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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá řešením detekce úniku koksárenského plynu 

a benzenu na provoze chemická část koksovny. Je v ní popsána technologie odsávání 

koksárenského plynu z koksárenských baterií a výroby surového koksárenského benzolu. Je 

zde rovněž shrnuta legislativa ochrany proti výbuchu a bezpečnosti práce s těmito látkami. 

V teoretické části jsou shrnuty principy analyzátorů plynů a nejčastěji používaných senzorů. 

V praktické části je pak řešena kontinuální detekce oxidu uhelnatého v ovzduší budovy turbo 

odsávačů a využití stávající detekce benzenu ve strojovně benzolové destilace 

k automatickému odstavení technologie. 
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Abstract 

This thesis deals with leak detection solution of the coke oven gas and benzene into 

the chemical part of the coking plant. This work describes the coke oven gas extraction from 

coke oven batteries and the production of raw coke benzol. There is also summarized the 

legislation of explosion protection and safety at work with these substances. In the theoretical 

part there is summarized the principles of gas analyzers and the most commonly used sensors. 

The practical part summarizes continuous detection of carbon monoxide in the air of turbo 

exhausters  that are located in the buildings and also using the exists benzene detection in 

engine room of benzole distillation to the automatic shutdown of the technology. 
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Seznam zkratek 

 KP Koksárenský plyn 

 KB Koksárenské baterie 

 PCH Primární chladiče 

 TD Turboodsávače 

 ESO Elektrostatické odlučovače 

 KCH Koncové chladiče 

 BD Benzolová destilace 

 SKB Surový koksárenský benzol  
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1 Úvod 

Únik koksárenského plynu (dále jen KP) v průmyslovém rozvodu KP je příčinou celé 

řady vážných problémů. Nejdestruktivnějším je výbuch tohoto plynu. Jeho patřičná 

koncentrace se vzduchem a případná, byť zcela náhodná iniciace, vede k explozi a následným 

škodám na zdraví či životě osob, na technologii. Výbuchu však ještě může předcházet 

intoxikace organismu například vdechnutím benzenových par či přímo oxidu uhelnatého, 

čímž je ohrožen život postižených. Dalším jevem doprovázející únik KP z rozvodu je požár 

a všechny jeho negativní doprovodné jevy. 

Tato diplomová práce se zabývá řešením situace při úniku KP či benzenových par na 

koksovně Třineckých železáren. Výrobu koksu zde zajišťuje 144 komor dvou koksárenských 

baterií (dále jen KB). Produktem karbonizace je mimo jiné i KP, který je odsáván z předloh 

KB turboodsávači (dále jen TD) na chemické části koksovny, kde následně dochází k jeho 

vyčištění a zbavení doprovodných látek, které by jej znehodnocovaly při jeho dalším využití 

v plynové síti podniku. Tento surový KP prochází v množství 36 000 m3/hod. budovou, ve 

které jsou umístěny TD a tím zde vzniká obrovské nebezpečí havárie se všemi následky 

v případě jeho úniku. 

Cílem této práce je navrhnout vhodnou kontinuální detekci případného úniku tohoto 

plynu a následný přenos signálu do řídicího systému. Výstupem pak bude automatické 

zajištění optické a akustické výstrahy pro osádky i okolní provozy, dále pak zajištění odtahu 

plynu výkonnými odsávacími ventilátory z nejohroženějších prostor.  

V druhé části se tato práce zabývá detekcí úniku benzenových par v technologii 

benzolové destilace (dále jen BD). Benzolové uhlovodíky (benzen, toluen, xyleny atd.) jsou 

dalším produktem karbonizace. Z KP se vypírají pomocí pracího oleje ve formě surového 

koksárenského benzolu (dále jen SKB). Ten se následně destiluje v destilační koloně a za 

pomocí vodní páry jsou z něj odehnány benzolové uhlovodíky, což je náplní technologie 

zmíněné BD. Zde již kontinuální detekce úniku benzenových par funguje. Není ovšem 

zapracována do řídícího systému a jejím současným výstupem je pouze výstraha formou 

alarmu ve vizualizačním programu. Součástí této práce bude zapracování výstupu signálu 

z kontinuální detekce do řídícího softwaru a následné automatické odstavení technologie jako 

prevence vzniku požáru z případného zkratu a zajištění bezpečné odstávky technologie bez 

nutnosti vstupu obsluhy do nejohroženějších prostor.  
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Navržením vhodných typů detektorů plynů, jejich rozmístěním v nejexponovanějších 

prostorách budovy TD a místech, kudy KP, vzhledem ke stavební konstrukci, bude proudit 

v případě úniku, bude dosaženo včasné první výstrahy pro osádky a minimalizace ohrožení 

jejich životů. Následný ventilátorový odtah pak umožní zpřístupnění prostor pro zásah údržby 

a odstranění závady v místě, kde byl únik KP nalezen.  

Převedením signálu ze současné detekce benzenových par do řídícího programu se 

zajistí bezobslužné, automatické odstavení technologie. Tato úprava zamezí poškození 

technologie a ohrožení zdraví obsluhy. 
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2 Legislativa 

Ochrana před nebezpečím výbuchu je součástí zajištění vyšší úrovně bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců. 

K výbuchům směsí hořlavých plynů, par kapalin a prachů se vzduchem popř. 

s kyslíkem dochází především působením vnějších příčin: 

 vadným nebo nevhodně zvoleným materiálem nebo zařízením, poruchou 

měřícího a zabezpečovacího zařízení; 

 nedbalým a nezodpovědným přístupem osob; 

 v neposlední řadě neznalostí příslušných předpisů a bezpečnostních opatření. 

Značným rizikem vzniku pracovních úrazů, havárií a nehod je provozování zařízení 

a objektů, kde se vyskytují rizika s nebezpečnými plyny, parami a prachy bez realizovaných 

zásadních preventivních bezpečnostních opatření. 

 

2.1 Zákony a vyhlášky. 

Následný přehled uvádí nejdůležitější státní a evropskou legislativu na poli detekce 

úniku plynů a zajištění bezpečnosti na provozech, kde výroba a distribuce průmyslových 

plynů probíhá. Budou zde citovány a vysvětleny nejvýznamnější pasáže zákonů, vyhlášek 

a nařízení. 

 

2.1.1 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.  

Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Stanovuje způsob organizace práce, pracovní a technologické postupy a bližší 

požadavky na bezpečný provoz strojů a technických zařízení v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. K zajištění ochrany před výbuchem přijímá zaměstnavatel technická nebo 

organizační opatření v souladu se zásadami, které uplatňuje podle charakteru činnosti 

v následujícím pořadí: 

 předcházení vzniku výbušné atmosféry; 

 zabránění iniciace výbušné atmosféry; 
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 snížení škodlivých účinků výbuchu. 

Klasifikace prostorů: 

 Prostor s nebezpečím výbuchu je prostor, ve kterém se výbušná atmosféra může 

vyskytnout v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců; 

 Prostor bez nebezpečí výbuchu je prostor, ve kterém se nepředpokládá výskyt výbušné 

atmosféry v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců. 

Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu - prostory s nebezpečím výbuchu se 

zařazují do zón na základě četnosti výskytu výbušné atmosféry a doby jejího trvání. 

Prostory s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých látek 

ve formě plynu, páry nebo mlhy se zatřiďují do těchto zón: 

 Zóna 0 - prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými 

látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo 

často; 

 Zóna 1 - prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí 

vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný; 

 Zóna 2 - prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu 

s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud 

výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový 

úsek. 

Prostory, v nichž se výbušná atmosféra vyskytuje ve formě oblaku hořlavého prachu 

ve vzduchu, se zatřiďují d o těchto zón: 

 Zóna 20 - prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často; 

 Zóna 21 - prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem 

zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu pravděpodobný; 

 Zóna 22 - prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného 

hořlavého prachu ve vzduchu není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra 

vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek. 

Zaměstnavatel dále mimo jiné klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu na 

prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu a označí místa vstupu do 
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prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými písmeny EX 

označujícími "nebezpečí - výbušné prostředí". [16] 

Zaměstnanci musí být na nebezpečí upozorněni světelným signálem, zvukovým 

signálem, případně jejich kombinací tak, aby mohli opustit pracoviště dříve, než budou 

ohroženi výbuchem.  

Jestliže je na základě hodnocení rizika výbuchu prokázáno, že 

 v důsledku výpadku energie se riziko výbuchu zvýší, musí být bezpečnost a funkčnost 

zařízení a ochranných systémů v případě potřeby zabezpečena nezávisle na ostatních 

zařízeních; 

 vypnutím zařízení nebo ochranných systémů začleněných do automatizovaného 

technologického procesu při jejich odchýlení od běžných provozních podmínek se 

úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nesníží, musí být umožněno v případě 

potřeby je vypnout ručním ovládáním. [16] 

 

2.1.2 Vyhláška č. 85/1978 Sb. 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, o kontrolách, revizích a zkouškách 

plynových zařízení se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, 

udržují plynová zařízení nebo provádějí jejich revize. Nařizuje provádět kontrolu a revize 

těchto zařízení. [16] 

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá 

požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Revize 

zařízení je celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i 

měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i 

technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. [16]     

 

2.1.3 Výnos Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 
11/1980. 

Tímto výnosem se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

koksovnách. 
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§ 2 Všeobecná ustanovení - všechna místa, kde může unikat plyn, dehet, benzol a jiné 

hořlavé látky a kde je možnost jejich nashromáždění a tím nebezpečí otravy pracovníků musí 

být označena výstražnými tabulkami zakazujícími kouření, používání otevřeného plamene 

a pobyt nepovolaným osobám v těchto místech. Polozavřené prostory, ve kterých může dojít 

k úniku plynu, musí být opatřeny kontinuálními detektory plynu signalizujícími překročení 

jeho přípustné koncentrace nebo musí být v těchto prostorách pravidelně měřen obsah 

škodlivin v ovzduší. 

§ 19 Odsávače plynu - strojovny odsávačů plynu musí být dobře větratelné. Plynové 

potrubí včetně armatur musí být udržováno těsné, aby nedocházelo k úniku plynu. 

§ 23 Benzenka a fenolka - budova benzenky a fenolky musí být dobře větratelná ve 

všech částech a okna musí být snadno ovladatelná. Mimo to musí být vybaveny zvláštním 

větracím zařízením /havarijním/ pro odstranění škodlivin z prostoru při poruše zařízení. 

Umělé osvětlení musí být v nevýbušném provedení. Obsluha je povinna nahlásit mistrovi 

každou i nepatrnou netěsnost přístrojů a potrubí, v nichž je benzen jeho páry a olej. [18] 

 

2.1.4 Zákon č. 86/2002 Sb. 

Tento právní předpis je zákonem o ochraně ovzduší. Zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských 

společenství a upravuje mimo jiné práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při 

ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností. [16] 

Stanovuje také povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních 

stacionárních zdrojů, kde je uvedeno: bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních 

zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení havárií; 

v případě poruchy, za kterou se považuje odchylka od normálního provozu zdroje v důsledku 

technické závady a při které u zdroje nemohou být dodrženy emisní limity, bezodkladně 

odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizačních opatření, není-li ji možno 

odstranit do 24 hodin od jejího vzniku. [16] 

 

2.1.5 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

Toto nařízení stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci a zapracovává příslušné 

předpisy Evropských společenství. Upravuje mimo jiné způsob hodnocení rizikových faktorů 
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z hlediska ochrany zdraví zaměstnance. Dále pak některá opatření pro případ zdolávání 

mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést 

k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života zaměstnance vystaveného chemické látce 

nebo prachu. Řeší se zde i minimální opatření k ochraně zdraví při práci s chemickými 

karcinogeny, které jsou rizikovým faktorem technologie benzolové destilace, která je v této 

práci řešena. [16] 

 

2.1.6 Zákon č. 356/2003 Sb. 

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích upravuje v souladu s právem 

evropských společenství práva a povinnosti právnických osob i podnikajících fyzických osob 

při: 

 klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků; 

 jejich balení a označování; 

 uvádění na trh nebo do oběhu; 

 při jejich vývozu a dovozu.  

