
   
 

  



   
 

 

  



   
 

 

  



   
 

 

  



   
 

ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je vliv regulace otopu koksárenské baterie na obsah oxidu 

uhelnatého ve spalinách. Tato práce je psána obecně, a teorii lze uplatnit na většině 

provozovaných koksárenských bateriích v České republice. Ochrana ovzduší patří 

v poslední době mezi jednu z nejvíce sledovaných oblastí ve vztahu k životnímu prostředí. 

Úkolem této bakalářské práce je popsat možnosti, za kterých se dostávají škodlivé látky 

vznikající provozem koksárenské baterie do styku se životním prostředím. 

Klíčová slova: koksárenská baterie, spaliny, oxid uhelnatý, životní prostředí 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the influence of heating regulation of coke oven batteries on 

carbon monoxide content in the flue gas. This thesis is written in general, and concentrates 

on the theory which can be applied to most of the coke oven batteries in the Czech 

Republic. Nowadays, the air protection is one of the most studied areas connected to the 

environment. The aim of this thesis is to describe the possibilities which get the damaging 

substances caused by operating of coke oven battery in contact with the environment.  

Keywords: coke oven battery, combustion products, carbon monoxide, environment 
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CO  Oxid uhelnatý 

CO2  Oxid uhličitý 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

H2S  Sulfan 

HCN  Kyanovodík 

KB  Koksárenská baterie 

KP  Koksárenský plyn 

KS  Koksová strana 

NH3  Amoniak 

NOx  Oxid dusíku 

O2  Kyslík 

PAH  Polycyklický aromatický uhlovodík 

PM10  Polétavý prach s velikosti částic do 10 µm 

SMP  Prašný aerosol 

SO2  Oxid siřičitý 

SP  Směsný plyn 

SS  Strojní strana 

TOC  Celkový organický uhlík 

TZL  Tuhá znečišťující látka 

VKB  Velkoprostorová koksárenská baterie 

VOC  Těkavá organická látka

VP  Vysokopecní plyn 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá Vlivem regulace otopu koksárenské baterie na obsah 

oxidu uhelnatého ve spalinách. 

Zkušenosti, které jsem získával během jednotlivých regulací otopů koksárenských 

baterií, byly použity k vytvoření této práce. Konstrukce nových koksárenských baterií 

se od těch starších za tu dobu nijak nezměnila. Výrazně se však změnily požadavky 

na koncentrace škodlivých látek emitovaných do ovzduší. Proto je snahou každé regulace 

otopu dosáhnout co nejmenších hodnot těchto škodlivých látek. Během své činnosti jsem se 

podílel na jednotlivých regulacích otopů koksárenských baterií jak v České republice, tak 

i na Slovensku.  

Tato práce je zaměřena především na regulaci tepelného režimu koksárenské baterie. 

Ta se provádí úpravou tlakového a teplotního režimu jednotlivých topných stěn, bloků či celé 

koksárenské baterie. To znamená, nalezení optimální polohy všech regulačních prvků topného 

systému. Dále je popsán průběh měření, kterým se zjišťuje množství proniklého topného 

plynu netěsnosti topného systému, nebo průnik surového koksárenského plynu vlivem 

špatného technického stavu zdiva koksovacích komor do odtahové části topného systému 

koksárenské baterie. 

Zdrojem informací mi byly interní materiály našeho podniku. Dále platná legislativa 

ochrany životního prostředí se zaměřením především na ochranu ovzduší a odborná literatura, 

která úzce souvisí s danou tématikou.  

Cílem bakalářské práce je popis příčin, za kterých dochází ke vzniku škodlivých látek 

v topném systému koksárenské baterie a to jak v důsledku nedokonalého spalování, tak 

i z důvodu špatného technického stavu topného systému, nebo zdiva koksovacích komor.  
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

V České republice je ochrana ovzduší v současné době legislativně zajištěna zákonem 

o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. s navazujícími právními předpisy. V rámci Evropské unie je 

uplatňován souhrn definic a informací o nejlepších dostupných technikách a limitních 

hodnotách BAT (Best Available Techniques), která jsou určená pro jednotlivé průmyslové 

odvětví. Tyto techniky byly realizovány a výsledky z hlediska dopadu na znečištění ovzduší 

ověřeny. Reference o těchto technikách jsou uvedeny v tzv. BREF dokumentech, které se 

sestavují v Evropské kanceláři IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), což 

v překladu znamená Integrovaná prevence a omezování znečištění ve vztahu k životnímu 

prostředí [1]. 

V současné době platí především následující legislativní opatření pro ochranu ovzduší, 

která lze vztáhnout na výstavbu, modernizaci a provoz koksárenských baterií: 

• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o ochraně ovzduší), v platném znění [2], 

• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 

v platném znění [2], 

• nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší [2], 

• nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 

znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, 

v platném znění [2], 

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

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, v platném znění [2], 

• vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 

limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, v platném znění [2], 
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• směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a regulaci znečištění [3], 

• Best Available Techniques Reference Document on the Produktion of Iron Steel - 

Dezember 2001 (překlad referenčního dokumentu HS / EIPPCB / I & S BREF-FINAL, 

zpracovalo Hutnictví železa, a.s. - prosinec 2001) [3]. 
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3 VÝROBA KOKSU 

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

karbonizací za nepřístupu vzduchu ve speciálních pecních komorách, které jsou řazeny vedle 

sebe a tvoří koksárenskou baterii [4]. Na obrázku č. 1 je zobrazena modernizována 

koksárenská baterie KB - 12 provozována v Třineckých železárnách a.s. 

 

Obr.  1  Pohled na modernizovanou koksárenskou baterii [foto autor] 

 
Pro výrobu koksu se v našich podmínkách používá jako surovina černé uhlí. 

To pochází většinou z Ostravsko-karvinské pánve. Avšak v poslední době se začalo používat 

i uhlí pocházející z Polska.  

Černé uhlí, ze kterého má být vyroben koks, musí mít vhodné vlastnosti pro jeho 

výrobu, přiměřený obsah vody a popela. Před jeho vložením do koksovací komory musí být 

jemně pomleto ve speciálním zařízení zvaném mlýnice. Velikost jednotlivých zrn uhelné 

vsázky odpovídá předem stanovenému granulometrickému složení. 
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Uhlí je do jednotlivých koksovacích komor dodáváno dvěma způsoby: 

• nasypáním pomocí speciálního vozu ze stropu koksárenské baterie nejčastěji čtyřmi 

plnicími otvory - tzv. sypný způsob obsazování komor, 

• zasunutím předem upěchovaného uhelného hranolu z boční strany do koksovací     

komory - tzv. pěchovací způsob obsazování komor. 

Pece, ve kterých dochází k přeměně uhlí na koks, mají tvar hranolu, po jehož delších 

bočních stěnách jsou umístěny topné kanálky, ve kterých se nacházejí hořáky. Ty slouží 

k ohřevu těchto stěn po jejich výšce. Kratší boční stěny jsou uzavřené pecními dveřmi 

po celou dobu procesu koksování. 

Po naplnění uhelnou vsázkou, jak je patrno z obrázku č. 2 a uzavření pecních dveří je 

komora uzavřena vůči ovzduší a dochází k jejímu napojení přes stoupačku k předloze, která 

slouží k odvodu surového plynu. Ten vzniká suchou destilací uhelné vsázky v komoře. 

Obsahuje větší množství vody, amoniaku, dehtu a dalších sloučenin. Odsávačem je surový 

plyn odsáván potrubím do chemické části koksovny, kde je z něj v chemických aparátech 

vypírán dehet, amoniak, benzol, sirovodík a jiné chemické látky. Protože se tento plyn chladí, 

vytváří se v zařízeních kondenzát, který obsahuje řadu závadných látek například amoniak, 

fenoly apod. 

 

Obr.  2  Pohled na koksárenskou baterii a zařízení sloužící k její obsluze [5] 
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Uhlí je zahříváno v komoře po celou dobu jeho přeměny na koks. Doba této přeměny 

je závislá na koksovací teplotě, vlhkosti uhelné vsázky a šířce komory. Teplota se obvykle 

pohubuje v rozmezí 1150 - 1300 °C. 

Na konci tohoto procesu se otevřou boční dveře komory a koks je speciálním strojem 

vytlačován do hasicího vozu taženého lokomotivou. Tento postup je zobrazen na obrázku č. 3.  

 

Obr.  3  Vytlačování žhavého koksu do hasicího vozu [5] 

Foto koksu v hasicím voze je zobrazeno na obrázku č. 4. Ten ho dopraví až pod hasicí 

věž, kde je prudce ochlazen vodou. Při tomto procesu vzniká velký výron vodní páry, která je 

odváděna horní části do atmosféry. 
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Obr.  4  Pohled na žhavý koks v hasicím voze [foto autor] 

 
Po ochlazení je koks vyklopen na rampu. Na obrázku č. 5 je zobrazen pohled 

na ochlazený koks.  

 

Obr.  5  Pohled na koks [6] 
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Odtud je odváděn pomocí dopravního pásu do třídíren. Tady je třízen na jednotlivé 

sortimenty dle své velikosti. 

Podle průměru jednotlivých zrn dělíme koks na kusový, kostkový, ořech I, ořech II, 

hrášek a prach. Rozdělení koksu v závislosti na průměru zrna je uvedeno v tabulce č. 1. 

