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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá technologií úpravy uhlí karbonizací. Práce se zabývá konkrétní 

technologií, která je popisována provozem koksovna v Třineckých železárnách a.s. Úvodní 

část práce je věnována technologii úpravy uhlí. Tato technologie se zabývá mletím na 

požadovanou zrnitost. Další část práce charakterizuje karbonizaci černého uhlí, tj. 

koksárenský proces za účelem výroby koksu.  Poslední část popisuje chemickou část 

koksovny, úpravy druhotných surovin a zpracování vedlejších produktů koksování. 

Vlastnosti koksu, jakožto výsledného produktu karbonizačního pochodu, jsou důležitou 

součástí podmínek pro výrobu surového železa.  

 

Klíčová slova: karbonizace, koks, uhlí, koksovna, koksárenský proces, karbonizační 

technologie, zrnitost, koksárenská baterie.  

Summary: 

This thesis deals with the treatment technology for coal carbonization. The work deals with 

the specific technology that is described coke handling plant in Třinecké železárny a.s. The 

introductory part is devoted to treatment technology of coal. This technology is engaged by 

milling to the desired particle size. Another part is characterized by carbonization of coal, 

means coke oven process for the production of coke. The last part describes the chemical 

part of  coke handling plant, treatment of secondary raw materials and by-products of coke. 

Properties of coke, as the final product of carbonization process, are an important part of 

the conditions for the production of pig iron. 

 

Keywords: carbonization, coke, coal, coke handling plant, coke oven process, 

carbonization technology, grain, coke oven batteries. 
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Seznam použitých zkratek 

(Wap) vozy – Samovýsypné vozy 

TJv-vstup – vzorkování uhlí a koksu 

Velín- řídící stanice 

UVPK – uhlí vhodné pro koksování 

w
r
t max  – celkový obsah vody v původním stavu  

A
d 

max – obsah popela v bezvodém stavu 

S
d
t max – maximální obsah síry veškeré 

v
daf 

 - obsah prchavých látek v hořlavině 

SI min – index puchnutí 

b min – dilatace 

horní index, upřesňuje stav paliva, na který je vztažen odpovídající ukazatel 

- původní stav paliva – horní index „r“ ( z ang. received) 

- bezvodý stav paliva – horní index „d“ ( dry) 

- hořlavina paliva – horní index „daf“ 

dolní index, který doplňuje charakteristiku základního ukazatele 

- dolní index t = total- celkový 

CO – oxid uhelnatý 
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1 Úvod 

V současné době přechází těžba nezbytně na stále chudší a na méně jakostní nerostné 

suroviny. Přímé použití takových surovin v neupraveném stavu by bylo neekonomické a 

často i nemožné. S důvodů postupně zhoršující jakostí těžených nerostných surovin rostou 

nároky na její úpravu.  

Bakalářská práce se zabývá karbonizací uhlí a je aplikována do provozů Třineckých 

železáren, kde se získává produkt tvořený zrny požadované velikosti. Zpravidla se 

vyžaduje, aby v získaném produktu bylo co nejméně zrn, která jsou velikostně nežádoucí. 

Parametry dodávek, různých dodavatelů, uhelné vsázky pro karbonizaci se obvykle 

pohybují v zrnitostním složení 0 - 80 mm. Důraz je kladen na homogenizaci jednotlivých 

druhu uhlí a zejména pro pěchovaný provoz je žádoucí dosáhnout vsázku pod 3 mm. 

Použití koksu je velmi rozmanité. Hrubý koks spotřebují vysoké pece (vysokopecní 

koks)a také slévárny (slévárenský koks). Nejdrobnějšího druhu (koksový prach) se používá 

jako palivo ve spékárnách rud (aglomeracích). 

Chemická výroba koksoven slouží přímé spotřebě (např. síranu amonný jako hnojivo, 

koksárenský plyn jako palivo), hlavně jsou však důležitými surovinami pro chemický 

průmysl, zabývající se zpracováním surového dehtu, benzolu a naftalenu na pohonné látky, 

oleje, maziva, rozpouštědla, čisté chemikálie, smolu apod. Dále se získávají asfalty hlavně 

jako paliva v hutích.  

Výroba koksu znamená však vždy zhodnocení uhelné suroviny a spalování uhlí vhodného 

pro koksování je nežádoucí. Proto je na celém světě, a tedy i u nás, snaha využít uhlí 

vhodného pro koksování k výrobě koksu, a tím současné vytěžení chemických surovin a 

nikoliv paliv. 
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2 Příprava uhelné vsázky 

Základním úkolem střediska uhelné služby je příprava uhelné vsázky pro koksárenské 

baterie. 

Hlavní surovinou je černé uhlí. Na koksovnu se dopravuje v železničních vagonech a 

vykládá se na vykládacích jámách. Schéma uhelné služby viz. Příloha. 

Uhlí se dopravuje pásovými dopravníky a uskladňuje v krytých betonových zásobnících 

podle druhu uhlí. 

Dle potřeby se různé druhy uhlí (tabulka: 2) melou na kladivových mlýnech na 

požadovanou zrnitost a poté se uskladňují v druhových betonových zásobnících. Každý 

druh uhlí samostatně. Uhlí se z druhového zásobníku vybírá pomocí vynášecího pásu. 

Výstupy z jednotlivých vynášecích pásů všech druhových zásobníků jsou seřazeny v řadě 

nad pasovým dopravníkem. 

Postupným přisypáváním daného druhu uhlí na pásový dopravník s digitální váhou vzniká 

uhelná směs.  

