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Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje současný proces výroby koksu, získávání produktů z 

koksárenského plynu a zařízení, jimiţ lze omezit negativní působení škodlivin vznikajících 

při koksování. 

V první části je objasněna technologie úpravy uhlí a výroby koksu, nejprve obecně a 

poté konkrétně na Koksovně Jan Šverma. 

Následující část popisuje zařízení, v nichţ dochází k čištění koksárenského plynu pro 

jeho další vyuţití a získávání vedlejších produktů. 

V závěrečné části jsou uvedena opatření vedoucí k ekologizaci jednotlivých 

provozních souborů Koksovny Jan Šverma a také je zde uvedena moţnost budoucího vývoje 

koksárenství. 

Klíčová slova: uhlí, koks, dehet, benzol, síra, ovzduší, emise, odpady. 

Abstract 

The aim of this bachelor work is to describe the contemporary process of coke 

production, obtaining of secondary products from coke gas, and machinery, by use of which it 

is possible to restrict a negative influence of noxious arising within the process of coke 

making. 

The work is divided into three parts. In the first part the technology of coal treatment 

and coke production are explained. First, all is showed generally, then at coking Plant Jan 

Šverma. 

The following part is dedicated to description of machinery which is used for coke gas 

cleaning for its subsequent exploatation and obtaining of secondary products. 

In the final part the measures leading to ekological solutions of single operating units 

of up-mentioned coking Plant Jan Šverma, the possibility of future progress of coking is 

mentioned as well. 

Keywords: coal, coke, tar, benzol, sulphur, atmosphere, emission, waste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

W
r
t veškerá voda  

A
d
 popel analytický 

V
daf

 prchavá hořlavina 

Ro střední světelná odraznost vitrinitu 

KJŠ Koksovna Jan Šverma 

OKD Ostravsko – karvinské doly 

OKK Ostravsko – karvinské koksovny 

TZL tuhé znečišťující látky 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky celkem 

OC organické látky 

VOC těkavé organické látky 

TOC celkový organický uhlík 

BaP benzo(a)pyren 

SKP surový koksárenský plyn 

NR non recovery 

HR heat recovery 
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1   ÚVOD 

Surové ţelezo zná lidstvo jiţ několik tisíc let, ale aţ počátkem 18. století se začalo 

vyrábět redukcí ţelezných rud koksem, který nahradil dřevěné uhlí. Prvotní karbonizace 

černého uhlí se prováděla hlavně kvůli jeho odsíření, avšak postupem doby se koks stal 

nenahraditelným redukčním činidlem v ocelářském průmyslu. 

Počáteční výroba koksu v úlových pecích byla charakteristická nízkou výtěţností, 

protoţe pece se vytápěly spálením části uhlí. Veškeré karbonizační plyny spolu se spalinami 

se odváděly do vzduchu a značně obtěţovaly okolí. Snaha o zvýšení výrobnosti vedla k 

zavedení pecí plamenných s nepřímým ohřevem komor. Surový plyn byl veden z koksovacích 

komor přímo do topných stěn, kde shořel se vzduchem. 

Dalším stupněm vývoje byly pece s pouţíváním předehřátého vzduchu a s vyuţitím 

chemických produktů karbonizace. Rekuperace tepla umoţnila vyšší teploty a zvýšila rychlost 

koksování. Zchlazením surového koksárenského plynu se získával dehet a čpavek, vypíráním 

pracím olejem surový benzol. Tímto byl dán základ současného koksárenství. 

V průběhu minulého století byla hlavním parametrem výroby koksu výtěţnost koksu, 

koksárenského plynu a z něj získávaných vedlejších produktů. Jako obecné zlo bylo přijímáno 

znečišťování ţivotního prostředí kouřem, prachem, oxidem siřičitým a jinými zplodinami, 

které vznikaly při samotné karbonizaci uhlí, výrobě chemických produktů a hlavně 

spalováním nedokonale vyčištěného koksárenského plynu. 

Teprve nová zpřísněná legislativa v ochraně ţivotního prostředí spojená se vstupem 

České republiky do Evropské unie s sebou přinesla řadu investic do ekologicky šetrných 

technologií. 

Tato práce se pokusí popsat současný proces výroby koksu, způsoby získávání dehtu 

benzolu a síry, vzájemnou návaznost jednotlivých technologických celků a opatření vedoucí 

k ekologizaci provozů koksovny. 

V závěru budou uvedeny moţnosti inovace tradičního procesu komorového 

koksování. 
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2   POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY KOKSU 

Koks vzniká pyrolýzou uhlí při vysoké teplotě (nad 1000 °C) bez přístupu vzduchu. 

Pouţívá se při výrobě ţeleza ve vysokých pecích, jako palivo pro vytápění a jako surovina v 

některých chemických výrobách. 

Nejvýznamnějším produktem koksování je metalurgický koks. Je to tvrdá, ocelově 

šedá, silně porézní odplyněná hmota. Vysokopecní koks slouţí ve vysoké peci nejen jako 

zdroj tepla, ale je zároveň redukčním činidlem, zabezpečuje prodyšnost a oporu sloupu 

vsázky. Vysoké nároky jsou proto kladeny na mechanické vlastnosti koksu (především 

pevnost v otěru) a chemické sloţení. 

Pro výrobu vysokopecního koksu se pouţívají výhradně černá uhlí, vhodných 

chemicko – technologických vlastností (obsah prchavé hořlaviny, spékavost, plasticita aj.). 

Rozmanitost vlastností uhlí je dána podmínkami, za kterých vznikalo, zejména hloubkou 

ponoření, tlakem, teplotou, ale i stupněm propustnosti okolních minerálních vrstev. 

2.1   Vznik uhlí 

Zhruba před 420 milióny let obsahovala pravěká atmosféra Země asi 2 % kyslíku, jenţ 

byl dostatečnou ochranou suchozemské flóry a fauny před ultrafialovým zářením. Pod vlivem 

slunečního záření a za katalytického působení zeleného barviva chlorofylu probíhala v 

rostlinách syntéza z oxidu uhličitého a vody, za vzniku uhlohydrátů a kyslíku, který byl 

následně uvolněn do atmosféry. Teplé a rovnoměrné podnebí a obrovské rozlohy území 

vyplněné močály působily příznivě na růst vegetace. Tehdejší přesličky, plavuně a kapradiny 

dosahovaly značných rozměrů [1], [2]. 

Působením mikroorganismů v přítomnosti vody a vzduchu docházelo k tlení a kvašení, 

odumřelé organické hmoty. Po ponoření rostlinných zbytků do hloubky pod 1500 m od 

povrchu zemského docházelo k prouhelňování vlivem zvýšeného tlaku a teploty. 

Vznik uhlí je rozdělen na: 

 stadium syngeneze, 

 stadium diageneze, 

 stadium epigeneze, 

 stadium metamorfozy, 

 stadium hypergeneze. 

Ve stadiu syngeneze dochází k nahromadění rostlinného materiálu a jeho 

následujícímu rozkladu. Rychlost hromadění rostlinných zbytků musí převyšovat rychlost 

jejich rozkladu. Další podmínkou vzniku loţiska organických zbytků je zamezení jejich 

rozkladu aerobními bakteriemi, překrytím povrchu jednotlivých úlomků rostlin houbami a 

plísněmi. Ty se ponořením loţiska do dostatečné hloubky pod vodní hladinu účastní tvorby 

rašeliny v podobě různých dusíkatých látek. Pod vodním povrchem pokračuje anaerobní 

rozklad cukru, škrobu a celulózy za uvolňování plynů CO2 a CH4. Rozkladnému procesu 

odolává lignin, pryskyřice, vyšší mastné kyseliny a voskové hmoty [1], [2]. 

Ve stadiu diageneze dochází k překrytí uhlotvorného loţiska minerálními sedimenty, 

přerušení přístupu atmosférického kyslíku a zastavení biochemických procesů. Vlivem 

zvýšeného tlaku dochází k odvodnění loţiska [1], [2]. 
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Ve třetím stadiu – epigenezi se dokončuje proces vzniku hnědého uhlí. Při ponoření 

loţiska do 1000 aţ 1500 m dochází vlivem značného tlaku k jeho zpevnění, ztrátě vody a 

vnášení sekundárních popelovin, které jsou rozpuštěny v cirkulující spodní vodě [1], [2]. 

Čtvrtým stadiem – metamorfózou prošla jen černá uhlí a antracit. Dochází k dalšímu 

překrytí nadloţními vrstvami a tím ke značnému zvýšení tlaku a teploty. Velká hloubka 

zamezuje unikání plynných a kapalných produktů vznikajících během metamorfózních dějů 

[1], [2]. 

Vlivem pohybů v zemské kůře se mohou uhelná loţiska opět přiblíţit k zemskému 

povrchu. Působením vodní a větrné eroze dochází k obnaţení a následné oxidaci uhelného 

loţiska. Loţisko prochází stadiem hypergeneze [1], [2]. 

2.2   Sloţení uhlí 

Hlavní část uhlí tvoří spalitelné látky – tzv. hořlavina. Nehořlavé sloţky uhlí 

představují voda a minerální látky, k nimţ patří především popeloviny, síra a fosfor [1], [3]. 

Obsah vody v % (značí se W
r
t) se stanovuje analyticky. Hrubá voda se odpaří z volně 

rozprostřeného vzorku uhlí v laboratoři při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50 %. 

Následujícím vysušením vzorku v sušárně při teplotě 102 – 105 °C se stanoví mnoţství zbylé 

vody. Obě sloţky, hrubá a zbylá voda tvoří dohromady vodu veškerou. Analyticky se 

nestanovuje obsah vody hydrátové, vázané na popeloviny a vody konstituční, chemicky 

vázané na hořlavinu. Obsah vody v uhlí klesá se stupněm prouhelnění [1], [3], [16]. 

Popeloviny se dělí na vlastní, které byly obsaţeny v původním uhlotvorném 

rostlinstvu a cizí, jimiţ bylo znečištěno loţisko během prouhelňování. Stanovení obsahu 

minerálních látek v uhlí je analyticky velmi obtíţné. Proto se pouţívá určení mnoţství popela 

v % (značí se A
d
), které zůstává po dokonalém spálení přesně naváţeného vzorku za 

předepsané teploty. Nejvíce bývá zastoupen v popelu oxid křemičitý a hlinitý, dále oxid 

ţelezitý, vápenatý a hořečnatý. Přítomny jsou také oxidy sodíku, draslíku, titanu a další. Do 

popela přechází veškerý fosfor obsaţený v uhlí a nespalitelná část síry, kterou tvoří hlavně 

sírany [1], [3], [16]. 

Hořlavinou se nazývá ta část uhlí, která se dá dokonalým spálením převést na plynné 

zplodiny hoření. Je to směs vysokomolekulárních organických sloučenin pěti prvků: uhlíku, 

vodíku, kyslíku, dusíku a síry. Analyticky se stanovuje obsah prchavé hořlaviny v uhlí (značí 

se V
daf

). Zahřátím vzorku na 950 °C po dobu 6 minut dojde k úniku prchavé hořlaviny, zbytek 

vzorku je neprchavý podíl – koks [1], [3], [16]. 

Obsah jednotlivých prvků v hořlavině závisí především na stupni a podmínkách, za 

nichţ probíhalo prouhelňování. S rostoucím stupněm prouhelnění stoupá obsah uhlíku (50 aţ 

95 %), klesá obsah vodíku a kyslíku. Mnoţství dusíku obsaţeného v uhlí závisí, spíše na 

sloţení organické hmoty z níţ uhelné loţisko vznikalo [1], [3], [16]. 

2.3   Technologická klasifikace uhlí 

Podle stupně prouhelnění dělíme uhlí do tří základních skupin na uhlí hnědá, černá a 

antracity. Při mikroskopickém rozboru černých uhlí rozeznáváme macerálové skupiny 

(vitrinit, liptinit, inertinit) sloţené z macerálů, nebo z macerálových typů. Jednotlivé macerály 

tvoří mikroskopicky odlišitelné částečky uhlí, které vytvářejí různé směsi a jsou určující pro 

chemické, fyzikální a technologické vlastnosti různě prouhelněných typů uhlí [1], [2], [3]. 



 

 6 

Rozlišení macerálů se provádí pod mikroskopem ve světle odraţeném od nábrusu, 

nebo ve světle procházejícím výbrusem uhelného vzorku. Z petrografického hlediska je černé 

uhlí klasifikováno metodou světelné odraznosti vitrinitu (značí se Ro), protoţe vitrinit je jeho 

většinovou macerálovou skupinou. V rozsahu hodnot střední světelné odraznosti vitrinitu Ro = 

0,65 aţ 2,20 % lze určit osm uhelných typů [1], [2], [3]. 

V zahraničí i České republice jako rozhodující parametr prouhelnění pouţívá 

stanovení obsahu prchavé hořlaviny Vdaf v suchém a bezpopelnatém stavu. Vzájemný vztah 

obou parametrů je uveden v tabulce 1 [2]. 

Tabulka 1  Určení typu uhlí u černých uhlí [2] 

2.4   Koksovací vlastnosti uhlí 

Během vysokoteplotní karbonizace prochází uhelná vsázka mnoha chemickými i 

fyzikálními změnami. Vhodnost uhlí pro koksování charakterizuje jeho 5 základních 

vlastností. Jsou jimi [1], [4]: 

 spékavost, 

 plasticita, 

 puchnutí, 

 rozpínavost, 

 smršťování. 

2.4.1   Spékavost uhlí 

Spékavost vyjadřuje schopnost uhlí vytvářet pevný koksový zbytek. Během zvyšování 

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

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

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

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

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

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

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

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

B Rogy [3], [4], [5]. 