Tab. č. 1  Rozdělení koksu v závislosti na průměru zrna [7] 

Typ Velikost částic (mm) Typ Velikost částic (mm) 

Kusový < 90 Ořech II 20 - 40 

Kostky 60 - 90 Hrášek 10 - 20 

Ořech I 40 - 60 Prach > 10 

 

Podle použití se koks dělí na metalurgický, který je určen pro potřeby vysokých pecí, 

slévárenský, používaný ve slévárnách při výrobě litiny, otopový, jako ekologické palivo 

a dále na koks, který je určený k jiným technologickým účelům [8]. 
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4 PŘEHLED ZDROJŮ ZNEČIŠTOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

Pro vypouštění znečišťujících látek do atmosféry je používán pojem znečišťování 

ovzduší.  Znečištění ovzduší chápeme jako přítomnost těchto látek v ovzduší v takové míře 

a době trvání, že se jejích přítomnost začne nepříznivě projevovat ve vztahu k životnímu 

prostředí. Druhý pojem označuje určitý stav, který je důsledkem toho prvního [9].  

Příčinou znečišťování ovzduší jsou emise. Ty se dále šíří prostředím, reagují 

mezi sebou za vzniku někdy ještě nebezpečnějších látek, působí na obyvatelstvo, přírodu 

a hmotné prostředí už jako imise. Po dopadu na zemský povrch se označují pojmem   

depozice [10]. 

Z hlediska vnášení znečišťujících látek do ovzduší lze vysokoteplotní karbonizaci uhlí 

chápat jako sled technologických operací, které produkují emise. Ty lze rozdělit podle zdroje 

způsobující znečišťování ovzduší na [11]: 

• mobilní zdroje znečišťování ovzduší, 

• stacionární zdroje znečišťování ovzduší. 

K mobilním zdrojům znečišťování ovzduší na koksovně patří nákladní automobily, 

které zajišťují potřebný materiál pro samotný provoz koksovny. Dále zde patří dieselové 

lokomotivy, které zajišťují přísun surovin a odvoz výrobků ve vagonech v areálu koksovny, 

ale také pro jiné provozy v rámci hutě. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší na koksovně jsou 

zdrojem těchto emisních látek: oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíků (NO a NO2) a těkavých 

organických látek (VOC) [3]. 

Mezi stacionární zdroje znečišťování ovzduší na koksovně patří jednotlivé provozní 

celky a technologická zařízení, které souvisí s provozem koksárenské baterie. Patří sem 

například uhelná služba (mlecí stanice, sušení koksu), obsazování koksovacích komor, otop 

koksárenské baterie, samotný průběh koksování, vytlačování žhavého koksu do hasicího 

vozu, hašení koksu, koksová služba (hrubá a jemná třídírna koksu, vykládka cizího koksu) 

a chemická část koksovny (kondenzace dehtu, čpavkárna, adsorpce benzolu, čištění čpavkové 

vody, odsíření koksárenského plynu). 

Tyto stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou zdrojem těchto emisních látek: 

tuhých znečišťujících látek (polétavého prachu PM10, prašného aerosolu SPM), oxidu 

siřičitého (SO2), oxidu dusíků (NO a NO2), oxidu uhelnatého (CO), celkového organického 
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uhlíku (TOC), amoniaku (NH3), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), 

kyanovodíků (HCN) a sulfanu (H2S) [3]. 

Na koksovnách je úroveň a rozsah ochrany ovzduší různá a je závislá na stupni 

modernizace instalovaných agregátů, výrobních možnostech, stáří a technickém stavu 

výrobních linek a celků, rozmístění a výkonů zabudovaných odsávacích zařízeních, účinnosti 

odlučovacích zařízení a rozsahu hermetizace zdrojů emisí. 

Specifičnost koksárenských procesů způsobuje, že koksárenská baterie je zařízení, 

u kterého nelze zcela vyloučit vznik emisí. Zátěž ovzduší z koksárenských baterií zásadně 

ovlivňuje velké množství opakovaných operací charakteristických pro diskontinuální výrobu 

koksu. Z tohoto vyplývá potřeba uplatnění co nejdokonalejších technologií a důsledné 

dodržování správných technologických postupů. 
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5 OTOP KOKSÁRENSKÉ BATERIE 

Otop koksárenských baterií můžeme rozdělit do dvou skupin: 

• jednoduchý, 

• sdružený. 

U jednoduchého otopu dochází ke spalování koksárenského plynu se spalovacím 

vzduchem. Také se plyn nazývá vlastní. Tento plyn vzniká ze surového koksárenského plynu 

při samotném průběhu koksování a je odváděn z koksovací komory přes stoupačku, dále 

předlohu na chemickou část koksovny. Tam dochází k jeho čištění a zhruba 50 % je 

dopravováno zpět a slouží k otopu koksárenské baterie. Druhá polovina je k dispozici 

pro další spotřebitele mimo koksovnu. Například ocelárnu, válcovnu nebo chemický průmysl. 

Tento způsob otopu je využíván výlučně u komerčních koksoven. 

U sdruženého otopu je použit jako topný plyn čistý koksárenský plyn, 

nebo vysokopecní s přídavkem koksárenského plynu za vzniku tzv. směsného plynu. Otop 

směsným plynem je využíván v hutnických koksovnách. 

Vysokopecní plyn nevzniká na koksovně, ale je produktem vysoké pece. Odtud je 

dopravován potrubím. Jeho spalování v koksárenské baterii je prakticky jedinou možností 

jeho efektivního využití. Z důvodu nízké výhřevnosti je k němu přimícháváno určité množství 

koksárenského plynu. Tento tzv. přídavek se pohybuje okolo 10 %. 

Teplo, které je potřeba pro zkoksování uhelné vsázky v koksovací komoře se získává 

spalováním topného plynu se spalovacím vzduchem v topném kanálku. Tyto kanálky jsou 

řazeny vedle sebe a po délce tvoří topnou stěnu. Počet kanálků je různý a liší se typem dané 

koksárenské baterie. Topnou stěnu tvoří vždy sudý počet topných kanálků a to z důvodu,      

že v okamžiku kdy v jednom topném kanálku dochází k mísení topného plynu se spalovacím 

vzduchem a následnému samovznícení, druhý slouží k odtahu vzniklých spalin přes prostory 

regenerátoru až do komína. Ten se nachází poblíž koksárenské baterie. 

V případě, že se jedná o otop směsným plynem (s menším obsahem CH4 – 

cca  do 3 %), je plyn předehříván v plynových regenerátorech na teplotu kolem 1000 °C. 

Na tutéž teplotu je předehříván spalovací vzduch a do topného kanálku vstupuje paralelně 

s topným plynem. Hořákem jsou na dně topného kanálku dva, obtížně nebo vůbec průřezově 

regulovatelné otvory.  
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Podobně je tomu při otopu koksárenským plynem. Pouze s tím rozdílem, že plyn není 

možno s ohledem na možnou disociaci CH4  (C + 2H2) v regenerátorech předehřívat. 

Disociovaný uhlík - ve formě pyrouhlíku (grafitu) by zanášel regenerátory a výstupní průřezy 

hořáků (dýzy). U tohoto způsobu otopu se předehřívá pouze spalovací vzduch. 

Regenerátory jsou umístěny pod jednotlivými koksovacími komorami. Topný plyn je 

do nich přiváděn z hlavního rozvodu přes regulační a uzavírací armatury a půdní kanály. 

Odtud je pak šikmými kanálky veden do příslušných topných kanálků v jednotlivých topných 

stěnách. Přívod spalovacího vzduchu je proveden stejným způsobem, pouze s tím rozdílem,  

že je přiváděn do vstupní armatury regulovatelnými průřezy z okolního prostoru. 

Přívod topného plynu i spalovacího vzduchu je společný vždy pro dvě sousední topné 

stěny příslušné komory. Jedním regulačním orgánem se tak může ovlivnit tepelný příkon do 

dvou komor. To poněkud komplikuje regulaci tepelného i teplotního režimu v jednotlivých 

topných stěnách. 

Rozvod směsného topného plynu a spalovacího vzduchu, z kolenových skříní 

přes regenerátory do topných kanálků jednotlivých topných stěn a následný odvod vzniklých 

spalin je pro koksárenskou baterii typu Koppers P1 zobrazen na obrázku č. 6 [12]. Na obrázku 

č. 7 je zobrazeno schéma rozvodu směsného topného plynu a spalovacího vzduchu 

s následným odvodem spalin u velkoprostorové koksárenské baterie typu PVR.V půdorysném 

schématu jsou znázorněny oba topné cykly. Tyto koksárenské baterie jsou provozovány 

v České republice. 
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SCHÉMA ROZVODU SMĚSNÉHO TOPNÉHO PLYNU NA KB typu KOPPERS P 1. 
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Obr.  6  Schéma rozvodu směsného topného plynu na KB typu KOPPERS P1 [13] 

 

SCHÉMA ROZVODU SMĚSNÉHO TOPNÉHO PLYNU NA VKB  typu PVR.
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Obr.  7  Schéma rozvodu směsného topného plynu na VKB typu PVR [13] 
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6 TEPELNÁ REGULACE KOKSÁRENSKÉ BATERIE 

Tepelnou regulací koksárenské baterie rozumíme nalezení optimálního teplotního 

a tlakového režimu pro každou topnou stěnu, blok, nebo celou koksárenskou baterii. Činnost 

při regulaci je spojena s nalezením optimální hodnoty přebytku spalovacího vzduchu a to 

především volbou šířky otvoru pro vstup spalovacího vzduchu, tlaku pod nahlíženími víčky 

na stropě koksárenské baterie, diferenčního tlaku na odtahu spalin v jednotlivých topných 

stěnách, nebo ve spalinových kanálech po celé délce příslušné strany koksárenské baterie. 