Směs se dopravuje na uhelnou věž na koksárenské baterie. Tato uhelná směs se na 

přesypech mezi jednotlivými pásy homogenizuje [10]. 
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Parametry dodávek UVPK  

  
Zrno w

r
t max.        A

d 
max. S

d
t max.   v

daf
 

SI 

min 

b 

min 

ČSM 0-50 12,0 8,5 -– 

27,0 - 

30,0 7,0 50 

Darkov 0-50 12,0 8,2 -– 

26,0 - 

29,0 5,5 35 

ČSA 0-60 12,0 8,5 -– 

27,0 - 

31,0 4,0 5 

Paskov 0-80 11,5 10,2 -– 

18,0 - 

22,0 7,0 40 

Lazy 0-50 10,0 8,5 -– 

28,0 - 

32,0 1,5 -25 

Szczyglowice 0-20 8,0 8,5 0,85 

max.  

36,0 6,0 30 

Zofiówka 0-20 12,5 8,3 0,81 

max.  

24,5 6,5 20 

Jas - Mos 0-20 10,0 8,0 0,6 

max.  

23,0 6,0 20 

Krupiński 0-20 9,1 8,9 0,85 

max.  

40,0 5,5 10 

Tabulka 2 - Parametry dodávek UVPK                                                           [10]

              

 

2.1 Technologie provozu v Třineckých železárnách 

Do uhelné služby zahrnujeme: 
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a) Dvě vykládací jámy 

b) Krytou skládku I a II – celkem 12 zásobníků 

c) Mlýnici uhlí – 5 kladivových mlýnů 

d) Druhové zásobníky – 17 zásobníků  

e) Soustavu pásových transportérů a přesýpacích stanic 

f) Uhelnou věž I 

g) Vykládací jámu cizího koksu [10]. 

 

2.2 Přísun a skladování uhlí 

Přísun jednotlivých druhů uhlí na uhelnou službu koksovny je zajišťován ve Wa (Wap) 

vozech dopravou TŽ dle stanovených dokumentovaných postupů. Za požadavky na přísun, 

vykládku a uskladnění uhlí odpovídá vedoucí střediska uhelné služby, v době jeho 

nepřítomnosti směnový mistr. 

V zimních měsících je zmrzlé uhlí ve vagonech rozmrazováno v rozmrazovně. 

Rozmrazovna se skládá ze dvou rozmrazovacích tunelů s kapacitou 14 Wa vozů. 

Rozmrazovna je určena společně pro potřeby koksovny a elektrárny, proto požadavky 

mistra uhelné služby na přistavování souprav do rozmrazovny jsou koordinovány přes 

dispečink. 

Uhlí se dopravuje ve Wa vozech na uhelnou jámu po dvou kolejích. Pro posun vagonů 

k jámě je u každé koleje umístěno potahovací zařízení.  

Vykládané uhlí z vagonů padá do zásobníků, kterých je šest pod každou kolejí a jsou 

překryty mříží o velikosti ok 200 x 300 mm. Každý zásobník je vybaven podavačem, který 

vynáší uhlí na sběrný pás. 

Regulace toku materiálu se provádí šoupátkovými uzávěry 1400 x 1000mm [10]. 
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2.3 Mletí uhlí 

Granulometrická úprava uhlí se provádí selektivním mletím, tj. mletí jednotlivých druhů 

uhlí samostatně. 

Uhlí do mlýnice dopravujeme přímo přes pásy. Na pásy je uhlí vysypáno do vykládací 

jámy z vozů. Na tyto pásy jsou nabudovány elektromagnetické odlučovače železa z uhlí.  

Pod zásobníky jsou umístěny podavače, které podávají uhlí do mlýnů č. 1 až 5. 

Mlýnice uhlí je vybavena kladivovými mlýny o velikostech1500 x 1400 mm. 

Každý mlýn je vybaven protiexplozním systémem, který umožní v případě výbuchu nebo 

vzniku požáru jeho hašení. 

Jednotlivé složky vsázky jsou mlety odděleně. 

Teorie uvádí, že pro pěchovaný provoz je žádoucí dosáhnout 90% vsázky pod 3 mm 

[1]. 

Prakticky ovšem mlýny musí být seřízeny, aby jednotlivé složky byly mlety tak, aby obsah 

zrna pod 3,15 mm byl min. 87%, tzn. zrnitost vhodnou pro výrobu koksu předepsané 

kvality. Podmínkami pro správnou funkci mlýna jsou: 

- stejnoměrný přísun uhlí, 

- zabránění vniknutí tvrdých předmětů větších rozměrů, zejména železa, 

- správné nastavení roštů, 

- pravidelné obrácení mlecích vložek po cca 400 hodinách provozu a včasná výměna 

mlecích vložek po dalších cca 400 provozních hodinách. 

Přísun uhlí do mlýnů je nutné řídit tak, aby předepsané maximální zatížení mlýnů (60A) 

nebylo překročeno. Zatížení ukazují ampérmetry v mlýnici, na velíně [10]. 
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2.3.1 Kladivové drtiče (mlýny) 

V kladivových drtičích se materiál drtí údery kladiv (tluček), které jsou upevněny 

kloubovitě na vodorovně uloženém rotoru. V klidu jsou kladiva ve svislé poloze. Jakmile 

se začne rotor otáčet, zaujímají kladiva působením odstředivé síly radikální polohu. Rychle 

se pohybující kladiva drtí materiál a částečně je drcen i tím, že ho vrhají na pancéřovou 

drtící desku [3]. 

Předností kloubovitého upevnění tluček je, že se dají snadno a rychle vyměnit. Kloubovité 

upevnění přispívá i k tomu, že se nárazy kladiv nepřenášejí plnou silou na hřídel a ložiska 

rotoru. S ochranným účinkem kloubovitého upevnění kladiv lze počítat jen při menších 

obvodových rychlostech. V kladivových drtičích je materiál drcen pohybovou energií 

rotujících kladiv [4]. 