Typ uhlí          značka     RoV(%)           Vdaf (%) 

pálavé D     pod 0,65 nad 41 

plynové G    0,65 – 0,95 33 – 41 

ţírné Ţ    0,96 – 1,15             28 – 33          

koksové-ţírné KŢ    1,16 – 1,30              24 – 28  

koksové I. skupiny Ka    1,31 – 1,45             20 – 24  

koksové II. skupiny Kb    1,46 – 1,85             14 – 20  

antracitové T    1,86 – 2,20             10 – 14  

antracit A      nad 2,20             pod 10                 
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2.4.2   Plasticita 

Schopnost uhlí přejít do plastického stavu umoţňuje stmelení jednotlivých zrnek 

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

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

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

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

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

základní dilatometrická křivka viz obr. 1 [3], [4], [5]. 

Obr. 1  Základní dilatometrická křivka koksovatelného uhlí [1] 

2.4.3   Puchnutí 

Po dosaţení teploty měknutí přechází uhelná vsázka do plastického stavu za 

současného vývinu plynů z prchavé části hořlaviny. Průchod plynů přes plastickou vrstvu 

způsobuje zvětšení objemu uhelné hmoty tzv. puchnutí. Uhlí antracitická a pálavá mají nízký 

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

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

Index puchnutí se provádí kelímkovou zkouškou. Vzorek uhlí se zahřívá plamenem aţ 

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

Ty jsou číslovány ve stupnici s polovičními čísly od 1 do 9 [1], [3], [4], [5]. 

2.4.4   Rozpínavost 

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

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

nazývá rozpínavost. Dobře puchnoucí koksová a ţírná uhlí mohou způsobit prohnutí nebo 
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i zborcení zdiva koksárenských pecí. Proto se při přípravě vsázky míchají s druhy málo 

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

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

nebo antracitových uhlí a se zvyšujícím se obsahem vody ve vsázce [1], [3], [4], [5]. 

2.4.5   Smršťování 

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

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

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

vývoji plynů. 

Smrštěním se koks rozpadá na kusy, jejichţ velikost je ovlivněna teplotou a celkovou 

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

dosaţeno sníţením teploty a prodlouţením doby koksování [1], [3], [4], [5]. 

2.5   Provozní vlivy na tvorbu a jakost koksu 

Výslednou jakost koksu mohou ovlivnit kromě koksovacích vlastností uhlí také 

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

uhlí a rychlost koksování. 

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

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

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

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

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

koksování a sniţuje výkon koksárenských pecí. 

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

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

koksovací doby a klesají výtěţky chemických produktů. Zvyšuje se výtěţnost koksu, ovšem 

na úkor jeho kvality. 

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

se jí mletím v mlýnech různých typů. Jemná zrnitost uhlí sniţuje sypnou hustotu a tím i výkon 

pecí, ale zlepšuje mísitelnost uhelné vsázky. Jemné mletí celé směsi sniţuje škodlivý účinek 

minerálních součástí na trhlinatost koksu a brání granulometrickému rozdělování jednotlivých 

druhů uhlí v zásobnících a uhelné vsázky v zásobníku uhelné věţe. 

Rychlost koksování výrazně ovlivňuje výslednou jakost koksu. Vyšší rychlost 

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

výroba slévárenského koksu, u kterého je ţádaná značná kusovitost probíhá při niţších 

teplotách a tedy za sníţené rychlosti koksování a niţších teplot v topných kanálcích o cca 100 

aţ 150 °C [1], [3], [5], [6], [9], [17]. 

2.6   Výroba koksu na koksovně Jan Šverma v sypném provozu 

koksárenské baterie typu S1 

Dnešní Koksovna Jan Šverma (dále jen KJŠ) se začala stavět v Mariánských horách 

roku 1890 pod původním jménem koksovna Ignát. Zpočátku byla součástí dolu Ignát, který 

patřil těţařství Vladimíra Vondráčka a spol.. V roce 1918 došlo k osamostatnění koksovny. 



 

 9 

Dalším důleţitým milníkem v historii KJŠ byl rok 1952, kdy se stala součástí Ostravsko 

karvinských koksoven. 

Původní baterie systému Otto Koppers a Still byly postupně nahrazeny typem SA a v 

letech 1967 a 1974 typem S1. V současnosti má KJŠ jednu koksárenskou baterii typu S1 se 

72 komorami, z nichţ kaţdá disponuje kapacitou 11,3 t koksu. Nynější roční produkce činí 

400 – 420 tis. tun koksu [7]. 

V provozu KJŠ jsou zpracovávána téměř veškerá uhlí vhodná pro koksování. 

Výsledným produktem je zejména vysokopecní koks, menší část produkce tvoří koks otopový 

a koks k technologickým účelům. Vedlejšími produkty jsou koksochemické výrobky – 

technicky čistý koksárenský plyn, surový dehet, benzol a elementární síra. Celý proces výroby 

koksu je tvořen sloţitými technologickými postupy, které lze rozdělit na: 

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

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

 manipulaci s koksem (třídírna koksu, expedice koksu), 

 jímání a úpravu koksárenského plynu a rekuperaci vedlejších produktů. 

Zjednodušené schéma technologických celků s jednotlivými procesy potřebnými k 

výrobě koksu je znázorněno na obr. 2 [8]. 

 

Obr. 2  Technologické celky výroby koksu 
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2.6.1   Manipulace s uhlím – uhelná sluţba 

Manipulací s uhlím jsou nazývány veškeré technologické postupy, kterými se 

z různých druhů praných uhlí, dodávaných koksovně připravuje vsázka pro plnění 

koksovacích komor. Na KJŠ je soubor těchto sloţitých a rozsáhlých zařízení nazýván uhelná 

sluţba. 

2.6.1.1   Vykládka uhlí 

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

jednotlivých producentů (černouhelných dolů) na koksovnu KJŠ dopravováno po ţeleznici 

v samovýsypných vozech. Vykládka probíhá otevřením dveří vozů a samočinným vysypáním 

uhlí do výsypné jámy, jejíţ kapacita činí 150 t. Tato je konstrukčně rozdělena na tři dílčí části, 

z nichţ kaţdá je opatřena pásovým podavačem s vyústěním na dopravní pás šíře 1200 mm. 

Soustavou dopravníků je uhlí z výsypné jámy dopravováno na krytou povrchovou skládku do 

zásobníků o kapacitě 8 x 2500 t. Maximální výkon dopravní linky je 600 t.h
-1

 [8]. 

2.6.1.2   Rozmrazovací hala 

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

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

rozmrazovací haly jsou dva tunely, do kterých je moţno zasunout soupravu 2 x 9 vozů. Po 

uzavření obou tunelů je zapálen hořák ve spalovací komoře. Horké spaliny vzniklé 

spalováním technicky čistého koksárenského plynu proudí oběma tunely kolem vozů s uhlím 

(teplota musí být hlídána, protoţe maximální teplota v okolí loţisek kol ţelezničních vozů je 

60 °C), čímţ dojde k jejich rozmraţení. Vyuţití odpadního tepla zchlazených spalin je 

zajištěno částečnou recirkulací zpět do spalovací komory. Přebytečné zchlazené spaliny jsou 

vyvedeny komíny do ovzduší. Doba rozmraţení vozů se pohybuje podle klimatických 

podmínek, typu uhlí (zrnitost, obsah vody) a stupně promrznutí. Je stanovena na základě 

zkušeností obsluhy – pohybuje se od 2-4 hod. (pro mírné promrznutí) aţ po 12-16 hod. (pro 

totální promrznutí) [8]. 

2.6.1.3   Povrchová skládka 

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

nepříznivé klimatické podmínky, přepravní podmínky nebo technické problémy u dodavatele 

při úpravě či těţbě uhlí. Také jakost jednotlivých dodávek uhlí dodávaného z jednoho a téhoţ 

dolu není stejná. Oba problémy řeší povrchová skládka s kapacitou 20 000 t, rozdělená na 2 x 

4 zásobníky ve dvou řadách kaţdý o kapacitě 2 500 t, které zaručují dostatečnou zásobu i 

potřebnou homogenizaci jednotlivých dodávaných druhů uhlí. Zaváţení zásobníků uhlím 

probíhá po horizontálních vrstvách, k vyprazdňování dochází ve směru vertikálním 

propelerovým vynašečem. Tímto způsobem je zajištěna homogenizace jednotlivých druhů 

uhlí pro přípravu vsázky [8]. 

2.6.1.4   Mlýnice 

Ze zásobníků povrchové skládky je uhlí vynášeno přes štěrbinový uzávěr čtyřmi 

vynášecími vozy (propelery) na dvě dopravní linky (kaţdá pro jednu řadu zásobníků), kterými 

je moţno dopravovat uhlí do čtyř zásobníků nad mlýny. K zachycení kovových předmětů 

slouţí elektromagnety, které jsou umístěny na kovové konstrukci nad pásovými dopravníky. 

Válcové podavače zajišťují dodávku uhlí ze zásobníku pro čtyři kladivové mlýny. Uhlí je 

mleto selektivně, tzn. kaţdý druh se mele zvlášť na optimální zrnitost pod 3 mm, 
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s minimalizací zrna nad 5 mm a nad 10 mm. Výkon vynášecích vozů, dopravních linek a 

kaţdého mlýnu je max. 200 t.h
-1

. Mleté uhlí je z prostoru pod mlýny dopravováno dvěma 

samostatnými dopravními linkami do šesti provozních (druhových) zásobníků [8]. 

2.6.1.5   Zauhlování 

Jednotlivé druhy mletého uhlí jsou šesti stabilními pásovými podavači umístěnými 

pod druhovými zásobníky dávkovány podle předepsaného sloţení vsázkové směsi na sběrný 

pás. Výkon v procentech kaţdého pásového podavače je moţno regulovat nastavením polohy 

hradítka servo-pohonem. Procentuální podíly a tuny.h
-1

 jednotlivých komponent vsázkového 

uhlí jsou nepřetrţitě snímány třemi váhami umístěnými na sběrném pásu [8]. 

Za účelem homogenizace uhelné vsázky a pro přídavek vratných kalů dehtové 

konzistence byla do technologie zauhlování instalovaná peletizace. Výroba pelet z jemnějších 

podílů uhelné směsi přispívá k zlepšení výsledné jakosti koksu. Výkon bubnové peletizace a 

pásových dopravníků, které dopravují uhlí na 3 nebo 4 uhelnou věţ činí 350 t.h
-1

. Kapacita 

kaţdé z uhelných věţí je 2000 t uhelné směsi [8]. 

2.6.2   Bateriové procesy 

Nejdůleţitějším technologickým zařízením koksovny je koksárenská baterie typu S1. 

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

je staţena příčně i podélně kotvením. Topné stěny a klenby komor, klenby a stěny 

regenerátorů se vyzdívají dinasem. Výplň regenerátorů, vyzdívky kouřových kanálů, čelních 

stěn regenerátorů, dveří, stupaček a vloţka komína jsou ze šamotu [8]. 

V klenbě koksovací komory jsou čtyři otvory pro plnění uhelnou vsázkou a jeden 

otvor pro stoupačku. Ze stran jsou komory osazeny pecními dveřmi. Pro snadné vytlačení 

vyrobeného koksu se komory ve směru vytlačování rozšiřují. Mezi jednotlivými komorami 

jsou topné stěny, které se spalování koksárenského plynu ohřívají na 1100 – 1300 °C. 

Prostupem tepla přes stěny komor do uhelné vsázky je umoţněn karbonizační proces [8]. 

Pod koksovacími komorami s topnými stěnami se nacházejí regenerátory s mříţovou 

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

1400 °C, procházejí mříţovím odtahovacího regenerátoru, ochladí se na cca 300 °C a jsou 

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

regenerátoru se stává vtahový, ohřívající spalovací vzduch na cca 1000 °C. Předehřátím 

spalovacího vzduchu je dosaţeno asi 20 % úspory topného plynu [8]. 

Celá koksárenská baterie je obsluhována soupravou strojů, které vykonávají všechny 

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

[8]. 

2.6.2.1   Obsazování koksárenských komor 

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

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

dobu odpojena od předlohy.  Plnění komor se provádí plnícím vozem se čtyřmi zásobníky, 

které se naplní určeným mnoţstvím uhelné vsázky z uhelné věţe. Pojezd plnícího vozu na 

určenou komoru je řízen laserem. Po najetí nad danou komoru je uvedeno v činnost 

hydraulické zařízení, které provede zvednutí vík plnících otvorů rotačním pohybem 

(samočistící efekt) a jeţkovacím zařízením, které je součástí plnícího vozu, se vyčistí 

stoupačky od nánosu grafitu. Následně se spustí teleskopické násypky a dojde k propojení 
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komory s předlohou otevřením hradítka za stoupačkou. Po spuštění hydroinjektáţe nastává 

vlastní plnění komory pomocí talířových podavačů. Uhelná vsázka je urovnána srovnávací 

tyčí výtlačného stroje. Hydraulické zařízení plnícího vozu provede uzavření poklopů plnících 

otvorů a dojde k vypnutí hydroinjektáţe [8]. 

2.6.2.2   Koksování 

Skončením obsazování komory nastává karbonizace uhelné vsázky. Průměrná 

koksovací doba jedné komory je cca 16 hodin. Během této doby je nutné udrţovat přetlak 

plynu v předloze na hodnotě 60 Pa. Vyšší přetlak by měl za následek unikání plynu 

netěsnostmi dveří, zdiva a plnících otvorů do atmosféry. Nízký přetlak plynu v předloze můţe 

způsobit zejména ke konci koksovací doby vnikání vzduchu nebo spalin z topné stěny do 

koksovací komory [8]. 

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

koksové straně dosahují 1200 – 1250 °C a 1180 – 1230 °C na strojové straně. Rozdíl teplot po 

délce komory vyplývá z její konicity. Proces karbonizace je ukončen, kdyţ teplota ve švu 

koksového hranolu dosáhne 1000 °C. V praxi se zralost koksu posuzuje otevřením stoupačky 

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

se uzavře a pokračuje se v koksování. Krátký nesítivý plamen značí ukončení procesu [8]. 