Na provoze koksochemické výroby se vyrábí chemické látky, které jsou klasifikovány 

jako nebezpečné. KP je směs vodíku, metanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, 

aromatických uhlovodíků, čpavku a dalších plynných složek. Jeho toxicita je způsobena 

oxidem uhelnatým a je klasifikován jako toxický a extrémně hořlavý plyn. SKB je směsí 

benzenu, toluenu, xylenu a dalších organických sloučenin. Jedná se o karcinogen kategorie 1, 

který může vyvolat rakovinu. Je toxický. Při dlouhodobé expozici vdechováním nebo stykem 

s kůží hrozí vážné poškození zdraví. Dále je vysoce hořlavý, snadno vznětlivý a výbušný. [16] 

 

2.1.7 Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. 

Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy 

určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. [16] Jedná se například o senzory 

detektorů KP a benzenových par či odsávací ventilátory, jejichž použití je navrženo v této 

práci. Všechna tato zařízení musí být v prostředí s nebezpečím výbuchu v nevýbušném 

provedení.  
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2.1.8 Vyhláška č. 21/1979 Sb. 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se 

určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

Patří mezi ně například zařízení pro: 

 výrobu a úpravu plynů; 

 skladování a přepravu plynů; 

 rozvod plynů a další. 

Tato vyhláška rovněž stanovuje povinnosti při provozování, kontrolách a zkouškách 

těchto zařízení, mezi něž patří i potrubí KP a TD na provoze koksochemická výroba. [16] 

Tuto vyhlášku dále mění a doplňuje vyhláška č. 554/1990 Sb. 

 

2.1.9 Zákon č. 59/2006 Sb. 

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna: 

 zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma 

všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení; 

 přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich 

následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek; 

 na základě seznamu navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B 

podle množství nebezpečné látky umístěné v objektu. [16] 

 

Prováděcí právní předpisy zákona č. 59/2006 Sb.: 

 Vyhláška č. 103 / 2006 Sb. - o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu; [16] 
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 Vyhláška č. 250 / 2006 Sb. - kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B. 

[16] 

 Nařízení vlády č. 254 / 2006 Sb. - o kontrole nebezpečných látek; [16] 

 Vyhláška č. 255 / 2006 Sb. - o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné 

havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie; [16] 

 Vyhláška č. 256 / 2006 Sb. - o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 

[16] 

 

2.2 Podnikové směrnice. 

Na základě předchozí legislativy byla vypracována dokumentace, která rozpracovává 

obecné zásady do konkrétních provozních podmínek. Podrobně je zde popsána technologie 

všech částí koksovny, nebezpečí vyplývající z provozování jednotlivých zařízení, řešení 

havarijních situací a stanovují se zde pravidla pro bezpečné řízení všech technologií. 

 

2.2.1 Dokumentace o ochraně proti výbuchu. 

Tato dokumentace pro provoz VK – Koksochemická výroba obsahuje charakteristiku 

objektu a popis technologie, základní technické hodnoty zařízení, popis zařízení, hodnocení 

rizik výbuchu, identifikace nebezpečných částí technologie – klasifikace prostorů 

nebezpečných výbuchem, analýzu výbušné atmosféry a zdrojů úniků (vnější a vnitřní 

prostředí technologie) a zdroje iniciace. [19] 

 

2.2.2 Havarijní plán dílčího objektu. 

Platí pro chemickou část koksovny a KB. Obsahuje mimo jiné technický popis 

zařízení, zdroje rizika (KP a SKB), popis jednotlivých scénářů možných havárií a jejich 

řešení, stanovení rychlosti úniku KP, dosahy účinků havárií, bezpečnostní opatření 

a prostředky likvidace, detekční a poplachové systémy varující před únikem nebezpečných 

látek, síly a prostředky k likvidaci havárie, plány konkrétních činností. [20] 
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2.2.3 Místní provozní řád. 

Tento řád je platný pro rozvody koksárenského plynu na koksovně v TŽ a.s. 

a obsahuje základní technické hodnoty zařízení, charakteristiku KP, popis technických 

zařízení a situační schémata, pokyny pro měření a regulaci, pokyny pro případ poruchy, 

havárie a požáru, opatření při vzniku výbušné směsi nebo nebezpečí výbuchu, včetně opuštění 

pracoviště. [21] 

 

2.2.4 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Celým názvem - Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí 

při práci s nebezpečnými chemickými látkami na provozním souboru doprava plynu. Zde je 

uveden popis pracoviště, výčet nebezpečných vlastností používaných nebezpečných 

chemických látek, zásady bezpečné manipulace a skladování a postup při nehodě. [22] 

 

2.2.5 Provozní řád koksochemické výroby TŽ, a.s.  

Jedná se o předpis sloužící k ochraně ovzduší. Uvádí podrobný popis zdroje 

znečišťování, popis zařízení k omezování emisí na chemické části koksovny. Obsahuje rovněž 

vstupy a výstupy z technologie, popis technologických operací, popis zařízení na kontinuální 

měření, popis měřicího místa pro jednorázové měření, druh, odhadované množství a vlastnosti 

znečišťujících látek, způsob předcházení haváriím a poruchám, definice poruch a havárií 

s dopadem na ovzduší. [23]  
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3 Detekce úniku plynu 

Ke spolehlivému řízení technologických procesů a to zejména těch chemických slouží 

automatické detektory složení ovzduší. Sledují složení ovzduší v prostorách možného výskytu 

plynů, k zaznamenání a zároveň signalizaci překročení mezních koncentrací a to buď ve 

stanovených periodických časových intervalech anebo kontinuálně. Výstupní veličinou je buď 

digitální anebo analogový signál. 

Hlavní části detektoru je chemický senzor. Převádí signál o koncentraci na většinou 

elektrický výstupní signál. Senzory na fyzikálním principu měří fyzikální veličinu, například 

tepelnou vodivost, viskozitu, hustotu, s přesně stanoveným vztahem ke složení analyzované 

látky. Hodnota této veličiny je funkcí chemického složení. Senzory na fyzikálně chemickém 

principu pak sledují fyzikální jevy provázející chemickou reakci, které se účastní sledovaný 

plyn anebo ji výrazně ovlivňuje. Měří se například reakční teplo či elektrochemické děje. [8] 

 

3.1 Tepelně vodivostní analyzátory 

Vedení tepla se řadí k transportním jevů. Charakterizuje ho fyzikální konstanta - 

tepelná vodivost, která spolu s dalšími charakterizuje čisté plyny. Z molekulárně-kinetické  

teorie plyne, že tepelná vodivost plynu je  tím větší, čím menší je průměr molekuly a čím 

vyšší je teplota a měrné teplo plynu.  

Množství převedeného tepla Q (W), které projde plochou S (m2) za čas t (s) je (1): 

𝑄𝑄 = 𝜆𝜆 𝑆𝑆 𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

      [W]       (1) 

kde  λ  je  měrná tepelná vodivost  [W. m-1. K-1], 

 dϑ/dx  - teplotní spád [K.m-1]. 

Tepelnou vodivost směsi plynů (2), které spolu navzájem nereagují, lze vypočítat 

přibližně podle směšovacího pravidla: 

𝜆𝜆 =  ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1       [W.m-1.K-1] (2)  

kde  λs, λi  je měrná tepelná vodivost směsi a složek  [W m-1 K-1], 

 m1 -  molové zlomky složek  []. 
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Základem teplotně-vodivostních analyzátorů je rozdílná tepelná vodivost různých 

druhů plynů. Jestliže tedy budeme porovnávat tepelnou vodivost neznámé směsi se známým 

referenčním plynem, lze získat informaci o jeho množství v analyzované směsi. 

 

 

 

V ose komory je platinové vlákno elektricky vyhřívané na teplotu (100 až 150) °C. 

Změnou tepelné vodivosti plynné směsi se mění odvod tepla z vyhřívaného vlákna. Mění se 

jeho teplota a elektrický odpor, který se vyhodnocuje. (obr. 1) 

U provozních analyzátorů se neměří absolutní hodnota měrné tepelné vodivosti. 

Měření se provádí diferenčně ve dvou komorách, z nichž jedna obsahuje analyzovaný a druhá 

 

                          

 

 

 

 

 Obrázek č. 1- Detail komory 

 
Obrázek č. 2 – Měřící můstek tepelně vodivostního senzoru 

 

MK1 

MK1 SK1 

SK2 

srovnávací komora měřící komora 

měřící komora srovnávací komora 

zesilovač 

napájecí zdroj 

P 

přívod vzorku 

měřící komora 

platinové vlákno 
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referenční plyn. Vlákna dvojice měřící a srovnávací komory se zapojují do Wheatstoneova 

můstku. Dva páry komor se používají pro zvýšení citlivosti. (obr. 2) 

Předností tepelně vodivostních senzorů je dlouhodobá práce bez obsluhy i v nejhorších 

provozních podmínkách. Jsou vhodné pro směsi sestávající z plynů o dostatečném rozdílu 

měrných tepelných vodivostí. Minimální měřicí rozsahy vyjádřené v objemových 

koncentracích bývají 0,5 % H2, a 3 % u ostatních plynů ve směsi. [8] 

 

3.2 Pelistorové senzory 

Tyto senzory pracují na principu katalytického spalování. Detekovaná složka plynu se 

spaluje na katalyzátoru, naneseném na povrchu platinového drátku, který reaguje na změnu 

teploty, a tím i koncentrace, změnou elektrického odporu. Tyto senzory reagují na všechny 

spalitelné látky (metan, butan, propan , CO apod.) a jsou použitelné pouze pro měření ve 

vzduchu nebo v plynech s dostatečným obsahem kyslíku. Koncentrace plynu je měřena na 

základě množství tepla uvolněného při řízené spalovací reakci. (obr. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 3 – Měřící komora s pelistory 

 

Pro vyhodnocení signálu se měřicí pelistor s katalyticky aktivním povrchem zapojuje 

do Wheatstoneova můstku spolu s dalším, referenčním pelistorem, jehož povrch nevykazuje 

katalytický účinek. Referenčního pelistor kompenzuje rušivé vlivy, způsobené změnami 

teploty či průtoku měřeného vzorku nebo změnami tepelné vodivosti plynné směsi, na 

výstupní signál. Materiálové vlastnosti měřicího i referenčního prvku by měly být pokud 

možno totožné, aby chyby měření byly potlačeny na minimum. 