  
     

 
 
     

   
 

p – váha kladiva 

v – rychlost kladiva 

m – hmotnost kladiv 

g – tíhové zrychlení 

Vzorec: 2.3.1 -  výpočet pohybové energie rotujících kladiv                                              [4] 

Při velkém počtu otáček rotoru se celý systém složený z rotoru a kladiv chová jako tuhý, 

takže drtič může být při vniknutí nedrtitelného tělesa poškozen. 

Pod rotorem je rošt, který zadržuje ještě nedostatečně rozdrcené kusy v drtícím prostoru 

[2].  

2.4 Odprášení mlýnice uhlí 

Zařízení odprášení mlýnice uhlí, zabezpečuje snížení emisí tuhých škodlivých látek, 

hluboko pod úroveň povolených hranic. Moderní odprašovací stanice vystřídaly dřívější 
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mokré hladinové odlučovače. Původní odlučovače nesplňovaly současnou emisní hranici 

pro tuhé znečišťující látky, které jsou stanoveny 20 miligramů na metr krychlový. 

Mlýnice je vybavena novým odprášením, které je tvořeno kapsovými textilními filtry 

s automatickou regenerací a radiálními ventilátory. Výrobce stanovil maximální množství 

emisí ve výši 10 miligramů tuhých znečišťujících látek na metr krychlový. Na konci 

zkušebního provozu ukázalo autorizované měření, hodnoty výrazně pod 10 miligramů, 

přesněji 3 – 5 miligramů [5]. 

2.5 Příprava koksovací vsázky 

Dávkování uhlí z druhových zásobníků se provádí 17 vynášecími pásy na sběrné pásy viz. 

(tabulka: 2.5). 

Jednotlivé zásobníky č. 1 až 17 jsou vybaveny rozvodem stlačeného vzduchu na 

sfoukávání kleneb v zásobníku. 

Při určení změny druhu skladovaného uhlí se musí zásobník zcela vyprázdnit. 

Obsah vody v koksovací vsázce by neměl překračovat 10% z celkového objemu. Je-li 

vsázka příliš suchá, je nutno provádět vlhčení vsázky pro zajištění dostatečné soudržnosti 

uhelného hranolu [10]. 
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Základní kapacitní údaje pásové dopravy na uhelné službě koksovny 

příklad pásů 

(P) 

Přepravní kapacita (Q t/h) Šířka pásu (B mm) Sklon válečků 

(°) 

1 600 1400 15 

2 600 1400 30 

3 600 1200 30 

4 600 1200 15 

5 400 1200 15 

6 200 1000 15 

7 200 1000 15 

Tabulka 2.5 - Základní kapacitní údaje pásové dopravy na uhelné službě koksovny   [10] 

2.6 Technologický popis zařízení 

Zařízení se skládá z vykládací jámy, která má dvě jednotky, mlecí mlýny, které mají pět 

jednotek, dvě kryté skládky, druhové zásobníky, které mají počet jednotek 18 a jedna 

uhelná věž. Podrobnější popis uvádí tabulka 2.6 [10]. 

Charakteristika základního zařízení uhelné služby 

1. Vykládací jáma počet jednotek:   2 současně vykládání vozů: 4 Wa 

2. Mlecí mlýny počet jednotek:   5   

3. Krytá skládka uhlí počet jednotek:   2 skladovací kapacita: 36 000  

4. Druhové zásobníky počet jednotek:  18 skladovací kapacita:   5 950  

5. Uhelná věž počet jednotek:   1 skladovací kapacita:   2 000  

Tabulka 2.6 - Charakteristika základního zařízení uhelné služby                                    [10] 
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2.7 Stabilní pásové dopravníky 

Zdrojem hnací síly pásu je elektrický motor, který pomocí převodové skříně pohání hnací 

buben dopravníku. Gumový pás se působením síly pohonu a váhou dopravovaného 

materiálu prodlužuje. Toto prodlužování se vyrovnává napínacím zařízením pomocí šroubů 

nebo pomocí napínací stanice [10]. 

2.8 Reverzní pásové dopravníky 

Zdrojem hnací síly pásu je elektrický motor, který pomocí převodové skříně pohání hnací 

buben dopravníku. Gumový pás se působením síly pohonu a váhou dopravovaného 

materiálu prodlužuje. Toto prodlužování se vyrovnává napínacím zařízením pomocí 

napínacích šroubů [10]. 

2.9 Pásové dopravníky na dopravu uhlí do uzavřených zásobníků – kryté 

skládky 

Používají se tyto typy pásů: 

- stabilní pásy 

- reverzní pásy 

- vodorovný pás 

- vynášecí pásy 

 

 Stabilní pásy na dopravu uhlí do zásobníků krytých skládek č. I a II 

Shrnování uhlí po celé délce zásobníků do bunkrů obstarávají shazovací vozíky. Vozík 

shrnuje materiál z pásu do zásobníku uhlí. Na vozíku jsou dva převádějící bubny 

uspořádány za sebou tak, že gumový opisuje tvar písmene „s“. Mezi bubnem a úrovni pásu 

je místo pro oboustrannou výsypku, která odvádí materiál propadávající z horního bubnu. 

 Reverzní pásy  

Jsou pojízdné,na dopravu uhlí do uzavřených zásobníků. Dopravníky se pohybují po 

kolejích na 5 nápravách s koly o průměru 300 mm s kuličkovými ložisky. Celý dopravník 

se pohybuje po kolejnicích rychlostí v = 0,2 m/s. 
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 Vodorovný pás korytového provedení, na dopravu a zavážení zásobníků uhelné 

věže. Pojíždí po kolejnicích, které jsou připevněny na ocelové konstrukci otočného mostu. 