Cílem této činnosti je minimalizace specifické spotřeby tepla potřebného 

ke zkoksování uhelného hranolu, ale také nalezení takových tlakových poměrů, které by 

minimalizovaly koncentrace CO ve spalinách, ale také i celkové emise. 

6.1  Teplotní regulace 

Teplotní regulace patří mezi časově náročné činností. Probíhá souběžně s regulací 

tepelnou. Při této regulaci je hlavní činností: 

• úprava teplot v topných kanálcích u jednotlivých topných stěn vedoucí k optimalizaci 

teplotního profilu topné stěny, 

• úpravu teplot jednotlivých topných stěn po délce bloku, nebo celé koksárenské baterii. 

 Hodnoty okamžitých měřených teplot v jednotlivých topných kanálcích a topných 

stěnách jsou podřízeny určitým zákonitostem, které vyplývají ze způsobu obsazování, 

systému otopu a ze způsobu měření teplot v jednotlivých topných kanálcích topných stěn 

na koksárenské baterii. Jsou ovlivňovány i samotnou vsázkou, její granulometrii, vlhkosti 

a vodivosti zdiva komor. 

6.1.1  Regulace teplot po délce topných stěn 

Regulace teplotního režimu je dána typem koksárenské baterie. U popisované regulace 

se jedná o koksárenskou baterii typu Koppers P1 se 72 komorami, to je se 74 topnými stěnami 

a s 26 topnými kanálky v každé topné stěně. Liché topné kanálky jsou celkově regulovány 

regulačními kohouty na koksové straně a sudé topné kanálky jsou regulovány ze strojní 

strany. 
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Měření teplot následuje po prvotním seřízení tlakového režimu. Regulace teplot 

v jednotlivých topných kanálcích se provádí změnou průtočných průřezů v přívodech topného 

plynu a spalovacího vzduchu do jednotlivých hořáků, tak aby teploty vyhovovaly 

požadovanému teplotnímu profilu. 

V současné době se k měření teplot v topných kanálcích používá radiační pyrometr. 

Měří se teploty dna topných kanálků přes nahlížecí otvory na stropě koksárenské baterie. 

Naměřené teploty jsou ukládány do paměťového zařízení, které je propojeno s měřicím 

přístrojem. Poté jsou data přetažena do počítače, kde se uloží na příslušné místo 

vyhodnocovacího programu. Ten je zpracuje, tak že výstupem jsou doporučené teplotní 

úpravy ve formě plusových nebo minusových teplotních odchylek od teplotního průměru 

každé topné stěny. Programové zpracování naměřených hodnot je uvedeno v tabulce č. 2. 

 

Tab. 2  Ukázka programového zpracování naměřených teplot v topných kanálcích [14] 

topný teplota diference topný teplota diference topný teplota diference topný teplota diference
kanálek °C kanálek °C kanálek °C kanálek °C

1 1168 -88 14 1239 -17 1 1129 -154 14 1300 16
2 1227 -29 15 1263 7 2 1208 -76 15 1283 -1
3 1262 6 16 1248 -8 3 1276 -8 16 1292 8
4 1247 -9 17 1264 8 4 1284 0 17 1301 17
5 1261 5 18 1266 10 5 1282 -2 18 1295 11
6 1272 16 19 1269 13 6 1281 -3 19 1284 0
7 1281 25 20 1275 19 7 1286 2 20 1298 11
8 1276 20 21 1267 11 8 1293 9 21 1297 13
9 1260 4 22 1268 12 9 1259 -25 22 1301 17

10 1263 7 23 1234 -22 10 1277 -7 23 1281 -3
11 1243 -13 24 1254 -2 11 1292 8 24 1291 7
12 1252 -4 25 1211 -45 12 1304 20 25 1248 -36
13 1247 -9 26 1213 -43 13 1287 3 26 1221 -63

ΦΦΦΦ ΦΦΦΦ

ΦΦΦΦSS 1260,4 ΦΦΦΦKS 1251,6 ΦΦΦΦSS 1283,7 ΦΦΦΦKS 1284,0

ΦΦΦΦsudé 1260,0 ΦΦΦΦliché 1259,2 ΦΦΦΦsudé 1292,4 ΦΦΦΦliché 1284,4

∆∆∆∆KS-SS ∆∆∆∆KS-SS

TEPLOTY A TEPLOTNÍ DIFERENCE  

1256,0 1283,9

-8,8 0,30

TOPNÁ STĚNA  TOPNÁ STĚNA  
101 102

 

 

Vedle čísel jednotlivých topných kanálků, jsou uvedeny naměřené teploty. V dalším 

sloupci jsou zobrazeny teplotní rozdíly (diference) od průměrné teploty topné stěny, která se 

nachází v prvním řádku pod tabulkou. Pod ním jsou uvedeny průměry strojní strany (1 až 13 

topný kanálek) a průměry koksové strany (14 až 26 topný kanálek). Dále jsou zde uvedeny 

průměrné hodnoty sudých a lichých topných kanálků. Poslední hodnota vykazuje rozdíl teplot 

mezi koksovou a strojní stranou. 
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Teploty krajních topných kanálků č. 1, 2, 25 a 26 jsou podřízeny technologickému 

předpisu, který připouští u kanálku č. 1 a 26 pokles teploty o cca 125 oC a u kanálků č. 2 a 25 

pokles o cca 75 oC. 

Z těchto jednotlivých teplotních diferencí se sestrojuje graf, který graficky znázorňuje 

teplotní průběh jednotlivých topných stěn. Ukázka takového grafu je zobrazena na obrázku 

č. 8. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

             

 

 
 
 
 
 

Obr.  8  Grafické znázornění teplotního profilu topné stěny [14] 

V grafu každé topné stěny jsou vždy znázorněny dvě křivky. Slabě vyznačena křivka 

znázorňuje úvodní měření na začátku regulace. Silněji vyznačena křivka zase výsledky 

závěrečného měření prováděné na konci regulace. Z uvedených rozdílů těchto dvou křivek, 

lze vyčíst změnu v teplotním profilu, kterého se dosáhlo během regulace. 

Vypočtené teplotní odchylky v jednotlivých topných kanálcích je potom nutno převést 

na rozměrové změny regulačních prvků. Podle druhu otopů to může být buď změnou 

průtočných průřezů pomocí regulačních kamenů při otopu směsným plynem. Nebo při otopu 

koksárenským plynem změnou průměrů regulačních dýz. 

Při větších regulačních zásazích v přívodech topného plynu je nutná i regulace 

v přívodu spalovacího vzduchu do jednotlivých topných kanálků, tak aby zůstala zachována 
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optimální hodnota přebytku spalovacího vzduchu. Tu nelze kontrolovat v jednotlivých 

topných kanálcích, ale pouze na výstupu spalin z topné stěny v kolenových skříních.  

6.1.2  Regulace teplot v topných stěnách po délce bloku č i KB 

Měření se provádí po regulaci v jednotlivých topných kanálcích, kdy by měl být 

teplotní profil každé topné stěny rovnoměrně rozložený. Provádí se pouze ve vybraných 

topných kanálcích, které reprezentují průměrné teploty příslušné strany topné stěny.  

Regulace teplot v topných stěnách po délce bloku, nebo celé koksárenské baterii se 

provádí pomocí úprav na regulačních kohoutech v přívodu topného plynu do jednotlivých 

topných stěn, popřípadě sdružených dvojic topných stěn. Dále rozměrovou změnou vstupu 

spalovacího vzduchu v příslušných kolenových skříních. Tato regulace vyžaduje znalost 

rozvodu topného plynu a spalovacího vzduchu na koksárenské baterii.  

Celý postup regulace po délce koksárenské baterie je zřejmý z následujícího 

protokolu, který je zobrazen na obrázku č. 9. Ten je určen pro koksárenskou baterii se 

74 topnými stěnami. Topné kanálky č. 7 a 20 jsou ty, které reprezentují teplotní profil topné 

stěny.  

Tento protokol je výsledkem programového zpracování naměřených teplot v měřících 

kanálcích. Slouží jako podklad pro regulaci teplot topných stěn a to na základě programově 

vypočtené průměrné teplotní odchylky ze dvou topných stěn ovládaných jedním regulačním 

kohoutem. V tabulce jsou tyto hodnoty uvedeny ve sloupcích “úpravy na kohoutech“. 

Hodnoty odchylek v tabulce jsou podmínečně formátovány. Vyšší než požadované hodnoty se 

vyznačí červeně. Na těchto regulačních kohoutech je nutná úprava vedoucí ke snížení 

tepelného příkonu a u modře označených je nutno tepelný příkon zvýšit. Tyto úpravy teplot se 

provádějí každý den po celou dobu teplotní regulace.  