2.6.2.3   Vytlačování koksu 

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

operace probíhají podle harmonogramu: 

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

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

- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 

- 2, 7, 2, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 

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

Cykličnost zaručuje udrţování stejnoměrné teploty v topných stěnách všech komor a 

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

komor by se topné stěny z obou stran prudce ochlazovaly, coţ by vedlo k prodlouţení 

koksovací doby a niţší ţivotností dinasové vyzdívky [8]. 

Po ověření zralosti vyrobeného koksu se ponechá komora odstavena od plynové 

předlohy. Snímače výtlačného stroje a vodícího vozu odstaví dveře na strojové i koksové 

straně. Odstavením dveří vodícím vozem je uvedeno do funkce zařízení odprášení nad košem 

vodícího vozu a celým prostorem hasícího vozu. Ustavení výtlačného stroje, koše vodícího 

vozu a hasícího vozu v ose tlačené komory končí přípravné práce a na dané znamení začíná 

vytlačování koksu (na obr. 3 je zralý koksový  hranol těsně před vytlačením). Při výstupu 

ţhavého koksovacího hranolu se sleduje, zda na něm nejsou tmavší skvrny nebo pruhy, které 

by svědčily o chladnějších místech topných stěn. Skvrny nebo pruhy lze ještě lépe sledovat na 

ţhavých stěnách komory ihned po vytlačení koksu (viz obr. 4) [8]. 

2.6.2.4   Hašení koksu 

V průběhu tlačení koksu pojíţdí hasící vůz ve směru kolmém k ose komory tak, aby 

byl koks na voze rovnoměrně rozloţen po celé jeho délce. Nestejnoměrné rozloţení koksu na 

ploše hasícího vozu má značný vliv na konečný obsah vody v koksu, protoţe na uhašení 
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silnější vrstvy se musí pouţít více vody. Hasící zařízení sestává  z hasící věţe, která má 

ocelový plášť a je tvořena konfuzorem, střední části komína obdélníkového průřezu a 

difuzorem. Uvnitř difuzoru jsou umístěny čtyři výplně s lamelovými lapači a skrápěcí potrubí, 

k jejich automatickému čištění. To je uvedeno v činnost po kaţdé hasící operaci [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Zralý hranol koksu Obr. 4  Komora po vytlačení koksu 

K hašení se pouţívá „oderská“ a cirkulační provozní voda ze sedimentačních jímek. 

Doba hašení je 120 sekund a spotřeba vody k uhašení jedné tuny koksu 1,2 – 1,4 m
3
. Ztráta 

odpařením činí 0,6 m
3
. Po ukončení skrápění setrvává hasící vůz pod věţí cca 2 minuty, aby 

odtekla přebytečná voda pod hasící věţ a ne do kolejiště hasícího vozu. Ve výšce cca 20 m se 

nacházejí zásobní nádrţe, ze kterých je hasební voda rozvedena do sprch [8]. 

Vodou strţený koksový prach sedimentuje v usazovacích nádrţích, ze kterých se 

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

koksovací vsázky. Voda je čerpadlem čerpána zpět do zásobních nádrţí hasící věţe. Uhašený 

a odkapaný koks je vysypán z hasícího vozu na koksovou rampu, která slouţí k jeho 

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

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

dopravován na hrubou třídírnu, respektive drtírnu koksu [8]. 

2.6.2.5   Manipulace s koksem 

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

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

nakládá do vagónů. Výnosnost vysokopecního koksu obvykle činí 50 – 60 % [8]. 
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Propad z roštů se dopravuje do jemné třídírny. Zde se na vibračních roštech rozděluje 

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

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

dopravován do zásobníku hrášku [8]. 

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

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

propadá přes síto 40 mm do zásobníku ořechu 2 [8]. Na obrázku 5 je znázorněna výroba 

koksu KJŠ dle jednotlivých sort za měsíc březen 2010. 

Jednotlivé sorty koksu jsou po vytřídění dopravovány dopravními pásy ze zásobníků 

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

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

potřebnými formalitami a expedován zákazníkovi [8]. 

 

Obr. 5  Výroba koksu na KJŠ – březen 2010 
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3   CHEMICKÉ ZPRACOVÁNÍ TĚKAVÝCH PRODUKTŮ 

KARBONIZACE 

Karbonizační plyny uvolněné při koksování uhelné vsázky obsahují sloţky, které by 

byly příčinou korozí a zanášení potrubních rozvodů a spotřebičů. Také mnoţství emisí, které 

by vznikly spalováním těchto plynů je z ekologického hlediska nepřípustné. Proto je nutné 

surový koksárenský plyn pomocí technologie a zařízení chemických provozů upravit na tzv. 

technicky čistý koksárenský plyn, který je moţno pouţít jako energetické palivo. 

3.1   Přeměna prchavé hořlaviny uhlí v surový koksárenský plyn 

Během celé doby karbonizace vzniká surový koksárenský plyn měnící své mnoţství a 

sloţení, které je dáno obsahem prchavé hořlaviny ve vsázkovém uhlí a provozními 

podmínkami (teplota, tlak, doba zdrţení plynů v komoře, těsnost koksovacích komor apod.) 

Zahříváním uhelné vsázky se mění v rozmezí teplot 350 – 550 °C fyzikální vlastnosti i 

chemické sloţení uhlí. Dochází k molekulárnímu přeskupení v uhelné hmotě, destilaci 

organických látek a jejich depolymeraci. Huminové kyseliny odštěpují oxid uhličitý a 

uhelnatý a mění se na vyšší fenoly. Tepelným rozkladem vyšších uhlovodíků se počíná tvořit 

vodík, metan, etylén a jiné jednodušší uhlovodíky. Z dusíkatých látek vzniká čpavek, z pyritu 

a organických sirných sloučenin se tvoří sirovodík. Při těchto teplotách poskytuje uhlí 

maximální mnoţství plynu a dehtových látek [1], [3]. 

Od 550 do 800 °C nastává konečné formování chemických produktů karbonizace, 

většinou dosud vzniklých nízkoteplotních meziproduktů. Dochází k rozkladu alifatických 

uhlovodíků obsaţených v nízkoteplotním dehtu na niţší nasycené a nenasycené uhlovodíky. 

Pro toto teplotní rozmezí je charakteristický vznik aromatických uhlovodíků (benzen, toluen, 

xylen, atd.), které se tvoří polymerací nebo kondenzací nejniţších nenasycených uhlovodíků. 

Nad 700 °C vznikají vícejaderné aromatické uhlovodíky (naftalen, antracen) a stoupá tvorba 

vodíku dehydrogenací. Pokračuje rozklad kyslíkatých sloučenin za vzniku většího mnoţství 

vody a tvorba sirovodíku ze sirných sloučenin. Amoniak se začíná rozkládat na prvky a reakcí 

s uhlíkatými sloučeninami se mění na kyanovodík [1], [3]. 

Nad 800 °C se rozkládají nejniţší uhlovodíky na prvky. Z etylenu vzniká acetylen, 

vodík a metan, který se dále rozkládá na uhlík a vodík. Amoniak dále vytváří kyanovodík 

nebo disociuje na dusík a vodík. Ze sirovodíku se začíná tvořit sirouhlík [1], [3]. 

Výsledkem uvedených reakcí je surový koksárenský plyn obsahující přibliţně [1]: 

 voda  300 - 380 g.m
-3

, 

 dehet  90 - 120 g.m
-3

, 

 benzol  25 - 30 g.m
-3

, 

 amoniak  3 - 5 g.m
-3

, 

 sirovodík  3 - 5 g.m
-3

. 

Tyto sloţky je potřeba zachycovat a zpracovávat jednak z pohledu jejich úpravy na 

prodejnou formu, jednak z pohledu jejich negativního ovlivňování vlastního zařízení a 

ţivotního prostředí. 

Ochlazením se surový koksárenský plyn rozdělí na dvě části. Kapalný podíl tvoří 

dehet a voda, v níţ je rozpuštěno určité mnoţství amoniaku. Druhou část tvoří surový 
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koksárenský plyn s malým obsahem dehtu a vodních par. Chemický provoz lze tedy 

zjednodušeně rozdělit na : 

 technologii zpracování dehtového kondenzátu a vody - hrubá kondenzace, 

  - jemná kondenzace, 

 technologii zpracování koksárenského plynu - odsíření, 

  - benzolka. 

3.2   Chlazení plynu 

Surový koksárenský plyn odcházející z komor přes stoupačky je před vstupem do 

předlohy ochlazen z 800 °C na 80 – 90 °C přímou sprchou čpavkové vody. Hlavní podíl 

odvedeného tepla cca 70 % tvoří výparné teplo vody, i kdyţ se jí odpaří jen malá část (2 – 

3 %). 10 – 15 % tepla připadá na ohřátí zkrápěcí vody a zhruba stejné mnoţství tvoří ztráty 

tepla do okolí (chlazení předlohy okolním vzduchem) [1]. 

10 – 11 % vlhkost koksovací vsázky a voda vzniklá chemickými reakcemi z uhlí při 

koksování tvoří tzv. odpadní vodu. Téměř veškeré mnoţství této vody kondenzuje na 

primárních chladičích, malá část v sacím a výtlačném potrubí koksárenského plynu. Primární 

chladiče jsou konstruovány jako protiproudé, nepřímé chladiče s horizontálními trubkami, 

které jsou uspořádány v sekcích uloţených nad sebou. Do trubek ve spodní části chladiče je 

přiváděna chladící voda z ventilátorových chladících věţí, plyn proudí shora dolů v 

mezitrubkovém prostoru. Zchlazením plynu na teplotu 24 °C dochází ke kondenzaci většiny 

dehtu a vody. Z důvodu zabránění tvorby úsad na povrchu trubek ze strany plynu a pro účinné 

sníţení obsahu naftalenu plynu je mezitrubkový prostor chladiče zkrápěn ve dvou úrovních 

roztokem čpavkové vody a surového dehtu. Při tomto splachování dochází na primárních 

chladičích k intenzívní absorpci amoniaku a kyselých sloţek k plynu – CO2, H2S, HCN apod. 

Veškeré kondenzáty se hromadí v dolní části chladiče, odkud jsou odváděny do usazovacích 

nádrţí (korábů) k dalšímu zpracování [8], [9]. 

Po oddělení od dehtu v korábech je část vody čerpána pro doplnění chladícího 

cirkulačního okruhu předlohy koksárenské baterie. Zbylá část je spolu s přebytečnou vodou z 

hrubé kondenzace odváděna do stojatých válcových nádrţí jemné kondenzace [8]. 

Protoţe se surová čpavková voda následně pouţívá k vypírání sirovodíku je potřeba ji 

v maximální míře zbavit dehtovitých látek, aby nedocházelo k zanášení technologických 

zařízení [8]. 

Oddehtování probíhá dvoustupňově. Prvním stupněm je sedimentace dehtu ve dvou 

stojatých nádrţích řazených za sebou, přičemţ z první nádrţe přetéká čpavková voda do 

druhé nádrţe z horní části. Odsazený dehet s vysokým obsahem vody se odčerpává ze dna 

nádrţí k oddělení zpět do korábů. Druhým stupněm je písková filtrace. Voda vstupuje do 

přepadového ţlabu v horní části filtru a po průchodu vrstvou písku je odváděna vodorovnou 

sběrnou trubkou opatřenou štěrbinovými otvory do nádrţe na oddehtovanou vodu. Obsah 

dehtu v takto vyčištěné čpavkové vodě se pohybuje v rozmezí 5 – 10 mg.l
-1

 [8]. 

3.3   Elektrostatické odlučovače dehtu 

Za primárními chladiči zbývá v 1 m
3
 plynu asi 2 – 4 g dehtu ve formě dehtové mlhy 

(kapičky o průměru menším neţ 0,3 μm). Tyto nepatrné kapičky je nutné z plynu odloučit, 

především proto, aby nedocházelo ke znečišťování provozních médií a zařízení v 

následujících technologických procesech [8], [15]. 
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K odstranění dehtové mlhy dochází v elektrostatických odlučovačích průchodem 

plynu elektrickým polem. Plyn se přivádí do odlučovače spodem, prochází soustavou svislých 

trubek (kladné – sráţecí elektrody), v jejichţ středech jsou zavěšeny dráty se závaţími 

(záporné – jiskřící elektrody). Mezi sráţecí a jiskřící elektrodou je napětí 20 – 30 kV, které 

vytváří nehomogenní elektrostatické pole. V tomto poli částečky dehtu a naftalenu získávají 

záporný náboj od jiskřící elektrody a jsou přitahovány ke kladné sráţecí elektrodě. Částice 

ulpívají na stěnách trubek, ztrácejí svůj náboj, spojují se a stékají do spodní části odlučovače. 

Dehet s naftalenem je odváděn přes hydraulický uzávěr do pracovního souboru jemná 

kondenzace k dalšímu zpracování [8], [15]. 

3.4   Doprava plynu 

Potrubí a technologická zařízení, v nichţ je z plynu odstraňován amoniak, sirovodík, 

benzenové uhlovodíky a naftalen kladou průchodu plynu značný odpor. Potřebného přetlaku k 

překonání těchto tlakových ztrát je dosaţeno komprimací plynu v turboodsávačích vřazených 

za elektrostatickými odlučovači [1], [8]. 

Pohon odsávačů obstarává trojfázový asynchronní elektromotor o výkonu 700 kW. K 

uvedení odsávače do chodu se uţívá parní turbína (dvouvěncové Curtisovo kolo), která je 

součástí rotoru. Zamezí se tak velkým proudovým rázům [8]. 

Odsávače plní také funkci odlučovače dehtové mlhy. Rotací tří lopatkových kol uvnitř 

tělesa odsávače se zvyšuje rychlost plynu vlivem odstředivé síly. Nárazem plynu na oběţná 

kola, stěny a přepáţky při zvýšené rychlosti se oddělují kapičky dehtu a stékají po stěnách 

odsávače do hydraulických uzávěrů a následně do korábů jemné kondenzace Za odsávači 

zbývá v plynu uţ jen malý obsah dehtové mlhy, okolo 0,5 g.m
-3

 [8], [9], [15]. 

