požadovaný přívod primárního, 

sekundárního, případně i terciárního spalovacího vzduchu. Tím je usměrňováno množství 

spáleného plynu v komoře, pode dnem, případně i ve společném odtahu a tím i průběh 

spalovacího procesu. Ten je však podle fáze koksovací doby u každé komory jiný.  

Je proto nezbytná nejen regulace v přívodu spalovacího vzduchu pomocí regulačních 

klapek, ale i tlakového režimu na odtahu spalin z jednotlivých komor pomocí spalinového 

hradítka. Jeho umístění je tedy na výstupu z každé komory a upravuje tak tlakový rozdíl mezi 

danou komorou a společným odtahem. Šoupátko se nachází v oblasti vysokých teplot spalin. 

Z tohoto důvodu se na jeho konstrukci používá kvalitní žáruvzdorná keramika, která může být 

případně i chlazená.  

U prvních konstrukcí HR se primární spalovací vzduch přiváděl otvory v pecních 

dveřích komory s možností regulace manuálním přivíráním pověřeným pracovníkem. 

Podobně tomu bylo i s přívodem sekundárního vzduchu ve spodních rozvodech umístěnými 

pod dnem komory, kde byla tato regulace prováděná vložením regulačních kamenů do sacích 

otvorů. 

U novějších konstrukčních provedení bývají přívody primárního vzduchu umístěny 

buď přímo v klenbě komory, nebo jsou vedeny stěnami přímo nad vsázku. Větší počet 

přívodů primárního vzduchu zajišťuje rovnoměrněji rozložené teploty po délce koksárenské 

komory nad uhelným hranolem. Přívod primárního vzduchu nad vsázku pak může být 

proveden pouze jednou nebo oběma přilehlými stěnami komory.  

Primární spaliny se zbytkem nespáleného procesního plynu jsou pak odváděny 

převáděcími kanály ve stěnách komory do prostoru pod dnem komory. Toto uspořádání je 



2014   28 

prakticky stejné u všech konstrukcí. Tyto rozvodné kanály pod dnem komor musí být 

uspořádány tak, aby došlo nejen ke spálení sekundárního plynu přivedeným sekundárním 

vzduchem, ale aby v co největší míře byl prostor vyplněn spalinami o stejné teplotě   a zajistil 

dobrý prostup tepla přes dno komor do uhelného hranolu. Teplota spalin ve spodních 

rozvodných kanálech by teoreticky s ohledem na prostup tepla dnem komory měla být vyšší 

než teplota nad hranolem. Na obr. č. 15 jsou zobrazeny jednotlivé rozvodné kanály topného 

systému na KB typu Heat Recovery. 

 

Obr.  15.  Umístění rozvodných kanálu topného systému na KB typu HR [12]. 

3.2  Technologický postup výroby koksu  

Také u tohoto typu je řazení jednotlivých komor provedeno do bloků, které tvoří 

koksárenskou baterii. 

Na obr. č. 16 je zobrazeno zjednodušené schéma výroby koksu v koksárenské baterii 

typu Heat Recovery s využitím tepla odcházejících spalin z koksovací komory. To je využito 

k výrobě přehřáté páry, která slouží k výrobě elektrické energie.   

Celý výrobní proces začíná úpravou vsázkového uhlí. V mlýnicích dochází k jeho rozemletí 

na požadovanou velikost jednotlivých částic a s následným vzájemným smísením různých 

druhů uhlí se vytváří uhelná směs, která má požadované koksovací vlastnosti. 

 Způsob obsazování komor uhelnou vsázkou se liší výrobním postupem, během 

kterého dochází k vytvoření uhelného hranolu. Ten může být zhotoven pro: 

 sypanou vsázku - bez pomocí pěchovacího zařízení, 
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 zhutněnou vsázku: 

o uhelný hranol je vytvořen tlakem pěchovacího zařízení na jeho horní část, 

o uhelný hranol je zhutněn pomocí uměle vytvořených vibrací v jeho spodní 

 části [12]. 

 

Obr.  16.  Schéma výrobního procesu na KB typu Heat Recovery [12]. 

Na obr. č. 17 je zobrazen pohled na zhutněný uhelný hranol před vsunutím do koksovací 

komory.  

 

Obr.  17.  Pohled na zhutněný uhelný hranol [12]. 
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Po uzavření pecních dveří začíná nový karbonizační proces. Na obr. č. 18 je zobrazen 

pohled na koksový hranol v koksárenské komoře typu Heat Recovery. 