Otočný most se otáčí po kruhovém kolejišti a prostřednictvím pojízdného reverzního 

transportéru, který je umístěn na otočném mostě, se plní zásobníky uhelné věže mletým 

uhlím 0 až 3 mm. 

 Vynášecí pásy vynášejí uhlí ze zásobníků na dopravní pásy. Jako pohon 

vynášecího pásu je použito variátoru s elektromotorem, který umožňuje měnit výstupní 

otáčky převodovky a tím i rychlost pásu. Výše uvedeným je umožněno nastavit množství 

vynášeného, materiálu v rozmezí 10 t/hod. až 100 t/hod. 

Pásové váhy přenášejí informace o množství dopravovaného uhlí na velín, odtud se 

dopravované množství dálkově reguluje [10]. 

2.10 Technologická média 

Základním předpokladem pro výrobu vysokopecního koksu požadované kvality jsou 

vlastnosti výchozí suroviny, tj. uhlí. Uhlí dodávané pro koksovnu musí kvalitou zaručovat 

požadavky na kvalitu vysokopecního koksu. Hlavními kvalitativními znaky uhlí jsou 

spékavost, plasticita, obsah popela, vody, obsah prchavé hořlaviny, index puchnutí. 

Kvalita ovlivňuje nejen průměrné hodnoty kvality koksu, ale i její minimální kolísání.  

Pro rozdělení klasifikace a kvalitativní kontrolu uhlí jsou vydány tyto ČSN: 

44 1410 Černé uhlí ostravsko-karvinského revíru 

44 1400 Zásady a společná ustanovení pro kvalitu a zkoušení tuhých paliv 

44 1391 Klasifikace černých uhlí kódovanými čísly 

44 1301 Odběr a úprava vzorků uhlí 

44 1351 Stanovení prchavé hořlaviny černých uhlí 

44 1352 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti i tuhých paliv 
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44 1373 Stanovení indexu puchnutí 

44 1377 Stanovení obsahu vody v uhlí 

44 1378 Stanovení popela v uhlí 

44 1345 Mikropetrografický rozbor černých uhlí 

44 1346 Stanovení střední světelné odraznosti a typů černých uhlí [10]. 

2.11 Laboratorní rozbory 

Kvalita koksovací vsázky závisí na kvalitě jednotlivých druhů uhlí, jejich poměru 

v koksovací vsázce a přesnosti jejich dávkování. 

Kvalita dodávaných uhlí je dána obchodními dohodami s dodavateli. Kontrolu správnosti 

odběru obchodních vzorků dodavateli provádí TJv-vstup. 

Uhlí dodávané vagony je pro kontrolní analýzy vzorkováno na pásech automatickým 

vzorkovačem. 

TJv-vstup provádí soustavně srovnávání analýz vzorků obchodních a z pásů. Při rozdílech 

větších než dovolují obchodní dohody, vyvolává TJv-vstup, náhradní kontrolní vzorkování. 

U dodávek uhlí, které neodpovídají kvalitě podle obchodních dohod, se vyžadují příslušné 

penále a provádí se odpočty cen. 

K posouzení průběhu výroby uhelné vsázky a k včasnému rozpoznání odchylek se 

předběžně sledují tyto hlavní měřené údaje, viz tabulka 2.11 [10]. 
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Druh 

vzorku 

Místo 

odběru 

vzorku 

Četnost 

odběru 

Stanovení 

ve vzorku 

Provoz Poznámka 

dodávky doprav. 

Pásy 

vzorkovač 

vzorkovač 

každých 7 

min 

W
r
t , A

d
, SI, 

V
daf

, 

dilatace 

TJv Oddělení pro každý druh uhlí 

druh. 

Zásobník 

mleté uhlí 

doprav. 

Pásy 

vzorkovač 

vzorkovač 

každých 9 

min 

třídící 

zkouška 

W
r
t, A

d
 

TJv Jednou týdně k ověření kvality 

mletí žirného a plynového uhlí 

na jednotlivých mlýnech 

koksovací 

vsázka 

doprav. 

Pásy 

vzorkovač 

vzorkovač 

každých 9 

min 

třídící 

zkouška 

Wrt, Ad, 

V
daf

, .. Ø/24 

h pro 

každou věž 

TJv směnově z Ø vzorku pro 

každou věž 

Tabulka 2.11–Tabulka k posouzení průběhu výroby uhelné vsázky                                [10]                                                
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3 Koksochemická výroba 

3.1 Karbonizace černého uhlí 

Karbonizace uhlí je pyrolytický rozklad uhelné hmoty bez přístupu vzduchu, při které 

vzniká tuhý karbonizační zbytek (koks nebo polokoks), kapalná složka (karbonizační dehet 

a karbonizační voda) a plynná složka (karbonizační plyn). Při postupném zvyšování teploty 

se uhlí nejprve vysušuje. Při teplotách do 150 °C se vypaří hydroskopická voda. A při 

vyšších teplotách krystalová voda popelovin. Při teplotách asi 250 až 300 °C dochází 

k prvnímu rozkladu uhelné hmoty za vzniku oxidu uhličitého, vody a sirovodíku, následně 

se odštěpuje oxid uhelnatý, metan a jiné uhlovodíky. Při teplotách 300 až 400 °C nastává 

větší rozklad uhelné hmoty. Při teplotách 350 až 450 °C se dostává uhlí do plastického 

stavu, jehož počátek leží tím výše, čím je uhlí více prouhelněno. Při 500 °C je ukončeno 

odštěpování kapalných produktů vznikem polokoksu, který obsahuje velké množství 

vodíku, kyslíku, dusíku, které se odstraní při dalším zvyšováním teploty. Při konečné 

teplotě 1000 až 1100 °C, obsahuje hořlavina koksu obvykle 0,5 % vodíku, okolo 1 % 

kyslíku, malé procento síry, fosforu a dusíku a asi 96 % uhlíku. Zplodiny rozkladu 

hořlaviny vzniklé při koksování (vodní, dehtové páry a plyny) jsou odváděny stoupačkou 

do předlohy k dalšímu zpracování. Po ukončení koksování je koks z pece vytlačen a 

chlazen vodou. 