3.5   Výroba surového dehtu 

Výroba dehtu spočívá v jeho oddělení od čpavkové vody a tuhých podílů. Principem 

tohoto procesu je rozdílná měrná hmotnost jednotlivých sloţek (dehet 1,1 – 1,2 g.cm
-3

, voda 

1,0 g.cm
-3

). 

K prvotní kondenzaci dehtových par dochází v předloze zkrápěním surového 

koksárenského plynu čpavkovou vodou. Vodní sprchou jsou strhávány také nejhrubší podíly 

prachových částic emitované s plynem z koksovací komory. Část těchto pevných látek se 

usazuje na dně předlohy, odkud jsou mechanicky odstraňovány. Dehtový kondenzát je z 

předlohy odváděn přes hydraulický uzávěr do nádrţí hrubé kondenzace. Zde prochází přes 

odlučovače hrubých nečistot (koráb) do dělící nádrţe s dvojitým kónickým dnem. Koráb je 

vybaven lopatkovým zařízením pro vyhrabávání usazenin.  Mechanické nečistoty (prachové 

částice koksu, uhlí, sazí, atd.) z předlohy a korábu jsou zpětně přimíchávány do vsázkového 

uhlí [1], [8]. 

V dělící nádrţi klesají těţší dehtové podíly do spodní kónické části a čpavková voda 

přepadá do meziprostoru této nádrţe. Voda se pak čerpá v cirkulaci na předlohu jako zkrápěcí 

voda. Její mnoţství je optimálně 5,5 m
3
 na 1 tunu suché koksovací vsázky. Ze spodní části 

kónusové nádrţe je oddělený dehet s obsahem vody cca 5 % periodicky odpouštěn do 

zásobníku a odtud čerpán k dalšímu zpracování do technologického celku jemná kondenzace 

[8]. 

Průchodem surového koksárenského plynu přes primární chladiče, sací potrubí, 

elektrostatické odlučovače a turboodsávače dochází k dalšímu odloučení dehtových podílů a 

také vodních par. Vzniklý dehtový kondenzát je veden potrubími do sběrných korábů. 
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Objemy nádrţí zaručují dostatečnou časovou prodlevu potřebnou k hrubému oddělení 

čpavkové vody, dehtu a jemných prachových částic, které strhává z plynu kondenzující voda a 

dehet. Pro odstranění usazenin jsou oba koráby vybaveny mechanickým vyhrabávacím 

zařízením [8]. 

Dehet ze zásobníku hrubé kondenzace a ze dna korábů je čerpán do dělící nádrţe s 

kónickým dnem. Zde dochází za zvýšené teploty 70 – 80 °C k oddělení zbylé vody. Potřebná 

teplota je dosaţena nepřímým parním ohřevem. Z kónického dna je dehet o obsahu vody cca 

3 % přepouštěn do zásobní nádrţe. Odtud je čerpadly loţen do ţelezničních cisteren a 

expedován odběratelům [8]. 

3.5.1   Vyuţití černouhelného dehtu 

Černouhelný dehet je hlavním surovinovým zdrojem aromatických uhlovodíků 

(naftalen, anthracen, pyren, atd.), které mají rozsáhlé vyuţití v chemickém, farmaceutickém, 

papírenském, textilním a koţedělném průmyslu pro výrobu barviv a pigmentů, laků, tmelů aj. 

Velice ţádaným produktem jsou grafitové elektrody vyráběné z černouhelné smoly, které se 

pouţívají v elektrometalurgii při výrobě legovaných ocelí, hliníku, karbidu vápníku, fosforu a 

sodíku [10]. 

Další skupinou výrobků z černouhelného dehtu jsou technické oleje a preparované 

dehty (směs smoly s vhodnými dehtárenskými oleji). Z technických olejů nachází největší 

vyuţití olej pro výrobu sazí a prací olej pro vypírání surového koksárenského benzolu. 

Impregnační a kreosolový olej je celosvětově vyuţíván k impregnaci dřeva, dřevěných praţců 

a sloupů [10]. 

Preparované dehty se vyuţívají pro své pojivové vlastnosti a schopnost vytvářet 

souvislý a elastický film k výrově dehtové lepenky a střešních nátěrů. Významné jsou také 

silniční dehty, které se poţívají jako podkladové vrstvy vozovek a k opravám silničního 

povrchu. Specifický význam silničních dehtů spočívá v tom, ţe jsou odolné proti ropným 

produktům a proto se vyuţívají ke stavbě parkovacích a odstavných ploch motorových 

vozidel [10]. 

3.6   Odsíření koksárenského plynu a výroba síry 

Přibliţně 70 % síry, kterou obsahuje uhelná vsázka, zůstává po karbonizaci v koksu. 

Malá část přechází do dehtu, benzolu a čpavkové vody, zatímco zbytek zůstává i po ochlazení 

v plynu. 95 % sirných sloučenin tvoří sirovodík, na organické sloučeniny připadá jen 5 %. 

Spalováním koksárenského plynu s obsahem sirovodíku 3-5 % by vzniklo značné mnoţství 

emisí oxidu siřičitého, který je značně škodlivý jak pro lidský organismus, tak pro rostlinstvo. 

Značné škody způsobuje sirovodík v dálkových rozvodech plynu tím, ţe za přítomnosti 

vlhkosti silně koroduje stěny potrubí [1]. 

Zpřísněním poţadavků na ochranu ţivotního i pracovního prostředí vyvstala nutnost 

koksárenský plyn odsiřovat. Pro odsíření koksárenského plynu byla vyvinuta řada 

technologických postupů, které lze rozdělit na suché a mokré způsoby [1]. 

Suché odsíření 

Při suchých způsobech jsou pouţívány tuhé látky: 

 plynárenská čistící hmota (Fe2O3 . n H2O), 

 aktivní uhlí. 
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Zachycování sirovodíku na plynárenské hmotě probíhá podle mírně exotermické 

reakce (1): 

 Fe2O3 . m H2O + 3H2S → Fe2S3 + (m+3) H2O (1) 

Regenerace vzdušným kyslíkem je silně exotermická reakce (2): 

 Fe2S3 + m H2O + 1/2O2 → Fe2O3 . m H2O + 3S (2) 

Aktivní uhlí se nezúčastňuje reakce, ale působí jako povrchově aktivní katalyzátor 

oxidace sirovodíku na síru podle exotermické reakce (3): 

 2H2S + O2 → 2H2O + 2S (3) 

Oba způsoby se dnes uţ nepouţívají pro obtíţnou manipulaci s pevnou látkou [1], 

[15]. 

Mokré způsoby 

V současné době jsou vyuţívány v zásadě dva druhy mokrých procesů odsíření 

koksárenského plynu [9]: 

 oxidační způsoby, 

 rovnováţné způsoby. 

Oxidační způsoby 

Technologie odsíření oxidačními způsoby spočívá v absorpci sirovodíku v alkalickém 

roztoku karbonátu sodného a v chemické redukci sirovodíku na síru organickými 

sloučeninami chinonového typu, přičemţ dochází ke vzniku hydrochinonové formy těchto 

sloučenin. Principem regenerace roztoku je oxidace účinné organické sloučeniny vzdušným 

kyslíkem za současné flotace síry z roztoku [9]. 

Předností oxidačních způsobů je velká účinnost a minimální spotřeba páry. Proces 

odsíření nevyţaduje účinné předchozí ochlazení plynu a je řazen za technologický celek 

vypírání benzolu. Nevýhodou technologie je ztráta chemikálií a obsah pracího oleje, kterým je 

výrazně zhoršena jakost a pouţitelnost vyráběné síry [9]. 

Rovnovážné způsoby 

U této technologie dochází k současné absorpci sirovodíku a amoniaku z plynu do 

alkalického roztoku a následné regeneraci absorpčního (vypíracího) roztoku desorpcí 

sirovodíku a amoniaku za zvýšené teploty při pouţití páry jako desorpčního média. 

Meziproduktem získaným při regeneraci jsou kyselé plyny, z nichţ se katalytickými způsoby 

získává síra nebo kyselina sírová. Hlavní podmínkou účinné absorpce je dosaţení nízké 

teploty koksárenského plynu cca 25 °C. Se zvyšující se teplotou proces ztrácí účinnost [9]. 

Jedním z rovnováţných způsobů je odsíření koksárenského plynu amoniakálním 

roztokem, které bylo zprovozněno jako první v České republice na koksovně Jan Šverma. 

3.6.1   Odsíření koksárenského plynu a výroba síry na KJŠ 

Technologický celek odsíření koksárenského plynu a výroby síry je na KJŠ zařazen na 

výtlačné straně turbodmychadel. Účelem technologie je redukce obsahu sirovodíku pod 

0,5 mg.m
-3

 a amoniaku pod 0,05 g.m
-3

. Jako výrobek vystupuje ze zařízení síra o čistotě 

99,5 %, odpad tvoří vyvařená čpavková voda vyčištěná na potřebnou kvalitu, pro její 

odvádění k dočištění na městské biologické čistírně odpadních vod. 
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Celý proces je rozdělen do pěti základních provozních souborů: 

 odsíření koksárenského plynu, 

 regenerace vypíracího roztoku, 

 modifikovaná výroba síry, 

 totální kondenzace, 

 vodní hospodářství. 

3.6.1.1   Odsíření koksárenského plynu na KJŠ 

Koksárenský plyn zbaven dehtových podílů a vodní páry je pomocí turbodmychadel 

dopravován nízkotlakým potrubním rozvodem do pracovního souboru odsíření. 

Pračky pro vypírání H2S a NH3 (obr. 6) jsou řešeny v jedné lince a zapojeny v sérii. 

Koksárenský plyn prochází pračkami se svisle orientovanou výplní tahokovu směrem zdola 

nahoru. Vypírací roztoky stékají dolů v protiproudu k plynu. Pro rovnoměrné rozdělení 

vypíracích roztoků jsou v pračkách umístěna přerozdělovací patra, která jsou situována v 

pravidelných vzdálenostech mezi vrstvami výplně. V dolní části praček H2S je umístěn 

koncový chladič, ve kterém je plynu odebráno kompresní teplo z turboodsávačů. K vypírání 

sirovodíku se pouţívá odkyselený vypírací roztok z regenerace, oddehtovaná čpavková voda 

z jemné kondenzace a částečně nasycený vypírací roztok z praček NH3. Amoniak je 

absorbován na pračkách NH3 do částečně vyvařené vody přicházející z regenerace. Za účelem 

rozkladu sloučenin pevně vázaného amoniaku se dávkuje do vypíracích roztoků 20 % roztok 

NaOH. [8], [9], [11]. 

 

Obr. 6  Schéma vypírání H2S a NH3 
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Vzniklý nasycený roztok je akumulován v zásobní nádrţi a odtud čerpán do 

pracovního souboru regenerace vypíracího roztoku. V pračkách probíhají tyto reakce (4), (5), 

(6), [9]: 

 NH3 + H20 → NH4OH (4) 

 H2S + NH4OH → NH4HS + H20 (5) 

 H2S + 2NH4OH → (NH4)2S + H20 (6) 

Na pračkách probíhá také absorpce oxidu uhličitého a kyanovodíku podle reakcí (7), 

(8), (9), [9]: 

 CO2 + NH4OH → NH4HCO3 (7) 

 CO2 + 2NH4OH → (NH4)2CO3 + H20 (8) 

 HCN + NH4OH → NH4CN + H2O (9) 

Absorpce H2S, CO2, HCN a NH3 je exotermický proces. Aby se zabránilo ohřívání 

roztoků a plynu, jsou pračky rozděleny na cirkulační chladící stupně, které umoţňují, aby 

absorpční a reakční teplo přivedené do systému bylo odváděno z vypíracího roztoku jeho 

recirkulací přes nepřímé chladiče [9]. 

3.6.1.2   Regenerace vypíracího roztoku na KJŠ 

Pro regeneraci nasyceného vypíracího roztoku jsou na KJŠ instalovány dvě patrové 

kolony s ventilovými patry – odháněč a odkyselovač. Nasycený roztok po předehřátí v 

deskovém výměníku tepla vstupuje na hlavu odkyselovače a postupně stéká přes jednotlivá 

patra. Působením par přiváděných z odháněče amoniaku dochází k desorpci sloţek vypraných 

na pračkách (H2S, CO2, HCN) a získává se odkyselený roztok. Část roztoku je z paty 

odkyselovače čerpána přes deskové výměníky tepla a chladiče zpět na pračku H2S. Druhá část 

odkyseleného vypíracího roztoku je vedena na hlavu odháněče ve kterém probíhá odhánění 

amoniaku a zbytku kyselých sloţek působením nízkotlaké páry. Ze střední části odháněče, 

v místě, ve kterém je z větší části jiţ volný amoniak desorbován, se z komínového patra 

odtahuje nastavené mnoţství částečně vyvařené NH3-vody a po ochlazení v chladičích se 

čerpá na druhou pračku NH3. Zbytek částečně vyvařené NH3-vody stéká do spodní části 

odháněče, kde dávkovaný NaOH rozloţí zbývající amonné soli a amoniak je pak rovněţ 

desorbován párou a proudí do horní části odháněče. Páry obsahující amoniak vystupují z 

odháněče a jsou vedeny do odkyselovače, kde se vyuţívá tepla par pro ohřev a odkyselení 

nasyceného vypíracího roztoku [8], [9], [11]. 

Horká vyvařená voda, ze které jsou jiţ prakticky odstraněny absorbované sloţky, 

odtéká z paty odháněče do expanzní nádrţe. Zde dochází za pomoci podtlaku vytvořeného 

parním ejektorem k ochlazení vody (na teplotu cca 85 °C) a přeměně její části ve stripovací 

páru. Při tom se z odpadní vody desorbují další podíly těkavých sloţek. Z expanzní nádrţe je 

voda čerpána přes chladiče do stávajících akumulačních nádrţí a z nich k dočištění na 

městskou biologickou čistírnu odpadních vod [8], [9], [11]. 