UN 

měřící pelistor 

porézní stěna 

měřená látka 

měřící pelistor výstup 
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Obrázek č. 4 – Provedení pelistorového senzoru 
 

Výhodou těchto senzorů (obr. 4) je jednoduchost provedení při dostatečné citlivosti 

a selektivita k hořlavým látkám jako celku. Dále příznivé dynamické vlastnosti, vysoká 

životnost senzoru (5 let i více  a provozní spolehlivost při trvalém provozu. Nevýhodou je  (

negativní působení katalytických jedů na aktivitu katalyzátoru. Využívají se při měření 

koncentrace hořlavých plynů a par ve vzduchu a také jako zabezpečovací detektory 

(signalizace nebezpečí výbuchu) pro měřicí rozsah 0 až 100% dolní meze výbušnosti. [24] 

 

3.3 Polovodičové senzory oxidového typu 

Tento typ senzorů je schopen pomocí kovových oxidů fyzikálně absorbovat 

a ionizovat na svém povrchu kyslík. Oxidová vrstva se ohřívá na vyšší teplotu pro dostatečně 

rychlý průběh reakce. Následně dochází k reakci aktivovaného kyslíku s molekulami 

oxidačních nebo redukčních plynů na povrchu plošky a změně elektrické vodivosti oxidové 

vrstvy. Jako detekční vrstvy se používají směsné mikrokrystalické oxidy kovů s přídavkem 

katalyticky aktivních složek. Jednotlivé senzory se liší podle výrobců uspořádáním i použitým 

materiálem. Vesměs se však používá oxidů SnO2, ZnO, Fe2O3, TiO2. 

Pracovní teplota citlivé vrstvy se pohybuje kolem 100 až 500 °C. Topení se realizuje 

platinovou či wolframovou spirálkou, která může současně fungovat jako elektroda pro 

keramický 

nosič 

měřící komora 

přívody 

Pt drát katalyzátor 
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měření vodivosti (obr. 5a), jindy je žhavící obvod samostatný (obr. 5b). Tak lze detekovat 

téměř každý oxidační plyn a citlivost je v rozsahu 20-100 ppm. 

Nevýhodou polovodičových senzorů oxidového typu je značná závislost na vlhkosti, 

teplotě a proudění. Po expozici vyšší koncentrací se signál pomalu vrací na původní hodnotu. 

 

a)                                                                                          b) 

 

 

 
Obrázek č. 5a,b – Schematické uspořádání polovodičového senzoru 
 

 

Polovodičové senzory jsou citlivější než pelistory. Nejčastěji se používají jako 

detektory úniku plynu anebo netěsností, detektory čistoty inertních plynů, rovněž jako 

detektory alkoholu v dechu. [8] 

.  

3.4 Elektrochemické senzory 

Pro analýzu plynů se ze široké řady elektrochemických senzorů používají hlavně 

ampérometrické (obr. 6) a galvanometrické senzory.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 6 – Ampérometrický senzor plynu 

 

Ampérometrické senzory měří proud mezi 2 elektrodami ponořenými do elektrolytu. 

Hodnota vloženého stejnosměrného napětí ze zdroje v měřícím obvodu musí odpovídat 
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limitnímu proudu určované složky v analyzovaném plynu. Velikost limitního proudu je pak 

funkcí koncentrace měřené složky. 

Galvanometrické senzory pracují na principu galvanického článku. Elektrody odděluje 

od zkoumaného média permeabilní membrána ze silikonového kaučuku, teflonu či 

polypropylenu. Tato je propustná pro plyny. Vodu, či ionty nepropouští. Materiál anody se 

spotřebovává a určuje tím životnost senzoru. Při stanovení obsahu CO v analyzovaném plynu 

probíhá na katodě z ušlechtilého kovu redukce kyslíku (A). 

1
2

O2 + 2H+ + 2e− →  H2O (A) 

Na anodě probíhají tyto reakce (B): 

CO +  H2O → CO2 +  2H+ +  2e−  (B) 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 7 – Schéma kyslíkového senzoru 
 

U přesnějších senzorů se přidává ještě třetí, referenční elektroda, která se neúčastní 

elektrochemických dějů. Slouží ke stabilizaci potenciálu pracovní elektrody a umožňuje 

rozšíření lineární oblasti měření. 

Tento typ senzorů se používá k měření koncentrace toxických plynů, zjišťování 

obsahu kyslíku (obr. 7) a to jak v přenosných, tak stabilních a multifunkčních analyzátorech. 

Nevýhodou elektrochemických senzorů je poměrně krátká životnost. Oproti katalytickým 

a polovodičovým senzorů se ty elektrochemické vyznačují velmi dobrou selektivitou. 

Pro měření koncentrace kyslíku ve spalinách či jiných plynných směsích se 

s úspěchem používají elektrochemické senzory s pevným elektrolytem (obr. 8). Využívá se 

zde pohybu iontů v pevných elektrolytech. Možný je pouze přenos jednoho druhu iontů na 

O2 

permeabilní membrána 

Pb - anoda 

Au - katoda 
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rozdíl od elektrolytů kapalných. Elektrolyt tvoří oxid zirkoničitý ZrO2 dotovaný oxidem 

ytritým Y2O3 ohřívaný na 650 až 950 °C.  

 

 

 

 

 

 
                                              2O2 → O2 + 4e-                   O2 + 4e- → 2O2 

                                                                                                       -                  + 

 
Obrázek č. 8 – Schéma elektrochemického senzoru s pevným elektrolytem 

 

Porovnává se koncentrace kyslíku v analyzovaném a srovnávacím plynu, což bývá 

vzduch. Z Nernstovy rovnice (3) odvozujeme vztah pro měření napětí na elektrodách: 

E =  R𝑇𝑇
4F

ln pM
pS

       [V] (3) 

kde E je napětí na elektrodách [V], 

 R - univerzální plynová konstanta [J.K-1.mol-1], 

 T  - absolutní teplota [K], 

 F - Faradayova konstanta [C.mol-1], 

 pM, pS  -  parciální tlak kyslíku v měřeném a srovnávacím plynu [Pa]. [8] 

 

3.5 Optické analyzátory 

Mezi optické analyzátory se řadí ty, v nichž dochází k ovlivnění elektromagnetického 

záření ve viditelné, ultrafialové a infračervené oblasti. Využívá se absorpce, lomu, rozptylu či 

otáčení roviny polarizovaného záření při průchodu světla vrstvou průhledné látky. Při analýze 

plynů se nejvíce využívá absorpce záření v měřeném vzorku plynu. Tím dochází k zeslabení 

zářivého toku úměrně koncentraci zkoumaného plynu [8].  
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Pro monochromatické světlo platí Lambert-Beerův zákon(4): 

I =  I0 ∙  e−εcl       [W] (4) 

kde I0 je zářivý tok vstupující do vrstvy látky [W], 

 I  - zářivý tok vystupující z látky [W], 

 e - základ přirozeného logaritmu [], 

 ɛ - extinkční koeficient dané látky [m2.mol-1], 

 c - molární koncentrace [mol.m-3], 

 l - tloušťka vrstvy[m]. 

Tento zákon neplatí, nejde-li o monochromatické záření z důvodu závislosti 

extinkčního koeficientu ɛ  na vlnové délce. Jednopaprskový fotometr (obr. 9) je 

nejjednodušším uspořádáním zdroje světla, měřící kyvety, filtr a detektoru záření.  

 

 

 

 

 

                                I1                                    Im 

 

 

 
Obrázek č. 9 – Schéma základního uspořádání fotometrického analyzátoru 

 

Výslednou přesnost tohoto analyzátoru ovlivňuje kolísání intenzity zdroje a změna 

citlivosti detektoru. Proto je vhodný jen pro nenáročné aplikace. 

Srovnávání intenzity dvou paprsků, měřícího a srovnávacího, používá dvoupaprskový 

fotometr (obr. 10). Pro zmenšení chyby způsobené kolísáním intenzity světla se používá 

společný zdroj světla pro oba paprsky. Použití společného detektoru pak odstraní rušení 

nestejnými změnami citlivosti dvou detektorů. Musí se zde ale použít zařízení, které střídavě 

přerušuje oba paprsky. Rušivý vliv některých složek analyzované směsi lze vyloučit použitím 

společné kyvety, kdy optickým filtrem odlišíme vlnovou délkou měřící a srovnávací paprsek. 

zdroj záření optický filtr měřící kyveta detektor záření zesilovač signálu 
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Obrázek č. 10 – Princip chemiluminiscenčního analyzátoru 

 

U absorpční fotometrie ve všech oblastech se obecně využívá energie pohlceného 

fotonu ke zvýšení energie atomu. V infračervené oblasti se využívá absorpce plynů složených 

minimálně ze dvou druhů atomů. Jako provozní analyzátory (obr. 11) se používají 

bezdisperzní analyzátory pracující bez rozkladu světla a využívající absorpci v široké části 

spektra. Používají se vlnové délky od 07 do 10 nm. Bývají odolnější, jednodušší a levnější než 

analyzátory disperzní, pracující na principu absorpce monochromatického záření. Tyto 

využívají hranol, mřížky či interferenční filtry k rozkladu světla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 11 – IČ analyzátor s pozitivní filtrací 
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Široké rozmezí měřících rozsahů v objemových koncentracích, od desítek až stovek 

ppm až po 100% je velká přednost infračervených analyzátorů. Často se využívají pro 

sledování oxidu uhelnatého a jiných látek ve vzduchu v koncentraci kolem toxicity.  

Pro měření emisí SO2, NH3, či nízkých koncentrací par benzenu, fenolu a jiných jsou 

vhodné analyzátory pracující v ultrafialové oblasti. Zdrojem záření často bývají rtuťové 

výbojky a detektory pak vakuové fotonky či polovodičové fotodiody. 

Chemiluminiscenční detektory (obr. 10) se požívají především k měření nízkých 

koncentrací oxidů dusíku. [8] 

 

3.6 Magnetické analyzátory 

Plyny můžeme rozdělit podle jejich chování v magnetickém poli na paramagnetické 

a diamagnetické. Liší se magnetickou susceptibilitou Xm. Plyny paramagnetické jako O2, 

NOx, ClO2 mají m Xm ˃ 0. Látky paramagnetické jsou vtahovány do nehomogenního 

magnetického pole. Většina technických plynů jsou diamagnetické látky s Xm ˂ 0, tyto látky 

jsou z nehomogenního magnetického pole vypuzovány. Paramagnetismus plynů se vysvětluje 

přítomností nepárového elektronu v molekule, u kyslíku pak nespřažené elektrony 

o paralelním spinu [8]. 

Magnetická susceptibilita (5) paramagnetických plynů je závislá na teplotě podle 

Curieovy rovnice: 

Xm =  C
T
      [] (5) 

kde Xm je magnetická susceptibilita, 

 C  - konstanta [], 

 T - termodynamická teplota [K]. 

