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Abstrakt 

Tato práce popisuje chemickou část koksovny se zaměřením na odsíření 

koksárenského plynu a to šesti metodami: Stretford, Thylox, amoniakální způsob, potašový, 

vakuum-karbonátový a odsíření tuhou plynárenskou hmotou. 

V experimentální části práce jsou řešeny materiálové bilance popisovaných 

technologií odsíření. Výsledkem je porovnání dostupných technologií z hlediska materiálové 

náročnosti. 
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Abstract 

This thesis describes chemical part of coke plant and focuses on desulphurization of 

coke gas, namely this six methods: Stretford method, Thylox method, ammoniacal method, 

potas method, vacuum-carbonate method and hydrodesulphurization. 

In an experimental part of the thesis material balances are solved for above mentioned 

methods. The result is a comparsion between available technologies respect to demand of 

materials. 
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1 ÚVOD 

 

Koksárenský plyn vzniká při výrobě koksu vysokoteplotní karbonizací uhlí jako 

nejdůležitější vedlejší produkt, kdy hlavním produktem karbonizace je koks, který se dále 

využívá např. v hutnickém průmyslu.  

Koksárenský plyn je směs mnoha sloučenin, kdy některé z nich by nelze průmyslově 

připravit jinak než procesem koksování. Z hlediska ekologie i ekonomie je výhodné tyto látky 

ze surového koksárenského plynu postupně oddělit a to především NH3, H2S, benzol a dalších 

sloučenin. Postupy čištění koksárenského plynu se provádí v chemické části koksovny. 

Vyčištěný koksárenský plyn se pak využívá obvykle jako palivo a to především pro otop 

koksárenských pecí. 

1.1 CÍL 

Cílem práce je porozumět procesu koksování a chemické části koksovny a to zejména 

odstranění H2S z koksárenského plynu. Výsledkem této práce je zjistit spotřeby látek, které 

jsou třeba k odsíření koksárenského plynu v daných způsobech odsíření a díky získaným 

výsledkům porovnat dané způsoby odsíření.  
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2 KOKSOVNA 

Koksovnu lze rozdělit podle technologických procesů, respektive podle druhu 

produktů v ní zpracovaných nebo vyráběných na následující provozy: 

 Uhelná služba – příprava uhelné směsi. 

 Koksárenské baterie – zpracování připravené uhelné směsi – výroba koksu. 

 Koksová služba – třídění koksu na různé kvalitativní parametry. 

 Chemická část koksovny – úprava koksárenského plynu od nežádoucích příměsí 

(benzol, amoniak, naftalen, kyanovodík, sirovodík, oxid uhličitý apod.), aby se dal 

dále použít. 

 Pomocné provozovny a objekty – sem např. patří údržbářské dílny, laboratoře, sklady 

chemikálií aj. objekty, které přispívají k dobrému chodu celé koksovny. 

  

 

Obr. 1  Blokové schéma koksovny 
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2.1 CHEMICKÁ ČÁST KOKSOVNY 

Chemická část koksovny slouží k úpravě surového koksárenského plynu od 

nežádoucích příměsí jako je benzol, dehet, naftalen, amoniak, sirovodík, kyanovodík. Složky 

se z plynu odstraňují různými separačními procesy. 

Chemické produkty, které jsou v surovém koksárenském plynu, dělíme na: 

 Snadno kondenzující – produkty, které se dají ochlazením z plynu vyloučit. Je to 

dehet, vodní pára (společně s amoniakem tvoří amoniakovou vodu). 

 Nekondenzující – produkty se musí zachytit z plynu buď fyzikálními metodami 

(např. propíráním - absorpcí), či cestou chemickou. Jsou to benzen, naftalen, 

kyanovodík, sirovodík a amoniak (ten který se nerozpustil v amoniakové vodě). 

3 CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Úkolem chemického oddělení koksovny je zachytit cenné složky obsažené v surovém 

koksárenském plynu a zpracovat je na výrobky vhodné jakosti [1]. 

Plyn, který se získává z koksování uhlí, odchází z koksovací komory o teplotě cca 

600 – 700 °C, tento plyn je odváděn stupačkou, která je ve stropu koksovací baterie. Plyn je 

veden do předlohy. Předloha je umístěna na stropu koksárenské baterie. Teplota odcházejícího 

plynu je snížena na teplotu 80 – 85 °C zkrápěním vodou. Tato voda je roztřikována tryskami 

a tím snížena teplota plynu. Část tepla plynu se odebere odpařením a část tepla si odebere 

zkrápěcí voda, která se při styku s plynem minimálně ohřeje. Do zkrápěcí vody zkondenzuje 

cca  60 % dehtu, který je v plynu obsažen. Zkrápěcí voda sebou unáší i pevné částice, které se 

do plynu dostali při koksování. Takto znečištěná vypírací voda se nazývá dehtový 

kondenzátem, který odtéká z předlohy do nádrže tzv. hrubé kondenzace. 

V hrubé kondenzaci se oddělí nejprve prachové částice od roztoku a poté dehet od 

vody. Voda se poté čerpá na předlohu, kde se použije jako vypírací médium. Zařízení hrubé 

kondenzace je konstruováno např. jako odlučovač dehtu, který je opatřen mechanickým 

vyhrabovacím zařízením. 

Oddělený dehet obsahuje i část čpavkové vody. Tyto látky se od sebe oddělí  

v rozdělovací nádrži,  díky různým specifickým vahám (sedimentací). 

Čpavkovou vodu je nutné oddechovat a to převážně tam, kde se dále využívá na 

vypírání H2S a NH3. Oddechování se provádí několika způsoby, pískovou filtrací, extrakcí či 

flotací. Však ne všechna oddechovaná voda slouží na vypírání NH3 a H2S, část se jí odvádí na 
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biologickou čistírnu odpadních vod (BČOV), proto je nutné ještě před BČOV tuto vodu 

deamonizovat, respektive z ní vyvařit NH3. Deamonizace vody probíhá v tzv. odhaněčích 

amoniaku působením vodní páry.  

Plyn z hrubé kondenzace pokračuje dále na tzv. jemnou kondenzaci, která obsahuje 

dočištění plynu v primárních chladičích, elektrostatických odlučovačích. 

Plyn o teplotě cca 80 až 85 °C je odsáván do primárních chladičů, kde dochází 

k dalšímu nepřímému zchlazení vodou, až na teplotu 20 až 30 °C. Dochází k dalšímu 

odštěpení dehtu a vody. Tento proces se nazývá kondenzace. Uvolněná voda z plynu vypírá 

část čpavku, sirovodíku, fenoly aj. a vzniká tzv. čpavková voda. V dehtu se přitom rozpustí 

většina naftalenu. Zbylý dehet v plynu, který nezkondenzoval a je ve formě jemné dehtové 

mlhy, se vede do trubkového elektrostatického odlučovače.  

Elektrostatické odlučovače mají za úkol odstranit z plynu zbylý dehet, případně 

i částice naftalenu a to z důvodu zabránění znečištění následujících technologií. Za 

elektrostatickými odlučovači bývá odsávač koksárenského plynu (turbodmychadla). 

Úkolem turbodmychadel je nasávat koksárenský plyn již z předlohy do dalších 

technologií, které souží k dalšímu čištění tohoto plynu a to odstranění NH3, H2S, benzenových 

uhlovodíků a naftalenu. Koksárenský plyn je nasáván tak, aby bylo v koksovacích komorách 

dosaženo minimálního přetlaku. Přetlaku proto, aby nedocházelo k úniku koksárenského 

plynu a to např. netěstnostmi v koksovací komoře, okolo rámu dveří atd.  

Na jemnou kondenzaci navazuje dále dočištění koksárenského plynu od H2S, NH3, 

benzolu a naftalenu. 

Vypírání amoniaku se provádí kvůli zabránění vzniku koroze, protože amoniak působí 

korozivně na zařízení. Dříve se amoniak vypíral polopřímým způsobem dnes se 

upřednostňuje amoniakální způsob odsíření, který současně z plynu vypírá H2S i NH3 (viz. 

kapitola 4.1.1). Polopřímý způsob vypírání je založen ve vypírání NH3 z plynu v sytiči. Kdy 

se musí koksárenský plyn předehřát cca na 60 °C a jde do sytiče společně se vzniklými 

amoniakovými parami, které vznikly v odháněči, a 4% roztokem kyseliny sírové za vzniku 

krystalického síranu amonného, který se dále využíval jako dusíkaté hnojivo. 

Koksárenský plyn, který odchází ze sytiče o teplotě cca 60° C jde do koncových 

chladičů, kde je přímo zkrápěn vodou a tím je ochlazen na teplotu 20 až 30° C a z plynu se 
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oddělí naftalen. Tohoto zchlazení se provádí, protože účinné vypírání benzolu 

z koksárenského plynu probíhá při teplotách, které jsou nižší než 30 °C. 

Koncový chladič je válcová nádoba, která je rozdělena na dvě části. Horní část je 

vlastní chladič, kde přímým stykem chladící vody a plynu dochází k ochlazování plynu na 

požadovanou teplotu, čímž se vysráží naftalen obsažený v plynu [8]. 