 

Obr.  18.  Pohled na koksový hranol v koksárenské komoře typu Heat Recovery [12]. 

Po uplynutí koksovací doby je postup vytlačování koksového hranolu obdobný jako  

 u KB provozovaných v ČR. Pomocí výtlačného stroje je hranol vcelku vytlačen do hasicího 

vozu. Rozdíl, mezi oběma provozy je, že koksový hranol se během vytlačování nerozpadá na 

drobné kusy, ale je v celku vysunut z komory na předem připravený hasicí vůz. Pohled na 

právě vytlačený koksový hranol je zobrazen na obr. č. 19. 

 

Obr.  19.  Pohled na vytlačený koksový hranol v hasicím voze [12]. 
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Během této operace, při které zůstává koksový hranol vcelku, dochází k mnohem menším 

únikům prachových částic do okolní atmosféry.  

 Hašení žhavého koksu probíhá také v hasící věži. Tento proces je zobrazen na        

 obr. č. 20.  Poté je koks převezen a vyklopen na rampu k dohašení. Odtud je dopravován 

pomocí pásových dopravníků na třídírnu koksu, kde je dle své velikosti rozdělen na jednotlivé 

sortimenty. 

 

Obr.  20.  Hašení žhavého koksu v hasící věži [12]. 

3.3  Energetická část KB typu Heat Recovery  

 Vzniklé spaliny z jednotlivých koksovacích komor jsou odváděny do společného 

odtahu, kde dochází k jejich vzájemnému mísení. Jejich entalpie se využívá ve spalinovém 

kotli k výrobě přehřáté páry a v následujícím výrobním cyklu k výrobě elektrické energie. 

Blokové schéma kogeneračního energetického systému je zobrazeno na obr. č. 21. 

 

Obr.  21.  Kogenerační energetický systém [13]. 
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 Obvykle jsou KB tohoto typu rozdělené do tří bloků. Toto uspořádání sice zvyšuje 

náklady na jejich výstavbu, ale umožňuje snazší a jednodušší opatření v případě nutných 

provozních odstávek, nebo při nevyžádaných provozních problémech na jednotlivých blocích. 

 Ekonomicky méně náročné by bylo uspořádání pouze s jedním spalinovým kotlem 

většího výkonu a jen jedním společným komínem pro celou KB. Vyžadovalo by to společné 

propojení všech bloků spalinovým kanálem. Mezi výhody tohoto provedení patří 

rovnoměrnější vstupní teploty spalin před spalovacím kotlem, lepší tepelná účinnost kotle 

většího výkonu a stabilnější průběh výroby elektrické energie. K nevýhodám lze uvést větší 

rozměry spalinového kanálu a tím vznikající větší tepelné ztráty odcházejících spalin a další 

možné provozní problémy na jednotlivých blocích KB. 

3.3.1  Spalinový kotel  

Teplota výstupních spalin z jednotlivých koksovacích komor je závislá na právě 

probíhající fázi koksovací doby a způsobu regulace teplot v jednotlivých komorách. Obvykle 

se pohybuje v rozmezí 1100 až 1200 °C. Tyto spaliny jsou přiváděny do spalinového kotle, 

kde dochází k výměně tepla mezi proudícími horkými spalinami a  vodou. Tato tepelná 

výměna probíhá přes teplosměnnou plochu trubic uvnitř rekuperátivního výměníku. Teplota 

spalin na výstupu ze spalinového kotle by neměla být vyšší než obvyklých 180 až 200 °C. 

Teplota takto vzniklé přehřáté páry se pohybuje kolem 450 až 500 °C s výstupním tlakem 

kolem 6,5 MPa. 

 

Obr.  22.  Kotel na odpadní teplo [13]. 

3.3.2  Parní turbína s  generátorem  

Vzniklá přehřátá pára je vedena potrubím do parní turbíny, kde předává svou energií 

nejdříve ve vysokotlaké části. Vstupní teplota páry je asi 450 °C s tlakem  5 MPa. Odtud se 
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zavádí zpět do kotle k mezipřihřátí, při kterém se zvýší její teplota a je vedena zpět do 

středotlaké a nízkotlaké části. Turbína roztáčí generátor, který vyrábí elektrickou energii.  