Pro tvorbu koksu je nejdůležitější tepelná oblast od 350 do 500 °C, protože se v této 

oblasti tvoří plastické pásmo a uhelná hmota přechází v polokoks.  

Podle teploty při karbonizaci rozeznáváme nízkoteplotní karbonizaci, která probíhá kolem 

600°C a vysokoteplotní karbonizaci, která probíhá při 1000°C [7].                  

3.1.1 Nízkoteplotní Karbonizace 

Používá nižší karbonizační teploty, jiné typy pecí, tzn. liší se jakostí výrobků. Účelem 

polokoksování je různá buď získávání polokosu (vedlejší produkt dehet) nebo co 

největšího množství nepřehřátého dehtu (vedlejší produkt polokoks) k dalšímu zpracování.  

[8].                 
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3.1.2 Vysokoteplotní karbonizace 

Hlavním cílem při vysokoteplotní karbonizaci je výroba metalurgického koksu. Z 1 t 

černého uhlí se získává přibližně 0,75 t koksu, 0,035 kg černouhelného dehtu, 0,011 kg 

surového benzolu, 0,0025 kg amoniaku a 370 Nm
3
 koksárenského plynu. Jedná se o 

periodický proces, při kterém je v koksovací komoře od horkých stěn postupně zahřívána 

vrstva mletého černého uhlí. Koksovací komora má tvar úzkého hranolu o délce např. 15 

m, výšce např. 5 m šířce např. 0,4 až 0,5m. Jedna komora pojme až 27 t mletého uhlí a 

doba koksování (prohřívání vrstvy) je zhruba 20 hodin. Jednotlivé koksovací komory se 

střídají s topnými komorami a jsou uspořádány do koksové baterie. Tyto baterie jsou 

vyhřívány buď koksárenským plynem (spotřebuje se ho cca 50 % z vyrobeného množství), 

nebo vysokopecním plynem. Princip spalování topného plynu v topné komoře je ukázán na 

(obr.: 3.1.2). Z vrstvy uhlí při zahřívání nejprve uniká voda. Při teplotě 400 až 600 °C 

přechází uhlí do plastické formy a tvoří se dehet. Dalším zahříváním vzniká polokoks, 

který při zahřívání až na teplotu 1000 °C ztrácí další prchavé podíly a mění se na koks. Po 

skončení koksování se žhavý koks vytlačí z komory výtlačným zařízením do přistaveného 

vozu a vůz se zaveze do hasící věže. Zde se zchladí vodou na 100 °C [7].                   

 

 

 

Obr. 3.1.2 Princip spalování topného plynu v komoře                                                        [7]                  

1 – spalovací komora,  

2 – rekuperátory 
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3.1.3 Vlastnosti a složky černých uhlí 

Pro koksárenský průmysl má význam jen černé uhlí a není tomu jinak i v Třineckých 

železárnách a.s.  

Černé uhlí obsahuje spalnou část – hořlavinu. Rozdělujeme na prchavou hořlavinu, která 

bez přístupu vzduchu uniká při zahřívání a je i významným hodnotícím znakem, protože 

podle množství prchavé hořlaviny také posuzujeme koksovatelnost uhlí. Neprchavá 

hořlavina, je tvořena koksovým zbytkem [9]. 

Popeloviny v uhlí 

Popeloviny uhlí dělíme na: 

 vlastní – je jich málo, do 1% z celkových popelovin. Pochází z rostlinstva a jsou 

rozptýlené v uhelné hmotě. Nedají se obyčejným způsobem (úpravou uhlí) oddělit [6]. 

 cizí – (hlušiny, proplástek) ve vrstvách doprovázejí uhlí, při hlubinné těžbě se 

neodstraní a proto musíme uhlí upravovat. 

Obsah popela stanovuje celkové množství popelovin, který zbude po spálení vzorku uhlí 

na vzduchu. Pro možnost porovnání obsahu popela různě vlhkých uhlí se popel uvádí 

v suchém uhlí [8].   

Stupeň prouhelnění 

Obsah prchavých látek v hořlavině ( V
daf

), zjišťuje se měřením odraznosti vintrinitu . Čím 

větší obsah V
daf

, tím je uhlí méně prouhelněné. [9]. 

Pertografické složení uhlí 

Mikroskopickým zkoumáním uhlí zjišťujeme, že uhelná hmota je tvořena 

makroskopickými odlišnými částicemi, které mají různé fyzikální vlastnosti. Macerálovým 

rozborem pomocí mikroskopu se dělí několik petrografických druhů (macerálů), tvořících 

tři základní skupiny (vintrit, exinit, intertinit), které se dále dělí na podskupiny. 

Dlepřevládající složky rozdělujeme uhlí podle koksovatelnosti: 
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vintrit - lesklé uhlí, lasturovitého lomu, málo drobivé a silně odrážející světlo, 

klarit – pololesklé uhlí, hranolovitého lomu, málo drobivé, 

klaritodurit – páskové uhlí z obou složek (bývá nejrozšířenější), 

durit – matné uhlí, lasturovitého a zrnitého lomu pevné, tvrdé, 

fuzit – vláknité uhlí, lehce se otírající, podobné dřevnému uhlí [8]. 