Naftalen se z vody vypírá dehtem, aby nezanesl chladicí systém. Spodní část, ve které 

dochází k absorpci naftalenu dehtem, se zahřívá pro lepší účinnost. 

Dehet se čas od času musí obměňovat a voda, která je zbavena naftalenu se zchladí 

v chladicí věži a vrací zpět na koncový chladič. Z koncových chladičů jde koksárenský plyn 

na benzolové pračky. 

V benzolových pračkách se plyn zbavuje benzolu pracím olejem (destilační frakce, 

která vzniká při destilaci dehtu) protiproudným vypíráním.  Jakmile se prací plyn nasytí 

benzolem je veden do benzolky (odhaněč benzolu), kde se prací plyn pomocí parní destilace 

zbaví benzolu. Prácí plyn se poté vrací do benzolových praček.  

Benzol je směs 70 až 75 % benzenu, 10 až 15 % toluenu a asi 5 % xylenů. Benzol je 

zpracováván v DEZE ve Valašském Meziříčí [8]. 

Vyčištěný koksárenský plyn odchází z benzolových praček technicky čistý a dá se 

proto využít např. pro otop koksárenských baterií. Uchovává se v plynojemu. Plyn je dobré 

vyčistit od kyanovodíku, sirovodíku, vlhkosti, aj. 



6 

 

 

3.1 KOKSOVÁNÍ 

Koksování (pyrolýza uhlí, karbonizace, suchá destilace), neboli zahřívání uhlí 

v neoxidační atmosféře za tvorby tuhého karbonizačního zbytku- koksu či polokoksu, kapalné 

složky – karbonizačního dehtu, karbonizační vody a plynných látek, z nichž se zachycuje 

dehet, čpavek, benzol, naftalen aj. další chemické produkty až zbyde koksárenský plyn, který 

se dá dále využívat. Koksárenský plyn je směs plynů vznikající při koksování uhlí. K výrobě 

koksu se používají pouze některé druhy černého uhlí s malým obsahem síry, u nás se používá 

černé uhlí z ostravsko-karvinského revíru. 

Proces karbonizace se dělí podle teplot, za kterých karbonizace probíhá: 

Nízkoteplotní karbonizace: teplota karbonizace okolo 600 °C, kdy se spaluje 

zpravidla hnědé uhlí za vzniku nízkoteplotních produktů – nízkoteplotní koks (tzv. polokoks), 

nízkoteplotní dehet, plyn, karbonizační a fenolové vody, střední olej a karbonizační benzín. 

Polokoks je složen převážně z vodíku a kyslíku, je křehký, málo pevný až drobivý, jeho 

struktura je porézní a vzhledem připomíná nezralý koks. Styk polokoksu se vzdušným 

kyslíkem vede ke vznícení polokoksu. Významnou složkou nízkoteplotní karbonizace jsou 

Obr. 2  Čištění koksárenského plynu 
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fenoly, které jsou obsaženy v dehtech, středním oleji, karbonizačním benzínu, 

v karbonizačních a fenolových vodách. Vzniklý karbonizační plyn je chudý na spalitelné 

podíly, kdy převážná část se používá pro vyhřívání karbonizačních pecí a zbývající podíl se 

směšuje s výhřevnějšími plyny. Dnes se již tento způsob karbonizace nevyužívá. 

Vysokoteplotní karbonizace: teplota karbonizace přibližně 1000 °C – 1100 °C kdy se 

spaluje kvalitní černé uhlí s malým obsahem síry, které má dobré chemicko – technologické 

vlastnosti (obsah prchavé hořlaviny, spékavost, puchnutí, plasticita aj.). Obsah síry (S) v uhlí 

je důležitý pro jakost koksu a koksárenského plynu [1]. 

Postupným zvyšováním teplot vzniká koks, kdy zahřátím uhelné vsázky okolo 100 °C 

se začne z uhlí uvolňovat volná voda a poté voda vázaná. Zvýšením teploty na 250 °C – 

350 °C začíná rozklad uhlí, neboli dojde ke štěpení méně pevných vazeb uhelné hmoty. Okolo 

350 °C – 400 °C přechází uhlí do plastického stavu a zvýšením teploty nad 400 °C se 

postupně štěpí vazby organických látek za vzniku různých kapalných a plynných produktů. 

Při teplotách 500 °C vzniká polokoks, primární nízkoteplotní dehet (má podobné složení jako 

ropa, obsahuje nenasycené uhlovodíky a hodně fenolů) a primární karbonizační plyn 

(obsahující CH4 a CnHm). Dalším zvýšením teploty dochází k sekundární karbonizaci 

(aromatizaci) a ke snížení množství polokoksu a na úkor karbonizačního plynu se sníží 

množství primárního dehtu. Polokoks se zvýšením teploty odplyňuje a smršťuje až na 

samostatný uhlík tzv. vysokoteplotní koks (obsahuje 96 % až 98 % uhlíku). Sekundární 

karbonizací vzniká vysokoteplotní karbonizační plyn. 

Karbonizační plyn obsahuje, vodík, metan, oxid uhelnatý, uhlovodíky, různé 

sloučeniny síry a další cenné produkty jako je dehet, benzol (obsahuje hlavně BTX – benzen, 

toluen, xyleny). Jeho přesné složení závisí na době koksování a složení uhlí. 

Díky vysokému zastoupení vodíku (až 60 %) a metanu má vysokou výhřevnost a proto 

se po vyčištění od dehtu, benzolu, naftalenu, sloučenin síry a amoniaku dá využít jako palivo 

(např. pro otop koksárenských baterií). 

Dehet však není v uhlí obsažen v tekuté formě. Při karbonizaci vzniká hlavně 

rozkladem bitumenu. Pojmem bitumen rozumíme řadu komplikovaných látek, rozpustných 

v kondenzujícím benzolu nebo v podobných organických rozpouštědlech [13]. 

S obsahem prchavých látek stoupá rovněž výhřevnost plynu, proto je pochopitelné, že 

koksovny, které koksují uhlí chudé na prchavé látky, vykazují podstatně menší výtěžky 
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chemických produktů než koksovny koksující uhlí bohaté na prchavé složky. Díky obsahu 

oxidu uhelnatému se koksárenský plyn řadí mezi jedovaté plyny. 

Jelikož koksárenský plyn obsahuje amoniak, sirovodík a různé organosírové 

sloučeniny (CS2 sirouhlík, COS oxisulfid, merkaptany aj.), je nutné před použitím 

koksárenského plynu, jako paliva, tyto látky odstranit, protože tyto látky zapříčiňují korozi 

potrubí a vybavení a sloučeniny síry jsou příčinnou emisí SO2 energetickém využití 

koksárenského plynu. 

4 ODSÍŘENÍ KOKSÁRENSKÉHO PLYNU 

Černé uhlí, které se využívá ke koksování, obsahuje síru a to chemicky vázanou 

v uhelné hmotě ale i síru, která je přimíšená k uhelné hmotě ve formě sulfidů (př. pyrit FeS2). 

Tato síra konvertuje asi ze 30 % do koksárenského plynu hlavně jako sirovodík a ten při 

použití koksárenského plynu jako paliva zreaguje na škodlivý oxid siřičitý. 

Odsiřováním plynu se rozumí vypírání sirovodíku, přičemž se obvykle odstraňuje 

i část organicky vázané síry. Sirovodík z vypíracího roztoku se zpracovává na kyselinu 

sírovou, nebo se z vypíracího roztoku převádí na síru [1]. 

4.1 MOKRÉ ZPŮSOBY ODSÍŘENÍ 

 Rovnovážné způsoby: technologie, u kterých dochází k absorpci sirovodíku 

z koksárenského plynu, kdy sorbentem je alkalický roztok. Alkalický roztok se 

dále nechá regenerovat a to desorpcí sirovodíku, která probíhá za zvýšené 

teploty, kdy se jako desorpční médium využívá vodní páry. Výtěžkem těchto 

způsobů jsou kyselé plyny, z kterých se sirovodík zpracovává katalytickými 

způsoby. Katalytické způsoby jsou buď konverze H2S na síru či kyselinu 

sírovou. 

Zjednodušený popis rovnovážných reakcí: 

              

 Oxidační způsoby: při těchto způsobech se sirovodík obsažený 

v koksárenském plynu oxiduje oxidačními činidly, které jsou v roztoku, na 

elementární síru. Síra se z roztoku oddělí flotací. Všechny tyto procesy lze 

charakterizovat jako velmi účinné při odstraňování H2S, ale nevýhodou u 

těchto metod je produkce kontaminovaných odpadních vod, proto součástí 

procesů jsou úpravenské technologie. 

Zjednodušený popis oxidačních reakcí: 
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DRUHY MOKRÝCH ZPŮSOBŮ ODSÍŘENÍ: 

 Amoniakální způsob 

 Způsob Thylox  

 Katalyticko – oxidační způsob: Stretford 

 Potašový způsob 

 Vakuum-karbonátový způsob  

Před každým z uvedených způsobů odsíření je třeba nejprve provést absorpci H2S 

a dalších kyselých plynů, které jsou v surovém koksárenském plynu obsaženy (HCN, CO2) 

pomocí alkalického roztoku. 