 Když pára odevzdá využitelnou energii turbíně, je vedena do kondenzátoru, ve kterém 

proudí v trubkách chladicí voda vnějšího chladicího okruhu. Pára, která je vedena z turbíny   

 o teplotě asi 130 až 150 °C se po styku s chladicími trubkami ochlazuje a postupně 

kondenzuje až na teplotu 60 °C. Z kondenzátoru je takto vzniklý kondenzát odváděn zpátky 

do spalinového kotle. Teplo, které bylo odebrané páře v kondenzátoru, se odvádí vnějším 

okruhem do chladicích věží. Tam je bez užitku ztraceno protitahem vzduchu.  

3.3.3  Odsíření a odprášení spalin  

Na výstupní straně ze spalinového kotle je zařazeno zařízení, které je určeno k odsíření 

a odprášení spalin suchou metodou. Ta je založená na reakci mezi SOx a Ca(OH)2 ve vlhkém 

prostředí. Zvlhčená směs hydroxidu vápenatého a reakčního produktu se dávkuje do reaktoru 

a na základě odpaření vody ochladí vstupující spaliny. Ochlazené spaliny poté proudí do 

odlučovače pevných látek, nejčastěji tkaninového filtru nebo elektrostatického odlučovače, 

kde jsou pevné částice ze spalin zachyceny a recyklovány zpět do systému [12]. 
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4 SROVNÁNÍ OBOU TECHNOLOGIÍ  

Mezi základní rozdíly, pomocí kterých lze provést porovnání obou technologií, patří 

tvar koksovací komory, způsob ohřevu uhelné vsázky, hodnota tlakové diference v komoře a 

využití vedlejších produktů vzniklých při koksování [14].  

Koksárenské baterie provozované v jednotlivých koksárenských závodech v ČR se 

v některých případech vyznačují rozdílnou konstrukcí. Jedno však mají společné a to uložení 

koksovací komory ve vertikálním směru. Způsob ohřevu uhelné vsázky je proveden pomocí 

topných kanálků v topných stěnách po obou stranách délky koksovací komory. Topná stěna 

tak vytápí vždy dvě sousedící komory. V komorách je udržován přetlak, který je regulovaný 

ve společném odtahu z jednotlivých komor, v tzv. předloze. Jeho hodnota je závislá na výšce 

komory. Přetlak má zabránit přisávání okolního vzduchu do komory, a tak i ke spalování 

procesního plynu a lokálnímu poškozování zdiva komor. Přetlak v komoře však bývá příčinou 

úniku tohoto plynu do okolí. Mezi nejčastěji vyskytující se místa těchto úniků patří netěsnosti 

kolem rámu pecních dveří, nedosedávající srovnávací dvířka a špatně zatěsněné plnící otvory 

na stropě KB. 

 U technologie výroby koksu typu Heat Recovery je uložení koksovacích komor 

v horizontálním směru. Přenos tepla během koksovacího procesu probíhá v prostoru komory 

přímo na povrch vsázky a ve spodní části rozváděcími kanály přes dno komory. Po celou 

dobu koksování je v komoře udržován podtlak pomocí spalinového ventilátoru a komínu. Tím 

jsou eliminovány úniky procesního plynu z komory do okolí [15].  

Rozdílné tvary koksovacích komor a způsob ohřevu uhelné vsázky je zobrazen na obr. č. 23. 

 

Obr.  23.  Vzájemné porovnání obou výrobních procesů [12]. 
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Kromě koksu, vzniká při běžném koksování jako vedlejší produkt surový koksárenský 

plyn. Ten je nutno před dalším použitím zpracovávat na chemické části koksovny, kde se 

z něj separují jednotlivé složky. Při tomto procesu vznikají další produkty, jako je dehet, 

benzol, fenol, síran amonný, atd. Jejich využití je nejčastěji v zemědělském a chemickém 

průmyslu. V poslední době je však ztížený odbyt těchto složek a zájem o ně postupně upadá.  

Po samotném zpracování a vyčištění tohoto plynu nám zůstává čistý koksárenský plyn, 

který lze použít jako palivo. Jeho využití tak připadá ze 40-50 % na otop koksárenské baterie 

a zbytek je odváděn do dalších závodů v hutním podniku.  

Technologie Heat Recovery nemá chemický provoz a výstupem nejsou kromě koksu 

žádné další produkty. Procesní plyn vzniklý z uhelného hranolu je i se všemi složkami spálen 

při koksovacím procesu v dané komoře. Část takto vzniklého tepla je využita k samotnému 

koksování. Zbytek je odváděn spalinami prostřednictvím spalinových kanálů do kotle, kde 

dochází k výrobě páry. Té se pak využívá v parogenerátorovém cyklu [16]. 