Koksovatelnost 

Prvotřídní koksovatelnost je u vitritu a postupně klesá dle výše uvedeného pořadí, takže 

fuzit jenekoksovatelný.Stupeň prouhelnění hraje důležitou roli při koksovatelnosti. 

Ostravskokarvinské uhlí mají velké podíly vitritu a jen nepatrné množství fritu - jsou velmi 

dobře koksovatelné. Přechodem některých dolů karvinské oblasti na těžbu tzv. sedlových 

slojí zvyšuje se obsah fuzitických složek (internitu) a zhoršuje se koksovatelnost [9]. 

Plasticita a spékavost 

Spékavost –  pevně spečený koks. Je výsledkem dějů probíhajících v rozmezí teplot 350 

až 500 °C. Předpoklad spékavosti je plasticita uhlí. Mnohé složky uhlí měknou nebo tají, 

když jsou zahřívány a tím smáčí netající složky. Rozemleté uhlí, při koksování, přechází 

do polotuhého plastického stavu a tvoří více nebo méně stejnorodou taveninu. Zvyšováním 

teploty tavenina tuhne a vytvoří spečený polokoks, jehož dalším odplyňováním vznikne 

koks.  V rozmezí 350 až 500 °C se projevuje plasticita. Čím je širší plastické pásmo, tím 

má uhlí větší spékavost, protože uhelná hmota má více času k protavení. 

Koks 

je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze 

kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách 

nad 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, lehké oleje a svítiplyn. 

Provoz na výrobu koksu se nazývá koksárna nebo taky koksovna, proces jeho výroby se 

nazývá karbonizace [8]. 
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Koksárenský plyn 

Je směs plynů vznikající při koksování černého uhlí. Pro další využití je nutno ho vyčistit, 

přičemž se odstraňují např. dehet, benzol, sulfan, naftalen a amoniak. Jedná se o hořlavý 

plyn charakteristického zápachu. Obsahuje mj. vodík (až 60 %), metan a oxid uhelnatý (až 

10 %). Vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého je jedovatý. Kromě použití jako zdroje 

vodíku se koksárenský plyn používá také pro spalování. Obdobou koksárenského plynu je 

svítiplyn, který se získává převážně tlakovým zplyňováním hnědého uhlí kyslíkem a vodní 

parou [8]. 

3.2 Koksovací baterie 

3.2.1 Baterie s pěchovacím provozem 

Provoz s pěchovanou vsázkou spočívá v pěchování uhelného hranolu vedle baterie a vsune 

se do komory ze strany. Zařízení k pěchování je spojeno s výtlačným strojem, 

projíždějícím vedle baterie. Uhlí se nasypává z uhelné věže, která je umístěna mimo osu 

baterie. Zjednodušené schéma baterie viz. příloha. Pěchováním se dosáhne zhuštění vsázky 

sypnou hustotou až na 1 000 kg suchého uhlí v 1 m
3
. Pěchování zlepšuje jakost uhlí [9]. 

3.2.2 Výtlačný a pěchovací stroj 

Při provozu s pěchovanou vsázkou je výtlačný stroj spojen v jeden celek se zařízením pro 

pěchování uhlí a vsazením do komory [9]. 

3.2.3 Koksovací baterie 

Baterie mají horizontální koksovací komory, jsou vytápěny směsným plynem na základě 

regeneračního systému a jsou zařízeny k zachování chemických produktů koksování. 

Hlavní část koksárenské baterie jsou koksovací pece skládající se z koksovacích komor, 

topných stěn a regenerátorů, kouřové kanály komín a základy.Vnitřní část baterie 

vzhledem k vysokým teplotám, je ze žáruvzdorného materiálu. K baterii patří další 

aparatury pro vytápění: topné armatury, měnící vrátek; aparatury pro odvod koksárenského 

plynu: stoupačky a předloha [9]. 
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Koksovací komora 

Koksovací proces probíhá v koksovacích komorách, které jsou základní části baterie. 

Koksovací místo komory je ohraničeno dvěma topnými stěnami, podlahou, klenbou a 

dveřmi na obou stranách. Výkon baterie závisí na rozměrech koksovacích komor čili na 

šířce, výšce a délce [8]. 

3.2.4 Vodící vůz 

Vodící vůz jezdí na plošině podél koksové strany baterie; doprovází vytlačený koksový 

hranol přes plošinu na hasicí vůz a slouží ke snímání dveří komor.  

Vodící koš doprovází koksový hranol. Je z plochéoceli vzdálené od sebe asi 50 mm, aby se 

koš nezahřál. Po odstavení dveří se koš přemístí k rámu komory. Ve spod košeje žlab 

s hrubými litinovými vložkami, po němž se sune koks. Aby koš pří vytlačení koksu neujel, 

musí být zajištěn záchytem, který je ovládaný pákou z velína. 

Snímač dveří je na vodícím voze stejný jako snímač dveří na výtlačném stroji. 

Vodící vozy mají zvedací pracovní plošinu s hydraulickým pohonem ovládaným z plošiny. 

Z plošiny lze snadno čistit dveře, opravovat a regulovat těsnící lišty na dveřích.  

Při vytlačování nedozrálého koksu uniká na strojové straně do ovzduší jemný koksový 

prach a případné plyny [8,9]. 

3.2.5 Hasicí vůz 

Žhavý koks, vytlačený z komory přes vodící vůz, padá do hasicího vozu, který zaveze 

elektrická lokomotiva pod hasící věž, kde se okamžitě koks hasí vodní sprchou. 

Konstrukce vozu je mohutná, neboť vůz s žhavým koksem se polévá horkou vodou 

s agresivními účinky. Uhašený koks se vysype na šikmou koksovou rampu, jež má dole 

uzávěry. 