Ve sloupcích “úpravy v topných kanálcích“ jsou vyznačeny nutné úpravy teplot 

v měřících topných kanálcích. Obvykle to platí pro celou topnou stěnu. Nutnost doregulování 

vyplývá ze skutečnosti, že jedním regulačním kohoutem regulujeme na průměrnou hodnotu 

teplotních odchylek dvě topné stěny. Vypočtené hodnoty diferencí teplot, které je nutno 

upravit v topných kanálcích těchto stěn jsou tak stejné, ale opačného znaménka [15]. 
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ÚPRAVY TEPLOT NA KOHOUTECH A V TOPNÝCH KANÁLCÍCH    KB OBSAZOVANÁ 
KB typu P1 - kohouty pod lichými komorami datum 19.4.12 KOMORA

čas 11:47 1

TOP. TOP.
STĚNA 7 20 7 20 KS SS 7 20 STĚNA 7 20 7 20 KS SS 7 20

1 1166 1200 -46 -14 -31 -22 -15 9 37 1178 1164 21 5 19 17 2 -11
2 1179 1166 -16 -31 0 0 15 -9 38 1165 1178 17 28 0 0 -2 11
3 1183 1179 11 6 20 9 -9 -4 39 1171 1165 16 8 15 13 1 -4
4 1197 1183 29 13 0 0 9 4 40 1166 1171 14 17 0 0 -1 4
5 1203 1197 42 34 17 16 24 18 41 1159 1166 -6 -1 0 -3 -6 2
6 1196 1203 -7 -2 0 0 -24 -18 42 1167 1159 6 -4 0 0 6 -2
7 1181 1196 -12 1 -20 6 7 -5 43 1185 1167 39 19 43 23 -4 -4
8 1141 1181 -27 11 0 0 -7 5 44 1204 1185 48 27 0 0 4 4
9 1153 1141 -11 -25 -6 -17 -6 -9 45 1213 1204 61 50 -8 50 69 0
10 1159 1153 0 -8 0 0 6 9 46 1084 1213 -77 50 0 0 -69 0
11 1168 1159 -27 -38 -22 -31 -5 -8 47 1052 1084 -106 -76 -63 -84 -43 9
12 1172 1168 -17 -23 0 0 5 8 48 1123 1052 -20 -93 0 0 43 -9
13 1177 1172 13 6 15 10 -2 -4 49 1162 1123 3 -38 8 -15 -6 -23
14 1178 1177 17 14 0 0 2 4 50 1167 1162 14 7 0 0 6 23
15 1030 1178 -127 19 -129 -71 1 90 51 1148 1167 -10 7 -9 -1 -1 8
16 1059 1030 -130 -161 0 0 -1 -90 52 1146 1148 -8 -8 0 0 1 -8
17 1167 1059 -18 -128 13 -61 -31 -66 53 1169 1146 28 3 17 3 11 -1
18 1204 1167 44 5 0 0 31 66 54 1169 1169 6 4 0 0 -11 1
19 1196 1204 38 44 35 41 2 3 55 1131 1169 -23 13 -14 -6 -10 19
20 1189 1196 33 39 0 0 -2 -3 56 1151 1131 -4 -26 0 0 10 -19
21 1184 1189 1 4 4 3 -3 1 57 1144 1151 -7 -2 4 0 -11 -2
22 1187 1184 7 2 0 0 3 -1 58 1154 1144 14 2 0 0 11 2
23 1184 1187 27 28 22 27 5 1 59 1187 1154 19 -16 27 7 -8 -22
24 1174 1184 18 26 0 0 -5 -1 60 1191 1187 35 29 0 0 8 22
25 1188 1174 34 18 20 13 13 5 61 1172 1191 20 37 -8 29 28 8
26 1185 1188 7 8 0 0 -13 -5 62 1112 1172 -36 22 0 0 -28 -8
27 1175 1185 0 8 7 14 -7 -5 63 1103 1112 -35 -28 -21 -2 -14 -26
28 1168 1175 14 19 0 0 7 5 64 1166 1200 -7 25 0 0 14 26
29 1162 1168 7 11 16 9 -9 2 65 1179 1166 20 5 27 17 -7 -11
30 1179 1162 26 7 0 0 9 -2 66 1183 1179 34 28 0 0 7 11
31 1158 1179 -15 4 -49 -5 33 9 67 1197 1183 51 36 59 47 -7 -11
32 1088 1158 -82 -14 0 0 -33 -9 68 1203 1197 66 58 0 0 7 11
33 1145 1088 -6 -65 -6 -38 0 -27 69 1196 1203 17 22 18 27 -1 -5
34 1149 1145 -6 -11 0 0 0 27 70 1181 1196 19 32 0 0 1 5
35 1139 1149 -14 -5 -19 -19 6 13 71 1141 1181 -6 33 2 14 -8 18
36 1144 1139 -25 -32 0 0 -6 -13 72 1153 1141 10 -4 0 0 8 -18

36 K 1164 1144 -28 -50 -28 -50 72 K 1159 1153 19 11 19 11
ΦΦΦΦ 1164,1 1165,1 strany bloku A - bez přípočtu 1160,3 1163,1 strany bloku B - bez přípočtu
ΦΦΦΦc strany KB 1162,2 1164,1 PRŮMĚR KB 1163,1

úspěšnost regul. úspěšnost regul. úspěšnost regul.
na kohoutech
KB  %

SS 53 SS 60,5 SS 68
KS 58 KS 63,2 KS 68

°C °C °C

úpravy v top.dif. v top.
stěnách

NAMĚŘENÉ
kanálcích TEPLOTY

°C

úpravy v top.
kohoutech kanálcích
úpravy na

°C

dif. v top.
stěnách

NAMĚŘENÉ úpravy na

°C °C °C

TEPLOTY kohoutech

kohout 72Kkohout 36K

na kohoutech
blok B  %

na kohoutech
blok A  %

 

Obr.  9  Programové zpracování naměřených teplot v topných kanálcích [15] 
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6.1.3  Vliv topného systému včetně spalovacího režimu na emise 

škodlivých látek 

Při regulaci tepelného režimu sledujeme především emise CO a to jak z jednotlivých 

sdružených dvojic topných stěn, tak i z jednotlivých bloků, či celé koksárenské baterie. 

Na koncentraci CO ve spalinách se podílí především technický stav koksárenské baterie. 

Regulací tepelného režimu se dosahuje minima koncentrace CO způsobeného spalovacím 

režimem. Snižování koncentrace CO vlivem technického stavu je individuální u každé 

regulované koksárenské baterie. Děje se to zpravidla za cenu zvýšené hodnoty specifické 

spotřeby tepla pro koksování. U poškozených stěn koksovacích komor s vyšším průnikem 

surového koksárenského plynu do topného systému zpravidla vystačíme s vyšším přebytkem 

spalovacího vzduchu v příslušných topných stěnách. Měřením bylo zjištěno, že i u výrazněji 

poškozených stěn koksárenských komor postačí přebytek n ≈ 2, kdy surový plyn stačí vyhořet 

ve vzestupné i v sestupné větvi topného systému. CO, které se i při tomto vysokém přebytku 

objeví ve spalinách, již nepochází ze surového plynu, ale z topného plynu, který proniká 

do odtahu spalin v oblasti s nižší, než je spalovací teplota CO a to vlivem špatného 

technického stavu, především spalinových talířů, strojních kohoutů, případně i ložných spár.  

Na celkový technický stav topného systému i stěn koksovacích komor lze usuzovat 

z naměřených hodnot těsností. Ty se provádějí pouze na požádání provozu a nejsou 

předmětem tepelné regulace koksárenských baterii [15].  
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7 TĚSNOST KOKSÁRENSKÉ BATERIE 

Pojmem těsnost koksárenské baterie rozumíme především těsnost zdiva koksovacích 

komor, popřípadě těsnost topného systému. Tento problém je důsledkem jednak doby 

provozu koksárenské baterie, která se promítá do technického stavu zdiva komor, ale je dán 

taky samotnou konstrukcí baterie, která předurčuje těsnost topného systému. Ovšem už bez 

ohledu na dobu provozování. 

7.1  Těsnost zdiva komor 

Těsnosti zdiva komor rozumíme množství přisátého a spáleného surového 

koksárenského plynu. Na tuto těsnost se usuzuje z koncentrace CO2 ve spalinách 

při vypnutém otopu. V tomto okamžiku dochází pouze ke spalování surového koksárenského 

plynu proniklého netěsným zdivem do topného systému.  

Při vypnutém otopu koksárenské baterie se snažíme zachovat stejné tlakové poměry, 

jaké byly při zapnutém otopu. Při tomto stavu zjištěná netěsnost reprezentuje hodnoty 

za běžných provozních podmínek.  

Vypnutým otopem rozumíme děj, při kterém dojde k uzavření strojních plynových 

kohoutů. Uzavírací klapy, které slouží pro přívod spalovacího vzduchu, zůstávají otevřené. 

Na druhé straně, která slouží k odvodu spalin, zůstávají tyto klapy v zavřené poloze. 

Možná změna tlakových podmínek ve větvích odtahu při vypnutém topení se koriguje 

přepočtem na tlakové podmínky při běžném provozu.  

Po dvou až třech minutách by mělo dojít k odvětrání koksárenské baterie a v části 

odtahu je z vzniklých spalin měřena koncentrace CO2 ze spáleného surového koksárenského 

plynu. Tento plyn pronikl netěsnosti zdiva koksovacích komor do topného systému.  

Naměřené hodnoty CO2 jsou závislé na technickém stavu koksárenské baterie. 

U baterií v dobrém technickém stavu, jsou hodnoty tak malé, že měření vyžaduje odběr 

několika vzorků při vypnutém topení a jejich následnou analýzu na plynovém chromatografu 

určit s přesností alespoň na dvě desetinná místa.  
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Při vypnutém otopu koksárenské baterie zjišťujeme: 

• analýzu spalin se zaměřením na koncentraci CO2, 

• analýzu surového plynu, která se odebírá ze dvou míst předlohy, 

• tlakovou diferenci surového koksárenského plynu v předloze koksárenské baterie, 

• tlakovou diferenci ve větvích odtahu. 