4.1.1 AMONIAKÁLNÍ ZPŮSOB ODSÍŘENÍ 

Tato metoda je založena na absorpci sirovodíku a amoniaku, které jsou obsaženy 

v surovém koksárenském plynu v pračkách, kde se jako vypírací médium používá upravená 

odfenolovaná amoniakální voda. 

Plyn, který jde z turbodmychadla, se nejdříve zkrápí amoniakální vodou z regenerace 

(roztok zbavený kyselých plynů: H2S, CO2, HCN a s vysokým obsahem NH3).  Tím je surový 

koksárenský plyn zbaven naftalenu, sirovodíku a amoniaku. Koksárenský plyn proudí 

zespoda nahoru proti vypíracímu roztoku. Jakmile se vypírací roztok nasytí sirovodíkem, je 

třeba ho regenerovat a to se provádí ve dvou destilačních kolonách – odkyselovači a poté 

v odhaněči. Nejprve se nasycený vypírací roztok vede do odkyselovače společně s vodní 

parou, kdy pomocí vodní páry se z vypíracího roztoku uvolní kyselé plyny (H2S, CO2, HCN) 

ale i částečně amoniak a uhlovodíky. Z odkyselovače se část odkyseleného vypíracího roztoku 

využívá po ochlazení zpět k vypírání surového koksárenského plynu a část se vede do 

odhaněče. V odhaněči se odkyselený vypírací roztok pomocí vodní páry a roztoku NaOH 

zbavuje amoniaku a ten se poté vede zpět do odkyselovače. Část vyvařené amoniakální vody 

se vrací na vypírání koksárenského plynu a část se vypouští na biochemickou čistírnu 

odpadních vod. Zbylé uvolněné kyselé plyny (H2S, NH3, HCN, CO2 a CnHm), které se 

uvolnily v odkyselovači jsou modifikovanou výrobou převedeny na kapalnou síru pomocí 

Clausovy jednotky. Před Clausovu jednotku bývá zaveden předštěpný reaktor 

s katalyzátorem, aby se zabránilo znečištění síry a zanášení zařízení sazemi, které by vznikly 

rozkladem organických látek. V předštěpném reaktoru se ve vrchní části část par spaluje se 
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vzduchem a ve střední části je katalyzátorové lože na kterém se při teplotě 1100 °C až 

1150 °C rozloží kyanovodík, amoniak a uhlovodíky. Ve spodní části se přivede pod 

katalyzátor vzduch a to zapříčiní přeměnu sirovodíku na elementární síru (konverze asi 40 %) 

a zbylý sirovodík se spálí na oxid siřičitý (asi 1/3). Uvolněné kyselé plyny odcházející 

z předštěpného reaktoru se ochladí a jdou na Clausovu jednotku, kde se z nich vyrobí kapalná 

síra. 

Probíhající reakce: 

a)  V amoniakové pračce: 

              

b) V sirovodíkové pračce: 

                    

                        

Vedle těchto reakcí probíhá absorpce oxidu uhličitého a kyanovodíku: 

                  

                         

                    

c) V odkyselovači: 

              

                        [16] 

d) V odhaněči: 

              

e) V předštěpném reaktoru: 

Střední část reaktoru 

            

                  

                        

Spodní část reaktoru 
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Obr. 3  Amoniakální odsíření koksárenského plynu [16] 
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4.1.2 ZPŮSOB THYLOX 

Při metodě Thylox je prostředkem pro vypírání sirovodíku roztok arzenitanu sodného 

nebo arzenitanu amonného, z něhož se při regeneraci vzduchem vylučuje elementární síra ve 

formě pěny, která se pak vysouší a získává se jako sirná pasta, nebo se taví a dodává se ve 

formě bloků [10]. 

Do reaktoru (pračky) se přivede oxid arsenitý s alkalickým roztokem (čpavek nebo 

soda). Jestliže se použije jako alkalické prostředí čpavek, pak se po oxidaci roztoku na síru 

musí plyn zbavit čpavku a to buď vypíráním vodou či kyselinou sírovou. Stykem těchto 

roztoků vznikne kyselý síroarsenitan, který při styku se sirovodíkem přejde na síroarsenitan. 

Síroarsenitan na vzduchu přejde na Na4As2S5O2. Tento složitý roztok je schopen dále 

pohlcovat sirovodík, jakmile se tento roztok nasytí, je třeba ho regenerovat, to se provádí 

zahřátím roztoku na vzduchu, kdy se z roztoku uvolní síra. Část síry přejde až na filtr ve velmi 

jemných vločkách. Tato síra obsahuje cca 40 až 50 % roztoku a proto je nutné tuto síru 

vyčistit a to buď předestilováním nebo přetavením. Vypírací roztok z koksárenského plynu 

vypírá jak sirovodík, tak kyanovodík za vzniku rhodanidu a sirnatanu a proto se musí část 

roztoku vyměnit a z vypíracího roztoku se dá okyselením získat arsen, který se srazí na sulfid 

arseničný a ten se poté odfiltruje. 

Probíhající reakce: 

a) Příprava kyselého arsenitanu: 

                                 

b) Reakce kyselého arsenitanu se sirovodíkem za vzniku síroarsenitanu: 

                                 

c) Pohlcení kyslíku síroarsenitanem za vzniku sloučeniny, která je součástí skutečného 

vypíracího roztoku: 

                            

d) Pohlcení dalšího sirovodíku: 

                                   

                                

e) Regenerace: 
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Obr. 4  Vypírání sirovodíku způsobem Thylox [2] 
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4.1.3 KATALYTICKO–OXIDAČNÍ ZPŮSOBY ODSÍŘENÍ – ZPŮSOB STRETFORD 

Principy těchto metod odsíření využívají k odsíření koksárenského plynu dvě operace 

a to absorpci sirovodíku do vypíracího roztoku a oxidaci sirovodíku na elementární síru. 

Absorpce se provádí v alkalickém prostředí (roztoku čpavku nebo sody) a k oxidaci 

sirovodíku se přivádí do vypíracího roztoku látky, které fungují jako katalyzátory neboli tzv. 

,,přenašeče“ kyslíku. Jsou to organické sloučeniny chinonového typu, oxid vanadičný aj.. 

Takto složený vypírací roztok má kladný vliv na účinnost operací a to zejména na dokonalejší 

vypírání a rychlejší převedení na síru. Regenerace vypíracího roztoku se provádí pomocí 

oxidace organické sloučeniny, tzv. přenašeče. Oxidace se provádí vzdušným kyslíkem. 

ZPŮSOB STRETFORD 

Princip této metody spočívá v absorpci sirovodíku do vypíracího roztoku, kdy se dále 

tento roztok nechá zoxidovat na elementární síru. 

Způsob odsíření Stretford patří mezi nejpoužívanější metody odsíření, kvůli vysoké 

čistotě získané síry. 

Nejdříve se z koksárenského plynu musí odstranit kyanovodík, protože by nevratně 

reagoval se Stretford roztokem a tím by se zvýšila spotřeba těchto chemikálií, na druhé straně 

však zavedení HCN pračky vede k vyšším nákladům na provoz. Kyanovodík se vypírá 

speciálně připraveným roztokem v polysulfidickém generátoru. Do polysulfidického 

generátoru se přivádí část vyprodukované síry, která vznikla v oxidační jednotce a soda 

(Na2CO3). Část očištěného proudu od HCN musí být z generátoru odváděno a to z důvodu 

zabránění vzniku NaCNS a dalších solí a dalších solí, které by vznikali vlivem vedlejších 

reakcí. 

Vyčištěný koksárenský plyn od HCN vstupuje do spodu sirovodíkové pračky, která je 

dvoudílná. Zde je plyn protiproudně vypírán Stretford roztokem. Stretford roztok vypere 

z koksárenského plynu prakticky veškerý sirovodík. Vypírací roztok je složen ze sody, sodné 

soli kyseliny 2,7 – antrachinondisulfonové, sodné soli vanadičnanu a vínanů či citranů. 

Nejprve se sirovodík naabsorbuje do roztoku sody za vzniku hydrogensulfidu sodného 

a hydrogenuhličitanu sodného, kdy se dále vzniklý hydrogensulfid sodný oxiduje ve spodní 

části pračky na síru a to pomocí vanadičnanu sodného. Při oxidaci sirovodíku na síru se 

vanadičnan sodný zredukoval na vanadičitan sodný. Z pračky jde roztok do oxidační 

jednotky, kde je regenerován vzduchem. 
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Vanadičitan sodný je třeba regenerovat zpět na vanadičnan sodný, aby se dále mohl 

využívat k oxidaci sirovodíku na síru. Tato regenerace se provádí pomocí sodné soli kyseliny 

2,7 – antrachinondisulfonové (ADA-ox), která zde vystupuje jako tzv. přenašeč kyslíku. 