Ochlazené spaliny jsou za spalinovým kotlem odsířeny, pomocí filtračního zařízení 

zbaveny zbylých znečišťujících látek a vypouštěny do ovzduší. 
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5 MOŽNOSTI APLIKACE V ČR 

V současné době je v České republice provozováno celkem devět koksárenských 

baterií ve třech závodech. Výroba koksu probíhá ve vertikálně uložených komorách 

s postupným zpracováním a využitím druhotných produktů koksování. 

S ohledem na stále se zvyšující nároky provozování koksárenských baterií a jejich 

negativní vliv na životní prostředí se zdá technologie výroby koksu Heat Recovery jako 

možný nástupce této tradiční výroby. Koksárenské baterie využívající tento výrobní proces se 

vyskytují hlavně v Indii, Číně, Brazílii a USA, kde již mají zkušenosti s provozováním této 

technologie.  

Mezi výhody patří nízká a méně riziková produkce emisí během celého provozu KB  

 a dále možnost využití tepla odcházejících spalin a jejích uplatnění v kogeneračním 

energetickém systému. Tento způsob vede k postupnému snižování investičních nákladů na 

tento provoz s možnosti zásobování elektrickou energií i jiné části hutního podniku, 

nebo provozovatele distribuční sítě. 

Tvar a horizontální způsob uložení koksovací komory má taky své výhody. Stěny 

koksovací komory nejsou během koksovacího procesu vystavovány rozpínavému tlaku 

uhelné vsázky, protože leží svou váhou na podlaze a kontakt se stěnami je malý. Z tohoto 

důvodu jsou potom vlastnosti smrštění uhelné vsázky irelevantní. Ke koksování lze proto 

použít: 

 uhlí s vyšším obsahem prchavých látek, 

 samostatné, netříděné druhy uhlí. 

Pro výrobu koksu s klasickým technologickým postupem lze použít pouze černé uhlí 

středního stupně prouhelnění. Mezi tento druh patří uhlí označované jako koksové, žírné       

 a plynové.  Souhrnně se nazývají jako koksárenské uhlí a je výhradně použito k výrobě 

koksu. Technologie Heat Recovery umožňuje zařadit do výrobního procesu i málo 

prouhelněná uhlí a použít je v množství až kolem 20% v uhelné vsázce, přičemž kvalita koksu 

zůstává na stejné úrovni. To znamená, že lze použít uhlí se širokým spektrem prouhelnění 

 Vdaf = 24-32 % při neměnných pevnostních vlastnostech koksu jak za tepla, tak i za studena. 

Tahle možnost využít i druhy uhlí, které za současných podmínek nejsou vhodná ke 

koksování, by mohla vést ke snížení investičních nákladů, které jsou spojeny s nákupem 

vstupních surovin. Vzhledem k tomu, že umístění všech provozovaných koksoven je             

 v Ostravsko-karvinské pánvi, vedlo by využití této technologie k možnému  nákupu surovin 

z tuzemských zdrojů.  

 S výhledem do budoucna se jeví tato technologie výroby koksu jako vhodná a mohla 

by v ČR nahradit tradiční způsob. Vzhledem k tomu, že v současné době se na našem území 

provozují koksárenské baterie, které jsou po generálních opravách, nebo po menších lokálních 

hlavových opravách, nepřipadá v úvahu zřejmě nástup této nové technologie v nejbližších 

letech. Možná stále přísnější legislativa ochrany životního prostředí pomůže se nad tímto 

způsobem výroby koksu zamyslet. Snaha snížit stále se zvyšující náklady na provozování 
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tradiční technologie přinutí provozovatele k rozhodnutí, které povede k rozšíření této výroby 

na našem území.  