Z bilance CO2 ve spalinách vzniklých spálením surového koksárenského plynu lze vyjádřit 

[13]: 

 △ ∗ CO =  ( ∗ ∗ ∗ ∗ )∗(  , )
     (m3.h-1)  (1) 

odkud  

△  =   ∗ ∗ ∗ ∗ ∗(  , )

     (m3.h-1) (2) 

kde △Vsurp  je přisáté a spálené množství surového koksárenského plynu do topného 

systému  (m3.h-1), 

 CO2t - množství CO2 vzniklé stechiometrickým spálením1 m3 surového 

koksárenského plynu  (m3.m-3.), 

 Vp - spotřeba topného plynu, při zapnutém otopu  (m3.h-1), 

 Kvz -  korekční koeficient na možnou změnu v množství spalovacího  

   vzduchu  (-), 

 Ksurp - korekční koeficient na možnou změnu přisátého surového plynu  (-), 

 n - přebytek spalovacího vzduchu  (-), 

 Vvzt - teoretické množství spalovacího vzduchu, potřebného ke spálení 1 m3 

topného plynu  (m3.m-3),  

 CO2 - koncentrace CO2 ve spalinách z proniklého surového koksárenského  

    plynu  (%), 

 0,04 - koncentrace CO2 obsažená ve vzduchu  (%). 

Ze složení surového koksárenského plynu se stanoví [13]: 

CO =   ∗ ,  
     (m3.m-3)  (3) 

Složky surového koksárenského plynu jsou uvedeny v objemových procentech. 
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Vyjádření koeficientu určujícího možnou změnu v množství spalovacího vzduchu [13]: 

=  (△
△ ) ,      (-)  (4) 

kde △pob  je tlaková diference na odtahu spalin při vypnutém otopu  (Pa), 

 △poo  - tlaková diference na odtahu spalin při zapnutém topení  (Pa). 

 

Vyjádření koeficientu určujícího možnou změnu v množství přisátého surového 

koksárenského plynu [13]: 

 =  ( △  △
△  △ ) ,      (-) (5) 

kde △pob je tlaková diference na odtahu spalin při vypnutém topení  (Pa), 

 △poo - tlaková diference na odtahu spalin při zapnutém topení  (Pa), 

 △ppb - tlaková diference v předloze při vypnutém topení  (Pa), 

 △ppo - tlaková diference v předloze při zapnutém topení  (Pa). 

7.2  Těsnost topného systému 

Netěsnosti topného systému se nejčastěji vyskytují u koksárenských baterií se spodním 

rozvodem topného plynu. Tato netěsnost se projevuje průnikem nespáleného topného plynu 

přímo do odtahu spalin. 

Při otopu směsným plynem se jedná nejčastěji o průniky přes netěsné zdivo 

mezi regenerátory a to mezi plynovými a spalinovými. Tento problém je závislý na době 

provozování koksárenské baterie. Další místo průniku topného plynu je mezi kluznými 

spárami u zdiva s rozdílnou dilatací. Dále průnik netěsnými plynovými segmentovými 

uzávěry, nebo popřípadě nahodilý průnik topného plynu do spalin netěsnými spalinovými 

ventily. Posledně popsaný průnik se projevuje nezávisle na stáří a typu koksárenské baterie. 

Při otopu koksárenským plynem vznikají největší průniky ve svislých přívodech 

topného plynu. 

Množství proniklého topného plynu do odtahu spalin se stanoví z naměřené 

koncentrace nespálených hořlavých složek z topného plynu ve spalinách. 
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Při otopu koksárenským plynem je to především naměřená koncentrace H2 

ve spalinách. Ovšem kontrola je možná i sledováním koncentrace CH4. Ta by měla odpovídat 

poměrnému zastoupení těchto dvou složek v topném plynu. 

Při otopu směsným plynem, jsou s ohledem na nízkou koncentraci H2 v topném plynu 

daleko vyšší nároky na přesnost analýzy spalin. Kontrola je možná zjištěním koncentrace CO 

ve spalinách. Zde musíme mít jistotu, že se nejedná o CO vzniklé nedokonalým spalováním, 

jak topného tak i surového plynu. V tomto případě se provádí měření v čase mimo obsazování 

bloku a při nastaveném větším přebytku spalovacího vzduchu. Ten zabezpečuje dokonalé 

spálení topného i surového plynu. 

Tímto postupem se dá stanovit pouze množství nespáleného topného plynu, tedy 

množství, které proniklo do oblasti nižší než je zápalná teplota se vzduchem. Hodnoty teplot 

vznícení jednotlivých hořlavých složek topného plynu jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Lze tedy očekávat, že skutečné množství proniklé netěsnosti topného systému 

do odtahu bude vyšší, než je vypočtené. 

Z bilanční rovnice sledované složky musí platit [13]: 

  

 △ ∗ = − △ ∗  + △ ∗       (m3.h-1) (6) 

odkud 

△ =  
 ∗(     )

     (m3.h-1)  (7) 

kde △Vp je proniklé množství nespáleného topného plynu do odtahu  (m3.h-1), 

 Vp - měřená spotřeba topného plynu  (m3.h-1), 

 Vsp - skutečné množství suchých spalin z 1 m3 topného plynu  (m3.m-3), 

 Csp - koncentrace složky ( H2, CH4 a CO) v suchých spalinách  (%), 

 Cp - koncentrace složky ( H2, CH4 a CO) v suchém topném plynu  (%). 

7.3  Procentuální vyjádření těsnosti koksárenské baterie 

Procentuální vyjádřeni těsnosti koksárenské baterie z průniku surového koksárenského plynu 

do topného systému se určuje vztahem [13]: 

△ ∗ 100     (%)   (8) 
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kde Vsurp je produkované množství suchého surového plynu  (m3.h-1). 

Množství produkovaného surového plynu se stanoví z rovnice [13]: 

=  ∗ ∗ ∗( ) ,

( )
     (m3.h-1)  (9) 

kde msui je průsada suchého uhlí v jedné komoře  (kg/komoru), 

 n24 - počet tlačených komor na koksárenské baterii za 24 hodin  (1.24h-1), 

 Vd - obsah prchavých látek v sušině vsázky  (%), 

 ρ(n)surp - hustota suchého surového plynu při stavu ( n )  (kg.m-3), 

 k - konstanta vyjadřující výnos prchavých látek ze vsázky  (-). 

Ve výpočtech se obvykle užívá hodnoty k = 0,0271. 

Procentuální vyjádřeni těsnosti koksárenské baterie z průniku topného plynu do odtahu spalin 

se určuje vztahem [13]: 

△ ∗ 100     (%)  (10) 

kde Vp je měřená spotřeba topného plynu  (m3.h-1). 

7.4  Konstanty netěsnosti 

Slouží k výpočtu okamžitých objemových hodnot netěsností při průběžném výpočtu 

objemového toku spalin. To znamená při každé změně tlakového režimu na koksárenské 

baterii. Konstanty se obnovují z každoročně prováděných měření průniku surového a topného 

plynu. 

7.4.1  Množství př isátého surového plynu 

Určení konstanty Ksurp [13]: 

=  △
(△ ř  △ ) ,      (m3.h-1.Pa-0,67)  (11) 

Zjištěno při měření těsnosti. 

Okamžité množství přisátého surového plynu [13]: 

△ =  ∗ (△ ř − △ ) ,      (m3.h-1)  (12) 
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kde △ppř je okamžitá tlaková diference v předloze  (Pa), 

 △po - okamžitá tlaková diference na odtahu spalin  (Pa). 

Zjištěno při běžném provozu. 

7.4.2  Množství př isátého topného plynu 

Určení konstanty Kp [13]: 

=  △
(△  △ ) ,      (m3.h-1.Pa-0,67)  (13) 

Zjištěno při měření těsnosti. 

Okamžité množství přisátého topného plynu [13]: 

△ =  ∗  (△ − △ ) ,      (m3.h-1)  (14) 

kde △pp je okamžitá tlaková diference ve větvi topného plynu  (Pa), 

 △po - okamžitá tlaková diference na odtahu spalin  (Pa). 

Zjištěno při běžném provozu. 

7.5  Specifická spotřeba tepla 

Specifická spotřeba tepla “q“ je množství tepla potřebného ke zkoksování 1 kg uhelné 

vsázky. V praxi představuje významný ekonomický ukazatel provozu každé koksárenské 

baterie. U nové je uváděna projektovou hodnotou, která pro daný typ koksárenské baterie, 

vsázku o vlhkosti W r = 10% a daný topný plyn se pohybuje v rozmezích q10 = 2240 ÷ 2500 

kJ.kg-1 [15]. 

S dobou provozu specifická spotřeba narůstá o cca 0,3 ÷ 0,8 % ročně. Příčina spočívá 

především ve zhoršující se těsnosti zdiva koksárenských komor a těsnosti topného systému 

vedoucí k vyšší spotřebě topného plynu. 

Obecně lze hodnotu okamžité specifické spotřeby tepla potřebnou pro zkoksování vlhké 

vsázky uvést vztahem [13]: 

=  ( )∗  ( )     (kJ.kg-1)   (15) 

 



 

2012 26

kde V(n)  je okamžitá spotřeba topného plynu  (m3.s-1), 

 Qi (n) - okamžitá výhřevnost topného plynu  (kJ.m-3), 

 mu  - hmotnostní tok vsázky  (kg.s-1).  

S ohledem na různou vlhkost vsázky a pro možnost vzájemného srovnání se specifická 

spotřeba uvádí přepočtena na vlhkost W r = 10 % [13]. 