Vznikne vanadičnan sodný s redukovanou formou sodné soli kyseliny 2,7 –

 antrachinondisulfonové (ADA-red). Regenerace ADA-red se provádí kyslíkem na ADA-ox, 

kdy se dále této oxidované formy používá pro oxidaci vanadičitanu na vanadičnan (     

      

V oxidační jednotce je vzniklá síra od vypíracího roztoku separována flotací, kdy se 

odstraňuje z povrchu ve formě pěny. Regenerovaný roztok jde do vložené nádoby 

a dávkovacím zařízením se přivádí potřebné množství čistých sloučenin jako je soda, ADA, 

vanadičnan a vínany či citrany, které je třeba doplnit do vypíracího roztoku, který se dále 

používá na vypírání sirovodíku z koksárenského plynu. 

Vzniklá pěna, která obsahuje síru a 5 – 8 % pevné složky je sesbírána z povrchu 

a zpracována v odstředivce, kde se odstraní pevné příměsi. Vzniklý sirný koláč je dále 

zpracován rozpuštěním po malých dávkách v tlakovém nerezovém autoklávu. 

Rozpuštění se provádí pomocí páry, která je uvnitř autoklávu. Pára ohřívá síru 

a tekutinu, která s ní prošla. Ohřívání se provádí kvůli snížení viskozity, ale tak aby nedošlo 

k varu směsi. Tento proces trvá cca 20 hodin, kdy první polovina času je na rozpuštění síry 

a druhá na oddělení síry od vodného roztoku. Jako sediment bude síra a jako roztok, který 

vznikl nad sedimentem je Stretford roztok, který se vrací do oxidační jednotky. 

Síra, která je jako sediment je dále vypuštěna ze dna autoklávu do vyhřívaného 

zásobníku na síru. Síra se dále přepravuje buď jako roztavená v cisternách či běžněji 

v pevném stavu a to jako granulovaná. 

Vedlejšími reakcemi při vypírání sirovodíku a při oxidaci vypíracího roztoku vznikají 

různé soli, z nichž největší podíl tvoří thiosíran (sirnatan) sodný Na2S2O3. Jeho tvorba 

obvykle nepřevyšuje 1 % veškeré síry. Aby při dalším provozu a při vyšší koncentraci tato sůl 

nekrystalizovala a zařízení se krystaly neucpávalo, část roztoku se odtahuje z oběhu 

a likviduje. Při této likvidaci tepelným rozkladem v redukční peci se získávají zpět sloučeniny 

sodíku a vanadu, které se vracejí k přípravě čerstvého vypíracího roztoku. Plynný zbytek, 

obsahující sirovodík, se vrací do koksárenského plynu [1]. 

Kyselina citrónová ve formě její soli (citranu), nebo kyselina vinná ve formě vínanu 

zde funguje jako komplexotvorné činidlo, které udržuje vanadičitan sodný v oxidačním čísle 
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+IV. Díky přídavku citranu (či vínanu) k vanadičitanu se tato sůl lépe zoxiduje pomocí ADA-

ox na vanadičnan. 

 ADA - ox : sodná sůl kyseliny 2,7 - antrachinondisulfonové 

 ADA - red: sodná sůl kyseliny 2,7 - antrahydrochinondisulfonové 

Probíhající reakce: 

a) HCN pračka: 

Příprava vypíracího roztoku HCN: 

                        

                  

Absorpce HCN: 

                                        

Regenerace roztoku: 

                  

b) H2S pračka: 

Absorpce sirovodíku roztokem sody: 

                       

c) Oxidace hydrogensulfidu sodného vanadičnanem sodným za vzniku elementární síry: 

                                  

d) Regenerace vanadičitanu sodného pomocí sodné soli kyseliny 2,7 –

 antrachinondisulfonové (ADA-ox): 

                                          

e) Regenerace redukované formy sodné soli kyseliny 2,7 – antrachinondisulfonové 

(ADA-red) na oxidovanou formu (ADA-ox): 

                         

f) Vedlejší reakce, které vedou ke tvorbě různých solí, převážně thiosíranu sodného: 

                               

                      

                         

                           

 



17 

 

Obr. 5  Vypírání sirovodíku způsobem Stretford [24] 
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4.1.4 POTAŠOVÝ ZPŮSOB ODSÍŘENÍ 

Spočívá v absorpci sirovodíku, kyanovodíku a oxidu uhličitého v roztoku potaše 

(uhličitan draselný). Sirovodík, který je obsažen v koksárenském plynu se vypírá 20% 

roztokem potaše (roztok K2CO3) v pračce, kdy plyn je přiváděn do pračky stlačený. Společně 

se sirovodíkem se z plynu vypírá i kyanovodík, oxid uhličitý a část organických sloučenin 

síry. Z pračky odtéká roztok potaše, který je nasycen sirovodíkem. Tento nasycený roztok je 

veden do výměníku. Ve výměníku je předehřán parami z odháněče a jde do odháněče. 

V odháněči je za zvýšené teploty 70 °C a podtlaku 20 kPa z nasyceného roztoku potaše 

uvolňován sirovodík a zůstává nenasycený roztok potaše. 

V odháněči se uvolní plyny. Ty obsahují asi 80 % sirovodíku, 5 až 10 % oxidu 

uhličitého a asi 5 % kyanovodíku [2]. 

Roztok potaše je veden z odháněče do chladiče potaše což je trubkový chladič a poté 

do sprchového chladiče. Ze sprchového chladiče jde do zásobníku potaše a pak se dá dále 

používat k vypírání. Občas se musí část potaše obměnit za nový, protože se v tomto roztoku 

po nějaké době mohou vyskytovat látky, které potaš znehodnocují. Do roztoku se dostávají 

díky vedlejším reakcím. Z vyměňovaného roztoku potaše se dá pomocí krystalizace získat 

část potaše, který se vrací zpět na vypírání. 

Sirovodíkový plyn je veden z odháněče přes výměník tepla, kde je plyn zchlazen, do 

odlučovače. V odlučovači dojde k odloučení kapaliny z plynu, která je veden do zásobníku 

potaše, a plyn jde dále do vývěvy, kde se uvolní sirovodík. Tento sirovodík se dále 

zpracovává buď na kyselinu sírovou, nebo na elementární síru v tzv. Clausově peci. 

Probíhající reakce: 

a) V pračce: 

                    

                     

                    

                        

b) Vyvařením roztoku potaše (zvýšení teploty a snížení tlaku) se uvolní oxid uhličitý, 

který se následně využívá na vytěsnění sirovodíku a kyanovodíku: 
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Uvolněný oxid uhličitý z kyselého uhličitanu vytěsní sirovodík z kyselého 

sulfidu draselného: 
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Obr. 6  Vypírání sirovodíku způsobem potašovým [2] 
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4.1.5 VAKUUM-KARBONÁTOVÝ ZPŮSOB ODSÍŘENÍ 

Tento typ odsíření koksárenského plynu je z technologického hlediska stejný jako 

způsob potašový. Rozdíl je pouze v použití různých vypíracích roztoků. Při potašovém 

způsobu odsíření se koksárenský plyn vypírá 20% roztokem uhličitanu draselného (=potaše) 

a při vakuum – karbonátovém způsobu odsíření se jako vypírací roztok využívá uhličitanu 

sodného (=sody). 

Draselné soli jsou však lépe rozpustné než soli sodné. Jakmile pracujeme v odsíření za 

malého přetlaku plynu, můžeme jako vypírací roztok použít sodu, která je o koncentraci 5 %. 

Důvod tohoto je, že soda je levnější než potaš. 

Probíhající reakce: 

a) V pračce: 

                       

                      

                       

b) Regenerace vypíracího roztoku sody – vyvařování roztoku (zvýšená teplota) s vodní 

parou: 

                      

Uvolněný oxid uhličitý z kyselého sulfidu sodného vytěsní sirovodík a další 

látky, které jsou ve vypíracím roztoku obsaženy díky vedlejším reakcím 

                         

                         

c) Vedlejší reakce, které znehodnocují vypírací roztok: 

                      

                              

Postup tohoto způsobu odsíření je shodný s potašovým způsobem odsíření, proto tento 

způsob nebudu více popisovat. Technologické schéma vakuum – karbonátového odsíření viz. 

Obrázek 6: Vypírání sirovodíku způsobem potašovým. 

Rozdíl je pouze ve vypíracím roztoku, místo potaše se využívá sody. 
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4.2 SUCHÉ ZPŮSOBY ODSÍŘENÍ 

Suché způsoby jsou pochody, při kterých se absorbuje a rozkládá sirovodík na 

kyselinu sírovou či elementární síru. Procesy absorpce a rozkladu jsou charakterizovány 

nižším odstraňováním sirovodíku, ale do regeneračních systémů se nemusí vnášet vzduch ani 

se zde nepoužívají žádné toxické katalyzátory a díky tomuto se snížily emise do ovzduší a do 

vod z chemikálií, které jsou používány v tomto procesu. 

 Odsíření plynárenskou hmotou: hydroxidem železitým  

4.2.1 ODSÍŘENÍ TUHOU PLYNÁRENSKOU HMOTOU, HYDROXIDEM 

ŽELEZITÝM 

Sirovodík, který je obsažen v surovém koksárenském plynu je zachycován tuhou 

plynárenskou hmotou, což je hydroxid železitý ( Fe(OH)3). Hydroxid železitý je buď přírodní 

a to jako bahenní ruda, nebo jako umělý, což je plynárenská čistící hmota. 