Automatické analyzátory založené na měření magnetických vlastností používají 

statickou nebo dynamickou metodu. U statické metody se měří síla, kterou působí 

nehomogenní magnetické pole na určitý objem plynu. U dynamické metody se měří proudění, 

které vzniká termomagnetickou konvekcí. [8] 
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3.6.1 Statická metoda 

Těleso s větší susceptibilitou je přitahováno do míst s větší intenzitou magnetického 

pole. Látka se susceptibilitou menší je vypuzována. To jsou základní principy využité 

u magnetomechanického analyzátoru kyslíku (obr. 12). Křemenná tělíska naplněná dusíkem 

a zavěšena na torzním vlákně jsou tělesy s menší susceptibilitou. Jeli kolem těchto 

paramagnetický kyslík, jsou vytlačována z magnetického pole. Ke sledování výchylky slouží 

optický systém. Vzniklý krouticí moment je kompenzován momentem vytvářeným 

elektromagneticky, pomocí proudové smyčky. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 12 – Magnetomechanický analyzátor kyslíku 

 

3.6.2 Dynamická metoda 

Zahříváním měřeného plynu v magnetickém poli nastává u paramagnetického plynu  

pokles magnetické susceptibility. Podle koncentrace tohoto plynu je pak velká velikost jeho 

proudění. Na tomto principu pracuje analyzátor s prstencovou komorou (obr. 13). Platinovým 

vinutím ohřívaná skleněná trubice je umístěná napříč prstencovou komorou. Vinutí tvoří dvě 

větve Wheatstoneova můstku. Jedna je umístěna mezi pólovými nástavci permanentního 

magnetu, který vytváří nehomogenní magnetické pole. Plyn vchází do prstencové komory, 

není-li v něm kyslík a trubice je vodorovně, pak plyn trubicí neprochází. Obsahuje-li však 
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kyslík, je vtahován do magnetického pole. V trubici je ohříván, jeho magnetická susceptibilita 

klesá a je z trubice vypuzován studenějším plynem o vyšší magnetické susceptibilitě [8]. 

V důsledku vzniklé termomagnetické konvekce dochází prouděním plynu 

k nestejnému ochlazování obou částí vinutí. Koncentraci kyslíku ve zkoumaném vzorku plynu 

je úměrná rychlost proudění, teplota i odpor vinutí. Stejný princip termomagnetické konvekce 

používají i analyzátory s topným drátem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 13 – Prstencová komora magnetického analyzátoru 

 

Analyzátory tohoto typu umožňují měření v rozsahu (0-1) % až do (0-100) % O2. Až 

na výjimky jsou tyto analyzátory specifické pro kyslík. Jsou velmi odolné a využívají se při 

kontrole spalovacích a dalších oxidačních procesů. [8] 

 

3.7 Analyzátory s ionizačními detektory 

Ionizováním neutrálních částic působením vhodné energie vznikají částice elektricky 

nabité. Ty mohou zprostředkovat vedení elektrického proudu. Zdrojem energie pro ionizaci 

může být energie tepelná, ultrafialové či radioaktivní záření.  

Pracuje na principu vzniku kladných iontů a elektronů při spalování organických látek. 

Do spalovací komory se přivádí analyzovaný plyn smíšený s vodíkem a samostatně pak 

vzduch potřebný k hoření (obr. 14).  Jestliže je na elektrody v plameni připojeny stejnosměrné 

napětí, protéká mezi nimi malý iontový proud, který je měřený pomocí stejnosměrného 

zesilovače. Elektrody mohou být uspořádány různě, často tvoří trubice hořáku jednu z nich . 

 

O2 

P 

magnet 

prstencová komora topné vinutí 
skleněná trubka 

nehomogenní 

magnetické pole 

topné vinutí 
skleněná trubka 

přívod plynu měřící můstek 



27 

 

Plamenový ionizační detektor (FID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 14 – Zapojení měřícího obvodu s FID 
 

Samotný vodíkový plamen elektrický proud téměř nevede. FID analyzátory se často 

používají jako detektory v plynové chromatografii. Jsou schopny kontinuálně měřit 

koncentraci uhlovodíků v širokém rozmezí koncentrací od jednotek ppm a ž po desítky 

procent. Uplatňují se při měření emisí z motorových vozidel, kontrole znečištění ovzduší, 

měření atmosféry v dolech, kanálech, tunelech atd. [8].  

 

3.8 Multikomponentní analyzátory plynů 

V různých modifikacích sériově vyráběných provozních přístrojů jsou použity různé 

principy analyzátorů a chemických senzorů. Kromě jednoúčelových analyzátorů jsou 

k dispozici i stavebnice vytvářející měřící systémy pro multikomponentní analýzu plynných 

směsí. Mikroprocesor zde řídí proces měření a zpracování číslicového signálu ze senzorového 

bloku. Tyto systémy jsou vybaveny zařízením pro automatickou kalibraci v analytické části 

přístroje a rovněž zařízením pro diagnostiku celého měřícího řetězce. [8] 
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4 Kontinuální detekce CO v budově TD 

Řešený provoz TD je součástí chemické části koksovny. Je považován za jednu 

z nejdůležitějších částí celé koksovny. Jestliže TD z jakéhokoliv důvodu přestane fungovat, 

vzniká na předloze koksárenské baterie přetlak vzniklého KP a tento se následně musí 

spalovat na polnicích. Vznikají velké finanční škody a únik emisí do ovzduší. Je proto velmi 

důležité zajistit preventivní ochranu před nenadálými situacemi a připravit se na jejich řešení. 

Jedna z těch nejzávažnějších havarijních situací by byl únik KP v samotné budově TD. 

V další části této práce bude stručně popsána technologie chemické části koksovny 

a dopravy KP do sítě podniku. 

 

4.1 Chemická část koksovny 

KP je na koksovně vedlejším produktem výroby koksu na KB. Celková výroba KP je 

35 až 45 tisíc m3/hod. v závislosti na režimu sázení, kvalitě uhelné vsázky a technickém stavu 

baterií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 15 – Schéma rozvodu KP – podtlaková část 
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Se svou výhřevností 15900 až 18420 kJ/Nm3 je využíván k obohacování 

vysokopecního plynu na směsných stanicích, případně k přímému vytápění hutních, pecních 

agregátů. Potrubí KP se dělí na část podtlakovou a část přetlakovou. Úsek těchto potrubí od 

koksárenských baterií k TD je podtlakový (obr. 15). Na výstupu z předloh baterií je to -1,6 až 

-1,8 kPa. Před TD je to pak -2,6 až -2,9 kPa. Úsek za TD je přetlakový (obr. 16). Tlaky KP 

jsou za turbem do 22 kPa, za sytičem čpavku do 13 kPa, za koncovými chladiči (dále jen 

KCH) do 10 kPa a za odsiřovací pračkou do sítě kolem 5 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 16 – Schéma rozvodu KP - přetlaková část 

 

Surový KP má charakteristický zápach po aromátech a černouhelném dehtu, je proto 

čichem snadno zjistitelný. V jednotlivých technologických uzlech se snižuje obsah dehtu, 

čpavku, benzolu, kyselých plynů a vody v KP. Jeho složení je závislé na prosazené vsázce 

a technologii karbonizačního procesu. Pro velký obsah vodíku a metanu má značnou 

výhřevnost a také výbušnost. Výbušnou směs je schopen zapálit i slabý výboj 

elektrostatického náboje. Vzhledem k nízkému obsahu CO je z topných plynů relativně 

nejméně toxický, avšak obsahuje mnoho jiných toxických nebo karcinogenních látek např. 
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sirovodík, kyanovodík, amoniak a benzen.  Složení vyčištěného KP na výstupu z chemické 

části koksovny je uvedeno v Tabulce č. 1. 

    

Tabulka č. 1 – Průměrné složení vyčištěného KP 

složka CO CO2 N2 H2 CH4 CnHm O2 

% 7 - 9 2 - 5 2 - 10 50 - 55 24 - 28 2 - 4 0 - 1 

 

Další důležité vlastnosti KP: 

výhřevnost  16-18,4 [MJ.m-3], 

měrná hmotnost 0,5-0,52 [kg.m-3], 

bod vznícení 560 [°C], 

horní mez výbušnosti 35 [% obj.] (ve směsi se vzduchem), 

spodní mez výbušnosti 4 [% obj.] (ve směsi se vzduchem). 

 

Úkolem chemické části koksovny je tedy odsát vzniklý KP z předloh KB, zchladit ho 

a zbavit složek, které se dají lépe ekonomicky využít anebo by byly nevhodnou příměsí pro 

jeho další využití. Poté co TD odsaje KP z předloh, vstupuje do primárních chladičů (dále jen 

PCH). Zde je nepřímo zchlazen ze vstupních 80°C na potřebných 22°C. Ochlazením KP se 

oddělí vodní a dehtové kondenzáty. Tyto kondenzáty jsou odvedeny do sběrné nádoby 

a následně zpracovány. 

KP ochlazený na cca 22°C je veden na elektrostatické odlučovače (dále je ESO). ESO 

je zařízení na odlučování dehtovité a vodní mlhy pomocí elektrostatického pole. Funkce je 

založena na rozdílu potenciálu mezi elektrodami. Pevné a kapalné částice v KP se průchodem 

v elektrickém poli ionizují, jsou přitahovány od záporné ke kladné elektrodě, kde se zachycují 

a stékají dolů. Zachycené kondenzáty se rovněž odvádějí do sběrné nádoby. Součástí ESO 

jsou analyzátory kyslíku, které v případě překročení nastavené maximální hodnoty 2,6 % O2 

v KP automaticky vypínají zařízení z provozu. 

Po výstupu z ESO je již KP průchodem lopatkami TD stlačen a poté vytlačen do 

potrubí na další provozy chemické části koksovny a následně do sítě podniku. 
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První provoz na výtlačné straně TD jsou sytiče čpavku. KP přichází do předehřívače 

sytiče, kde se ohřeje na teplotu cca 55 °C a pokračuje do sytiče, kde prochází lázní zředěné 

kyseliny sírové. Čpavek obsažený v KP se zachycuje v kyselině sírové a vzniká síran amonný. 

Po zkoncentrování síranu amonného v kyselinové lázni a vzniku krystalů, je hustá kaše síranu 

amonného čerpána na odstředivky. Po odstředění je síran amonný shromažďován ve skladu 

a později expedován ke spotřebitelům.  

KP teplý cca 50 °C, přichází na KCH, kde se ochlazuje na teplotu 25 – 30°C. KCH 

jsou, stejně jako PCH, konstruovány jako nepřímé trubkové výměníky. V trubkách je vedena 

chladící voda s regulací množství vody, potřebnou pro udržení zadané teploty KP. 

V mezitrubkovém prostoru je veden KP. Vznikající kondenzáty stékají do spodní části KCH , 

jsou shromažďovány v nádrži kondenzátů a později přečerpávány do sběrné nádrže. 

KP prochází přes řadu tří benzolových praček (ABC), kde se pomocí odehnaného 

pracího oleje vypírá benzol a naftaleny. Benzolová pračka je vyplněná železnými šponami. 

Odehnaný prací olej je rovnoměrně nastřikován po celém průřezu pračky a stéká dolů. Olej do 

sebe absorbuje benzol a jeho homology z KP, a tím se nasycuje. Částečně nasycený prací olej 

je shromažďován v zásobní nádrži pračky a je nastřikován na další pračku. Nasycený prací 

olej je později přečerpáván k regeneraci na benzolku. 

Poslední zařízení, přes které KP prochází je sirovodíková pračka, kde dochází 

sprchováním potašovými roztoky k vypírání sirovodíku, kyanovodíku, oxidu uhličitého 

a jiných kyselých plynů. Sirovodíková pračka je vyplněna třemi vrstvami kroužků z umělé 

hmoty pro rovnoměrnější rozptyl potašových roztoků. V horní části pračky jsou umístěny 

žaluzie, sloužící k zachytávání kapiček potaše. Nasycený roztok se shromažďuje ve spodní 

části pračky, odkud je odčerpáván na další zařízení odsíření k regeneraci potašového roztoku. 