 

=  
(  ∗  )

(   )
+  0,1 ∗       (kJ.kg-1)  (16) 

 

kde  qw je  spotřeba tepla potřebná pro zkoksování 1 kg vlhké vsázky  (kJ.kg-1), 

 Wr - vlhkost vsázky  (%), 

 iD - entalpie předehřáté páry  (kJ.kg-1), 

 ηt - termická účinnost procesu  (-). 
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8 TOPNÝ PLYN 

Vysokopecní plyn vzniká při výrobě surového železa ve vysoké peci jako plynná fáze 

reakcí mezi předehřátým vzduchem, koksem, rudami a příslušnými přísadami. Během reakcí 

dochází k znečištění plynu, takže obsahuje velké množství prachu. Z tohoto důvodu je nutno 

plyn čistit, aby nevznikaly při jeho používání v provozu potíže. Plamen vysokopecního plynu 

je průzračný, málo svítivý a dosahuje poměrně nízké spalovací teploty. Výhřevnost suchého 

vysokopecního plynu bývá i pod 3 MJ.m-3. Proto tento plyn nestačí k samotnému ohřevu 

koksárenské baterie. Mísí se s koksárenským plynem z důvodu zvýšení jeho výhřevnosti. 

Další možností, která se v praxi využívá je jeho předehřátí v regenerátorech, z důvodů zvýšení 

jeho tepelného příkonu. Případně i předehřátí spalovacího vzduchu [16]. 

Koksárenský plyn vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí v komorách 

koksárenských pecí. Po využití cenných produktů z tohoto plynu (dehet, aromatické 

uhlovodíky, sulfan, amoniak a kyanovodík) v chemické části koksovny se část plynu odvádí 

k topným účelům na koksárenskou baterii. Při spalovacím procesu se příznivě projevuje jeho 

vysoká výhřevnost, která se pohybuje kolem 16,5 MJ.m-3, takže umožňuje dosáhnout vyšší 

spalné teploty. Určitým nedostatkem tohoto plynu je jeho nesvítivý plamen, takže se často 

karbonuje dehtem. Z tohoto důvodu se při jeho použití k otopu koksárenských baterií 

nepředehřívá. K předehřevu se používá pouze spalovací vzduch [16]. 

Směsný plyn je směs vysokopecního a koksárenského plynu v poměru nejčastěji 1:10 

z čehož vyplývá i jeho složení. Má slabě svítivý plamen, takže při použití se může stát, 

že karbonuje. Směsný plyn se může předehřívat. Výhřevnost se u tohoto plynu pohubuje     

okolo 4 MJ.m-3 [16]. 

8.1  Analýza topného plynu 

Při rozboru složení topného plynu, který je prováděn v laboratořích z odebraného 

vzorku se stanoví objemové zastoupení jednotlivých složek plynů „φ“ v objemových 

procentech. V tabulce č. 3 je zobrazeno složení suchých plynných paliv používaných k otopu 

koksárenských baterií a jejich výhřevností [16]. 
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Tab.  3  Složení suchých plynných paliv a jejich výhřevností [16] 

Název plynu 
Objemové podíly  ( % ) Qi 

φ CO φ H2 φ CH4 φ CnHm φ CO2 φ O2 φ N2 ( MJ.m-3 ) 

Vysokopecní 17 - 35 1,5 - 5 0,2 - 0,5 - 6 - 18 - 55 - 65 2,5 - 4,6 

Koksárenský 5 - 8,5 46 - 61 21 - 30 1,5 - 3,5 1 - 4 0,4 - 1,7 3 - 13 15 - 18 

Směsný 10 - 18 12 - 25 7 - 12 0,5 - 2 3 - 12 0 - 1 35 - 50 4 - 9,5 
 

Laboratoř koksovny stanovuje pro potřebu výpočtu tepelných bilancí analýzu plynu 

obvykle ze složení průměrného vzorku určením jednotlivých složek plynu na chromatografu 

Orsato. Složky topného plynu O2, CO2 a CnHm se adsorbují do aktivního uhlí, odkud se 

v uvedeném pořadí vytěsní a rozdělí nosným CO2. Výsledek, pak po korekci na přesnost 

provedené analýzy (do 100%) laboratoř prezentuje jako složení suchého topného plynu. 

8.2  Hustota topného plynu 

Je dána součtem hustot jednotlivých složek topného plynu. Obecně platí [15]: 

=  Ʃ ∗       (kg.m-3) (17) 

kde Vi/V je objemový poměr složky plynu „ i “  (-), 

ρi - hustota složky „ i “  (kg.m-3). 

Hustota jednotlivých složek suchého topného plynu při stavu (n) se stanoví 

s dostatečnou přesností z molekulárních hmotností těchto složek. 

Hustota suchého topného plynu [15]: 

( ) =  ,      (kg.m-3)  (18) 

kde Mi je molekulární hmotnost složky „ i “  (kg.kmol-1). 

Odtud potom pro topný plyn platí [15]: 

( ) =  , ∗  Ʃ ∗      (kg.m-3)  (19) 

kde Vi/V je objemové zastoupení složky „i“ v suchém topném plynu  (%), 

 Mi - molekulární hmotnost složky „ i“  (kg.kmol-1). 

 

 

 



 

2012 29

Hustota vlhkého topného plynu [15]: 

( ) =  1 −  ∗  
"
 ∗  ( ) +  ∗  

"
∗ 0,804     (kg.m-3)  (20) 

kde ϕ je relativní vlhkost plynu  (-), 

 ρ(n)s - hustota suchého topného plynu  (kg.m-3), 

 p"/pc - parciální tlak H2O (podle teploty t)  (-), 

 0,804 - hustota vodní páry při stavu (n)  (kg.m-3). 

8.3  Výhřevnost suchého topného plynu 

Výhřevnost je definována jako teplo uvolněné dokonalým spálením měrné jednotky 

paliva (kg, m3), přičemž ve spalinách nenastává kondenzace vodní páry. To znamená, 

že spaliny odcházejí s teplotou vyšší než 100°C, takže voda v nich obsažená se nachází 

v plynném stavu [17]. 

V tepelně technické praxi se výhřevnost stanovuje buď výpočtem ze složení daného 

topného plynu, nebo experimentálně v kalorimetru. 

8.3.1  Výpočet výhřevnosti z analýzy topného plynu 

Ze složení suchého topného plynu jako součet objemových výhřevností jednotlivých 

hořlavých složek. Tyto údaje lze nalézt v příslušných tepelně technických tabulkách, kde jsou 

obvykle uváděny při určitém stavu (n). V tabulce č. 4 jsou uvedeny výhřevnosti jednotlivých 

hořlavých složek topných plynů používaných k otopu koksárenských baterií. 

Tab. 4  Hodnoty výhřevnosti jednotlivých složek suchého topného plynu [16] 

Plynná složka Výhřevnost Qi (n)s v ( kJ.m-3 ) 

CnHm 62800 

CO 12640 

H2 10800 

CH4 35920 
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Pro objemovou výhřevnost suchého topného plynu při stavu (n) platí [13]: 

( ) =  Ʃ ∗  ( )      (kg.m-3)  (21) 

kde Vi/V je objemové zastoupení složky „i“ v suchém topném plynu  (%), 

 Qi (n)is - výhřevnost složky „i“ v suchém topném plynu  (kg.m-3). 

Pro složení uváděné v % a výhřevnosti jednotlivých složek v (kJ.m-3) potom platí [13]: 

( ) =  C H ∗ 628 + CO ∗ 126 +  H ∗ 108 +  CH ∗ 359     (kJ.m-3)  (22) 

Výhřevnost suchého topného plynu při stavu (n) uvádí i laboratoř koksovny. 

8.3.2  Výhřevnost topného plynu měřená kalorimetrem 

Tato výhřevnost je zjišťována při smluvním stavu na kalorimetru jako výhřevnost 

vlhkého plynu. Smluvní stav: 

• celkový tlak pc = 99500 Pa, 

• udržovaná teplota plynu tk = 20 °C, 

• relativní vlhkost plynu φ = 1. 

Dnes se na provozech vyskytují většinou tzv. suché kalorimetry, které jsou 

konstrukčně upravovány a kalibrovány pro určitou výhřevnost. Kalorimetry mají možnost 

samočinné korekce na změnu složení topného plynu a při měření výhřevnosti respektují tedy 

i možné změny hustoty plynu. Pokud je tato korekce nefunkční, dochází k chybám 

při stanovení výhřevnosti plynu. Chybu je možno eliminovat kalibraci kalorimetru. 

Pokud se jedná o sledování výhřevnosti vysokopecního nebo koksárenského plynu, je 

zde kolísání složení jen malé a výrazněji se nepromítá do hustoty plynu. Spolehlivá funkce 

tlakové regulace na kalorimetru se vyžaduje při provozu se směsným plynem. Z důvodu 

proměnlivého přídavku koksárenského plynu a tedy i proměnlivé hustoty. 

8.3.3  Vzájemné přepočty jednotlivých výhřevností 

Ze stanovené výhřevnosti suchého plynu, kterou zpravidla uvádí laboratoř při stavu (n) 

a z normovaného stavu vlhkého plynu na kalorimetru lze stanovit, že [13]: 
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 =  ( ) ∗ 0,8935     (kJ.m-3) (23) 

( ) =    
,      (kJ.m-3)  (24)  

kde Qi (n)s je výhřevnost suchého topného plynu při stavu (n)  (kJ.m-3), 

 Qi kal - výhřevnost vlhkého topného plynu zjištěná na kalorimetru  (kJ.m-3). 

Tohoto výpočtu je pak možno použít k orientační provozní kalibraci kalorimetru.  

8.4  Mez vznícení 

Meze vznícení určují rozsah směšovacích poměrů a teplot vznícení topných plynů se 

vzduchem nejčastěji udávaných při atmosférickém tlaku pa = 101325 Pa a teplotě t = 20 °C. 