 Jako první v Evropě, kdo se snaží o využití tohoto výrobního procesu, je firma HRC 

Libau z Lotyšska, která plánuje  kompletní výstavbu již v roce 2014. Hlavní činností této 

společnosti je výroba koksu a navíc výroba elektrické energie a tepla. Plánované množství 

uhlí, které má být ročně zpracováno, je 450 000 tun, ze kterého by mělo být vyrobeno 

310 000 tun koksu. Během tohoto výrobního procesu by se mělo vyrobit 855 000 tun páry, 

která by měla zajistit výrobu 182 000 MWh elektrické energie, a do 400 000 MWh tepelné 

energie. Společnost má plány zásobovat provozovatele distribučních sítí elektrickou energií  

 a tepelnou energií topné systémy města Liepaja [17]. 
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6 ZHODNOCENÍ A POROVNÁNÍ  Z EKONOMICKÉHO 

A EKOLOGICKÉHO HLEDISKA  

Mezi další důležité aspekty těchto výrobních technologií patří zhodnocení a porovnání 

z ekonomického a ekologického hlediska. Vzhledem k tomu, že koksárenské baterie typu 

Heat Recovery se nenacházejí na našem území, použil jsem k vzájemnému srovnání 

zahraničních materiálů. 

6.1  Zhodnocení a porovnání z  ekonomického hlediska  

Po podrobném prostudování všech dostupných materiálů popisujících vzájemné 

srovnání obou výrobních technologií jsem došel k závěru, že systém výroby koksu Heat 

Recovery není s ohledem na počáteční pořizovací náklady, které jsou spojené s výstavbou této 

koksovny a jejích částí, výrazně ekonomicky výhodnější. V některých studiích dokonce 

počáteční investice převyšovaly klasický výrobní proces koksování.  

Obě výrobní technologie jsou schopny produkovat vysoce kvalitní koks, který 

vyhovuje požadavkům vysokých pecí. Konečné rozhodnutí o tom, kterou výrobní technologii 

zvolit z hlediska návratnosti vložených investic je nutno volit také podle místa, do kterého je 

koksovna integrována. Dalším důležitým faktorem je dostupnost vnějších energetických 

zdrojů [18]. 

Výhody této technologie byly uváděny až při samotném provozování, kdy se náklady 

spojené s touto výrobou snižovaly. Životnost obou výrobních zařízení byla vždy stanovena na 

20 let.  

Velkou předností je možnost použití i méně kvalitního uhlí se stejnou výslednou 

kvalitou vyrobeného koksu. Volbou výšky vrstvy vsázky je možno měnit délku koksovací 

doby a tím i počet cyklů vytlačování a obsazování koksárenských komor uhelnou vsázkou za 

den. Výsledkem je práce pouze ve dvou směnách při udržení produktivity, beze změny 

rychlosti koksování a konečné teploty koksu. Díky vysoké automatizaci tohoto výrobního 

procesu, není nutno pro samotnou obsluhu těchto zařízení zaměstnávat příliš kvalifikované 

pracovníky. Jejich celkový počet v porovnání s klasickou výrobní technologií je snížen na 

čtvrtinu [19]. 

Mezi další ukazatele patří ekonomické využiti vedlejších produktů koksování 

vzniklých při klasickém výrobním procesu, nebo odpadního tepla při použití technologie Heat 

Recovery. V prvním případě jde o chemické produkty. Zájem o ně v poslední době upadá      

 a výsledkem je jejích ztížený odbyt. Ve druhém případě se jedná o využití odpadního tepla, 

které může být použito k zásobování topných systémů tepelnou energií v hutním podniku, 

nebo v jeho okolí. Ekonomicky výhodnější je však použití tepelné energie k výrobě páry, 

která se dále využívá k výrobě elektrické energie. Její využití je jednak v samotném hutním 

podniku, ale také je možné s ní zásobovat místního provozovatele distribuční sítě. 
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6.2  Zhodnocení a porovnání z  ekologického hlediska  

Při rozhodování o výstavbě průmyslového závodu koksovna i její samotné realizaci je 

v rámci Evropské unie uplatňován souhrn definic a informací o nejlepších dostupných 

technikách a limitních hodnotách BAT (Best Available Techniques).  Ty byly realizovány     

 a výsledky spojené s dopadem na životní prostředí ověřeny. Reference o těchto technikách 

jsou uvedeny v tzv. BREF dokumentech, které se sestavují v Evropské kanceláři IPPC 

(Integrated Pollution Prevention and Control), což v překladu znamená Integrovaná prevence 

a omezování znečištění ve vztahu k životnímu prostředí [20]. 

Látky, které nejvíce znečišťují životní prostředí, vznikají již při samotném výrobním 

procesu nebo v topném systému. Obsazování komor uhelnou vsázkou, vytlačování uhelného 

hranolu z koksovací komory nebo hašení žhavého koksu je spojeno s velkým vývinem těchto 

emisí. V topném systému nejčastěji vznikají z důvodu nedokonalého spalování topného plynu 

se spalovacím vzduchem, nebo přisátím procesního plynu do odtahových částí. Obvykle je to 

přes netěsné nebo poškozené zdivo.  