Uvolněné kyselé plyny při regeneraci jsou dále zpracovávány až na kyselinu sírovou. Čistý 

KP je vyveden z horní části odsiřovací pračky a dále veden do vnitropodnikové sítě v TŽ a.s. 

 

4.2  Budova TD 

KP je tedy odsáván z předloh koksárenských baterií pomocí TD, které jsou umístěny 

ve strojovně. Tato je spojená s další budovou, kde jsou kanceláře mistrů, velíny obsluh, 

dispečink, sociální zařízení a další. Běžně se zde pohybuje 10 lidí, ale může se zde nacházet 

při různých příležitostech i 20 a více osob. Ze situačního plánku (obr. 17) je patrné, že 
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napravo přes silnici se nachází sociální budova, kde se na začátku a konci směny nachází 

velké množství lidí a rovněž jsou zde kanceláře. Nalevo od budovy velínu je pak velmi blízko 

budova trafostanice, ze které je mimochodem vedeno napájení motoru TD. Naproti přes 

železniční koleje, ve vzdálenosti cca 20 m se nachází budova sytičů čpavku a deamonizace se 

stabilní osádkou a vedle ní dílny údržby, kde se rovněž po celý den nachází větší množství 

zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 17 – Situační plánek budovy TD v zástavbě 

 

Případný únik KP zde tedy může ohrozit zdraví či život mnoha osob svými toxickými 

účinky, ale hlavně nedozírnými následky případného výbuchu po náhodné iniciaci.  

 

4.2.1 Nejdůležitější části soustrojí TD 

Strojovna (obr. 18) je osazena 3 kusy TD typu "ŠKODA monoblok" s parní turbínou a 

elektropohonem v jedné ose. TD je třístupňový, přímo spojený s rotorem, který je vcelku 

s hnacím kolem turbíny. Hnací kolo tvoří dvoustupňové Curtisovo kolo.  
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Obrázek č. 18 – Strojovna TD 

 

Hřídel rotoru je výkovek ze speciální oceli s naklínovanými třemi oběžnými koly. 

Lopatky TD ze speciální oceli jsou vsazeny do drážek na obvodu. Rotor je uložen v radiálních 

ložiscích. V předním ložiskovém stojanu u turba je ložisko axiální. Kritické otáčky rotoru 

jsou 3710 ot./min. 

Těleso TD je dvoudílné s vodorovnou dělicí rovinou v ose rotoru a je odlito ze 

speciální litiny. Těsnění rotoru je provedeno labyrintovými pouzdry. Celé těleso spočívá na 

svařovaných kozlících, které jsou připevněny k základu pomocí základových šroubů zalitých 

betonem. 

K regulaci množství odsávaného KP, respektive udržení požadovaného podtlaku na 

předlohách koksárenských baterií, slouží sací klapka, která je zabudovaná v sacím potrubí 

každého TD. Je ovládána automaticky servoventilem podle zadané hodnoty obsluhou. 

Servoventil je možné v nouzovém případě ovládat ručně. 

tělesa TD 

velín obsluhy 
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K zamezení zpětného proudění ze sítě do TD, například do odstaveného stroje od 

stroje v chodu, slouží zpětná klapka. Je zabudovaná ve výtlačném potrubí a uzavřením zamezí 

opačnému roztočení soustrojí, poškození labyrintů, ložisek či celého soustrojí. 

Při chodu TD na parní pohon je nutné ručně regulovat otáčky turba. Regulátor otáček 

je umístěn na čelní stěně TD, na víku předního ložiskového stojanu. Skládá se z vlastního 

tělesa, na kterém je pouzdro regulátoru, přeřazovacího relé a pístu regulátoru. Tento je 

kloubově spojen přes páky na závaží regulátoru, která jsou pružinami držena v nulové poloze. 

Pohon regulátoru se děje od rotoru soustrojí přes ozubený převod. Zvyšováním počtu otáček 

se mění poloha pístu regulátoru, čímž se přivádí olej pod píst regulačního ventilu. Pohyb 

regulačního ventilu se přenáší pomocí pákoví přes ruční měnič otáček na pouzdro regulátoru. 

K zastavení přívodu páry na TD a tím jeho odstavení při chodu na parní pohon slouží 

vysmekovací relé. Je umístěno na přední části ložiskového stojanu ve svislé poloze. Jeho 

uvedení v činnost se provede úderem rukou na jeho vnitřní hlavici. Dojde k vypuštění oleje 

z vnitřních pístů elektrického magnetu. Nastane propojení regulačního oleje do odpadů a tím 

k zastavení páry – uzavření regulace a spouštěcího ventilu. 

Odstavit soustrojí lze také pomocí elektrického magnetu. Relé magnetu je upevněno 

na předním ložiskovém stojanu. Uvádí se do provozu impulzem mikrospínače nebo stlačením 

kolíčku na přední části el. magnetu. Dále pak funguje stejně jako vysmekovací relé. 

 

4.2.2 Základní technické údaje TD 

výkon (při 94 kPa, 30°C a měrné váze KP 0,45 kg m-3)                71 000 m3 hod.-1  

přetlak na výtlačném hrdle                                                                         30 kPa 

provozní otáčky            2 970 ot min-1 

spotřeba na hřídeli               860 kW 

poháněcí pára                             1,5 MPa 

maximální tlak páry                2,0 MPa 

provozní teplota páry                   260 °C 

elektromotor pohonu výkon                 1200 kW 
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4.2.3 Potrubí KP 

Veškerá potrubí KP v budově TD jsou umístěna ve spodním podlaží, pod strojovnou. 

Potrubí na sací straně mají vnitřní průměr 1200 mm. Výtlačné potrubí má v případě 

turboodsávače č. 1 vnitřní průměr rovněž 1200 mm a u zbývajících dvou strojů se jedná 

o 1000 mm. Nejužší místo výtlaku je místě regulační a zpětné klapky, které redukují potrubí 

na svůj vnitřní průměr 900 mm.  

Pro později uvedený přehled možných míst úniku KP je rovněž důležité potrubí 

malého ochozu, které u každého soustrojí spojuje sání s výtlakem a slouží hlavně při nájezdu 

TD do otáček při uzavřené sací klapce. Toto potrubí má průměr 500 mm. 

Další potrubí, jimiž prochází KP, jsou potrubí odvodu kondenzátu. Tato potrubí 

o průměru 80 mm jsou svedena ze sací i výtlačné strany přívodních a výstupních potrubí 

a rovněž z korpusu samotného TD. Jak již bylo uvedeno, TD KP stlačí, čímž ho rovněž 

zahřeje. Je tedy zapotřebí odvést kondenzát z celého systému, aby nedocházelo k zanášení 

lopatek rotoru, dosedacích ploch klapek a dalších exponovaných míst. Hustá spleť těchto 

potrubí odvádějících kondenzát je zaústěna do kapalinových uzávěrů samostatných pro sání 

a výtlak každého TD. Potrubí je tedy zaplyněno až po hladinu uzávěru. 

 

4.3 Současný stav 

Podle Výnosu Federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 11/1980 

musí být místa, kde může unikat KP označena výstražnými tabulkami zakazujícími kouření, 

používání otevřeného plamene a pobyt nepovolaným osobám v těchto místech. Toto nařízení 

je v případě budovy TD splněno bez výhrad (obr. 19). 

Dále se zde píše v § 19, že strojovny odsávačů KP musí být dobře větratelné a plynové 

potrubí včetně armatur musí být udržováno těsné, aby nedocházelo k úniku KP. Větratelnost 

strojovny TD je zajištěna dvojitou řadou žaluzií v otvorech po stranách středového průduchu 

ve stropě strojovny (obr. 20). 
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Obrázek č. 19 – Výstražné tabule 

 
Obrázek č. 20 – Stropní žaluzie 

stropní žaluzie 
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Větratelnost spodního podlaží pod strojovnou, kde se nachází veškerá potrubí KP, je 

částečně zajištěna roštovými průduchy v podlaze strojovny (obr. 21) a částečně pak velkým 

schodišťovým průduchem v zadní části strojovny. Jedná se tak hlavně o zajištění úniku KP ze 

spodní části budovy do strojovny a dále pak žaluziemi ve stropě do ovzduší. A to je jeden 

z problémů, které tato práce řeší. Patřičný tah KP směrem vzhůru, lze v současné době 

podpořit jen otevřením velkých, posuvných vrat naproti schodišti ve spodní části strojovny. 

 

 
 
Obrázek č. 21 – Strojovna TD 

 

Udržování těsnosti potrubí a armatur je zajištěno zkouškou těsnosti před 

zprovozněním zařízení. V době provozu se pak jedná o vizuální kontrolu obsluhy a případné 

naměření malého množství unikajícího KP přenosným, detekčním přístrojem. Následně je 

nutné identifikovat přesné místo úniku a zajistit odstranění netěsnosti. Jedná se velkou měrou 

hlavně o prasklá těsnění přírubových spojů, případně o menší úniky ve zkorodovaných 

místech.  

roštové průduchy 
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Hlavní cíl této části práce vychází z nařízení výše zmíněného výnosu, které stanovuje, 

že polozavřené prostory, ve kterých může dojít k úniku KP, musí být opatřeny kontinuálními 

detektory KP signalizujícími překročení jeho přípustné koncentrace nebo musí být v těchto 

prostorách pravidelně měřen obsah škodlivin v ovzduší. 

V současné době je povinností strojníků 2x krát za směnu změřit ovzduší ve strojovně 

a spodním podlaží a provést o tomto měření záznam do denního raportu v informačním 

systému koksovny. Je tedy jasné, že jakýkoliv únik KP mezi těmito intervaly měření nebude 

včas zachycen. KP unikající z výtlačné strany potrubí se bude ze spodního podlaží tlačit 

volnými průduchy do strojovny a následně stropem ven.  

Je tedy víc než pravděpodobné, že obsluha při následné kontrole, či jakékoli jiné 

činnosti vstoupí do strojovny a bude zasažena atmosférou obohacenou o KP v množství, které 

nelze předem odhadnout. V závislosti na velikosti poruchy a následném množství unikajícího 

KP, tak může dojít k lehkému nadýchání a včasnému úniku obsluhy pryč, ale také může dojít 

k velmi rychlé intoxikaci a mdlobám. V tomto případě pak mohou být následky velmi vážné 

a navíc opět není zajištěn přenos informací o poruše a je ohroženo zdraví zbylých osob. 

 

4.3.1 Možná místa úniku KP 

Místa úniku KP jsou nejpravděpodobnější na výtlačné straně potrubí a z korpusu 

samotného TD. Únik ze sací strany je možný pouze v době, kdy by ani jeden TD nebyl 

v provozu. I to je samozřejmě možné, ale tento únik by byl vyvíjen pouze malým přetlakem 

v potrubí, jelikož v případě odstavení všech TD jsou zapáleny polnice na předlohách baterií 

a vyvíjený KP je spalován.  