Tento způsob je však velice zdlouhavý a vyžaduje velké prostory a velké množství 

pevné látky, proto se suché čištění plynu používá většinou na dočištění plynu. Dříve se tento 

způsob používal k čištění koksárenského plynu, ze kterého se poté dále vyráběl svítiplyn. 

Plynárenská hmota má obsahovat alespoň 40 % hydroxidu železitého. Má mít 30 až 

40 % vody, aby byla vlhká a kyprá. Musí být mírně alkalická nikoli kyselá. K nakypření se 

někdy používá pórovitých látek, jako pilin apod. [2]. 

Plyn se čistí ve věžích, které jsou válcovité, anebo v plochých skříních. Čistící tuhá 

hmota je uložena na lískách ve vrstvách tak, aby se dosáhlo co nejlepšího styku plynu 

s hmotou. Těchto věží či skříní může být několik za sebou, aby se dosáhlo co nejlepšího 

vyčistění plynu. 

Čistící plynárenská hmota má červenohnědou barvu, ale jakmile se nasytí 

sirovodíkem, tek se barva změní až na téměř černou. Regenerace této hmoty se provádí tak, že 

se vyjme pevná čistící hmota a přehazuje se na vzduchu. Regenerace se provádí opatrně a za 

dostatečného přívodu vody, kdy se vodou hmota kropí, protože regenerace je reakcí 

exotermní a vzniká při ní velké množství tepla, kdy toto teplo by mohlo zapálit síru která je 

obsažena v čistící hmotě. Méně častěji může regenerace probíhat přímo ve věži a to tak, že se 

k plynu přidá potřebné množství vzduchu. Regenerace se mohou dle potřeby několikrát 

opakovat. 
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Při obsahu až 50 % síry v čistící hmotě ztrácí hmota schopnost pohlcování sirovodíku 

z plynu. Takto nasycený materiál sirovodíkem se dá dále využít jako surovina na výrobu 

kyseliny sírové. 

Probíhající reakce: 

a) Pohlcení sirovodíku hydroxidem železitým: 

                         

b) Regenerace čistící plynárenské hmoty (hydroxidu železitého): 

                                

4.3 VÝROBA KYSELINY SÍROVÉ ZE SIROVODÍKU 

Výroba kyseliny sírové se většinou řadí za odsíření potašovým či vakuum – 

karbonátovým způsobem. Z těchto typů odsíření odchází sirovodíkový plyn, který obsahuje 

75 až 85 % sirovodíku. Pro takto vysoký obsah sirovodíku se jedná o plyn, který je prudce 

jedovatý a tak je důležité zabránit jeho úniku do okolí, proto se zpracovává na kyselinu 

sírovou. 

Kyselina sírová se vyrábí tzv. mokrou katalýzou. Kyselé plyny jsou společně se 

vzduchem nasávány vývěvou, kde je podtlak, do spalovací pece, která má tři části a je 

vyzděna žáruvzdorným materiálem (šamotem). 

Spodní část pece je zakončena žáruvzdorným roštem. Střední část pece je naplněna 

porcelánovými kroužky. Třetí, vrchní část tvoří volný spalovací prostor [9]. 

Sirovodík a kyanovodík se spaluje s přebytkem vzduchu ve spalovací věži, která je 

vyzděna šamotem. Vzniká oxid siřičitý a oxid uhličitý. Zplodiny, které vznikly, se vedou do 

kontaktního přístroje, který zpravidla obsahuje čtyři stupně oxidu vanadičného (katalyzátor), 

ten je uložený ve vrstvách okolo 250 mm ve formě tyčinek. Oxid siřičitý se zoxiduje na 

katalyzátoru (oxid vanadičný) na oxid sírový při teplotě cca 450 °C. 

Nejvhodnější teplota pro tuto reakci je mezi 440 až 470 °C. Při nižších teplotách 

probíhá oxidace příliš pomalu, při vyšších teplotách se štěpí vytvořeny SO3 zpět na O2 a SO2 

[2]. 

Oxid sírový se zchladí v kondenzátoru vodou a vznikne kyselina sírová, která je 

o koncentraci asi 90 %. Tato kyselina se dále chladí nepřímo vodou v uzavřeném prostoru 

a poté je vedena do zásobníku kyseliny. Kontaktní věž je chlazena vzduchem, protože oxidace 

SO2 na SO3 je silně exotermní reakce při které vzniká více tepla než je třeba. 
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Pec je vytápěna koksárenským plynem, který je tam přiváděn pouze při zahajování 

provozu, protože všechny probíhající reakce jsou exotermní tak se tam teplo udržuje samo. 

Probíhající reakce: 

a) Spalování: 

                   

                       

b) Oxidace: 

             

c) Kondenzace: 
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Obr. 7  Schéma výroby kyseliny sírové ze sirovodíku [2] 
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4.4 CLAUSŮV REAKTOR NA VÝROBU SÍRY 

Kyselé plyny, které vycházejí z odsíření, obsahují vedle sirovodíku a amoniaku ještě 

oxid uhličitý, kyanovodík a další uhlovodíky označovány jako CnHm (jsou to C2H6, C2H4, 

C3H8 a C3H6). Organické sloučeniny v plynech obsaženy ovlivňují čistotu vyrobené síry, 

amoniak a kyanovodík zhoršují účinnost Clausova reaktoru. Tyto složky se musí odstranit, 

proto se před Clausův reaktor staví tzv. předštěpný reaktor, který obsahuje katalyzátor.  

Ve vrchní části předštěpného reaktoru se spaluje část plynů obsahujících H2S, NH3, 

HCN, CnHm a CO2, se vzduchem (primárním vzduchem). Ve střední části předštěpného 

reaktoru se za teploty 1150 °C na katalyzátoru rozloží kyanovodík, amoniak a uhlovodíky, 

kdy amoniak a kyanovodík se rozloží na dusík a další látky a uhlovodíky reagují s vodní 

parou na oxid uhelnatý a vodík (podobné výrobě syntézního plynu). Díky přítomnosti vodní 

páry se zabraní tvorbě sazí (uhlíku), které by mohly ucpávat póry katalyzátoru a tím zhoršit 

funkci Clausova reaktoru. Ve spodní části předštěpného reaktoru probíhá částečná přeměna 

sirovodíku na síru. Do této části se přivádí sekundární vzduch, který se přivede pod 

katalyzátor. Zde se převede cca 40 % sirovodíku na elementární síru a ze zbývajících 60 % 

sirovodíku se spálí kolem 1/3 sirovodíku na oxid siřičitý. 

Vzniklé reakční plyny odcházející z předštěpného reaktoru se zchladí v návazném 

chladiči na teplotu která je potřebná pro Clausovu reakci, teplota kolem 285 °C. Ochlazené 

plyny jdou dále do Clausova reaktoru. 

Clausův reaktor má dva stupně, kde se jako katalyzátor používá oxid hlinitý (Al2O3). 

V prvním stupni tohoto reaktoru reaguje sirovodík s oxidem siřičitým za vzniku elementární 

síry a dále v tomto stupni dochází k hydrolýze organických sloučenin síry, které vznikly 

v předštěpném reaktoru. Plyny, které vycházejí z prvního stupně je nutno ochladit na teplotu 

max. 130 °C, kdy při této teplotě síra zkondenzuje a tím se odloučí od nezreagovaných plynů. 

Nezreagované plyny se ohřejí na teplotu cca 200 °C (teplota potřebná pro Clausovu reakci, 

která probíhá ve druhém stupni reaktoru). Ohřáté plyny se opět ochladí na max. 130 °C, aby 

došlo k další kondenzaci síry od nezreagovaných plynů. Nezreagované plyny se přivedou 

před primární chladiče k surovému koksárenskému plynu. 

U katalyzátoru je třeba dbát na teplotu při použití katalyzátoru, protože tvorba síry 

z oxidu siřičitého je úplná, jestliže je teplota katalyzátoru nízká, ale o to rychlejší čím vyšší je 

tato teplota. Důležité je také zabránit tvorbě sazí, které jsou obsaženy v brýdách (=parách). 
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Tyto saze by mohly blokovat póry katalyzátoru a následkem by byla horší kvalita vzniklé síry 

tzv. šedé síry. 

Probíhající reakce: 

a) Střední část předštěpného reaktoru: rozklad HCN,NH3 a CnHm při 1150 °C na 

katalyzátorovém loži: 

            

                  

                        

b) Spodní část předštěpného reaktoru: částečná přeměna H2S na elementární síru: 

                

c) Spodní část reaktoru: zbývající část H2S se spálí na SO2: 

                   

d) 1. Stupeň Clausova reaktoru: hydrolýza organických sloučenin síry: 

                

                      

e) Clausův reaktor: reakce H2S s SO2 za vzniku elementární síry (sumární reakce): 
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Obr. 8  Blokové schéma Clausova reaktoru [8] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Každý výpočet  vychází se stejného složení plynu (viz. tabulka č. 1 a tabulka č.2) 

a ze stejného průtoku plynu za normálních podmínek tj. p = 101 325 Pa, T= 273,15 K. 