Při těchto výrobních procesech vznikají plynné a pevné emisní látky. Mezi nejvíce 

sledované patří: oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíků (Nox), oxid uhelnatý (CO), těkavé organické 

látky (VOC) a tuhé znečišťující látky TSP včetně polétavého prachu PM10. Vzájemné 

srovnání výrobní technologie Heat Recovery a klasické koksovny s chemickým provozem 

zobrazující roční objem emisí při srovnávacím základu 1 milionu tun uhlí je uvedeno na   

 obr. č. 24 [12]. 

 

Obr.  24.  Vzájemné srovnání obou výrobních technologií s ročním objemem emisí [12]. 
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Z uvedeného obrázku je zřejmý výrazný pokles plynných emisí. V případě tuhých 

znečišťujících látek je vidět nárůst oproti klasickému výrobnímu procesu. Důvodem je 

rozdílná výrobní technologie a hlavně způsob ohřevu uhelné vsázky. 

Z hlediska ochrany ovzduší je tedy nutné jen odprášení a odsíření spalin odcházejících 

z výrobního procesu. Pokrytím uhelného hranolu vrstvou práškového vápna před zasunutím 

do komory lze snížit emise SOx až o 65 % a ztráty opalem, k nimž dochází přímým ohřevem    

z 3 na 1,5 % [21]. 

Kromě těchto hlavních sledovaných látek se během výrobního procesu uvolňují do 

okolní atmosféry i jiné nebezpečné znečišťující emise. V celkovém objemu je toto množství 

menší než u první skupiny, ovšem škodlivost těchto látek ve vztahu k životnímu prostředí je 

mnohem výraznější. Mezi tyto látky patří: benzol, etylen, těžké uhlovodíky, sirovodík, metan, 

naftalen, toluen a xylen. Na obr. č. 25 je zobrazeno vzájemné porovnání obou výrobních 

technologií v závislosti na ročním objemu emisí těchto nebezpečných znečišťujících látek při 

zpracování stejného množství uhelné vsázky jako na obr. č. 24. 

 

Obr.  25.  Vzájemné srovnání obou výrobních technologií s ročním objemem emisí 

nebezpečných znečišťujících látek [12]. 

Z grafu je možné zjistit, že velké vzájemné rozdílné hodnoty těchto emisních látek výrazně 

rozdělují z ekologického hlediska tyto dvě výrobní technologie. V případě Heat Recovery 

jsou hodnoty mnohem menší a někdy dokonce nebyly zjištěny žádné úniky. Důvodem je 

rozdílná hodnota tlaků v koksovací komoře. U klasických koksoven je udržován po většinu 

koksovací doby v komoře přetlak. Důvodem je zamezení přisávání vzduchu přes vzniklé 
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netěsnosti kolem pecních dveří a tím vyhořívání koksu přímo v koksovací komoře. V případě 

Heat Recovery je po celou koksovací dobu v komoře udržován podtlak. Výsledek je snížení 

úniků emisí do okolní atmosféry. Podmínkou je propracovanější systém utěsnění pecních 

dveří. 

Dalším důvodem snížených úniků emisí polyaromatických uhlovodíků je koksovací 

teplota. V komorách HR je udržována teplota kolem 1200 °C. Za těchto teplot dochází          

 k rozkladu vyšších uhlovodíků na základní sloučeniny a k jejich následnému spálení [21]. 

 Na obr. č. 26 je zobrazeno porovnání obou výrobních technologií s možností dvou 

vybraných případu úniku emisí benzo(a)pyrenu do ovzduší. První zobrazuje obsazování 

koksárenských komor uhelnou vsázkou. Technologie Heat Recovery vykazuje vyšší hodnoty 

úniku tohoto polycyklického aromatického uhlovodíku při tomto bateriovém procesu. Druhý 

případ zobrazuje možné úniky přes netěsnosti pecních dveří. Hodnoty u klasického výrobního 

procesu jsou výrazně vyšší ve srovnání s HR. Zde byly naměřené hodnoty rovny nule. 

Důvodem jsou rozdílné provozní tlaky v koksovacích komorách během jednotlivých 

výrobních procesů. 