Nejčastější úniky již byly jmenovány. Jedná se o prasklá těsnění, zkorodované potrubí 

a netěsné sváry. Tyto úniky bývají většinou malé, ale musí být brány v potaz z důvodu doby, 

kdy budou zjištěny a to přenosným, detekčním přístrojem či samotnými smyslovými vjemy 

obsluhy. Což může být čichem, ale rovněž zrakem, protože úniky KP bývají doprovázeny 

výronem tekutých kondenzů a nečistot v KP obsažených. Nebezpečí vzniká rovněž z důvodu 

velkých vnitřních průměrů potrubí a armatur. To znamená, že obvodová délka těsnění 

přírubových spojů skýtá solidní prostor pro únik KP, při narušení těsnícího materiálu. Rovněž 

množství samotných přírubových spojů je velké. Potrubí o těchto průměrech, při průchodu 

nepříliš rozlehlou budovou, jsou nutně různě ohýbána a otáčena, což je vše dosaženo 

přírubovým spojem.  
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Zdrojem malých úniků KP jsou také samotná tělesa armatur. Ta jsou spojena 

z několika stavebních částí, rovněž utěsněných profilovaným, těsnícím materiálem. Další 

možnost úniku KP je pak kolem těsnící plochy po obvodu rotační části armatury, kterou 

manipuluje obsluha při otevírání a zavírání. Tato se časem opotřebovává a neplní svůj účel. 

Největší riziko větších úniků KP hrozí z různých menších potrubí navařených na 

potrubí KP. Jsou to zmiňovaná potrubí odvodu kondenzátu. Dále potrubí menších průměrů, 

sloužící k odběrům na měřící zařízení jako jsou tlakoměry a průtokoměry a rovněž navařené 

jímky teploměrů, místních i přenosových. Navrtány a navařeny jsou i vstupy pro napojení 

dusíku k případné inertizaci potrubí. Porušením či korozí sváru u všech zmíněných hrozí 

deformace a odpadnutí celého potrubí. V takovém případě je pak výron KP do okolí velmi 

mohutný.  

Všechny tyto úniky KP se dějí v dolním podlaží pod strojovnou. Reálný je ovšem 

i únik v samotné strojovně. Jedná se o možnost poškození těsnění korpusu TD. Ten se skládá 

ze spodní části, zasahující do dolního podlaží a víka. Obě části jsou spojeny ve vodorovné 

rovině v ose rotoru, tedy ve strojovně. Pravděpodobnější ovšem je únik z labyrintových 

ucpávek a to hlavně ze stojícího turba. Pokud je zařízení v provozu, je směr proudění daný ze 

sání do výtlaku a labyrintové ucpávky dostatečně utěsní prostor rotoru. Pokud by se ovšem 

vinou netěsných armatur, či z jiných důvodů dostal vytlačený KP do tělesa stojícího zařízení, 

bude unikat všemi možnými směry a tehdy už labyrintové ucpávky nemohou zcela plnit svou 

funkci. 

 

4.4 Typy nových detektorů a jejich umístění 

Z uvedeného výčtu možných míst úniku KP v budově TD je zřejmé, že kontinuální 

detektory je nejlépe umístit na výtlačnou stranu TD. Vzhledem k tomu, že KP je lehčí než 

vzduch, bude nejvhodnější umístění pod stropem dolního podlaží pod strojovnou.  

 

4.4.1 Určení místa a počtu detektorů 

Při výběru místa pro detektory je důležité myslet na jejich přístupnost. S ohledem na 

jejich montáž a hlavně na následný servis musí být čidlo přístupné ze země anebo k němu 

musí být zhotovena plošina se schůdky, či žebříkem, která umožní bezpečnou práci ve výšce. 

V našem případě se jedná o druhou možnost, a proto se musí vybrat místo, kde bude možnost 
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takovou plošinu umístit. Vzhledem k rozměrům dolního podlaží a minimálním možnostem 

vestavby manipulační plošiny v prostoru zaplněném rozvodem plynových trub (obr. 22) je 

třeba zvolit vhodný, minimální počet detektorů. Jejich umístění pak musí být takové, aby 

s minimálním počtem bylo zajištěno pokrytí celého prostoru dolního podlaží a unikající KP 

byl zjištěn co nejdříve. 

 

 
 
Obrázek č. 22 – Dolní podlaží pod strojovnou 

 

Vzhledem k tomu, že v tomto prostoru není žádná nucená cirkulace vzduchu, bude 

směr proudění unikajícího KP vzhůru a to k roštovým průduchům v podlaze strojovny 

a velkým schodišťovým průduchem. Ze situačního plánku (obr. 23) je patrné, že pokud bude 

KP unikat pod TD č. 1 či č. 2, bude jeho maximální část proudit přímo vzhůru, roštovými 

průduchy do strojovny. V případě úniku KP pod TD č. 3 pak bude jeho velká část proudit 

rovněž schodišťovým průduchem. Rozpínající KP velmi brzy zaplní celý prostor pod stropem 
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TD č. 1 a č. 2 v případě úniku z jejich výtlačných potrubí. První detektor bude proto 

nejvhodnější umístit pod stropem v prostoru mezi jejich korpusy. 

V druhém případě, kdy by KP unikal pod TD č. 3, bude nejvhodnější umístit detektor 

mezi korpus TD a schodišťový průduch tak, aby zachytil oba směry proudícího KP. Tímto 

způsobem by bylo zajištěno spodní podlaží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 23 – Situační plánek umístění detektorů v dolním podlaží 

 

Je ovšem nutné umístit detektory i do strojovny. Jak pro detekci případného úniku v 

této části budovy, tak pro zálohování detektorů dolního podlaží v případě jejich poruchy, 

jelikož KP unikající zespoda bude proudit strojovnou ke stropu.  

Z plánku strojovny (obr. 24) je zřejmý směr proudění KP jak z TD, tak KP proudícího 

ze schodišťového či roštových průduchů. Veškerý KP bude tedy proudit k žaluziím ve stropě. 

Jelikož je strojovna osazena portálovým jeřábem s elektrickým pojezdem, nebude problém 

umístit detektory pod tyto žaluzie. Z plošiny portálu pak bude snadná i případná údržba. 

Jelikož je unikající KP lehčí vzduchu, navíc má teplotu kolem 50 °C, nebude problém zachytit 

i menší únik rozpínavého oxidu uhelnatého velmi brzy. Budou tedy stačit dva detektory 

umístěné do prostoru mezi žaluzie tak, aby každý svým dosahem zajistil svou polovinu 

strojovny. 

TD č.1 TD č. 2 TD č. 3 

sání výtlak výtlak výtlak 

schodišťový 

průduch rošt rošt rošt 

sání sání 

detektor č. 1 detektor č. 2 

servisní plošina servisní plošina 

odsávací ventilátory 
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Obrázek č. 24 – Situační plánek umístění detektorů ve strojovně 

 

4.4.2 Typ detektoru 

Vybrat vhodný typ detektoru oxidu uhelnatého není snadné. Nabídka trhu je velká 

a vybírat z velkého množství značek a typů se musí na základě jednoznačných požadavků na 

provoz, cenu a údržbu.  

Pro budovu TD je velmi vhodný detektor Polytron 2 XP Tox firmy Dräger a to 

z následujících důvodů. Jedná se o firmu, s jejímiž produkty jsou již dlouholeté zkušenosti. 

Používají se například přenosné přístroje pro detekci toxických plynů Dräger Pac III (Personal 

air control). Tento přístroj je odolný proti nárazu i vlhkosti. Ve své základní variantě má 

elektrochemický senzor pro detekci CO, H2S a O2. Lze jej však osadit 20 typy různých 

senzorů pro detekci jak toxických plynů, tak například kyslíku. 

Důležitou roli sehrála rovněž dlouhá životnost elektrochemického senzoru vybraného 

detektoru. Při výrobě byly použity odolné plasty a nejčistší katalyzátory, což umožnilo 

dosáhnout dlouhodobé měřící funkce. Interní kompenzační mechanismus vyrovnává 

nepříznivé vlivy prostředí vznikající na základě změn vlhkosti, teplotní expanze a změn tlaku 

vzduchu souvisejících s počasím. Velký zásobník elektrolytu a prostor pro elektrody poskytují 

dostatečné rezervy pro dlouhou životnost, a to i v průmyslovém prostředí. [25] 

detektor č. 3 detektor č. 4 

TD č.2 TD č.3 TD č.1 

schodišťový 

průduch 
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Rovněž pořizovací cena musí hrát svou roli. V tomto případě ovšem zkušenosti 

s výrobky této firmy, zavedená údržba, spolehlivost a kvalita tvoří poměr cena-výkon, který 

rozhoduje.  

 

 
 
Obrázek č. 25 – Dräger Polytron 2 XP Tox [25]                                                                                                    

 

Přístroj Dräger Polytron 2 XP Tox (obr. 25)  je explozi odolný detektor plynů pro 

nepřetržitý monitoring toxických plynů a kyslíku v okolním vzduchu. Snímač převádí signál 

z elektrochemického senzoru na analogový výstupní signál 4 až 20 mA, HART® nebo na 

digitální výstupní signál RS 485. Konstrukce je přizpůsobena pro kalibraci jedinou osobou 

a nabízí škálu diagnostických a samokontrolních vlastností. Pouzdro přístroje Dräger Polytron 

2 XP Tox je vybaveno dvěma montážními otvory. Pro snadné zapojení je elektronika 

uzavřena ve vlastním modulárním pouzdře, to lze z hlavní jednotky sejmout. Veškerá 

nastavení a údržbu je možné provádět bez otevření snímače nebo bez vstupu do nebezpečného 
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prostoru. Infračervené dálkové ovládání, namířené do okénka přístroje, umožňuje plný přístup 

k nabídce a kalibrační proceduře. S přístrojem je také možné komunikovat prostřednictvím 

vestavěných tlačítek nebo ručního terminálu HART. [25] 

Senzor tohoto přístroje pracuje na principu elektrochemické difůze. Jeho datová paměť 

obsahuje veškeré informace související s plyny a kalibrací, společně s vestavěnou kompenzací 

teploty a tlaku, to všechno umožňuje senzoru jeho velký měřicí výkon. Umožňuje to rovněž 

do přístroje Polytron 2 XP Tox zapojovat předkalibrované senzory s minimálními zásahy 

operátora. Jedná se o snímač, který nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Výhody tohoto senzoru 

jsou rychlá odezva, vysoká přesnost, stabilita a životnost. Rovněž minimální rušení jinými 

plyny znamená žádné falešné poplachy. Robustní a trvanlivé senzory se používají pro 

selektivní měření nejmenších koncentrací toxických plynů a kyslíku v okolním vzduchu. 

Obsahují interní teplotní čidla. V rozsahu teplot -40 °C až +65 °C je teplotní vliv 

kompenzován na nulu a senzitivita je nastavena automaticky. Kompenzace vnitřního tlaku 

umožňuje použití detektorů i při extrémně nízkém tlaku a při velmi vysokém atmosférickém 

tlaku. V kombinaci s vyměnitelnými selektivními filtry je možné redukovat rušivé vlivy. [25] 

Základní technická data senzoru přístroje Dräger Polytron 2 XP Tox jsou uvedena 

v Tabulce č. 2. 

    

Tabulka č. 2 – Technická data senzoru přístroje Dräger Polytron 2 XP Tox [25] 

minimální 
měřící 
rozsah 

maximální 
měřící 
rozsah 

mez 
detekce 

minimální 
přesnost 
měření 

očekávaná 
životnost 

ztráta 
citlivosti 

za rok 

teplota 
prostředí 

relativní 
vlhkost 

prostředí 
50 ppm 1000 ppm 5 ppm ≤ ±2 ppm 36 měsíců ≤ –3 % -40/65oC 5/95 % 

 

4.5 Odsávací ventilátory 

V případě úniku KP v budově TD je tedy vyřešena včasná detekce oxidu uhelnatého. 

