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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Wandrol J. Návrh měřící techniky pro diagnostiku emisí z procesu mokrého hašení koksu 
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Katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013, 

53 stran, diplomová práce, vedoucí doc.Ing.Bohumír Čech 

 Diplomová práce se zabývá návrhem měřící techniky pro diagnostiku emisí z procesu 

mokrého hašení koksu. V úvodu je popsán koksovací proces. Následuje popis problematiky 

měření koncentrace vybraných plynných a tuhých složek. Dále pak jednotlivé návrhy sond. 

Vyhodnocení provedených měření. Nové metody snižování emisí. V závěru zhodnocení 

dosažených výsledků. Výkresová dokumentace představuje návrhy sond a sestavu hasící věže. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

WANDROL, J.:Design Techniques for Measuring Emissions From Diagnosing the Wet Coke 

Quenching. Ostrava, Department of Power Engineering – 361 VŠB-TU,2013, 

53 pages, The graduateship work, supervisit: doc.Dr.Ing.Bohumír Čech 

Thesis deal with design techniques for measuring Emissions from diagnosing the wet coke 

quenching. In introduction are subscribed coking process. Follows description of 

measurement of concentrations of selected gaseous and particulate components. Then 

proposals measuring of probes. Results of measuring Emissions. New methods of reducing 

emissions.At last evaluation of results. Graphic documentation of measuring of probes and 

assembly of Quenching tower. 
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Seznam použitého značení 
TN   [  K  ]   Normální teplota 

Vc   [m3]   Objem vlhkého plynu za podmínek v potrubí 

VcN   [m3]   Objem vlhkého plynu za normálních podmínek 

VcSN   [m3]   Objem suchého plynu za normálních podmínek 

mk   [ kg ]   hmotnost kondenzátu 

pa   [Pa ]   atmosférický tlak 

pk   [ Pa ]    absolutní tlak v kondenzátoru 

ps   [ Pa ]   absolutní tlak v potrubí 

pp(tk)“   [ Pa ]    parciální tlak syté vodní páry při teplotě  

      kondenzátoru 

pN   [Pa ]   Normální tlak  

pp(tk)“   [ Pa ]    parciální tlak syté vodní páry při teplotě  

      kondenzátoru 

tc   [ oC ]   teplota plynu na plynoměru 

ts   [ oC ]   teplota plynu v potrubí 

ρwN   [ kg.m-3 ]   hustota vodní páry za normálních podmínek  

H2O(l)   [kg.m-3]   e hustota vody v kapalné fázi 
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1. Úvod 
Ve své diplomové práci se budu zabývat obecnými úvodem do problematiky koksování, 

přes způsoby hašení koksu, až k problematice měření emisí a návrhu měřící techniky pro 

měření hmotového toku a složení vzdušiny na výstupu z chladící věže mokrého hašení na 

koksové baterii KB7 a KB8 v Koksovně Svoboda 

Na základě požadavku pro „Optimalizace technologie mokrého hašení koksu na hasící 

věži KB pro dosažení limitu 50g/t hašeného koksu“  byla ve dnech 1.- 4.10.2012, na hasicí 

věži, v Koksovně Svoboda provedena tato měření: 

 Měření objemového toku vzdušiny v průběhu hašení 

 Měření koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic v průběhu hašení 

 Měření teplotního pole v průběhu hašení 

 Měření rychlostního pole v průběhu hašení  

 Měření měrných emisí v průběhu hašení 

 

Cílem měření bylo zjištění požadovaných hodnot před instalací vestaveb do útrob zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2.Koksovací proces [1´] 

2.1.Princip koksování 

 Pyrolýza uhlí znamená zahřívání uhlí v neoxidační atmosféře za tvorby plynů, kapalin 

a pevných zbytků (dřevěné uhlí při pyrolýze dřeva, nebo koks). 

 Pyrolýza uhlí při vysoké teplotě se nazývá karbonizace. Při tomto procesu je teplota 

spalných plynů běžně 1150 až 1350 °C při nepřímém zahřívání uhlí až 1000-1100° C po dobu 

14 až 24 hod. Tímto pochodem vzniká vysokopecní a slévárenský koks. Koks je prvořadým 

redukčním činidlem ve vysokých pecích a nemůže být úplně nahrazen jinými palivy jako 

např. uhlím. Koks funguje jednak jako nosný materiál, jednak jako výplňový materiál, kterým 

plyn cirkuluje ve sloupci vsázky. 