 

Obr.  26.  Emise benzo(a)pyrenu při obsazování a z netěsností pecních dveří [12]. 

Mezi další významné ukazatele, hodnotící výrobní technologii Heat Recovery a její 

mírnější dopad na životní prostředí, patří emisní faktor CO2. Jeho hodnota představuje střední 

měrnou výrobní emisi této látky. Je to poměr hmotnosti do ovzduší přecházející znečišťující 

látky ke vztažené veličině, kterou v tomto případě představuje hmotnost použitého paliva.  

 Emisní faktory se stanovují buď měřením na samotných zdrojích, nebo výpočtem 

v případech, kde lze aplikovat bilanční metodu. Typickým příkladem využití této metody je 
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stanovení emisních faktorů tuhých znečišťujících látek (TZL) a oxidu siřičitého (SO2) 

vznikajících při spalování tuhých paliv. Výchozí veličinou v těchto případech je obsah popela, 

nebo síry v původním palivu [22]. 

Na obr. č. 27 jsou zobrazeny různé hodnoty emisních faktorů CO2 vypouštěných do ovzduší. 

Nejnižší hodnotu vykazuje výrobní technologie Heat Recovery. Další skupinu tvoří klasický 

výrobní proces s chemickými produkty spojený pro objektivnější porovnání s tepelnou 

elektrárnou, která má ve všech čtyřech případech stejný instalovaný výkon 75 MW. 

V jednotlivých případech se jedná o propojení s tepelnými elektrárnami používající jako 

palivo uhlí, zemní plyn nebo topný olej. 

 

Obr.  27.  Hodnoty emisních faktorů CO2 pro různé technologie výroby koksu ve spojení 

s tepelnou elektrárnou [12]. 

 Při použití výrobní technologie HR nejsou produkovány žádné nebezpečné odpadní 

vody, které by se musely následně upravovat v čistírnách. Během výrobního procesu vzniklé 

vody neobsahují žádné nebezpečné chemické látky, jako např. fenol. Proto je možné jejich 

použití k hašení koksu. Ztráty odparem jsou průběžně doplňovány čistou vodou [19].  
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7 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval tématem Možnosti náhrady stávající technologie 

výroby koksu technologií Heat Recovery. 

Výroba koksu v České republice má dlouholetou tradici a pravděpodobně se v ní bude 

nadále pokračovat. Celý výrobní proces je spojen s velkým vývinem škodlivých                     

 a nebezpečných látek, které představují významnou zátěž na životní prostředí. V posledních 

letech probíhají různé opravy vedoucí k ekologizaci a modernizaci výrobního procesu na 

všech provozovaných koksárenských bateriích v České republice. Cílem je udržet současnou 

produktivitu těchto pecí a ekologickou zátěž minimálně na stávající úrovni. Stále se 

zpřísňující legislativa ochrany životního prostředí však nutí provozovatele vynakládat větší 

úsilí a finanční prostředky za účelem splnění nových nařízení a limitů.  

Prodejní cena vedlejších produktů koksování dnes sotva vyrovnává ekonomickou 

náročnost jejich výroby. V poslední době má velký vliv na jejich využití stále se zvětšující 

těžba ropy a zemního plynu. Velký význam v tomto odvětví má také vývoj nových 

technologií vedoucí k výrobě nejrůznějších látek syntetickou cestou. 

Trend stále se zpřísňujících emisních limitů se dá předpokládat i v budoucnu. 

Výsledkem by byly pouze se zvyšující ekonomické náklady na tento provoz.  

Velký přínos koksárenskému průmyslu přináší technologie výroby koksu Heat 

Recovery. Hlavním výrobním produktem je opět koks. K dalším využitelným složkám patří 

odcházející spaliny, jejichž tepelný potenciál je využit k výrobě páry a následně elektrické 

energie. Během tohoto výrobního procesu jsou emisní látky ve většině případu výrazně 

sníženy. 

Diplomová práce se soustředila na popis obou výrobních celků s cílem ekonomického 

a ekologického přínosu do tohoto odvětví. V celkovém hodnocení lze konstatovat, že 

počáteční náklady na celkovou výstavbu obou zařízení jsou zhruba na stejné úrovni. 

Návratnost investic u Heat Recovery lze očekávat až při samotném provozování, kdy je 

možnost zásobovat tepelnou energií topné systémy, nebo elektrickou energií místního 

provozovatele distribuční sítě. 
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