Průtok plynu                  

Předpoklady pro výpočty: 

 Koksárenský plyn se chová jako ideální plyn 

(T=273,15 K a p= 101 325 Pa)=> obj% = mol%. 

 Všechny doprovodné látky, mimo H2S, HCN a NH3 projdou odsířením, 

chovají se tedy jako inerty. 

Tab. 1 Složení koksárenského plynu - hodnoty použity z literatury [22] DTP - Turbovna 

HLAVNÍ 

SLOŽKY 

SLOŽENÍ PLYNU 

[ obj %=mol %] 

MOLEKULOVÁ 

HMOTNOST  

[g/mol] 

CO2 2,0 44,01 

CnHm 2,1 30,33 

O2 0,5 31,999 

CO 6,0 28,0104 

H2 55,9 2,0158 

CH4 23,1 16,0426 

N2 10,4 28,0134 

Výhřevnost 16,4 MJ/m3 
 

Hustota 

(spočítaná) 

0,495 kg/m3 
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Tab. 2 Obsah doprovodných látek v koksárenském plynu – hodnoty použity z literatury 

[22] DTP - turbovna 

DOPROVODNÉ 

LÁTKY 

SLOŽENÍ PLYNU 

[g/m3] 

MOLEKULOVÁ 

HMOTNOST 

[g/mol] 

Dehet 6 - 

H2S 3,6 34,0818 

NH3 6 17,031 

HCN 0,7 27,0256 

BTX 31,7 - 

H2O (rosný bod 

26 °C) 

27,7 18,01528 
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5.1 VÝPOČTY POTŘEBNÉ KE VŠEM TYPŮM ODSÍŘENÍ 

1) Výpočet molekulové hmotnosti CnHm: 

Koksárenský plyn obsahuje směs nízkomolekulárních uhlovodíků 3,6 obj % CnHm, která 

má obvyklé složení: 1,1 obj% C2H6, 2,1 obj% C2H4, 0,2 obj% C3H8 a 0,2 obj% C3H6 [18] 

C2H6 = 
         

         
               (     

               

C2H4 = 
        

        
               (     

               

C3H8 = 
        

         
            % (     

                

C3H6 = 
        

        
              (     

               

POMĚR (k) = C2H6 : C2H4 : C3H8 : C3H6 = 30 : 58 : 5,5 : 5,5 

Molekulová hmotnost: 

     
 

         
          

          
          

     
      

      
      

 

     
 

                                              

             
 = 30,33 g/mol 

2) Hustota koksárenského plynu: 

Předpoklad IP 

                          
 

     
 

                
          

        
                

         

        
  

 

     
 

                                                                 

            +             +              122,41=0,495  / 3  

3) Přepočet objemového průtoku plynu na hmotnostní průtok plynu: 
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4) Přepočet obj % (mol %) na hmotnostní procenta a z hmotnostních % vypočítat 

hmotnostní průtok: 

Hmotnostní %:    
     

  
 

     

      
 

Hmotnostní průtok:                

Vzorový výpočet pro CO2 : 

    
 

          

      
           

     
                          

Tab. 3 Výpočtem zjištěné hmotnostní zastoupení a hmotnostní průtok složek plynu: 

SLOŽKA PLYNU HMOTNOSTNÍ 

ZASTOUPENÍ  

 [%] 

HMOTNOSTNÍ 

PRŮTOK 

[kg/hod] 

CO2 7,93 2355 

CnHm 5,74 1704,78 

O2 1,44 427,68 

CO 15,14 4496,58 

H2 10,15 3014,55 

CH4 33,37 9910,89 

N2 26,24 7793,28 

 

5) Hmotnostní průtok doprovodných látek, které jsou obsaženy v koksárenském 

plynu: 

               

Vzorový výpočet pro H2S : 
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Tab. 4 Výpočtem zjištěné hmotnostní průtoky doprovodných látek koksárenského plynu: 

DOPROVODNÉ 

LÁTKY 

HMOTNOSTNÍ 

PRŮTOK 

[kg/hod] 

H2S 216 

NH3 360 

HCN 42 

BTX 1902 

dehet 360 

H2O 1662 

 

  



34 

 

5.2 MOKRÉ ZPŮSOBY ODSÍŘENÍ 

5.2.1 Amoniakální způsob odsíření 

SCHÉMA PROCESU: 

 

VÝPOČTY: 

1) Kolik je třeba na odstranění 360 kg/hod NH3 vody?  

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 3:  

               

Na 1 mol NH3 je třeba 1 mol H2O, kolik je třeba na 360 kg/hod NH3 vody? 

Řešení: 

1 ∙ 17,031 g/mol NH3  ……  1 ∙ 18,01528 g/mol H2O 

360 000 g/hod NH3  ……  x g/hod H2O 

x = 380 806 g/hod H2O 

 

  

Obr. 9  Bilance amoniakálního odsíření 
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2) Kolik vznikne NH4OH v amoniakové pračce? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 3:  

              

Z 1 molu NH3 vznikne 1 mol NH4OH, kolik NH4OH vznikne z 360 kg NH3? 

Řešení:  

1 ∙ 17,031 g/mol NH3 …… 1 ∙ 35,04628 g/mol NH4OH 

360 000 g/hod NH3 ……. x g/hod NH4OH  

x = 740 801 g/hod NH4OH 

 

3) Kolik je třeba NH4OH v sirovodíkové pračce na odstranění 216 kg/hod H2S? 

Vycházíme ze souhrnné rovnice – fiktivní proud 1: 

                               

Na 2 moly H2S je třeba 3 moly NH4OH, kolik je třeba na 216 kg/hod H2S hydroxidu 

amonného? 

Řešení: 

2 ∙ 34,0818 g/mol H2S …… 3 ∙ 35,04628 g/mol NH4OH 

216 000 g/hod H2S ……. x g/hod NH4OH 

x = 333 162 g/hod NH4OH 

 

4) Kolik je třeba NH4OH v sirovodíkové pračce na odstranění 42 kg/hod HCN? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 2: 

                    

Na 1 mol HCN je třeba 1 mol NH4OH, kolik je třeba na 42 kg/hod HCN hydroxidu 

amonného? 

Řešení: 

1 ∙ 27,0256 g/mol HCN …… 1 ∙ 35,04628 g/mol NH4OH 

42 000 g/hod HCN ……. x g/hod NH4OH 

x = 54 465 g/hod NH4OH 
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ZÁVĚR 

Do amoniakové pračky se musí přivést 381 kg/hod H2O aby se odstranilo 

360 kg/hod NH3. Reakcí vody s amoniakem vznikne 741kg/hod NH4OH. Roztok 

hydroxidu amonného jde dále do sirovodíkové pračky kde je třeba tímto roztokem 

odstranit 216 kg/hod H2S a 42 kg/hod HCN. Na odstranění 216 kg/hod H2S je třeba 333 

kg/hod NH4OH a na odstranění 42 kg/hod HCN 55 kg/hod NH4OH. Do sirovodíkové 

pračky se musí dodat dohromady 388 kg/hod NH4OH. 

5.2.2 Odsíření způsobem Thylox 

SCHÉMA PROCESU: 

 

 Obr. 10 Bilance odsířeni Thylox  

VÝPOČTY 

1) Kolik je třeba Na2HAsO3 na vyprání 5/7 H2S? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 1: 

                             

další 2 mol H2S se odstraní Na4As2S5O2 a Na4As2S6O, viz. uvedené rovnice: 

                               

                           

Zde se odstraní 5/7 mol H2S, protože další 2 moly se odstraní až samotným vypíracím 

roztokem. Množství H2S, které je třeba odstranit: 
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Moly H2S, které se mají odstranit: 

            
 

 
                              

Hmotnost H2S, který se odstraní: 

                                              

Na 5 molů H2S jsou třeba 2 moly Na2HAsO3, kolik je třeba na odstranění 155 kg/hod 

H2S? 

Řešení: 

5 ∙ 34,0818 g/mol H2S …… 2 ∙ 146,91747 g/mol Na2HAsO3 

155 000 g/hod H2S  ……. x g/hod Na2HAsO3 

x = 267 000 g/hod Na2HAsO3 

 

2) Kolik je třeba As2O3, H2O a Na2CO3 na přípravu 267 kg/hod Na2HAsO3? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní prou 2: 

                                 

Na 2 moly Na2HAsO3 jsou třeba 2 moly Na2CO3, 1 mol As2O3 a 1 mol H2O, kolik je 

třeba Na2CO3, H2O a As2O3 na přípravu 267 kg/hod Na2HAsO3? 

Řešení: 

2 ∙ 169,9072 g/mol Na2HAsO3 …… 2 ∙ 105,98874 g/mol Na2CO3 

267 000 g/hod Na2HAsO3 …….. x g/hod Na2CO3 

x= 166 556 g/hod Na2CO3 

2 ∙ 169,9072 g/mol Na2HAsO3 …… 1 ∙ 18,01528 g/mol H2O 

267 000 g/hod Na2HAsO3 ……. x g/hod H2O 

x= 14 155 g/hod H2O 

2 ∙ 169,9072 g/mol Na2HAsO3 …… 1 ∙ 197,8414 g/mol As2O3 

267 000 g/hod Na2HAsO3 ……. x g/hod As2O3 

x= 155 449 g/hod As2O3 
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3) Kolik vznikne Na4As2S5? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 1: 

                             

Ze 2 molů Na2HAsO3 vznikne 1 mol Na4As2S5, kolik vznikne z 267 kg/hod 

Na2HAsO3 sloučeniny Na4As2S5 ? 