 Na koks se mohou konvertovat pouze některé druhy uhlí, příkladně koksovatelné nebo 

bituminosní, s vlastnostmi správného slinování a pokud jde o rudy, některé druhy se mohou 

přimísit, aby se zlepšila produktivita vysokopecního procesu a prodloužila doba životnosti 

koksové baterie atd. 

2.2.Používané postupy a techniky 

 V roce 1940 byl vyvinut základní prototyp moderních koksovacích pecí. Pece byly asi 

12 m dlouhé, 4 m vysoké a 0,5 m široké, vybavené na obou stranách dveřmi. Přívod vzduchu 

se předehříval horkým vystupujícím plynem. 

 Rekuperace odpadního tepla umožnila vyšší teploty a zvýšila rychlost koksování. Od 

roku 1940 se proces mechanizoval a zdokonalily se konstrukční materiály bez významných 

projektových úprav. Současné soustavy mohou obsahovat až 60 komor o rozměrech 14 m 

délky a 6 m výšky. 

 S ohledem na přenos tepla byla šířka ponechána v rozmezí 0,3 - 0,6 m. 

 Každá pec v baterii obsáhne až 30 t uhlí. Nicméně v dnešní době postavené koksovny 

dále zvětšily rozměry. Např. komory nové koksovny Kaiserstuhl, které byly uvedeny do 

provozu na konci roku 1992 jsou 18 m dlouhé, 7,6 m vysoké a 0,61 m široké a pojmou cca 65 

t uhlí . 

 Rozvoj se v současné době zaměřuje zejména na minimalizaci emisí z procesu a 

zlepšení pracovních podmínek u provozovatelů.Proces koksování lze rozdělit na : 

 manipulaci s uhlím 

 bateriové procesy (vsazování uhlí, zahřívání /žhnutí, koksování, vytlačování koksu, 

hašení koksu) 

 manipulaci s koksem a přípravu 

 jímání a úpravu koksárenského plynu a rekuperaci vedlejších produktů 
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 K jasnějšímu pochopení úpravy odpadní vody jsou popsány průtoky vody koksovnou. 

 Zjednodušené schéma celé soustavy pochodů a procesů potřebných k výrobě koksu je 

znázorněno na obr.1 

 

Obrázek 1 zjednodušená soustava pochodů [1´] 

2.2.1. Manipulace s uhlím 

Manipulace s uhlím zahrnuje následující etapy : 

 vyklápění uhlí: uhlí se vyklopí z lodí nebo vlaků na přepravní systém nebo na 

složiště. Používají se obvykle velké jeřáby s drapáky 

 skládka uhlí: koksovny jsou běžně spojeny s velkou plochou uhelných skládek 

 přeprava uhlí: musí se počítat s přepravou uhlí dopravníky, možnými 

přepravními uzly mimo budovy a přepravu po silnicích 

 příprava uhlí: přípravou uhlí se rozumí promíchávání ve vrstvách, míšení v 

zásobnících a drcení 

 během mísícího procesu se mohou přidávat také látky k recyklaci, jako 

například dehet 

 zavážení uhelné věže 

 obsazování zavážecích vozů 
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2.2.2.Procesy v koksovacích komorách baterie 

Operace v komorách koksové baterie zahrnují : 

 zavážení uhlí 

 ohřívání /zapálení komor 

 koksování 

 vytlačování koksu 

 hašení koksu 

 

 

Obrázek 2 Schéma baterie [1´] 

2.2.2.1 Zavážení uhlí 

 Pro zavážení koksovacích komor práškovým uhlím (70-85 % pod 3 mm) zavážecími 

otvory existuje několik technik. Nejběžnější technikou je gravitační zavážení zavážecími 

vozy. To může být nepřetržité, postupné nebo etapové pomocí regulované rychlosti 

vodorovného šroubového podavače nebo točen. 

 Další systémy jsou možné rovněž. Bez ohledu na systém se přísun uhlí musí provádět 

za regulace. Pro všechny tyto systémy se uvádějí obecná opatření. Účelem těchto opatření je 

dosáhnout "bezdýmého" zavážení (zavážení s omezenými emisemi). 