3.6.1.3   Výroba síry 

Do pracovního souboru modifikovaná výroba síry přicházejí kyselé plyny z 

odkyselovače po ochlazení v kondenzátoru par na teplotu 85 °C. Část kyselých plynů 

obsahujících kromě sirovodíku a amoniaku také oxid uhličitý, kyanovodík a rozličné 

uhlovodíky se spaluje se vzduchem, přiváděném v podstechiometrickém mnoţství v horní 

části předřazeného předštěpného reaktoru při teplotě cca 1150 °C. K rozkladu kyanovodíku 
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amoniaku a uhlovodíků dochází na katalyzátorovém loţi (Ni na MgO) podle (10), (11), (12), 

[8], [9], [11]: 

 2NH3 → N2 + 3H2 (10) 

 2HCN + O2 → 2CO + N2 + H2 (11) 

 CnHm + n H2O → n CO + (n + 0,5m) H2 (12) 

Ve spodní části předštěpného reaktoru se spaluje část sirovodíku podle (13) a (14), [8], 

[9]. 

 2H2S + O2 → 2H2O + S2 (13) 

 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (14) 

Mnoţství oxidu siřičitého k sirovodíku se udrţuje v poměru 1:2 z důvodu následné 

reakce v Clausových reaktorech. 

Pro průběh Clausovy reakce je potřebné ochladit reakční plyny na teplotu 285 °C. 

Zchlazením plynu v kotlích na odpadní teplo se získává tlakově regulovaná pára 0,2 MPa, 

která se pouţije jako stripovací pára k odhánění amoniaku v odháněči [8], [9], [11]. 

Na katalyzátoru (Al2O3) v Clausově reaktoru I reaguje sirovodík s oxidem siřičitým za 

vzniku elementární síry (15). Dochází také k hydrolýze sloučenin organické síry, vzniklých v 

předštěpném reaktoru (16), (17), [9], [11]: 

 2H2S + SO2 → 2H2O + (3/x).Sx (15) 

 2COS + SO2 → 2CO2 + (3/x).Sx (16) 

 3COS + H2S → H2O + CS2 + CO2 (17) 

Ochlazením plynů vystupujících z prvního Clausova reaktoru na teplotu 130 °C 

dochází ke kondenzaci vzniklé síry. Následně se reakční plyny ohřejí na teplotu 200 °C v 

meziohřívači (nepřímý parní ohřev) a vstupují do Clausova reaktoru II. Zde probíhá uţ jen 

základní reakce (18), [9], [11]: 

 2H2S + SO2 → 2H2O + 3/x.Sx (18) 

Zkondenzovaná síra je zachycována v odlučovačích a jako kapalná odtéká přes 

hydraulické uzávěry do zásobní nádrţe. Odtud je také v kapalném stavu čerpána do 

ţelezničních cisteren a expedována odběratelům [8]. 

Odpadní plyny jsou odváděny zpět do potrubí surového koksárenského plynu před 

primární chladiče. Při optimálním provozu obsahují odpadní plyny 0,5 – 1,0 % obj. 

sirovodíku a 0,05 – 0,15 % obj. oxidu siřičitého. Podle poměru H2S : SO2 za Clausovými 

reaktory je automaticky nastavováno mnoţství vzduchu přiváděné do předštěpného reaktoru 

[8]. 

3.6.1.4   Totální kondenzace 

Vyuţívá se jako rezerva při odstavení zařízení modifikovaná výroba síry. Je určená ke 

kondenzaci sloţek, které obsahují páry vystupující z hlavy odkyselovače (NH3, CO2 a H2S), 

čímţ vzniká zahuštěná čpavková voda s vysokou koncentrací těchto sloţek. Tato je 

akumulována v nádrţích potřebného objemu. Po ukončení odstávky a normalizování provozu 

se zahuštěná čpavková voda postupně přidává do vypíracích roztoků tak, aby nebyly 

překračovány přípustné limitní hodnoty obsahu sirovodíku v koncovém plynu. Totální 

kondenzace umoţňuje neměnit po dobu odstávky technologické parametry zařízení pro 

odsíření plynu [8], [11]. 
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3.6.1.5   Vodní hospodářství 

Slouţí k ochlazování oteplené oběţné chladící vody ve ventilátorových chladicích 

věţích a její dopravě do navazujících provozních souborů. Součástí je i úprava oběţné 

chladicí vody boční filtrací a dávkování chemikálií pro úpravu vod. V zásadě všechny tyto 

technologické operace slouţí pro zajištění potřeby oběţné chladicí vody v komplexu 

provozních souborů pro odsíření koksárenského plynu. Pro účinné vypírání sirovodíku a 

amoniaku z koksárenského plynu je nezbytné, aby byla zajištěna oběţná chladící voda v 

potřebném mnoţství, jakosti a teplotě [8], [11]. 

3.6.2   Vyuţití elementární síry 

Moţnosti vyuţití síry jsou rozsáhlé. Pouţívá se zejména k výrobě kyseliny sírové, dále 

k výrobě sirouhlíku, rumělky, organických sirných barviv, celulózy, výbušnin, při výrobě 

zábavné pyrotechniky a také při výrobě zápalek. Značné mnoţství síry se spotřebovává v 

gumárenském průmyslu při vulkanizaci kaučuku. Je významnou sloţkou různých fungicidů – 

prostředků působících proti růstu hub a plísní. Své uplatnění nachází síra také v lékařství při 

aplikaci sirných mastí proti koţním chorobám a jako dezinfekční prostředek, s nímţ se síří 

dřevěné sudy, včelí plásty a sklepy [12], [13]. 

3.7   Surový benzol a jeho výroba 

Název surový benzol označuje směs aromatických uhlovodíků (80 – 95 %), která je 

tvořena hlavně benzenem (C6H6), toluenem (C7H8) a xyleny (C8H10). Část směsi tvoří také 

nenasycené uhlovodíky, cyklické nasycené uhlovodíky a sirné sloučeniny. Mnoţství sirných 

sloučenin závisí na obsahu síry ve vsázkovém uhlí. Stopová přítomnost organických 

sloučenin síry – merkaptanů dodává surovému benzolu nepříjemný zápach [1], [8]. 

Fyzikální a chemické vlastnosti benzolu: 

 rozmezí teplot varu 80 – 180 °C, 

 bod vzplanutí -25 °C, 

 relativní hustota (při 20 °C) 900 kg.m
-3

, 

 teplota vznícení > 530 °C, 

 výhřevnost 38,4 MJ.kg
-1

, 

 spalní teplo 40,2 MJ.kg
-1

. 

Surový benzol je pro lidský organizmus prudkým jedem. Při jeho vdechování, styku 

s kůţí, nebo poţití je napadán nervový systém, dochází k poškození plic a rozkladu krve. I 

velmi malé mnoţství benzolu můţe při dlouhodobé expozici vyvolat rakovinu a poškodit 

dědičné vlastnosti. Všechny benzenové uhlovodíky jsou bezbarvé, vysoce hořlavé kapaliny, 

coţ vyţaduje opatrné zacházení při manipulaci a skladování [8]. 

3.7.1   Absorpce benzolu 

Teoreticky je moţné benzenové uhlovodíky z plynu získávat chemickým nebo 

fyzikálním postupem. Chemické metody nebyly nikdy tak detailně propracovány, aby je bylo 

moţné uplatnit v provozním měřítku [1]. 
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Fyzikálními způsoby se můţe surový benzol získávat: 

 vymrazováním při hlubokém ochlazování plynu (velice nákladný způsob, který 

je vhodný pouze tehdy, kdyţ se vyuţívá stlačeného koksárenského plynu k 

chemickým účelům, např. k výrobě vodíku pro syntézu amoniaku), 

 absorpcí na tuhých látkách (aktivní uhlí, silikagel), tento proces byl provozně 

vypracován a vyzkoušen, ale pro obtíţnou manipulaci s tuhými látkami a 

vysoké výrobní náklady se na koksovnách nepouţívá, 

 absorpcí v kapalinách – dnes celosvětově rozšířený způsob, při němţ se k 

vypírání benzolu vyuţívá frakce oleje z destilace dehtu, jejíţ destilační křivka 

se pohybuje v rozmezí teplot 230 – 300 °C [1]. 

3.7.1.2   Vypírání benzolu pracím olejem 

Vypírání benzolu olejem je pouze fyzikální pochod, protoţe při něm nedochází k 

ţádným chemickým reakcím. Principem absorpce je přechod plynné sloţky z plynu do 

rozpouštědla. Vypírání benzolu se řídí Henryho zákonem, který říká, ţe koncentrace 

rozpouštěného plynu v kapalině je přímo úměrná jeho parciálnímu tlaku nad kapalinou. 

Jinými slovy, v případě, ţe parciální tlak benzenu v plynu je vyšší neţ napětí jeho par nad 

olejem, bude probíhat absorpce. V opačném případě, kdy parciální tlak benzenu v plynu je 

niţší neţ napětí jeho par nad olejem, bude probíhat desorpce. Při rovnosti parciálního tlaku 

benzolu v plynu a napětí jeho par nad olejem nastane rovnováţný stav, plynná sloţka nebude 

přecházet do rozpouštědla, ani naopak. Rychlost absorpce tedy záleţí na rozdílu mezi 

parciálním tlakem sloţky v plynu a napětím jejích par nad olejem. Čím je rozdíl větší, tím 

rychleji bude probíhat absorpce [1], [9]. 

Na stupeň vypírání benzolu z plynu a zvětšení rychlosti absorpce mají vliv především: 

 teplota absorpce, 

 koncentrace benzolu v odpařeném oleji, 

 mnoţství vypíracího oleje v oběhu, 

 velikost povrchu výplně praček [1]. 

Teplota absorpce 

Zvyšující se teplota zvyšuje napětí par benzolu nad olejem a rychlost absorpce se tedy 

sniţuje. Rovnováţná koncentrace benzolu v plynu za pračkami s teplotou stoupá, čímţ 

vzrůstají také ztráty benzolu v odcházejícím plynu. Niţší teploty při vypírání tedy zaručují 

menší ztráty benzolu. Při teplotách pod 15 °C značně narůstá viskozita pracího oleje, coţ 

ztěţuje jeho čerpání a také rozdělení po celém povrchu výplně praček. Proto je optimální 

teplota při vypírání 25 °C [1], [9]. 

Koncentrace benzolu v odpařeném oleji 

Odpařený (odehnaný) olej mívá 0,2 – 0,4 % benzolu. Dalším sníţením jeho obsahu 

dochází ke sníţení ztrát, ale značně stoupá spotřeba páry při odhánění [1]. 

Množství vypíracího oleje v oběhu 

Větší mnoţství oleje v oběhu sniţuje obsah benzolu v nasyceném oleji a tím zvyšuje 

rychlost absorpce a zlepšuje vypírání benzolu z plynu. Zvýšení mnoţství oleje s sebou přináší 

zvýšení spotřeby energií (páry, topného plynu, chladící vody) [1]. 
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Velikost povrchu výplně praček 

Nedostatečná velikost povrchu výplně praček nebo její nestejnoměrné smáčení filmem 

pracího oleje způsobují ztráty nedokonalým vypíráním [1]. 

3.7.2   Destilace benzolu 

Benzol se získává z pracího oleje destilací. Destilační křivka surového benzolu končí 

při 180 °C. Přes značné rozdíly bodu varu by bylo nutno k úplnému oddělení benzolu zahřívat 

olej na teplotu 250 °C. Při této teplotě by však prací olej podléhal rychlému rozkladu a 

polymeraci. Proto se k oddělení benzolových uhlovodíků z nasyceného oleje neuţívá 

normální destilace, ale způsobů sniţujících teplotu potřebnou k oddělení benzolu [1], [9], 

[15]. 

Jedním z moţných způsobů je vakuová destilace, která vyuţívá poznatku, ţe sníţením 

tlaku klesá napětí nasycených par a tedy i bod varu. Předností této metody je přesnější 

oddělení benzolu a oleje, které probíhá dokonaleji za nepřítomnosti vodních par. Vyráběný 

surový benzol obsahuje aţ 98 % podílu vroucího do 180 °C a odpařený olej jen 0,1 – 0,2 % 

benzolu. Nevýhodou je nutnost dokonalého utěsnění celé destilační aparatury, coţ je v 

běţných provozních podmínkách těţko dosaţitelné. Pro značnou poruchovost a 

nespolehlivost provozu bylo od vakuové destilace upuštěno [1]. 

Druhý způsob je zaloţen na principu destilace vodní parou, která sniţuje teplotu 

potřebnou k oddělení benzolu od oleje. Pro dvě nemísitelné kapaliny platí, ţe napětí jejich par 

je rovno součtu napětí nasycených par obou sloţek při odpovídající teplotě. Z toho vyplývá, 

ţe za normálního tlaku lze dosáhnout bodu varu směsi s vodou pod 100 °C i pro látky, jejichţ 

bod varu je vyšší neţ 100 °C. Například směs benzenu a vody dosáhne bodu varu za 

normálního tlaku při 69 °C, přičemţ parciální tlak benzenových par je 71,3 kPa a vodních par 

30 kPa [1], [9], [15]. 

3.7.3   Vypíraní benzolu na KJŠ 

Koksárenský plyn z odsíření o teplotě 20 – 25 °C se přivádí do benzolové pračky, ve 

které dochází k vypírání benzolových uhlovodíků pracím olejem. Plyn vstupuje do spodní 

části pračky, prochází přes vysoce pruţnou výplň z balíků tahokovových mříţek rozmístěných 

ve čtyřech vrstvách. Nad jednotlivými vrstvami výplně jsou umístěna rozdělovací patra s 

komínky, které zabezpečují optimální parametry průtoku pracího oleje a plynu. Po výplni 

stéká protiproudně prací olej čerpaný do horní části pračky pod vysušovací vrstvu a vypírá z 

plynu benzol. Poslední část výplně nad vstupem oleje do pračky (vysušovací patro) slouţí k 

zachycení strţeného oleje. Nasycený olej, který stéká do dolní části pračky je následně čerpán 

přes výměníky tepla do trubkové pece [8]. 