Hasicí vůz má nepohyblivou plošinu skloněnou v úhlu asi 28° a uzavřenou dveřmi, které se 

otevírají pneumaticky. Po otevření dveří se koks z vozu vysype [8,9]. 
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3.2.6 Hasící věž 

Žhavý koks se hasí vodou v hasící věži, v níž jsou nad celou plochou vozu vodní sprchy. 

Jako sprchy se někde používají trubky s otvory, pod nimiž jsou úhelníky, kde se voda 

rozstřikuje. 

Proud hasicí vody pro lepší rozdělení a tím snížení množství vody pro hašení i v koksu se 

zavádějí vhodně konstruované trysky. Při hašení je zapotřebí vyššího tlaku vody, který se 

dociluje čerpadlem. 

Vhodnou kombinaci nízkotlakého a tlakového hašení je tzv. fázové hašení. V první fázi se 

hasí sprchami a dohašování se provádí tryskami. Tímto způsobem snižujeme obsah vody 

v koksu až o 2%. 

Hasící věž je nad sprchami zúžena a tvoří komín, kterým se odvádí vznikající pára, aby 

neobtěžovala pracoviště. V horní části komína jsou žaluzie, na nichž se nárazem a změnou 

pohybu odlučuje z páry část jemného koksového prachu, který je při hašení párou strháván 

v okolí věže. Žaluzie zmenšuje tahový účinek komína, čímž se musí při konstrukci věže 

počítat. 

Voda se do sprch přivádí z nádrží umístěných na plošině hasící věže ve výšce 15 m, přes 

hasicí ventil ovládaný pneumaticky. Po příjezdu vozu s žhavým koksem pod věž, se 

otevírá automaticky přívod vody na přesně nastavenou dobu - rozmezí 60 až 120 sekund. 

Pojezd vozu je tudíž blokován po dobu hašení. Odkapání největšího podílu vody trvá asi 3 

minuty. Čerpadly se automaticky doplňuje voda. 

Potřebné množství vody k uhašení 1 t koksu je 1,2 až 1,4 m
3
. Odpařováním se ztrácí asi 0,6 

m
3
 vody, která se musí doplňovat. Zbývající množství vody odtéká se strženým koksovým 

prachem prachovým kanálkem do usazovacích nádrží. Z poslední nádrže se vyčeřená voda 

čerpá znovu do nádrží k hašení. Voda obsahuje jemný prach a rozpuštěné korozivní látky. 

V nádržích se usazuje koksový prach, který se pravidelně vybírá pojízdným drapákem, a 

nakládá se do vagonů. Koksového prachu je asi 0,3% z celé výroby koksu [8,9]. 
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3.2.7 Koksová rampa 

Uhašený a odkapaný koks, ale stále teplý se vysype z hasicího vozu na koksovou rampu, 

kde se z koksu odpařuje vlhkost a koks se dochlazuje. Rampa též umožňuje další plynulou 

dopravu koksu k třídění. [8,9] 
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4 Chemická část koksovny 

4.1 Primární chladič surového plynu 

Slouží k primárnímu ochlazení surového koksárenského plynu a ke kondenzaci velké části 

unášených složek plynu (voda, dehet, naftalen). Primární chladič je zapojen na vstupu 

surového koksárenského plynu do chemické části koksoven. Zapojení chemické části viz, 

příloha. 

Primární chladič je tvořen sekcemi vodorovných trubkových svazků propojenými do série 

nebo i více okruhů (obr.: 4.1), těmito sekcemi proudí chladící voda o teplotě cca 25 °C a 

nepřímo ochlazuje proudící surový koksárenský plyn z teploty cca 80 °C na teplotu cca 50 

°C. 

Konstrukce primárních chladičů umožňuje čištění vnitřního povrchu trubek. Upořádání 

hladících trubek umožňuje dosažení vyšší turbulence proudění plynu a vyššího součinitele 

přenosu tepla. 

Primární chladič je nejčastěji vyroben z uhlíkaté oceli. Teploměrné trubky jsou žárově 

pozinkovány nebo mohou být i v nerezovém provedení [11]. 

 

obr.: 4.1 Primární chladič surového plynu                                                                    [11] 
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Představitel primárního chladiče výkonu 30.000 Nm
3
/hod koksárenského plynu je aparát o 

půdorysovém rozměru 3,2 x 3,8 m výšce 22 m a výměnné ploše 3.700 m
2
, instalovaný 

koksovně TŽ Třinec [11]. 

4.2 Koncový chladič koksárenského plynu 

Koncový chladič slouží ke konečnému ochlazení koksárenského plynu a vyorání 

posledních zbytku naftalenu. Je zapojen na výstupu koksárenského plynu u chemické části 

koksoven za jednotkou odčpavkování a odsíření koksárenského plynu. Při ochlazení 

koksárenského plynu dochází i k předčištění plynu. 

Koncový chladič je tvořen dvěma sekcemi – sekce chlazení koksárenského plynu přímým 

sprchováním vodou a sekce odlučování kapalných složek. 

Představitelem koncového chladiče výkonu 45.000 Nm
3
/hod koksárenského plynu je 

aparát o průměru 5m, výšce 28m [11]. 

4.3 Benzolka 

Konečné chlazení plynu, vypírání benzolu, destilací výrobu surového benzolu a popř. i 

naftalenu [9]. 

4.4 Odháněč benzolu 

Odháněč benzolu slouží k získávání benzolu z pracího oleje. Benzolové uhlovodíky se 

z pracího oleje vyvařují pomocí přímé stripovací páry. 