Řešení: 

2 ∙ 169,90724 g/mol Na2HAsO3 …… 1 ∙ 402,13228 Na4As2S5 

267 000 g/hod Na2HAsO3  …….. x g/hod Na4As2S5 

x = 315 965 g/hod Na4As2S5 

 

4) Kolik je třeba O2 na vyprání Na4As2S5, aby vznikl skutečný vypírací roztok? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 3: 

                       

Na 1 mol Na4As2S5 je třeba 1 mol O2, kolik je třeba na 316 kg/hod Na4As2S5 kyslíku? 

Řešení: 

1 ∙ 402,13228 g/mol Na4As2S5 …… 1 ∙ 31,9988 g/mol O2 

316 000 g/hod Na4As2S5 …….. x g O2 

x = 25 145 g/hod O2 

Přepočet g/hod na m
3
/hod pro O2, přes stavovou rovnici: 
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ZÁVĚR 

Při vzniku vlastního vypíracího roztoku se již 155 kg/hod H2S z koksárenského 

plynu odstraní přidáním 267 kg/hod Na2HAsO3, tento roztok se připraví z 167 kg/hod 

Na2CO3, 14 kg/hod H2O a 155 kg/hod As2O3. Aby se odstranil zbylý sirovodík je třeba 

vyrobit vlastní vypírací roztok a to tak, že se do reakce přivede 7 m
3
/hod O2. 

5.2.3 Odsíření způsobem Stretford 

SCHÉMA PROCESU: 

 

VÝPOČTY 

1) Kolik je třeba Na2S a Na2CO3 na odstranění HCN? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 1: 

                                        

Na 1 mol HCN je třeba 1 mol Na2CO3, ale i 1 mol Na2S(n+1), kolik je třeba Na2CO3 a 

Na2S(n+1) na odstranění 42 kg/hod HCN? 

Řešení: 

1 ∙ 27,0256 g/mol HCN …… 1 ∙ 105,98874 g/mol Na2CO3 

42 000 g/hod HCN ……. x g/hod Na2CO3 

x = 164 715 g/hod Na2CO3 

 

Obr. 11 Bilnace odsíření způsobem Stretford 
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1 ∙ 27,0256 g/mol HCN …… 1 ∙ 78,04554 g/mol Na2S 

42 000 g/hod HCN ……. x g/hod Na2S 

x= 121 289 g/hod Na2S 

 

2) Kolik je třeba Na2CO3 a H2S na přípravu 121 kg/hod Na2S, který následně 

odstraní HCN v kyanovodíkové pračce? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 2: 

                        

Na 1 mol Na2S je třeba 1 mol Na2CO3 a 1 mol H2S, kolik je třeba Na2CO3 a H2S na 

přípravu 121,289 kg/hod Na2S? 

Řešení: 

1 ∙ 78,04554 g/mol Na2S …… 1 ∙ 105,98874 g/mol Na2CO3 

121 000 g/hod Na2S ……. x g/hod Na2CO3 

x = 164 322 g/hod Na2CO3 

 

1 ∙ 78,04554 g/mol Na2S …… 1 ∙ 34,0818 g/mol H2S 

121 000 g/hod Na2S ……. x g/hod H2S 

x= 52 840 g/hod H2S 

3) Kolik Na2CO3 je třeba dodat do H2S pračky na odstranění zbytku H2S, což činí 

163 kg/hod? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 3: 

                       

Na 1 mol H2S je třeba 1 mol Na2CO3, kolik je třeba na 165 kg/hod H2S? 

Řešení: 

1 ∙ 34,0818 g/mol H2S …… 1 ∙ 105,98874 g/mol Na2CO3 

163 000 g/hod H2S ……. x g/hod Na2CO3 

x = 506 903 g/hod Na2CO3 

 

4) Kolik vznikne NaHS? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 3: 
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Z 1 mol Na2CO3 vznikne 1 mol NaHS, kolik ho vznikne z 507 kg/hod Na2CO3? 

Řešení: 

1 ∙ 105,98874 g/mol Na2CO3 …… 1 ∙ 56,06367 g/mol NaHS 

507 000 g/hod Na2CO3  ……. x g NaHS 

x = 268 182 g/hod NaHS 

 

5) Kolik je třeba NaVO3 na zoxidování NaHS na elementární síru? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 4: 

                                  

Ze 2 molů NaHS vznikne 1 mol Na2V4O9, kolik vznikne Na2V4O9 z 268 kg/hod 

NaHS? 

Řešení: 

2 ∙ 56,06367 g/mol NaHS …… 4 ∙ 121,92897 g/mol NaVO3 

268 000 g/hod NaHS  ……. x g/hod NaVO3 

x = 1 165 709 g/hod NaVO3 

 

6) Kolik vznikne Na2V4O9? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 4: 

                                  

Ze 2 molů NaHS vznikne 1 mol Na2V4O9, kolik vznikne vanadičitanu sodného 

z 268 kg/hod NaHS? 

Řešení: 

2 ∙ 56,06367 g/mol NaHS …… 1 ∙ 393,73814 g/mol Na2V4O9 

268 000 g/hod NaHS  ……. x g/hod Na2V4O9 

x = 941 089 g/hod Na2V4O9 
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7) Kolik je třeba ADA-ox na regeneraci vanadičintanu (Na2V4O9) zpět na 

vanadičňan (NaVO3)? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 5: 

                                          

 

Na 2 mol Na2V4O9 jsou třeba 2 moly ADA-ox, kolik je třeba ADA-ox na regeneraci 

941 kg/hod vanadičitanu zpět na vanadičnan? 

Řešení: 

1 ∙ 393,73814 g/mol Na2V4O9 …… 2 ∙ 412,30814 g/mol ADA-ox 

941 000 g/hod Na2V4O9  ……. x g/hod ADA-ox 

x= 1 970 761 g/hod ADA-ox 

 

8) Kolik je třeba citranu (C6H5Na3O7) na udržení vanadičnanu (NaVO3) v oxidačním 

čísle V+4? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 6: 

                                             

Na 1 mol NaVO3 je třeba 1 mol C6H5Na3O7 kolik je třeba C6H5Na3O7 na udržení 

oxidačního čísla 1 166 kg/hod NaVO3? 

Řešení: 

1 ∙ 121,92897 g/mol NaVO3 …… 1 ∙ 258,06 g/mol C6H5Na3O7 

1 166 000 g/hod NaVO3  ……. x g C6H5Na3O7 

x= 2 467 814 g/hod C6H5Na3O7 

ZÁVĚR 

Do kyanovodíkové pračky je třeba přivést 165 kg/hod Na2CO3 a do sirovodíkové 

507 kg/hod Na2CO3, dohromady je třeba na vyčištění koksárenského plynu třeba 672 

kg/hod Na2CO3. Pro oxidaci NaHS na elementární síru je třeba 1 167 kg/hod NaVO3. Na 

regeneraci Na2V4O9 zpět na NaVO3 je třeba 1 970 kg/hod ADA-ox. Pro udržení 

oxidačního čísla V
+4

 je třeba 2 468 kg/hod C6H5Na3O7. 
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5.2.4 Odsíření způsobem potašovým 

SCHÉMAPROCESU: 

 

VÝPOČTY 

1) Kolik je třeba 20% K2CO3 na odstranění 216 g/hod H2S? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 1: 

                    

Na 1 mol H2S je třeba 1 mol K2CO3, kolik je třeba na odstranění 216 kg/hod H2S 20% 

roztoku potaše? 

Řešení: 

1 ∙ 34,0818 g/mol H2S …… 1 ∙ 138,2052 g/mol K2CO3 

216 000 g/hod H2S  …….. x g K2CO3 

x = 875 902 g/hod 100% K2CO3 

 

Přepočet 100% K2CO3 na 20% K2CO3: 

875,902 kg/hod …… 100% K2CO3 

x kg/hod  ……. 20% K2CO3 

x = 4 380 kg/hod 20% K2CO3 

 

  

Obr. 12 Bilance potašového odsíření 
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2) Kolik je třeba 20% K2CO3 na odstranění 42 kg/hod HCN? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 2: 

                    

Na 1 mol HCN je třeba 1 mol K2CO3, kolik je třeba na odstranění 42 kg/hod HCN 

20% roztoku potaše? 

Řešení: 

1 ∙ 27,0256 g/mol HCN …… 1 ∙ 138,2052 g/mol K2CO3 

42 000 g/hod HCN  …….. x g K2CO3 

x = 214 782 g/hod 100% roztok K2CO3 

Přepočet 100% K2CO3 na 20% K2CO3: 

214,782 kg/hod …… 100% K2CO3 

x kg/hod  ……. 20% K2CO3 

x = 1 074 kg/hod 20% roztok K2CO3 

 

3) Kolik je třeba 100% K2CO3 a H2O na přípravu 20% roztoku? 