3.7.4   Destilace benzolu na KJŠ 

K předehřevu oleje na teplotu 70 °C je vyuţito horkých benzolových výparů 

vystupujících z odháněče benzolu a odpadního tepla regenerovaného oddestilovaného oleje. 

Na teplotu 160 – 170 °C potřebnou pro destilaci je olej ohříván v trubkové peci proudem 

spalin vzniklých spalování technicky čistého koksárenského plynu. V případě poruchy nebo 

havárie trubkové pece mohou být najety parní ohřívače, ve kterých se pro ohřev oleje vyuţívá 

přehřátá pára o přetlaku 1,2 MPa [8]. 

Zahřátý nasycený olej je nastřikován do horní třetiny odháněče benzolu a stéká dolů 

přes zvonková patra slouţící ke zvětšení povrchu protékající kapaliny. Přímá pára o přetlaku 
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1,2 MPa přiváděná do spodní části odháněče prochází přes protékající prací olej vzhůru a 

odhání z něj benzolové uhlovodíky. Pro zajištění normované křivky benzolu je nutno chladit 

výpary odcházející z odháněče na teplotu 95 – 97 °C, Proto se část vyrobeného benzolu 

nastřikuje zpět na hlavu odháněče. Výpary odcházející z destilační kolony jsou částečně 

ochlazeny ve výměníku tepla nasyceným olejem přivedeným z absorpce benzolu. Ke 

kondenzaci směsi benzolových a vodních par dochází ve dvou nad sebou poloţených 

chladičích. Vzniklý kondenzát stéká do dělící nádrţe, ve které dojde k oddělení vody od 

benzolu na základě jejich rozdílných specifických hmotností. Benzol odtéká do zásobních 

nádrţí a voda je odváděna k dočištění do pracovního souboru odsíření [8], [15]. 

3.7.5   Vyuţití benzolu 

Destilací surového koksárenského benzolu se získává zejména benzen, toluen a xylen. 

Tyto látky jsou vyuţívány pro organické syntézy a slouţí jako významná rozpouštědla v 

různých průmyslových odvětvích. Benzen se poţívá pro výrobu léčiv, plastů, syntetické 

pryţe, barviv a výbušnin. Pomocí benzenu se připravuje např. styren, jenţ je vyuţíván k 

polymeraci za účelem výroby jednoho z nejběţnějších plastů - polystyrenu. Benzen, toluen i 

xylen se přidávají v malých mnoţstvích do benzínu a kerosinu pro zvýšení oktanového čísla 

[3], [13]. 

3.8   Plynojem a turbokompresory 

Posledním technologickým celkem v cestě koksárenského plynu chemickou částí 

koksovny je suchý plynojem MAN 150 000, který slouţí k vyrovnání výkyvů v bilanci plynu 

a udrţení stálého přetlaku (2,7 – 3,2 kPa) ve vlastní plynové síti. Nepravidelnost odběru 

způsobuje např. reverzace při vytápění koksárenských komor, opravy potrubních rozvodů a 

neočekávané výpadky elektrického proudu [8]. 

Plášť plynojemu výšky 86 m má půdorys 24úhelníku o vnitřním průměru 53 m. Uvnitř 

pláště se pohybuje píst, který je vůči plášti utěsněn olejem. Pevná příhradová konstrukce a 

vedení kladkami na sloupech zabraňuje většímu naklonění pístu. Nejvyšší rychlost pojezdu 

pístu činí 0,5 m.min
-1

 (cca 1100 m
3
.min

-1
). Při dosaţení maximální hranice obsahu plynu v 

plynojemu (145 000 m
3
) vypíná automaticky zabezpečovací zařízení pohony turboodsávačů. 

V případě, ţe výroba plynu stále převyšuje jeho odběr, musí být přebytečný plyn řízeně 

spálen ve spalovacím zařízení umístěném vedle plynojemu [8], [15]. 

Turbokompresory 

Tlak plynu, kterého je dosaţeno kompresí v turboodsávačích postačuje pro dopravu 

plynu ve vlastním závodě a nejbliţším odběratelům. Dodávka plynu na delší 

(několikakilometrové) vzdálenosti je zajištěna turbokompresory. V principu jsou stejné 

konstrukce jako turboodsávače, liší se v tom, ţe před kompresory se musí udrţovat přetlak 

plynu (konstantní přetlak cca 3 kPa je zajištěn váhou pístu plynojemu), aby nedošlo k havárii 

vlivem velkého podtlaku v sacím hrdle. Zpřevodováním otáček třífázového asynchronního 

elektromotoru (výkon 600 kW) dosahuje rotor turbokompresoru 8 320 ot.min
-1

. Maximální 

dopravované mnoţství činí 15 000 m
3.

h
-1

 při maximálním přetlaku 0,105 MPa [8], [15]. 

3.9   Parametry technicky čistého plynu a výnosy dehtu, benzolu a síry 

Průchodem surového koksárenského plynu jednotlivými technologiemi chemických 

provozů dochází k jeho čištění. Postupným odloučením dehtu, vody, síry, amoniaku a benzolu 

je získán technicky čistý koksárenský plyn, jehoţ sloţení a výhřevnost vykazují relativně 
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stabilní parametry při ustáleném teplotním reţimu koksárenské baterie a ustáleném chodu 

chemických provozů (viz tabulka 2). 

Tabulka 2  Sloţení technicky čistého koksárenského plynu (rok 2009) 

 

Minimální rozdíly ve sloţení technicky čistého koksárenského plynu (viz tabulka 2) 

jsou dány zejména změnami sloţení uhelné vsázky. Obsah jednotlivých prvků v hořlavině 

uhlí ovlivňuje také mnoţství odloučených chemických produktů. V tabulce 3 je uvedena 

výtěţnost dehtu, benzolu a síry za rok 2009. 

 Tabulka 3  Výnosy chemických produktů (rok 2009) 

 

3.10   Vyuţití koksárenského plynu 

Přibliţně polovina technicky čistého koksárenského plynu je vyuţívána pro vlastní 

potřebu – otop baterie, ohřev nasyceného oleje v trubkové peci, rozmrazovací hala. Druhá 

polovina je dodávána odběratelům (viz obr. 7). 

 

dehet benzol síra

4,248 1,358 0,092

4,049 1,286 0,080

4,079 1,517 0,102

4,547 1,487 0,119

4,469 1,389 0,117

4,351 1,375 0,120

4,127 1,367 0,111

4,235 1,377 0,112

3,918 1,271 0,092

4,393 1,417 0,100

3,791 1,299 0,085

4,357 1,401 0,117

4,213 1,378 0,098roční prům.

skutečný výnos v t na  100 t 

suchého koksu

září

říjen

listopad

prosinec

květen

červen

červenec

srpen

leden

únor

březen

duben

měsíc

výhřev-

nost       

při

H2S NH3 CnHn CH4 H2 O2 N2 CO2 CO 15 °C

mg.m
-3

mg.m
-3 % % % % % % % MJ.m

-3

351 0,9 2,2 22,9 53,3 1,0 12,6 2,0 6,1 15,3

337 1,0 2,2 22,8 52,9 1,0 12,7 2,1 6,3 15,2

304 0,3 2,2 23,1 53,2 1,0 12,1 2,1 6,3 15,4

294 0,5 2,2 23,0 53,0 1,0 12,6 2,0 6,2 15,3

256 1,3 2,2 23,0 52,9 1,0 12,6 2,1 6,2 15,3

242 0,2 2,3 23,0 51,8 1,0 13,4 2,1 6,4 15,3

219 0,7 2,3 22,6 52,6 1,1 12,7 2,2 6,2 15,2

223 6,7 2,0 23,3 53,6 0,9 12,3 2,3 5,4 15,2

268 1,9 2,5 22,5 55,3 0,7 11,0 2,3 5,7 15,5

332 1,6 2,1 22,4 55,3 1,0 10,6 2,1 6,5 15,3

371 0,8 2,1 22,3 54,4 1,2 11,6 2,1 6,3 15,2

426 7,0 2,3 22,4 56,0 0,7 10,7 2,1 5,8 15,3

302 1,9 2,2 22,8 53,7 1,0 12,1 2,1 6,1 15,3roční prům.
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měsíc
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V minulém století patřily k hlavním zákazníkům KJŠ plynárenské a chemické 

podniky. Do plynárenských sítí byl koksárenský plyn dodáván po vyčištění jako svítiplyn a 

slouţil pro osvětlování domácností, vytápění a vaření. V druhé polovině 20. století byl 

svítiplyn postupně nahrazován bezpečnější elektřinou a zemním plynem. Jako zdroj vodíku 

vyuţívaly koksárenský plyn sousední Moravské chemické závody. V této první 

Československé továrně na dusíkatá hnojiva byl syntézou vodíku a dusíku vyráběn amoniak. 

Katalytickou oxidací amoniaku na nitrózní plyny a následnou absorpcí ve vodě vznikla 

kyselina dusičná, z níţ byl neutralizací amoniakem vyráběn dusičnan amonný. Ten byl 

mísením s mletým vápencem upravován na hlavní produkt – hnojivo známé pod názvem 

„Ostravský ledek“. Program výroby hnojiv byl postupně nahrazován výrobky převáţně 

organické chemie [14]. 

V současnosti je koksárenský plyn vyuţíván jako energetické palivo. Soustavou 

nízkotlakých a středotlakých plynovodů (viz obr. 8) je dodáván odběratelům: ČEZ, 

Energetické sluţby, s.r.o., Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přívoz a Výtopna Mariánské 

Hory. 

99 645

218

37 413

3 349

45 983

2 304

Bilance technicky čistého koksárenského plynu 
za rok 2009 v tis. m3

otop koksárenské baterie

rozmrazovací hala

dodávka ČEZ energetické 
služby, s.r.o.

trubková pec

výtopna Mariánské Hory

koksovna Svoboda a 
teplárna O. Přívoz

 

Obr. 7  Bilance koksárenského plynu za rok 2009 

Středotlaký plynovod do ČEZ, Energetické sluţby s.r.o. se dělí na dvě části. První 

větví je koksárenský plyn veden do Energetiky Vítkovice, a.s. – kotelna I. Druhou větví 

proudí plyn směrem k Evraz Vítkovice Steel, a.s. a Vítkovice Heavy Machinery, a.s.. Zde 

slouţí jako palivo v ohřívacích a vypalovacích pecích. 

Středotlakým rozvodem jsou propojeny také provozy OKD, OKK, a.s. – KJŠ a 

Koksovna Svoboda. Plynovod umoţňuje hradit neočekávané výpadky ve výrobě, ale také 

umoţňuje dodávku do zařízení Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přívoz. Zdejší práškové 

kotle s granulačním ohništěm a přímým foukáním uhelného prášku mají v bočních stěnách 

instalovány kombinované výkonové plynové hořáky, které slouţí pro najíţdění kotlů, 

stabilizaci práškových hořáků a jako výkonové hořáky. 
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Nízkotlakými plynovody je uskutečňována dodávka koksárenského plynu do zařízení 

Dalkia Česká republika, a.s. – Výtopna Mariánské Hory. V kotelně výtopny se nacházejí tři 

kotle s výkonovými hořáky pro spalování koksárenského plynu. Vyrobenou párou o tlaku 

3,0 MPa jsou zásobovány provozy KJŠ a Borsod Chem - Moravské chemické závody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 8  Schéma nízkotlakého a středotlakého rozvodu plynu 
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4   OPATŘENÍ K POTLAČENÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ Z 

VÝROBY KOKSU 

Pod pojmem znečištující látky jsou v naší současné legislativě označovány tuhé, 

kapalné a plynné látky, které nepříznivě ovlivňují ovzduší. Významným zdrojem těchto 

škodlivin jsou průmyslové technologie, zejména hutnického a chemického průmyslu a 

koksárenství. 

Předmět podnikání KJŠ: 

 zpracování tuhých a plynných paliv – výroba koksu a ostatních 

koksochemických produktů, 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné), 

 výroba, prodej a dovoz chemických látek a chemických přípravků 

klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, 

nebezpečné pro ţivotní prostředí [18]. 

Jak vyplývá z části zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku, dochází při 

výrobě koksu a odlučování vedlejších produktů z výroby koksu k manipulacím s velmi 

nebezpečnými chemickými látkami. Také manipulace s uhlím při přípravě koksové vsázky a 

se samotným vyrobeným koksem můţe být zdrojem znečišťování, hlavně prachovými 

částicemi a obtěţujícím zápachem. Vytlačování koksu, doprava a čištění surového 

koksárenského plynu, výroba dehtu, surového benzolu a síry s sebou přináší problémy s 

hygienou, bezpečností práce a s ochranou ţivotního prostředí. 

V současné době mají na provoz koksovny stále větší váhu ekologická měřítka a 

z tohoto hlediska je tedy nutné zejména sníţení emisí škodlivin do ovzduší, které je jednou 

z nejdůleţitějších sloţek ţivotního prostředí. 

4.1   Ochrana ovzduší 

Neúnosnost znečištění ovzduší ostravského regionu koncem 20 století v důsledku 

průmyslové výroby a zpřísňující se legislativa v ochraně ovzduší, spojená s přípravou vstupu 

České republiky do Evropské unie byly hlavním důvodem značných investic do ekologických 

technologií, zvláště v těţkém průmyslu. 

Také na KJŠ proběhla ekologizace jednotlivých výrobních celků, při níţ bylo v období 

1993 – 1997 proinvestováno 1,05 mld Kč. Během uvedené doby bylo postaveno odsíření 

koksárenského plynu s následnými úpravami v chemické části provozu, v dalších letech došlo 

k hermetizaci jednotlivých chemických provozů a dále proběhla výstavba odprášení koksové 

strany koksárenské baterie, zauhlování, mlýnice uhlí a třídírny koksu [7]. Účinnost těchto 

zařízení dokumentuje tabulka 4. 