Za těchto podmínek dochází ke spalování. To znamená, že ohraničují minimální a maximální 

objemový podíl hořlavého plynu ve směsi, mimo kterých vznícení není možné [18]. Mezní 

hodnoty vznětlivosti a teploty vznícení pro jednotlivé hořlavé složky topných plynů 

a samotného koksárenského a vysokopecního plynu jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tab. 5   Mezní hodnoty a teploty vznícení [16] 

Plyn 
Dolní mez vznícení Horní mez vznícení Teplota vznícení 

( obj. % plynu ) ( °C ) 

Vodík H2 4,0 74,2 530 

Oxid uhelnatý CO 12,5 74,2 610 

Metan CH4 5,0 15,0 645 

Etan C2H6 3,2 12,5 590 

Koksárenský plyn - 5,6 28,0 - 30,8 560 

Vysokopecní plyn - 35,0 65,0 - 73,9 700 

8.5  Spalovací teplota topného plynu 

Spalovací teplota topného plynu je jednou ze základních vlastností, 

které charakterizují palivo vzhledem k jeho technologickému použití. Je závislá nejen 

na samotných vlastnostech paliva, ale taky na podmínkách spalovacího procesu. 

V praktických podmínkách je její stanovení obtížné, proto se používají různé druhy spalných 

teplot, které se vztahují na určité spalovací podmínky [16].  

Stanovení spalovací teploty topného plynu v topných kanálcích koksárenské baterie je 

po teoretické stránce velmi obtížné. Je funkcí výhřevnosti topného plynu, přebytku 
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spalovacího vzduchu a vzájemného mísení, odvodu tepla v daném místě a disociačního tepla. 

Hodnoty přebytku spalovacího vzduchu, hodnoty odvodu tepla po délce plamene a ani vzniklé 

disociační teplo se však pro konkrétní koksárenskou baterii nedají určit [19]. 

Výpočtově se dá stanovit pouze adiabatická spalovací teplota. To znamená teplota, 

která je závislá pouze na vlastnostech samotného paliva. Takže je jeho tepelnou 

charakteristikou, vyjadřující mezní hodnotu teploty pro dané palivo [16].  

Tato adiabatická teplota se snižuje vlivem nespálených hořlavých složek z plynu 

a odvodem tepla do topných stěn a do okolí. Naopak může být zvyšována vlivem spalování 

surového plynu proniklého přes zdivo komor do topných stěn. Je tedy zřejmé, že přesné řešení 

skutečné spalovací teploty v daném místě topného kanálku je prakticky nemožné. Celková 

výše teploty se vyvozuje pouze z výsledků měření teplot zdiva topných kanálků, popřípadě 

i z teoretické hodnoty adiabatické teploty. Ta se stanoví pro dané složení a teplotu topného 

plynu a spalovacího vzduchu ze spalovacích rovnic. 

Na obrázku č. 10 jsou znázorněny adiabatické spalovací teploty vysokopecního plynu 

o výhřevnosti Qi VP = 3,4 MJ.m-3, při projektově uvažovaném předehřátí topného plynu 

i spalovacího vzduchu t(p) = t(vz) = 1000 °C v závislosti na přebytku spalovacího vzduchu. Dále 

je na obrázku uvedena také adiabatická spalovací teplota pro koksárenský plyn o výhřevnosti 

Qi KP = 16,6 MJ.m-3 pro teplotu plynu t(p) = 60 °C, což je provozní teplota měřená za parním 

ohřívačem a teplotu spalovacího vzduchu t(vz) = 1000 °C, která odpovídá projektové hodnotě 

teploty na výstupu z regenerátoru [13]. 

Pro srovnání jsou na obrázku č. 10 uvedeny i adiabatické teploty obou plynů 

při t(p) = t(vz) = 20 °C. V závislosti na O2 ve spalinách jsou pro oba plyny vyznačeny i průběhy 

přebytku spalovacího vzduchu „n“. Z obrázku je zřejmý pokles spalovací teploty s nárůstem 

přebytku spalovacího vzduchu. V textovém poli je vždy vyznačen topný plyn (VP, KP) 

a teplota topného plynu / teplota spalovacího vzduchu. 
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Obr. 10  Adiabatické spalovací teploty koksárenského a vysokopecního plynu
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Adiabatické spalovací teploty koksárenského a vysokopecního plynu [13] 
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9 SPALINY 

Produktem spalování topného plynu se spalovacím vzduchem na koksárenské baterii 

jsou spaliny. Ty vznikají v topném kanálku. Dále prostupují přes obratové okno do vratného 

kanálku a následně přes šikmé přívody do jednotlivých regenerátorů. Výstup z nich vede přes 

půdní kanály, regulační armatury do kouřovodu na jednotlivých stranách koksárenské baterie 

a přes sopouch vstupují do komína. 

Jejich teplota před vstupem do regenerátoru se pohybuje kolem 1000 °C. Výstupní 

hodnota z regenerátorů se podle velikosti přebytku spalovacího vzduch pohybuje v rozmezí 

od 270°C až do 350°C. Mohou ovšem nastat také případy, kdy u poškozených topných stěn 

dochází vlivem netěsnosti k průniku topného plynu, výjimečně nespáleného surového plynu 

do regenerátorů. Tam dochází k jejich spalování a teplota na výstupu narůstá až na hodnotu 

400 °C a více. Spaliny na vstupu do komína mají ještě určitý energetický potenciál, který se 

běžně nevyužívá. 

9.1  Analýza spalin 

Spaliny obsahují složky, které jsou významným ukazatelem nejen provozního režimu, 

ale také technického stavu koksárenské baterie. V současné době jsou ve spalinách z otopu 

koksárenské baterie kontinuálně sledovány hlavně tyto složky: 

• O2, 

• CO, 

• NOx, 

• SO2. 

Kyslík O2 je nejrozšířenější prvek na zemi. Má velké oxidační schopnosti a slučuje se 

prakticky se všemi prvky. Atomární kyslík je nestály a slučuje se s dalšími atomy kyslíku 

za vzniku stálejší molekuly O2. Velké množství kyslíkatých sloučenin patří 

mezi nejrozšířenější a dokonce nejvýznamnější znečišťující látky v naší atmosféře. 

Mezi nejvýznamnější sloučeniny vyskytující se při provozování koksárenské baterie patří 

SO2, NO, NO2 a CO [20]. 

Oxid uhelnatý CO vzniká při nedokonalém spalování. Je součástí kouřových plynů 

při spalování například koksárenského nebo vysokopecního plynu. Je silně toxický. 

S krevním barvivem vytváří velmi pevný karboxyhemoglobin, což způsobuje omezení 
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přenosu kyslíku z plic do krevního oběhu [20]. Hodnota emisního limitu oxidu uhelnatého, 

která je platná pro koksárenskou baterii, při hmotnostním toku vyšším než 5 kg.h-1, nesmí 

překročit hodnotu 800 mg.m-3 hmotnostní koncentrace [21]. 

Oxidy dusíku NOx patří mezi škodlivé látky. Obecně tím míníme sloučeniny NO 

a NO2. Množství jeho tvorby je tím větší, čím vyšší je spalovací teplota, přebytek spalovacího 

vzduchu a čím je delší doba zdržení spalin ve spalovacím prostoru. Jeho množství závisí na 

druhu topného plynu a na druhu spalovacího zařízení. Proto se obsah NOx ve spalinách 

pohybuje ve velmi širokém rozmezí [20]. Hodnota emisního limitu pro oxidy dusíku, která je 

platná pro koksárenskou baterii, při hmotnostním toku vyšším než 10 kg.h-1, nesmí překročit 

hodnotu 500 mg.m-3 hmotnostní koncentrace [21]. 

Oxid siřičitý SO2 je hlavní znečišťující látkou v ovzduší. Jak do množství, 

tak i do účinků na životní prostředí. V koksárenství vzniká spalováním neodsířeného 

koksárenského plynu, protože část síry během koksování přechází z uhlí do surového 

koksárenského plynu [22]. V současné době je znečišťování životního prostředí SO2 

na koksovnách dosti omezena, z důvodu používaného odsíření surového koksového plynu. 

Hodnota emisního limitu oxidu siřičitého, která je platná pro koksárenskou baterii, 

při hmotnostním toku vyšším než 20 kg.h-1, nesmí překročit hodnotu 2500 mg.m-3 hmotnostní 

koncentrace [21]. 

Naměřené hodnoty těchto jednotlivých složek jsou sledovány na obrazovkách, které se 

nacházejí v řídícím místě koksárenské baterie. Ty jsou dále zpracovávány do půlhodinových 

průměrů a posuzovány podle hodnot určujících emisní limity. Jejich překročení je spojeno 

s pokutami udělováními Českou inspekcí životního prostředí.  

Snaha provozních pracovníků je tedy minimalizovat koncentrace sledovaných 

škodlivin. Při daném technickém stavu koksárenské baterie, však nemusí minimalizace 

sledovaných koncentrací vždy znamenat minimální emise. Úkolem regulace tepelného režimu 

je tedy optimalizace provozu topného systému tak, aby nedocházelo k překračování emisních 

limitů a minimalizovat celkové emise, které jsou spojovány s poplatky [24].  

9.2  Vlhkost spalin 

Spaliny obsahují určitý % podíl vlhkosti, který se nachází z důvodu jejich vysoké 

výstupní teploty v plynném skupenství. Jejich reálná vlhkost se u otopu směsným plynem 

pohybuje v rozmezích Wsp = 5,0 - 7,0 %. U spalování koksárenského plynu zase v rozmezí 
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Wsp = 17,0 - 20,0 %. Celková vlhkost ve spalinách je dána součtem vlhkostí obsažené 

v topném plynu, vlhkostí, která vznikne spálením vodíku v topném plynu a vlhkostí, 

kterou přináší spalovací a přisáty vzduch.  