Na odstranění H2S: 

      
       

          
= 0,2 ∙ 4 380 = 876 kg/hod  

                   
                 kg/hod  

Na odstranění HCN: 

      
       

          
                kg/hod 

                   
                kg/hod 

ZÁVĚR 

Na odstranění 216 kg/hod H2S je třeba 4 380 kg/hod 20% roztoku K2CO3 a na 

odstranění 42 kg/hod HCN je ho třeba 1 074 kg/hod. Celkově na vyprání plynu je třeba 

5 453 kg/hod 20% roztoku K2CO3, který bude složen z 1 091 kg K2CO3 a 4 363 kg H2O. 
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5.2.5 Odsíření způsobem vakuum-karbonátovým 

SCHÉMA PROCESU: 

VÝPOČTY 

1) Kolik je třeba 5% Na2CO3 na odstranění 216 kg/hod H2S? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 1: 

                       

Na 1 mol H2S je třeba 1 mol Na2CO3, kolik je třeba na odstranění 216 kg/hod H2S 5% 

roztoku sody? 

Řešení: 

1 ∙ 34,0818 g/mol H2S …… 1 ∙ 105,98874 Na2CO3 

216 000 g/hod H2S  ……. x g Na2CO3 

x = 671 724 g/hod 100% Na2CO3 

 

Přepočet 100% Na2CO3 na 5% Na2CO3: 

671,724 kg/hod …… 100% Na2CO3 

x kg/hod  …….. 5% Na2CO3 

x= 13 434 kg/hod 5% Na2CO3 

 

  

Obr. 13 Bilance vakuum-karbonátového odsíření 
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2) Kolik je třeba 5% Na2CO3 na odstranění 42 kg/hod HCN? 

Vycházíme z rovnice – fiktivní proud 2: 

                       

Na 1 mol HCN je třeba 1 mol Na2CO3, kolik je třeba na odstranění 42 g/hod HCN 5% 

roztoku Na2CO3? 

Řešení: 

1 ∙ 27,0256 g/mol HCN …… 1 ∙ 105,98874 g/mol Na2CO3 

42 000 g/hod HCN  …….. x g/hod Na2CO3 

x= 164 715 g/hod 100% Na2CO3 

Přepočet 100% Na2CO3 na 5% Na2CO3: 

164,715 kg/hod …… 100% Na2CO3 

x kg/hod  …….. 5% Na2CO3 

x = 3 294 kg/hod 5% Na2CO3 

 

3) Kolik je třeba 100% Na2CO3 a H2O na přípravu 5% roztoku? 

Na odstranění H2S: 

       
       

          
                  kg/hod 

                   
                    kg/hod 

Na odstranění HCN: 

       
       

          
                 kg/hod 

                   
                  kg/hod 

ZÁVĚR 

Na odstranění 216 kg/hod H2S je třeba 13 434 kg/hod 5% roztoku Na2CO3 a na 

odstranění 42 kg/hod HCN je ho třeba 3 294 kg/hod. Celkově na vypírání plynu je třeba 

16 728 kg/hod 5% roztoku Na2CO3, který bude složen z 837 kg/hod Na2CO3 a 15 891 

kg/hod H2O. 
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5.3 SUCHÉ ZPŮSOBY ODSÍŘENÍ 

5.3.1 Odsíření suchou plynárenskou hmotou, hydroxidem železitým 

SCHÉMA PROCESU: 

VÝPOČTY 

1) Kolik je třeba tuhé plynárenské hmoty Fe(OH)3 na odsíření 216 kg/hod H2S? 

Vycházíme z rovnice: 

                         

Na 3 moly H2S jsou třeba 2 moly Fe(OH)3, kolik je třeba na odstranění 216 kg/hod 

H2S? 

Řešení: 

3 ∙ 34,0818 g/mol H2S …… 2 ∙ 106,8689 g/mol Fe(OH)3 

216 000 g/hod H2S  …….. x g/hod Fe(OH)3 

x = 451 535 g/hod Fe(OH)3 

ZÁVĚR 

Na odstranění 216 kg/hod H2S je třeba 452 kg/hod tuhé plynárenské hmoty Fe(OH)3. 

Obr. 14 Bilance odsíření tuhou plynárenskou hmotnou 
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6 VÝSLEDKY  

Jestli-že se zpracuje 60 000 m
3
/hod koksárenského plynu o daném složení, které je 

uvedeno v praktické části (viz. tabulka č.1 a č.2), kdy mimo H2S,NH3 a HCN ostatní látky 

projdou (chovají se jako inerty) a že tento plyn se za normálních podmínek chová jako 

plyn ideální je třeba na odstranění 216 kg/hod H2S, 360 kg/hod NH3 a 42 kg/hod HCN 

přivést množství přídavných chemikálií, které je uvedeno v tabulce č.5. 

Tab. 5 Souhrn hmotností použitých chemikálií k danému typu odsíření. 

ZPŮSOB ODSÍŘENÍ MNOŽSTVÍ SORBENTU 

Amoniakální způsob odsíření NH3 pračka: 381 kg/hod H2O 

H2S pračka: 333 kg/hod NH4OH 

Odsíření způsobem Thylox 167 kg/hod Na2CO3, 14 kg/hod H2O, 

155 kg/hod As2O3, 7 m
3
/hod O2 

Odsíření způsobem Stretford 672 kg/hod Na2CO3, 1 167 kg/hod NaVO3, 

1 970 kg/hod ADA-ox, 2 468 kg/hod 

C6H5Na3O7 

Potašový způsob odsíření 1 091 kg/hod K2CO3, 4 363 kg/hod H2O 

Vakuum-karbonátový způsob odsíření 837 kg/hod Na2CO3, 15 891 kg/hod H2O 

Odsíření tuhou plynárenskou hmotou 452 kg/hod Fe(OH)3 
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7 ZÁVĚR A DISKUZE 

Tato bakalářská práce obsahuje šest různých druhů odsíření, pro tyto druhy byly 

výpočty zjištěny spotřeby přídavných chemikálií, které jsou třeba na odstranění 100 % 

H2S, NH3, HCN. Ostatní složky, které plyn obsahuje, projdou ze 100 %. 

Za předpokladů, že koksárenský plyn se za normálních podmínek chová jako plyn 

ideální a že se z plynu po přídavku přídavné chemikálie z plynu odstraní H2S, NH3 a HCN 

a že ostatní doprovodné látky v plynu obsaženy projdou jsem výpočty, respektive 

materiálovými bilancemi stanovila množství použitých přídavných chemikálií (viz. tabulka 

č.5). 

Na základě zjištěných spotřeb přídavných chemikálií by se nejvíce vyplatilo 

amoniakální odsíření (viz. kapitola 4.1.1), protože do reakce je třeba dodat 381 kg/hod 

H2O, které v amoniakové pračce reaguje s NH3 za vzniku NH4OH, který postačuje na 

následné odstranění H2S i HCN z plynu. 

Odsíření roztokem Stretford vzniká nejčistší síra, však ale tento způsob odsíření je 

náročnější na množství použitých chemikálií, které je složeno z 672 kg/hod Na2CO3, 

1 167 kg/hod NaVO3, 1 970 kg/hod ADA-ox a 2 468 kg/hod C6H5Na3O7. 

O něco méně náročnější na přídavné chemikálie je  odsíření způsobem Thylox, kdy  

na tento způsob odsíření je třeba 167 kg/hod Na2CO3, 14 kg/hod H2O, 155 kg/hod As2O3 

a 7 m
3
/hod O2. 

Potašový a vakuum-karbonátový způsob se od sebe liší pouze vypíracím roztokem, 

kdy při potašovém roztoku se používá 20% roztok K2CO3, který se připraví z 1 091 kg/hod 

K2CO3 a 4 363 kg/hod H2O. Při vakuum-karbonátovém způsobu odsíření že jako vypírací 

roztok používá 5% roztok Na2CO3, který je složen z 837 kg/hod Na2CO3 a 15 891 kg/hod 

H2O. I když draselné soli jsou lépe rozpustné než sodné soli, více se používá vakuum-

karbonátového způsobu, protože do reakce je nutné přivést méně roztoku sody nežli 

roztoku potaše. 

Suchý způsob odsíření, respektive odsíření tuhou plynárenskou hmotou se dnes 

používá jen na dočišťování koksárenského plynu. Kdy na odstranění sirovodíku z plynu je 

třeba 452 kg/hod Fe(OH)3. Tato hmota se musí regenerovat a to na vzduchu, ale jakmile 

bude obsah síry ve hmotě více jak 50% je třeba čistící hmotu vyměnit. 
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Je důležité koksárenský plyn odsířit, ať už to je z hlediska ekologického, kdy 

doprovodné látky by mohly i)unikat do ovzduší, což by pro nás lidstvo příznivé nebylo, tak 

i z hlediska ekonomického, kdy koksárenský plyn je zdrojem mnoha vedlejších produktů, 

které by bylo škoda do ovzduší jen tak vypustit. 
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