Tabulka 4  Srovnání mnoţství vyprodukovaných emisí za rok 1996 a 2008 

Rok 
Škodlivina (t.rok

-1
) 

TZL SO2 NOX CO 

1996 481,6 1252,2 359,3 849,3 

2008 92,6 114,4 246,8 216,1 
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Postupně bylo pro splnění poţadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

dořešeno zatřídění zdrojů znečišťování ovzduší, vypracován nový provozní řád KJŠ a 

podklady pro poplatkové řízení. V souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování došlo k upřesnění 

integrovaného povolení pro KJŠ a byla provedena řada kontrolních a autorizovaných měření 

za účelem získání podkladů k výpočtu mnoţství vypouštěných emisí [7]. 

4.1.1   Emisní limity pro KJŠ na rok 2010 

V roce 2009 byl aktualizován Provozní řád KJŠ v důsledku odstavení koksárenské 

baterie č. 3 a legislativních změn vyplývajících z nařízení vlády č.146/2007 Sb., o emisních 

limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší a nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Aktualizace proběhla 

formou řízení o změně integrovaného povolení. V tomto integrovaném povolení byly pro KJŠ 

stanoveny následující emisní limity (tabulka 5): 

Tabulka 5  Emisní limity pro KJŠ platné v roce 2010 [21] 

Emisní zdroj 
Emisní limit látky nebo ukazatele (mg.m-3) 

TZL SO2 NO2 CO OC(TOC) VOC(TOC) H2S PAH 

Příp. uhelné vsázky 50        

Otop koks. baterie 100 2500 500 800 50    

Baterie - koksování      50  0,2 

Vytlačování koksu 50 2500   50   0,2 

Třídírna a drtírna  50        

Trubková pec 50 900 200 100     

Odsíření plynu       500  

 

 TZL tuhé znečišťující látky 

 SO2 oxid siřičitý 

 NO2 oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý 

 CO oxid uhelnatý 

 OC(TOC) organické látky (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík 

 VOC(TOC) těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík 

 H2S sulfan 

 PAH polycyklické aromatické uhlovodíky celkem 

Současně platí pro všechny vyjmenované emisní zdroje (s výjimkou odsíření plynu) 

emisní limity vyjádřené jako emisní strop pro následující znečišťující látky [21]: 

TZL 65 t.rok
-1

 

SO2 132 t.rok
-1

 

NO2 270 t.rok
-1

 

Hmotnostní toky znečišťujících látek se stanovují měřením nebo výpočtem pomocí 

emisních faktorů dle Metodického postupu zpracovaného Hutním projektem Frýdek-Místek, 

a.s. a schváleného orgánem státní správy pro oblast ochrany ovzduší. 

Kontinuálně je měřen na komíně koksárenské baterie obsah NO2 a CO ve spalinách. 

V provozním souboru Odsíření koksárenského plynu je kontinuálně sledován obsah H2S 

v odsířeném plynu. Jednorázovým měřením jsou zjišťovány koncentrace TZL, SO2, VOC ve 
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vlhkých spalinách v ústí komína koksárenské baterie a emise tuhých znečišťujících látek 

produkované při vytlačování koksu, přípravě uhelné vsázky a třídění koksu [8]. 

4.2   Popis jednotlivých technologií a zařízení omezujících únik 

znečišťujících látek do ovzduší 

Za počátek ekologizace výroby koksu na KJŠ je moţno povaţovat výstavbu zařízení 

pro odsíření koksárenského plynu. Z hlediska technické úrovně jde o špičkové zařízení s 

vysokým stupněm digitalizace a řídícími automaty, kterými je celý systém řízen z jednoho 

velínového pracoviště. 

Technologie umoţňuje sníţit obsah sirovodíku ve vyčištěném koksárenském plynu 

pod 0,5 g.m
-3

 a amoniaku pod 0,05 g.m
-3

, čímţ je plněn daný emisní limit pro sirovodík 

(popis technologie odsíření viz str. 21). Následným spalováním odsířeného koksárenského 

plynu jak na vlastní koksárenské baterii, tak i v hutnictví a energetice došlo ke sníţení emisí 

oxidu siřičitého o cca 90 %. 

Kromě vlastního odsíření a deamonizace zajišťuje zařízení i tzv., koncové chlazení 

koksárenského plynu v uzavřeném okruhu, coţ umoţnilo vyřadit z provozu chladící věţe 

závadných vod, které byly zdrojem řady škodlivin emitovaných do ovzduší [11]. 

4.2.1   Odprášení 

Značnou zátěţ pro ovzduší představují tuhé znečišťující látky, vznikající hlavně při 

úpravě granulometrie uhlí (mletí), vytlačování a třídění koksu. Emise těchto látek do ovzduší 

se podařilo z velké části eliminovat systémem odprášení jednotlivých technologií. 

Odprášení uhelné služby 

Do provozního souboru manipulace s uhlím byly instalovány dva odprašovací 

systémy, které slouţí k odprášení trasy dopravy uhlí z povrchové skládky do zásobníků v 

mlýnici, samotných mlýnů a dopravní trasy, kterou je uhlí z pod mlýnů dopravováno do 

druhových zásobníků. Do provozu se zařízení uvádí automaticky, vţdy před najetím 

jednotlivých tras a mlýnů. 

Odsávaná vzdušina je čištěna ve čtyřech mokrých odlučovačích OM 630 zkrápěním 

vodní mlhou. Voda s uhelným prachem stéká do usazovací nádrţe, ze které je odsazený kal 

pomocí vyhrabávacího zařízení dávkován zpět do uhelné vsázky a voda se vrací do vodního 

okruhu odlučovačů [8]. 

Odprášení koksovací strany baterie 

Zařízením odprášení koksovací strany jsou odsávány tuhé znečišťující látky po celou 

dobu procesu tlačení koksu z prostoru nad dveřmi tlačené komory, košem vodícího vozu a 

nad přistaveným hasicím vozem. Znečištěná vzdušina je odsávána z vodícího vozu a 

samostatného zákrytu hasicího vozu přes odsávací vůz do odprašovací stanice, vybavené 

dvoustupňovým odlučováním. 

Odprašovací stanice pracuje s průmyslovými radiálními ventilátory, poháněnými 

elektromotory s měničem proudového kmitočtu ve třech reţimech pro jednotlivé operace 

vytlačování: 

 mezi jednotlivými cykly vytlačování koksu (minimální výkon, otáčky 

ventilátoru 180 – 195 ot.min
-1

), 
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 dveře komory jsou otevřeny, koš vodícího vozu ještě není ustaven těsně na 

komoru (mezioperační výkon, otáčky ventilátoru 460 – 480 ot.min
-1

), 

 vytlačování koksu (maximální výkon, otáčky ventilátoru 820 – 960 ot.min
-1

). 

Vzdušina přivedená do odprašovací stanice je v prvním stupni mechanickým 

odlučovačem zbavena větších frakcí koksového prachu a ve druhém stupni je filtrována jemná 

frakce tkaninovými filtry. Regenerace filtrů i separátoru probíhá ofoukáním stlačeným 

vzduchem. Tuhé látky zachycené v odlučovačích a tkaninových filtrech jsou přes zvlhčovací 

zařízení dopravovány do mlýnice uhlí, kde jsou přidávány do uhelné vsázky. Údaje o činnosti 

zařízení (otáčky ventilátoru, tlaková ztráta na filtrech, atd.) jsou přenosem kontinuálně 

zobrazovány, zaznamenávány a archivovány v informačním velínu [8]. 

Odprášení hasící věže a třídírny koksu 

Difuzor hasící věţe, který se nachází v její horní části je uvnitř vybaven čtyřmi 

výplněmi s lamelovými lapači a skrápěcím potrubím. Provozní úhel lamelových lapačů je 

pevně stanoven a nelze jej měnit bez proměření emisí tuhých látek. Čištění lamelových lapačů 

zkrápěcí vodou probíhá automaticky po celou dobu hašení koksu. Po dvou minutách od 

skončení hasicího cyklu proběhne ještě automatické dočištění lamel zkrápěcí vodou trvající 

cca 40 s [24]. 

Veškeré dopravní trasy hrubé a jemné třídírny koksu, jakoţ i roštové a vibrační třídiče 

jsou odprášeny stejným způsobem jako část provozu zauhlování. V potrubní síti jsou 

umístěny vzduchotechnické klapky se servopohony, které umoţňují odprášení té dopravní 

cesty, která bude v provozu. Čištění odsávané vzdušiny probíhá v mokrých odlučovačích 

OM 630, které mají uzavřený cirkulační vodní okruh. Odsazený koksárenský prach ze 

sedimentační nádrţe je nakládán do ţelezničních vagónů a vyuţívá se na Koksovně Svoboda 

jako ostřivo v uhelné vsázce [8]. 

4.2.2   Hermetizace chemických provozů 

Mezi nejnebezpečnější škodliviny, které se uvolňovaly do ovzduší v chemické části 

koksovny patřily vzhledem ke svým genotoxickým vlastnostem polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU). Tyto uhlovodíky vznikají kondenzací dvou a více benzenových jader 

převáţně během nedokonalého spalování. V ţivotním prostředí se nevyskytují jednotlivě, ale 

tvoří vţdy sloţitou směs se širokým rozsahem molekulových hmotností. PAU jsou za 

normálních podmínek tuhé látky mutagenní a karcinogenní s nepříznivými účinky na kůţi a 

krvetvorbu [22]. 

Nejlépe z nich byl prozkoumán benzo(a)pyren (BaP), jehoţ zvýšený obsah bývá 

doprovázen zvýšeným obsahem i ostatních PAU a proto slouţí jako indikátor celkové 

kontaminace PAU. BaP byl identifikován v roce 1933 jako sloţka černouhelného dehtu 

odpovědná za první rozpoznané nádory způsobené pracovním prostředím. Na počátku 20. 

století byla toxicita BaP demonstrována tvorbou zhoubných koţních nádorů u laboratorních 

zvířat, kterým byla kůţe opakovně potírána uhelným dehtem. Obsah BaP v dehtu bývá 0,6 – 

1,0 % [22]. 

K zamezení úniků PAU a ostatních znečišťujících látek ze zařízení chemických 

provozů KJŠ do ovzduší slouţí hermetizace. Je realizována pomocí společného plynového 

polštáře. Pouţité hermetizační médium tvoří páry ze skladovaných médií se vzduchem, 

dusíkem nebo technicky čistým koksárenským plynem. Hermetizací jsou vybaveny 

následující technologická zařízení chemických provozů: 
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 nakládka dehtu, nádrţe a hydraulické uzávěry, hrubá a jemná kondenzace 

(desorbované páry – vzduch), 

 nakládka benzolu (desorbované páry – dusík), 

 dělící láhve benzolu (desorbované páry – dusík), 

 zásobníky benzolu (desorbované páry – technicky čistý koksárenský plyn), 

 zásobní nádrţe a hydraulické uzávěry odsíření (desorbované páry – dusík). 

Hermetizace hrubé a jemné kondenzace 

Jednotlivá odvzdušňovací a odsávací potrubí z hermetizovaných zařízení hrubé a 

jemné kondenzace (zásobníky dehtu a čpavkové vody, korábů a hydraulických uzávěrů) jsou 

propojena do společného kolektoru uzavřeného na vstupu a výstupu regulačními ventily. 

Výstup kolektoru za regulačním ventilem je napojen do odsávacího potrubí surového 

koksárenského plynu (dále jen SKP). 

Hermetizační smyčky jsou provozovány v reţimu ±300 Pa. Při +300 Pa otevírá 

servopohon odsávací šoupátko do potrubí SKP. Nastane-li podtlak -300 Pa, otevře 

servopohon navzdušňovací šoupě a zároveň dojde k uzavření odsávacího šoupátka. Na všech 

zásobních nádrţích jsou instalovány pojistné hydraulické uzávěry nastaveny na tlak ±500 Pa 

[8]. 

Hermetizace zásobníků benzolu a pracího oleje 

Hermetizace zásobníků benzolu a pracího oleje je realizována pomocí plynové 

podušky získané spojením kolektoru par u všech zásobníků s potrubím technicky čistého 

koksárenského plynu o stálém přetlaku cca 3,0 kPa. Koksárenský plyn je přiveden do 

kolektoru přes trubkový ohřívač, ve kterém se ohřeje nepřímou parou na teplotu 80 °C. Řídící 

jednotka umístěná ve velínu benzolky hlídá tlak plynu v kolektoru (min. 2,5 kPa, max. 

3,5 kPa), průtok plynu a výšky hladin v jednotlivých nádrţích (min. 40 cm, max. 220 cm). 

Všechny nádrţe jsou zabezpečeny proti úplnému vyprázdnění servoventily, na odtocích a 

přítoky jsou zaústěny pod hladinu ke dnu nádrţe tak, aby nedošlo k úniku plynu do potrubí. 

Servoventily na odtoku zavírají automaticky v případě, ţe tlak plynu není v mezích 2,5 aţ 

3,5 kPa nebo výška hladiny klesne pod 40 cm. Výstup kolektoru je napojen do odsávacího 

potrubí SKP [8]. 

Hermetizace benzolových dělících nádrží 

Desorbovanými plyny z pracího oleje a párami z benzolu se vytváří v dělících 

nádrţích nad hladinou nevelký přetlak. Pro zabránění úniku těchto par nebo vzniku výbušné 

směsi uvnitř dělících nádrţí je do kaţdé dělící soupravy přiváděn předehřátý dusík (85 – 

90 °C) o tlaku 5 kPa. Řídící počítač udrţuje tlak v kolektoru par v mezích 0 aţ 600 Pa, 

pomocí regulační servoklapy. Výstup hermetizační smyčky za servoklapou je zaústěn do 

odsávacího potrubí SKP [8]. 