Vlhkost spalin se obvykle uvádí v objemových procentech objemu vlhkých          

spalin [15]: 

=  ∗(       )
 

∗ 100     (%)  (25) 

kde Vpl je spotřeba topného plynu  (m3.h-1), 

 Vsp c - celkové množství spalin  (m3.h-1), 

 VH2O pl - množství vodní páry obsažené v topném plynu  (m3.m-3), 

 VH2O H2- množství vodní páry ze spáleného vodíku v topném plynu  (m3.m-3), 

 VH2O vz - množství vodní páry obsažené ve spalovacím vzduchu  (m3.m-3). 

9.3  Přebytek spalovacího vzduchu 

Vztah mezi skutečným množstvím spalovacího vzduchu (kyslíku) a jeho teoretickým 

množstvím vypočteným ze stechiometrických spalovacích rovnic charakterizuje součinitel 

přebytku spalovacího vzduchu. Označuje se písmenem „ n “ a je to bezrozměrná veličina. 

Jeho hodnotu určíme ze vztahu [23]: 

=  =       (-) (26) 

kde Lskut je skutečné množství spalovacího vzduchu  (%), 

 Lmin - minimální množství spalovacího vzduchu  (%), 

 Oskut - skutečné množství kyslíku pro spalování  (%), 

 Omin - minimální množství kyslíku pro spalování  (%). 

Hodnota součinitele přebytku spalovacího vzduchu má být taková, aby docházelo 

k dokonalému spalování topného plynu a současně vznik co nejmenšího objemu spalin 

odcházejících z pracovního prostoru. Velký přebytek vzduchu zvyšuje objem spalin a ty 

odnášejí více tepla z pracovního prostoru. Tím v něm dochází k snižování teploty a zhoršuje 

se využití topného plynu [16]. 
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n  = 1  dokonalé teoretické spalování topného plynu 

n > 1  spalování topného plynu s přebytkem spalovacího vzduchu 

n < 1  spalování topného plynu s nedostatkem spalovacího vzduchu 

9.4  Přebytek spalovacího vzduchu na koksárenské baterii 

Stanovení optimální hodnoty přebytku spalovacího vzduchu při řešení spalovacích 

poměrů na konkrétní koksárenské baterii, nelze provádět pouze na základě teorie spalovacích 

procesů. Požadované a provozované hodnoty bývají značně rozdílné. Závisí především 

na typu koksárenské baterie a jejím technickém stavu.  

Při určování skutečné hodnoty přebytku spalovacího vzduchu se musí brát do úvahy, 

že nedochází ke spalování pouze topného plynu, ale také surového plynu pronikajícího 

netěsnostmi zdiva komor do topného systému. Dále je potřeba počítat s netěsnosti topného 

systému a průniku topného plynu do odtahu. Tento plyn se nespaluje a podílí se na nárůstu 

CO ve spalinách.  

Hodnota přebytku spalovacího vzduchu musí respektovat i jeho vliv na délku plamene 

v topných kanálcích. Směšovací poměry při rozdílné intenzitě mísení s topným plynem vedou 

k rozdílné rychlosti hoření a tím ovlivňují rozložení teplot po výšce topného kanálku.  

Při dnešních přísných emisních limitech pro vypouštění znečišťujících látek 

do ovzduší se pro výpočet přebytku spalovacího vzduchu na koksárenské baterii používá 

upraveného tvaru rovnice [13]: 

= 1 +  ∗       (-)  (27) 

kde Vst je teoretické množství spalin z 1 m3 topného plynu  (m3.m-3), 

 Vvzt - teoretické množství spalovacího vzduchu  (m3.m-3), 

 O2 - koncentrace O2 v suchých spalinách  (%).  

Tohoto vztahu se užívá při výpočtu přebytku spalovacího vzduchu v suchých 

spalinách. Vzhledem k základní rovnici č. 26, musí být hodnota součinitele „n“, vypočtená 

z naměřené koncentrace O2 v suchých i ve vlhkých spalinách stejná. Z tohoto důvodu je 

potřeba dosadit hodnoty vlhkosti spalin do upraveného vztahu [13]: 
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= 1   

kde Vst je teoretické množství spalin z

 Vvzt - teoretické množství spalovacího vzduchu

 O2 w - koncentrace O

 Wsp - vlhkost spalin

Tabulka č. 6 zobrazuje rozmezí 

spalovacího vzduchu pro topné plyny 

Tab. 6  Součinitel přebytku spalovacího vzduchu

Topný plyn 
Koksárenský plyn 
Vysokopecní plyn 

 
Problematiku přebytku spalovacího 

regulace tepelného režimu pro konkrétní podmínky na dané koksárenské baterii.

Na následujícím obrázku

spalovacího vzduchu z

Tato koksárenská baterie byla vytáp

Obr. 11  Změna koncentrace CO a O

 
    

     (-)  

teoretické množství spalin z 1 m3 topného plynu  (m3.m

teoretické množství spalovacího vzduchu  (m3.m-3), 

koncentrace O2 ve vlhkých spalinách  (%), 

vlhkost spalin  (%). 

zobrazuje rozmezí teoretických optimálních hodnot sou

spalovacího vzduchu pro topné plyny používané k otopu koksárenské baterie.

řebytku spalovacího vzduchu [16] 

Součinitel přebytku spalovacího 
1,05 – 1,10 
1,10 – 1,15 

řebytku spalovacího vzduchu je nutno řešit až individuáln

regulace tepelného režimu pro konkrétní podmínky na dané koksárenské baterii.

obrázku č. 11 je zobrazeno nalezení optimální hodnoty p

spalovacího vzduchu z hlediska sledované emise CO obsažené ve spalinách.

baterie byla vytápěna koksárenským plynem. 

na koncentrace CO a O2 ve spalinách [13] 

38

(28) 

m-3), 

optimálních hodnot součinitele přebytku 

otopu koksárenské baterie. 

spalovacího vzduchu „ n “ ( - ) 

řešit až individuálně v průběhu 

regulace tepelného režimu pro konkrétní podmínky na dané koksárenské baterii. 

je zobrazeno nalezení optimální hodnoty přebytku 

CO obsažené ve spalinách. 



 

2012 39

Z grafu je zřejmé, že ani výraznějším zvyšováním přebytku spalovacího vzduchu nelze 

zcela vyloučit výskyt CO ve spalinách. Pokud je spalován s daným přebytkem pouze topný 

plyn, potom k jeho mísení se spalovacím vzduchem dochází na vzestupném proudu. Tam se 

nachází i oblast vysokých spalovacích teplot. K nedokonalému spalování topného plynu 

s ohledem na výši přebytku vzduchu v této oblasti zpravidla nedochází. Problémy 

do spalovacího procesu přináší také surový plyn, který vlivem netěsnosti proniká do topného 

systému. Na vzestupném proudu v oblasti vysokých teplot a v přívodu spalovacího vzduchu 

shoří. Proniká-li do topného kanálku na sestupném proudu, nedochází tam k intenzivnímu 

promísení se zbytkem spalovacího vzduchu a surový plyn tam hoří nedokonale. Tento děj 

nastává hlavně po obsazení koksovací komory uhelnou vsázkou, kdy vlivem nárůstu tlaku 

v komoře jsou průniky surového plynu do topného systému největší. Zvyšování přebytku 

spalovacího vzduchu pouhým snižováním tlaku na odtahu, pak od určité hranice pouze 

zvyšuje přisátí topného plynu a tedy nárůst koncentrace CO ve spalinách. 
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10 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabýval tématem Vliv regulace otopu koksárenské baterie 

na obsah oxidu uhelnatého ve spalinách. 

Toto téma je úzce spjato s ochranou životního prostředí, především však s ochranou 

ovzduší. Snaha všech provozních pracovníku, ale také externích firem pracujících v tomto 

provozu, se stále více ubírá k této oblasti. Na všech provozovaných koksárenských bateriích 

je tato problematika řešena individuálně. A to buď potřebnými opravami stávajících 

provozovaných zařízení, nebo jejich nahrazením novými, z důvodu omezení jejich 

negativního vlivu na životní prostředí. 

  Kapitoly uvedené v této práci představují pouze výběr ze základních znalostí 

potřebných pro regulační úkony na koksárenských bateriích. S ohledem na individualitu 

každé z nich, je problematika tepelného i teplotního režimu a jejich regulace mnohem 

obsáhlejší a mnohdy i složitější než představuje teoretická část. Zcela specifické problémy, 

které se vyskytují při regulacích či při posuzování stavu koksárenských baterií, však nejsou 

o nic méně zajímavé. Svědčí o tom například i schémata otopů zobrazena na obrázcích 

č. 6 a 7, ze kterých vyplývají regulační možnosti v jednotlivých topných kanálcích, topných 

stěnách či celém bloku. 

Při regulaci tepelného režimu se sledují především emise CO a to jak z jednotlivých 

sdružených dvojic topných stěn, tak i z jednotlivých bloků, či celé koksárenské baterie. 

Snahou regulace tepelného režimu je dosáhnout minima koncentrace CO způsobeného 

spalovacím režimem. Snižování koncentrace CO vlivem technického stavu je individuální 

u každé regulované koksárenské baterie. 

 Tuto bakalářskou práci poskytnu svým spolupracovníkům pracujících při řešení této 

problematiky na koksárenských bateriích, ve snaze prohloubit jejich teoretické znalosti. 
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