Je třeba tedy zajistit řešení vzniklé havarijní situace. Převedením signálu z detektorů do 

řídícího systému a nastavením jeho řídících výstupů se bude zabývat další část této práce. 

Nyní je nutné navrhnout vhodný typ odsávacích ventilátorů, které zajistí odsávání uniklého 

KP do atmosféry mimo budovu po dobu nutnou k zabezpečení prostoru, nutnému zásahu do 

technologie tak, aby se místo úniku izolovalo od přívodu dalšího KP a jeho inertizaci.  
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4.5.1 Ventilátor HCBT/4-630H Ex IP55 

Výběr výrobce a typu ventilátoru proběhl na základě zkušeností s těmito výrobky. 

Ventilátory tohoto výrobce byly již používány na provoze benzolové destilace, kde se jednalo 

o výkonově slabší typ. Pro spodní podlaží TD bude vhodný nejsilnější typ dané řady 

nevýbušných ventilátorů z důvodů značných rozměrů prostoru, který by byl zamořen.  

 

 
 
Obrázek č. 26 – Ventilátor HCBT/4-630H Ex IP55 [26] 

 

Jedná se o nevýbušný stěnový ventilátor pro prostory s nebezpečím výbuchu 

hořlavých plynů a par, zóna1 - EExe II T3. Skříň je z ocelového plechu a oběžné kolo je 

vyrobeno ze slitiny hliníku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Svorkovnice 

v nevýbušném provedení je umístěna na motoru. [26] 
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4.5.2 Technické parametry a zóna nebezpečí. 

V Tabulce č. 3 jsou uvedeny technické parametry ventilátoru. Zkratka IP55 znamená 

ochranu před prachem a před tryskající vodou v libovolném směru. 

 

Tabulka č. 3 – Technické parametry ventilátoru HCBT/4-630H Ex IP55 [26] 

otáčky 
[min-1] 

výkon 
max. 

[m3/hod.] 

příkon 
[kW] 

napětí 
[V] 

proud 
[A] 

akustický 
tlak [dB] 

1420 17060 1,55 400 3 72 
 

 

Označení zóna 1 znamená, že ventilátor je vhodný pro použití v nebezpečném prostoru 

s tímto zařazením. Rozdělení je následující: 

Pro plyny a páry hořlavých kapalin: 

Zóna 0 – prostor, v němž se výbušná atmosféra tvořená párami či plynem nachází 

nepřetržitě nebo po dlouhou dobu nebo často. (nad 1000 hod. za rok) 

Zóna 1 – prostor, v němž se nachází výbušná atmosféra tvořená párami či plynem za 

běžných provozních podmínek příležitostně. (do 1000 hod. za rok) 

Zóna 2 – prostor, v němž se výbušná atmosféra tvořená párami či plynem za běžných 

provozních podmínek tvoří pouze výjimečně a po krátkou dobu. (od 0,1 do 10 hod. za rok). 

V Dokumentaci o ochraně proti výbuchu je uvedeno následující. V okolí potrubního 

rozvodu, jenž je umístěn v  obestavěném prostoru, z důvodu koncentrace velkého množství 

přírubových spojů a armatur, stanovujeme nebezpečný prostor se stupněm nebezpečí takto: 

ZÓNA 2: 0,5 m od přírub a armatur KP na výtlačné straně TD a až pod strop spodní 

části strojovny a 1,5 m od technologického zařízení TD všemi směry v horní části strojovny. 

Z uvedeného vyplývá, že vybraný ventilátor splňuje dané požadavky zařazením do 

vyšší třídy nebezpečí. Další značky T1 IIB znamenají teplotní třídu a skupinu. Výtlačné strany 

ventilátorů budou těsně spojeny s potrubím, které vyvede odsávaný KP nad střechu budovy. 

V protilehlých stěnách dolního podlaží budou umístěny větrací a ventilační mřížky se 

samotížnou žaluzií. Zajistí přívod čerstvého vzduchu po dobu chodu ventilátorů. Samotížná 

žaluzie pak hlavně v zimním období zamezí vstupu studeného vzduchu.  
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4.6 Reakce na zjištěný únik KP 

Signály z detektorů budou zpracovány v řídícím PLC Simatic S7. Ve vizualizačním 

programu InTouch verze 10.1, který se používá na celém provoze koksochemické výroby, 

bude vytvořena obrazovka, která bude obsahovat grafické znázornění detektorů a jejich 

aktivního, či pasivního stavu, podle reálné situace. U každého detektoru bude znázorněn 

aktuální naměřený obsah CO v jednotkách ppm.  

Budou zde také znázorněny ventilátory a jejich stav klidu, či chodu. Rovněž stav 

světelné a zvukové výstrahy. Součástí obrazovky bude i aktivní pole, ve kterém budou 

nastaveny hodnoty Hi a HiHi, které spustí jednotlivé fáze výstrahy. Průměrná koncentrace CO 

nesmí překročit hodnotu 30 ppm a nárazově pak 100 ppm, což je stanoveno platnou 

legislativou. 

Hodnota technologického maxima (Hi) bude s ohledem na výše uvedené limity 

nastavena na 20 ppm. Bude-li tato hodnota naměřena jedním, či více detektory spustí se 

světelná signalizace v dolním podlaží, ve strojovně a na chodbě k velínu. Rovněž se na 

obrazovce řídícího PC objeví textové upozornění o naměřené hodnotě. Cílem těchto opatření 

je upozornit obsluhu na možné začínající úniky KP. Obsluha se může v rámci svých 

povinností nacházet v různých částech budovy, proto je nutné umístit výstražná světla do 

jmenovaných míst, aby k reakci došlo co nejdříve. Jelikož se jedná o poměrně nízkou 

hodnotu, může obsluha použít přenosný detektor a blíže určit místo úniku KP. Ve které části 

budovy a na kterém potrubí jim naznačí již umístění senzoru, který reagoval. 

Hodnota havarijního maxima (HiHi) bude nastavena na hodnotu 90 ppm. To je 

množství, které již naznačuje větší rozsah úniku KP. Po naměření této hodnoty se kromě již 

zmíněné světelné výstrahy spustí i výstraha zvuková. Siréna bude umístěna ve strojovně. 

Bude rovněž v nevýbušném provedení. Běžný výkon těchto sirén je přes 120 dB. To zajistí 

její dosah jak do spodního podlaží, tak do zbytku budovy TD. Na obrazovce PC se zobrazí 

textové upozornění s naměřenou hodnotou a časem iniciace.  

Nejdůležitější je ovšem současný náběh dvou axiálních, stěnových, odsávacích 

ventilátorů. Ty svým výkonem zajistí odtah uniklého KP do atmosféry nad střechu budovy. 

Vzduch dolního podlaží bude současně obohacován vtokem čerstvého vzduchu přes protilehlé 

ventilační mřížky. Tím bude dosažen bezpečný přístup k místu úniku KP, zamezí se 

možnému vytvoření výbušné směsi a tím nedozírným následkům případného výbuchu.  
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4.6.1 Simulace v programu LOGO!Soft Comfort 

Průběh spouštění různých stupňů výstrahy a ventilace je patrný ze simulace 

v programu LOGO!Soft Comfort firmy Siemens. (obr. 27) 

 

 
 
Obrázek č. 27 – Schéma simulace z programu LOGO!Soft Comfort 

 

Popis bloků: 

F1 až F3 - volba chodu turbodmychadla 

Q1 až Q3 - znázornění turbodmychadla v chodu 

I1 - výstup ze senzorů, technologické maximum CO v ovzduší 

I2 - výstup ze senzorů, havarijní maximum CO v ovzduší 

I3 - vypínač zvukové výstrahy 



49 

 

Q10 - siréna 

Q11 až Q13 - světelná výstraha 

Q8 a Q9 - odsávací ventilátory 

Popis funkcí: 

Jakmile jeden z detektorů naměří hodnotu technologického maxima oxidu uhelnatého 

v ovzduší, spustí se všechny světelné výstrahy a na obrazovce PC naskočí textové upozornění 

naměřené hodnoty oxidu uhelnatého, datum a čas zahájení výstrahy. Cílem tohoto nižšího 

stupně výstrahy je upozornit obsluhu nacházející se ve kterékoliv části budovy na hrozící 

blížící se nebezpečí. Textové upozornění pak specifikuje začátek výstrahy. 

Po naměření havarijního maxima jedním či více detektory, je kromě světelné výstrahy 

spuštěna i výstraha zvuková. Současně s ní je spuštěno odsávání z dolního podlaží. Na 

obrazovce PC naskočí textové upozornění na vyšší stupeň nebezpečí, datum a čas počátku 

výstrahy. 

Cílem je okamžité odvedení zamořené atmosféry nad střechu budovy a náležité 

zvukové upozornění všem vyskytujícím se osobám v objektu a jeho okolí na hrozící 

nebezpečí. Zvukovou výstrahu je možné ručně vypnout. Výstraha světelná a odsávací 

ventilátory zůstávají v chodu dokud detektory měří hladinu oxidu uhelnatého v ovzduší 

rovnou či vyšší nastaveným hodnotám. 

Tento cílový stav detekce CO v ovzduší budovy TD, následné výstrahy a zajištění 

odsávání z prostoru dolního podlaží zabezpečí obsluhu, případně údržbu, před vystavením se 

nebezpečí toxikace CO a zamezí koncentraci CO do výbušných mezí. 
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5 Kontinuální detekce benzenových par na BD 

Tato část práce se věnuje podobnému problému, jako byl únik KP v budově TD. 

Tentokrát se jedná o možný únik benzolu z potrubních rozvodů, armatur nebo čerpací 

techniky ve strojovně provozu BD. Z následného výčtu vlastností je patrné, jak je benzol 

a jeho páry nebezpečný pro lidský organismus, ať už svou toxicitou, či výbušností 

a hořlavostí. 

 

5.1 Technologie BD 

Benzolové uhlovodíky (benzen, tolueny, xyleny atd.) vznikají při tepelné karbonizaci 

uhlí a jsou obsaženy v KP. Na chemické části koksovny se benzolové uhlovodíky vypírají 

z KP pomocí pracího oleje. 

 

5.1.1 Výroba SKB 

Děje se tak ve třech benzolových pračkách zařazených do série, do jejichž spodní části 

je přiveden KP. Ten proudí pračkami nahoru proti proudu nastřikovaného pracího oleje. 

Výplně praček tvoří patra obsahující železné špony. Olej stéká po výplni a nasycuje se. Takto 

nasycený prací olej je čerpán na provoz BD do zásobní nádrže. Z této se odčerpává přes 

výměníky tepla , kde se ohřeje cca na 100 °C, dále do parních ohřívačů, kde se olej předehřeje 

na teplotu nástřiku (cca 160 °C). 

Po ohřátí v parních ohřívačích vstupuje olej do odháněcí kolony, na nástřikové patro. 

V koloně stéká olej do spodní části, kde se připouští pára v množství cca 1,5 t/hod. 

V protiproudu postupují páry benzolu, které odcházejí víkem odháněče do trubkového 

chladiče. V chladiči se chladí páry nepřímo vodou. Pod  tímto je rozdělovací nádrž a zásobník 

benzolu, ve kterých se surový benzol a voda rozdělí. Benzol pak přetéká samospádem do 

zásobní nádrže. 