Nakládka benzolu a použitého pracího oleje 

Základní součástí hermetizace nakládky benzolu je tzv. zátka (zvon), která umoţňuje 

těsné osazení nakládacího zařízení v nakládacím otvoru cisterny. Toxické páry z nakládané 

kapaliny jsou odváděny do odsávacího potrubí SKP. Kaţdá cisterna se před vlastní nakládkou 

proplachuje plynným dusíkem. Řídící jednotka udrţuje v nakládané cisterně pomocí 

servoklapy mírný podtlak (-100 aţ -500 Pa), aby nedocházelo k únikům par mimo cisternu 

[8]. 
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Hermetizace odsíření 

Hermetizace jednotlivých zařízení odsíření je realizována opět společným kolektorem, 

na jehoţ vstup je přiveden předehřátý dusík o teplotě 85 aţ 90 °C a přetlaku 5 kPa. V celé 

hermetizační smyčce je udrţován přetlak pomocí výstupní regulační řady v rozmezí +10 aţ 

+200 Pa. Za touto regulační řadou jsou umístěna dmýchadla, která slouţí pro komprimaci a 

dopravu hermetizačních plynů do potrubí technicky čistého koksárenského plynu. Případné 

poruchy dmychadel nebo regulačních ventilů jsou jištěny hydraulickými uzávěry, 

nastavenými na tlak ±500 Pa [8]. 

4.2.3   Čerpadla pro dopravu nebezpečných kapalin 

Velká pozornost je na KJŠ věnována kvalitě pracovního prostředí, zejména 

v uzavřených prostorách jakými jsou strojovny čerpadel. V minulosti docházelo právě ve 

strojovnách k častým únikům nebezpečných látek přes špatně těsnící provazcové ucpávky 

čerpadel. Dnes se pouţívají v chemických provozech koksovny pro přečerpávání 

nebezpečných kapalin odstředivá čerpadla s ucpávkou hrazenou inertním plynem (dusík) nebo 

čerpadla v bezucpávkovém provedení. 

Mechanická plynodynamická ucpávka ANGA 

Tato ucpávka je vlastně dvojité těsnění, skládající se z otáčivého krouţku se spirálními 

dráţkami, namontovaného na hřídeli čerpadla a ze dvou uhlíkatých krouţků pruţně 

přitlačovaných z obou stran, umístěných ve víku ucpávky. Mezi krouţky ucpávky je přes 

redukční a filtrační jednotku přiváděn inertní plyn (dusík), jehoţ tlak je o 0,2 MPa vyšší, neţ 

je tlak v ucpávkové komoře čerpadla, coţ zaručuje, ţe dopravované médium nepronikne k 

ucpávce a dále do okolí. Dusík stlačovaný ve spirálních dráţkách otáčivého krouţku vyvolává 

účinek tzv. plynodynamického polštáře, zajišťuje tak bezkontaktní práci těsnění a hermetizaci 

hřídele čerpadla [8]. 

Bezucpávková odstředivá čerpadla HERMETIC 

Čerpadla Hermetic jsou zcela uzavřená odstředivá čerpadla bez jakéhokoliv těsnění 

hřídele. Vzhledem ke své konstrukci nevyţadují ţádnou údrţbu. K chlazení motoru, mazání 

kluzných loţisek a k hydraulickému vyrovnání osového pohybu se vyuţívá dopravovaná 

kapalina. 

 
Obr 9  Schéma průtoku média motorem [19] 
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Dopravované médium se dostává přes sací prostor do oběţného kola čerpadla. Část 

média se odděluje od hlavního toku, prochází motorem a přes pomocné oběhové vedení se 

vrací na výtlačnou stranu čerpadla (obr. 9). 

Pro dokonalou těsnost se tato čerpadla pouţívají pro dopravu agresívních, jedovatých, 

hořlavých, výbušných nebo snadno těkavých kapalin. Kromě toho jsou vhodná k dopravě 

extrémně horkých nebo studených kapalin [8], [19]. 

4.3   Odpadové hospodářství KJŠ 

Objemově významnými odpady, které vznikají přímo při výrobě koksu jsou odpadní 

vody a dehty z vyhrabovacích nádrţí hrubé a jemné kondenzace a z čištění zásobních nádrţí. 

Odpadní voda se skládá z vody obsaţené v uhelné vsázce, navýšené o mnoţství 

zkondenzované páry pouţité pro desorpci benzolu, amoniaku a sirovodíku. Po předčištění v 

pracovním souboru regenerace nasyceného roztoku je tato odpadní voda čerpána do 

retenčních nádrţí a následně k dočištění na ústřední Čistírnu odpadních vod v Ostravě 

Přívoze. 

Dehty jsou shromaţďovány ve speciálních kontejnerech, které jsou po naplnění 

převáţeny na středisko uhelné sluţby k likvidaci. Šnekovým dopravníkem je dehet z 

kontejnerů dopravován do peletizačního bubnu, kde dochází k jeho smíchání se vsázkovou 

uhelnou směsí. 

 

Obr. 10  Odpady KJŠ za rok 2009 

S provozem koksovny však souvisí řada činností, při nichţ vzniká značné mnoţství 

odpadů, včetně odpadů nebezpečných. Těmito činnostmi jsou např. opravy vyzdívek 

koksárenských komor, opravy a údrţba obsluhovacích strojů, potrubí a kovových konstrukcí, 

různé stavební činnosti atd.. Na produkci odpadů se podílí také vysoká četnost obsluh. 

Řízení a provozování odpadového hospodářství na KJŠ je v souladu se všemi 

zákonnými normami v platném znění. Je vyuţíván systém zpětného odběru a na všech 

provozech se důkladně uplatňuje třídění odpadů. Celkové mnoţství odpadů (tzn. odpadů 

nebezpečných a odpadů ostatních) vyprodukované koksovnou v roce 2009 činilo 459,68 tun. 

Pouze 2 % z této produkce tvořily nebezpečné odpady (viz obr. 10). Z obrázku 11 vyplývá 

skladba nebezpečného odpadu. 
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Obr. 11  Skladba nebezpečných odpadů na KJŠ 

Velká část odpadů kategorie „O“ se vrací zpět do výrobního cyklu (ţelezo, ocel, sklo) 

nebo je vyuţívána jako palivo pro energetické účely (papír, dřevo, textil, plasty). Sloţení 

ostatních odpadů z KJŠ za rok 2009 je patrné z obrázku 12. 

 
Obr 12  Skladba ostatních odpadů na KJŠ 

4.3.1   Vyuţití odpadních plastů při výrobě koksu 

Z hlediska likvidace odpadů převaţuje jejich skládkování nad recyklací a 

energetickým vyuţitím spalitelných sloţek. Například skládkování jedné tuny odpadní pryţe 

nebo polymerů představuje nevratnou ztrátu 1 – 3,6 t ropy potřebné pro jejich výrobu. 

Právě odpadní pryţ a plasty – sloţky s vysokým podílem uhlíku a vodíku – dávají 

dobré předpoklady pro společné zpracování s uhlím. 

Původním cílem studií pyrolýzy uhlí s přídavnými organickými látkami bylo zvýšení 

výtěţku plynu a jeho výhřevných uhlovodíkových sloţek. Další výzkumy však prokázaly, ţe 

přídavkem odpadních plastů do uhelné vsázky lze také zlepšit koksovací vlastnosti hůře 

koksujících uhlí. 
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Z dnešního pohledu by tedy mohlo koksování uhlí s přídavkem odpadních plastů, 

dřevných pilin, textilií a černouhelné smoly částečně vyřešit tíţivou otázku skládkování 

organických komunálních odpadů [2], [23]. 

4.4   Alternativní výroba koksu 

V procesu výroby koksu NON RECOVERY (NR) nejsou prchavé látky, které se 

vyvíjejí během karbonizace uhlí získávány jako chemické výrobky, ale jsou spalovány spolu s 

řízeným mnoţstvím vzduchu přímo v koksovací komoře. Vzniklé teplo se z části vyuţívá pro 

zkoksování uhelné vsázky na koks a zbylé teplo je odváděno v odpadních plynech mimo 

koksovací komoru k výrobě páry. Jestliţe je zbylého tepla odpadních plynů vyuţito nejen pro 

výrobu páry, ale následně pro výrobu elektrické energie, nazývá se proces výroby koksu 

HEAT RECOVERY (HR) [9], [20]. 

Koksování uhelné vsázky probíhá v podtlaku, čímţ nedochází k ţádným únikům z 

netěsnosti dveří. 

Aby se zabránilo emisím polyaromatických uhlovodíků, pracují NR a HR komory při 

vyšší teplotě – cca 1200 °C. Za těchto teplot dochází k rozkladu vyšších uhlovodíků na 

základní sloučeniny a k jejich následnému spálení [9]. 

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

z výroby tepla (nebo elektrické energie). Pokrytím uhelného hranolu vrstvou práškového 

vápna před zasunutím do komory lze sníţit emise SOx aţ o 65 %. A ztráty opalem k nimţ 

dochází přímým ohřevem ze 3 na 1,5 % [9]. 

Jednou z hlavních předností NR (HR) technologie je moţnost zpracovávání velkého 

podílu špatně koksovatelného uhlí – aţ 60 %, mohou tedy zpracovávat vysoce rozpínavá uhlí, 

přičemţ rozpínavý tlak se uvolňuje k volnému povrchu vsázky [9]. 

Obr. 13  Konstrukce koksovací komory Non-recovery [9] 

 

Klasická  

koksárenská komora 

Non – recovery  

koksárenská komora 
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Při srovnání s klasickými koksovacími komorami jsou problémy s rozpínavým tlakem 

na boční stěny NR (HR) komor zanedbatelné, protoţe pracují s vrstvou uhlí niţší neţ 1 m. Při 

pouţití stejné uhelné vsázky je kvalita koksu vyrobeného procesem NR (HR) vyšší neţ u 

klasických koksovacích baterií. Důvodem je prodlouţená doba ohřevu a vyšší teplota 

koksování [9]. 

Investiční náklady na výstavbu NR (HR) baterie jsou pro danou kapacitu výroby 

koksu podstatně niţší neţ náklady na konvenční koksárenskou baterii se získáváním 

chemických výrobků. Vyplývá to z jednoduché konstrukce, menšího počtu tvarů kamenů 

ţáruvzdorného zdiva, jednoduchostí topného systému a absencí zařízení k získávání 

chemických výrobků [9]. 

Provozní náklady jsou také výrazně niţší, protoţe nejsou poţadavky na spotřebu páry, 

spotřeba elektrické energie je cca 4 aţ 5 krát niţší neţ pro konvenční koksovací baterii se 

získáváním chemických výrobků a také nároky pracovní síly jsou menší, protoţe k tlačení a 

obsazování komor dochází pouze na ranní a odpolední směně [9]. 

Komory systému NR (HR) jsou v důsledku svých rozměrů stabilnější neţ komory 

klasické (viz obr. 13). Typ pouţitého zdiva (hlinito – křemičité materiály s vyšším obsahem 

Al2O3) umoţňuje zvládat velké výkyvy teplot. Během provozu nejsou nutné teplé ani studené 

opravy, protoţe případné netěsnosti nemají podstatný vliv na provoz baterie (podtlak). 

Srovnávací parametry NR (HR) a konvenční baterie jsou uvedeny v tabulce 6 [9]. 

Tabulka 6  Srovnávací parametry NR a konvenčního způsobu výroby koksu [9] 

 

Parametr Konvenční koksovací komory 
NR (HR) komory 

Investiční náklady  Zvýšené o chemickou část Nízké 

Vysoké - vysoké poţadavky na energie 
Provozní náklady 

             - zvýšené poţadavky na obsluhu  
Nízké 

Náklady na ţivotní prostředí Vysoké Minimální 

Průmyslové odpadní vody Nadměrná tvorba Ţádné odpadní vody 

Výrobky 
Koks, koksárenský plyn a vedlejší 

produkty koksování 

Koks + energie 

(pára / elektřina) 

Emise při obsazování a 
vytlačování koksu 

Přítomné Minimální 

Karcinogenní látky Přítomné Nejsou 
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5   ZÁVĚR 

V průběhu 20. století prošel proces tradiční výroby koksu spojený s rekuperací 

vedlejších produktů značným technickým rozvojem. Bohuţel, nutno konstatovat, ţe tento 

rozvoj se ubíral hlavně směrem, zvýšit výtěţnost koksu, koksárenského plynu, dehtu a 

benzolu. Mnohem méně pozornosti bylo věnováno negativnímu vlivu jednotlivých 

koksárenských technologií na ţivotní prostředí. Teprve v posledních dvaceti letech došlo k 

obratu a proces výroby koksu začal být posuzován nejen z ekonomického, ale i ekologického 

hlediska. 

Modernizací a ekologizací prošla také KJŠ. Zprovozněním zařízení odsíření 

koksárenského plynu, odprášení koksové strany koksárenské baterie, třídírny koksu a části 

uhelné sluţby se podařilo sníţit emise oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek do 

ovzduší. Ke zlepšení kvality ovzduší přispěla také realizace hermetizačních systémů chemické 

části koksovny. Současný stav technologie KJŠ splňuje všechny poţadavky legislativy 

ochrany ţivotního prostředí. 

Prodejní cena vedlejších produktů dnes jen stěţí dorovnává ekonomickou náročnost 

jejich získávání. Velký vliv na vyuţití chemických výrobků koksovny má také zvyšující se 

těţba ropy a zemního plynu a vývoj nových technologií výroby nejrůznějších látek 

syntetickou cestou. 

V blízké budoucnosti se dá předpokládat další zpřísnění emisních limitů, které by 

současná technologie výroby koksu s rekuperací vedlejších produktů splňovala jen za 

předpokladu značných ekonomických nákladů. Proto budoucnost koksárenství představuje 

výroba pouze dvou produktů – koksu a tepelné (elektrické) energie. 
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