Ve spod kolony odchází odehnaný prací olej s obsahem cca 0,3% hm. zbytkového benzolu, 

tento je vracen zpět do průběhu a z horní části kolony odchází směs vodní páry a páry 

benzolu (obr. 4.4). Cílem děje je dosažení maximální hodnoty odehnaného benzolu s 

minimální vlhkosti a obsahem naftalenu. 
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Odlučovač benzolu je zařízení kolonového typu, opatřený patry různého typu, ve kterých 

dochází k oddělení par benzolu z kapalné fáze pracovního oleje pomoci stripovací páry 

[11]. 

 

obr.: 4.4 Odháněč benzolu                                                                                            [11] 

Představitelem odháněče benzolu o výkonu 80 m
3
/hod pracího oleje je aparát o průměru 

1,4 m a výšce 13,2 m instalovaný v koksovně Třineckých železáren [11]. 

4.5 Hrubý odlučovač dehtových kalů 

 Na vstupu zpracování dehtových kondenzátů je začleněn hrubý odlučovač dehtových kalů 

a slouží k izolaci hrubých dehtových kalů a pevných části z dehtových kondenzátů. 

Hrubý odlučovač dehtových kalů je tvořen obdélníkovou půdorysovou konstrukci sběrné 

vany, (obr.: 4.5) ve kterém dochází k postupné sedimentaci hrubých dehtových kalů. 

Dehtové kaly a další usazeniny jsou z odlučovače vynášeny mohutným hrablovým 

dopravníkem. 

javascript:window.close()
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Představitelem hrubého odlučovače dehtových kalů o výkonu 180 t/hod dehtových 

kondenzátů je aparát o rozměrech 3 x 2,9 x 17 m, hmotnost 35 tun [11]. 

 

obr.: 4.5 Schéma hrubého odlučovače dehtových kalů                                                  [11] 

 

4.6 Rozdělovač dehtových kondenzátů 

Rozdělovač dehtových kondenzátů zpracovává kondenzáty a slouží k rozdělení dehtových 

kondenzátů na dehet a čpavkovou vodu. 

Rozdělovač dehtových kondenzátů tvoří velkoobjemová vertikální válcová nádrž opatřená 

kuželovým dnem a zařízením pro automatický odtah rozdělovacích fází (obr.: 4.6.). 
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obr.: 4.6 Schéma rozdělovače dehtových kondenzátů                                                   [11] 

Představitelem rozdělovač dehtových kondenzátů o výkonu 180 t/ho dehtových 

kondenzátů je aparát o průměru 15m a výšce 12 m [11]. 

4.7 Hermetizace chemické části koksoven 

Režim hermetizace, slouží k zamezení emisí benzenu, naftalenu a dalších sloučenin ze 

zařízení koksovny do okolí ovzduší a plnit tak ekologické limity stanovené národními a 

regionálními předpisy. 

Systém hermetizace tvoří několik nezávislých sběrných smyček, kde je doprava výparů 

zajišťována vytěsňovacím plynem (čistý koksárenský plyn nebo dusík) se stanoveným 

tlakovým rozdílem podél celé délky sběrných smyček. Všechny nádoby, nádrže, těsnící 

uzávěry, jímky, ventilace a odpady jsou hermeticky utěsněny a unikající výpary jsou 

svedeny do uzavřené smyčky sběrače hermetizace (obr.:4.8). Tímto způsobem je převážná 

část emisí benzenu a naftalenu zachycena a dále likvidována spálením společně 

s koksárenským plynem pro ohřev koksárenských baterií nebo v elektrárně pro výrobu 

elektrické energie. 

Systém hermetizace je vhodný z hlediska okolí a jeho provoz a údržba je náročná. Za 

předpokladu provádění jednoduché pravidelné údržby, je systém schopen dlouhodobého 

bezporuchového provozu [11]. 
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obr.: 4.8 Schéma hermetizace chemické části koksovny                                                [11] 

4.8 Čpavkárna 

Čpavek se získává z plynu i čpavkové vody a zpracovává dosud na síran amonný. 

Připravuje se získávání síry a výroba tekutého čpavku, případně jeho likvidace [8,9]. 
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5 Závěr 

Základním úkolem střediska uhelné služby je příprava uhelné vsázky pro koksárenské 

baterie. Cílem technologie úpravy uhlí je dosáhnout 90 % vsázky po 3mm, což je žádoucí 

pro pěchovaný provoz. Karbonizace černého uhlí, znamená ohřev uhlí na teplotu 1000°C 

bez přístupu vzduchu. Vzniklý koks zásobuje ze dvou třetin vysoké pece v Třineckých 

železárnách, tudíž je snaha maximalizovat vlastnosti koksu pro potřeby vysoké pece. 

Nejdůležitější část koksárenského pochodu se odehrává v karbonizační baterii, kde dochází 

k nedokonalému spalování: 2CO + O2 → CO. Mimo oxid uhelnatý vzniká vodík, metan a 

směs uhlovodíků. V případě vypouštění koksárenského plynu do atmosféry by docházelo 

k značným energetickým ztrátám a ekologickému zatížení. V této fázi má velký význam 

technologie recyklace odpadů a maximální využití energetické stránky koksárenského 

plynu. Koksárenský plyn se používá zpětně k vyhřívání koksárenských baterií cca 50% a 

dále např. v hutích k vyhřívání pecí (kroková pec). K maximálnímu využití koksárenského 

plynu se využívá aparátu koksochemie. Mimo energetického využití se z koksárenského 

plynu získává dehet, benzol, naftalen, amoniak.  

Výroba vysokopecního koksu pro výrobu surového železa a následné oceli je v dnešní 

době stále aktuální. Nicméně surové železo lze získat i jinými způsoby, kde koks 

nefiguruje. V tomto případě by však koks neztratil zcela svůj účel, protože je nedílnou 

součástí výroby mnoha dalších produktů. 
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8 Příloha 

Číslo. 1. Zjednodušené schéma koksovny Třinecké železárny a.s. 

 

 

 