 

5.1.2 Vlastnosti SKB 

Je to bezbarvá až hnědá kapalina aromatického zápachu. Kapalná, vysoce hořlavá 

látka. Snadno vznětlivá, při požáru se uvolňují CO, CO2 a další toxické zplodiny hoření. Páry 
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přípravku mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem. V tabulce č. 4 jsou uvedeny hlavní 

fyzikální vlastnosti surového koksárenského benzolu.  

Benzen se hlavně používá jako surovina pro výrobu celé rady chemických látek 

(barviva, detergenty, syntetická vlákna a tkaniny (nylon, polyester), pryskyřice, plastové 

hmoty, výbušniny, léčiva, insekticidy, přísady do maziv, nátěry a některé typy pryže).  

Benzen se také používá jako rozpouštědlo pro tuky, vosky, pryskyřice, inkousty, nátěry, 

plasty a pryž. Dále slouží jako odmašťovací prostředek. Využívá se rovněž v tiskařství 

a litografii, v obuvnickém průmyslu a při výrobě pneumatik. Je součástí automobilového 

benzinu.  

 

Tabulka č. 4 – Fyzikální vlastnosti SKB 

bod 
vzplanutí 

bod 
tání, 

tuhnutí 

teplota 
samovznícení 

rozmezí 
bodu 
varu 

dolní mez 
výbušnosti 

měrná 
hustota výhřevnost 

tlak 
par při 
20 °C 

-3,5 °C -18 °C > 450 °C 82 - 
114 °C 1,2% obj. 898 

kg/m3 
40,1 

MJ/kg 
5310 
Pa 

 

5.1.3 Účinky benzenu na zdraví člověka 

Benzen muže vstupovat do těla převážně inhalačně nebo orálně. Průnik kůží není tak 

nebezpečný, protože se většina benzenu rychle odpaří. Po expozici se benzen distribuuje do 

celého těla. Nejvyšší koncentrace se nacházejí v kostní dřeni, v orgánech s vysokým 

zásobením krví (játra, ledviny) a v tkáních s vysokým obsahem tuku (mozek). Akutní toxicita 

je způsobena přímo benzenem, příčinou chronické toxicity jsou spíše jeho metabolity.  

Benzen primárně poškozuje centrální nervovou soustavu, imunitní systém 

a krvetvorbu. Projevem otravy jsou závratě, bolesti hlavy, euforie a zmatenost. Může dojít až 

ke smrti z důvodu selhání dýchání a srdeční arytmie. Chronická expozice poškozuje červené 

i bílé krvinky a krevní destičky a může způsobit anémii. Projevuje se zvýšenou únavou, 

anorexií a krvácením z dásní, nosu, kůže a trávicího traktu. Chronická expozice také 

poškozuje kostní dřen. Poškození se po uplynutí latentní doby 5 – 15 let může projevit 

leukémií. 

V České republice platí pro koncentrace benzenu v ovzduší pracovišť přípustný 

expoziční limit – 3 mg.m-3 a nejvyšší přípustná koncentrace – 10 mg.m-3. 
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Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí Benzen je velmi 

toxická látka. Je toxický akutně i chronicky. Při dlouhodobé expozici může způsobovat 

leukémii. Negativní je i jeho příspěvek ke vzniku fotochemického smogu. 

 

5.2 Současný stav 

Pro monitorování atmosféry benzolky jsou na dvou místech v budově čerpadlovny  

instalovány kontinuální detektory typu Dräger PIR 3000 (obr. 28) s výstupem do 

vizualizačního programu InTouch. 

 

 
 
Obrázek č. 28 – Dräger PIR 3000 [25] 

 

V případě vzniku nebezpečí je spuštěn  akustický signál a alarmové hlášení na PC pro 

upozornění zaměstnanců. Detektor je nastaven na 1. signál – 10% dolní meze výbušnosti, PC 
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se automaticky přepne na příslušnou obrazovku se zobrazením číslice 10. Obsluha je na tuto 

skutečnost upozorněna alarmovým hlášením na monitoru PC a zvukovou signalizaci 

přenosného telefonu. Při 2. signálu – 20% dolní meze výbušnosti se PC automaticky přepne 

na příslušnou obrazovku se zobrazením číslice 20. Obsluha je na tuto skutečnost upozorněna 

alarmovým hlášením na monitoru PC, vizuálním hlášením na monitoru PC s výstražným 

hlášením „Koncentrace benzenu“, zvukovou signalizací přenosného telefonu a zvukovou 

signalizací pomocí stávajících houkaček. 

 

5.3 Návrh automatického odstavení technologie 

Výčtem těchto opatření je zabezpečena výstraha obsluze, že je ve strojovně možný 

výskyt benzolových par a tím i pravděpodobný únik benzolu. To ovšem znamená, že obsluha 

musí zjistit o jaký únik se jedná a provést základní kroky k jeho zamezení. Rovněž je stále 

v chodu čerpací technika, což je vždy možný zdroj iniciace výbuchu. Navíc to znamená, že 

pokud bude únik z výtlačné strany čerpadla, je nejlepší jej co nejdříve zastavit 

a minimalizovat výron benzolu. Než tedy vstoupí obsluha, byť vybavena patřičnými 

polomaskami a filtry, do zamořeného prostoru, bude nejlépe, když již bude čerpací technika 

a tím celá technologie odstavena.  

Vše se vyřeší zpracováním signálu druhé úrovně tj. 20 % dolní meze výbušnosti 

v PLC Simatic. Výstupem bude automatické odstavení technologie ve správném pořadí krok 

po kroku a s odpovídajícím zpožděním tak, jak bude uvedeno v simulaci v programu Logo. 

Dále budou současně spuštěny odsávací ventilátory, které zajistí odsávání zamořené 

atmosféry mimo strojovnu. Strojovna je vybavena ventilátory HCBT/4-500 H Ex 

v nevýbušném provedení. Jedná se o stěnové, axiální ventilátory s asynchronním motorem 

s kotvou nakrátko.  

 

5.4 Simulace v programu LOGO!Soft Comfort 

Navrhovaný model automatického odstavení technologie BD reaguje na signál z 

detektorů benzolových par Dräger PIR 3000, umístěných v čerpadlovně. Obsahuje rovněž i 

model automatického nájezdu technologie po odstranění poruchy, která měla za následek únik 

benzolu. (obr. 29) 
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Popis bloků: 

I1 - Spuštění čerpadel v režimu automat ve stanoveném pořadí, 

I3 - Signál z detektoru benzolových par, 

I6 – Vypínač sirény a výstražného světla, 

I4,I2 – Signál provozní a minimální hladiny v odháněcí koloně, 

Q1 - Čerpadlo nasyceného oleje, 

Q2 - Čerpadlo odehnaného oleje, 

Q3 - Čerpadlo horkého oleje, 

Q4 - Čerpadlo reflexu, 

Q5 - Servo stripovací páry, 

Q6 - Ventilátor, 

Q7 - Siréna, 

Q8 - Výstražné světlo. 
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Obrázek č. 29 – Schéma simulace odstavení technologie benzolky z programu LOGO!Soft Comfort 

 

Výstup z detektorů měřících benzenové páry v ovzduší je znázorněn vstupem I3. 

Zahajuje jednak sekvence odstavení čerpadel a zároveň se spouští výstražná zařízení 

a odsávací ventilátor ze zamořeného prostoru. 

Sekvence výstrahy zahajuje spuštění odsávacího ventilátoru, dále zapíná trvalý signál 

sirény a přerušovaný signál výstražného světla. 

Sekvence vypínání technologie okamžitě uzavírá servo stripovací páry a se zpožděním 

5s se vypíná čerpadlo nasyceného oleje a čerpadlo reflexu. S dalším zpožděním 8s se vypíná 

čerpadlo odehnaného oleje. Signál ze vstupu I4 představuje impuls minimální hladiny 

v odháněči a vypíná čerpadlo horkého oleje. Vstup I6 představuje tlačítko vypínání sirény 

a výstražného světla. Ventilátor zůstává v chodu pro úplnou recirkulaci vzduchu v prostoru 
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čerpadlovny. Segmentem B011 se spouští pravidelná, týdenní zkouška sirény a výstražného 

světla. 

Iniciace vstupem I1 spouští nájezdovou sekvenci a ihned se spouští čerpadlo 

nasyceného oleje, se zpožděním 7s se spouští čerpadlo odehnaného oleje a se zpožděním 10s 

se spouští čerpadlo reflexu a otevírá servo stripovací páry. Signál ze vstupu I2 představuje 

impuls provozní hladiny v odháněči a spouští čerpadlo horkého oleje. Takto je zabezpečen 

automatický nájezd technologie.  

Toto navržené řešení plně využije stávající kontinuální detekce k automatickému 

odstavení technologie a vytvoření bezpečného prostoru pro následnou kontrolu obsluhy 

a odstranění poruchy na zařízení. 
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Závěr 

Prostudováním všech platných právních předpisů bylo zjištěno, že současný stav 

detekce toxických a výbušných plynů ve sledovaných strojovnách TD a benzolové destilace, 

ve vztahu k ochraně životů a majetku, je sice vyhovující, ale vzhledem k možnostem 

vyvíjejícího se trhu detektorů a automatizační techniky, zaostalý a nedostatečný. 

Oxid uhelnatý je silně toxický, výbušný a hořlavý. Široký rozsah mezí výbušnosti 

s velmi nízkou spodní hranicí z něj činí plyn velmi nebezpečný při směsi se vzduchem a zcela 

náhodné, minimální iniciaci, kterou může být i výboj statické elektřiny. Výbuch takovéto 

směsi v uzavřené budově by byl zcela devastující. Proto je nezbytné zachytit úniky KP, jehož 

je oxid uhelnatý složkou, co nejdříve. Při průchodu potrubí velkých vnitřních průměrů 

uzavřenou budovou a možnosti velkých úniků do uzavřených prostor, je stávající intervalové 

ruční měření neadekvátní. 

Zvolený systém kontinuálního měření oxidu uhelnatého v ovzduší budovy TD 

a následného výkonného odsávání uniklého KP plně nahrazuje ruční měření 

a několikanásobně zkracuje reakční dobu a tím i koncentraci vzniklé výbušné směsi. Díky 

automatizaci těchto procesů pomocí řídícího PLC Simatic, probíhá vše bezobslužně 

a následná kontrola prostoru, či zajištění technologie již může proběhnout v bezpečných 

podmínkách.  Použitá technika byla nutně volena v nevýbušném provedení. 

Ve strojovně benzolové destilace není stávající detekce benzenových par plně využita. 

Pouhý výstupní signál do alarmů vizualizační programu InTouch a na obrazovku PC je 

nedostatečné využití drahých statických senzorů. Navrhnutým automatickým odstavením 

technologie a spuštěním odsávání prostoru se tento signál plně zhodnotí. V obou případech 

převažuje přínos do bezpečnosti a preventivní ochrana před velmi vysokými škodami na 

majetku a hlavně zdraví osob, nad pořizovacími a udržovacími náklady.  

Kontinuální detekci je možné dále rozšířit například o termovizní kameru, která 

otestuje rychle velké a nepřístupné prostory. Termografický neradiometrický systém je osazen 

chlazeným mozaikovým fotonovým detektorem. V infračerveném zobrazení je netěsnost 

zobrazena jako oblak páry. Tato infračervená kamera zobrazuje přítomnost vybraných plynů 

v atmosféře. Využívá se pro rychlé a efektivní vyhledávání netěsností při výrobě a na 

rozvodech plynů patřících do skupiny uhlovodíků.  
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