 Zavážení potrubím nebo pěchovaného zavážení se používá vzácně. Pojetí a geometrie 

zavážecích otvorů a systémů jsou velmi důležitým prvkem při snižování emisí ze zavážení. 
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Obrázek 3 schéma zavážení koksovací komory [1´] 

2.2.2.2.Zapalování a ohřev komor 

 Jednotlivé koksovací komory jsou odděleny vyhřívanými stěnami. Ty obsahují určitý 

počet topných kanálků s tryskami pro dodávané palivo a s jednou nebo více boxy pro přívod 

vzduchu v závislosti na výšce stěny koksovací pece. Průměrná teplota vezděné trysky 

charakteristické pro provoz vyhřívání spalinami se obvykle pohybuje mezi 1150 a 1350 ° C. 

 Obvykle se jako paliva používá vyčištěného koksárenského plynu, ale může se rovněž 

použít i dalších plynů jako (obohaceného) vysokopecního plynu. 

 Aby se zlepšila energetická účinnost, jsou vpravo pod pecemi umístěny regenerátory 

pro výměnu tepla z kouřových plynů se spalovacím vzduchem nebo vysokopecním plynem.  
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Obrázek 4 schematický diagram systému ohřívání koksovací pece [1´] 

2.2.2.3.Koksování 

 Proces karbonizace začíná bezprostředně po zavážce uhlím. Odchází plyn a vlhkost, 

která je okolo 8-11 % vsazeného uhlí. Tento surový koksárenský plyn se vyfukuje 

stoupačkami do hlavního sběrného vedení. Vysoká výhřevnost tohoto plynu znamená, že se 

může po vyčištění použít jako palivo (např. pro ohřev baterie). 

 Uhlí se zahřívá vlivem vyhřívacího / spalovacího systému popsaného výše a zůstává v 

koksovací peci dokud střed uhelné vsázky nedosáhne teploty 1000 – 1100 ° C. 

Koksovací proces je ukončen v závislosti na šířce pece a podmínkách vyhřívání po 14-24 

hodinách. 



11 
 

 

Obrázek 5 schéma koksovací komory [1´] 

2.3. Hašení koksu 
Základní metody: 

 - Mokré hašení 

 - Suché hašení 

2.3.1 Suché hašení 

 V ČR prakticky nevyužívané.  

 Způsoby suchého hašení: 

 1. Zásobníkové typy suchého hašení koksu, při kterých jsou žhavým koksem plněny 

zásobníky obsahu 500-800 t. Po uzavření je koks chlazen inetními plyny 

 2. Komorové typy , koks vytlačen do nádoby, která je nesena speciálním vozem , kterým je 

prováděna manipulace s nádobou. Nádoba je zasouvána do chladící komory, kde je koks po 

uzavření chlazen inertními plyny 

3. Plamencové typy, využívají se pouze pro malé výkony, Nádoba se žhavým koksem je 

zasunuta přímo do plamence speciálního kotle a po uzavření je chlazen inertními plyny, které 

převádějí teplo koksu na kotelní jednotku. 
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2.3.2. Mokré hašení 

Základní typy: 

 1. Hašení koksu s přívodem vody shora – zvané sprchové hašení, což je základní 

systém hašení. Přitom voda nejprve hasí horní vrstvy koksu a pak nižší. Aby  zbytečně nebyla 

vlhkost vysoká, je nutná výška koksu v hasicím voze 0,8 - 1 m a hasicí vůz musí být 

dostatečně dlouhý. Přitom se vyžaduje vysoké množství vody na hašení a delší čas hašení. 

Koks má různou vlhkost. 

 2. Hašení s přívodem vody zdola do vrstvy koksu v množství, aby zaplnila prostor 

mezi jednotlivými kousky koksu. Vznikající vodní pára hasí vyšší vrstvy koksu. Voda je 

přiváděna zespodu systémem rozváděcích kanálů, které jsou zásobovány z hasicí věže přes 

jednu nebo dvě kapsy. Po krátké době je přebytek vody vypuštěný klapami. Je to důležité, aby 

se značně nesnížila teplota povrchu koksu a vyplnění pórů vodou. Vnitřek koksu musí být 

natolik horký, aby mohlo dojít k úplnému odpaření vody na rampě z vnitřní vrstvy. Při hašení 

náhle vznikají velká množství vodního plynu a vodní páry, protlačují se nahoru a působí velké 

rychlosti a vymršťování kousků koksu, které se chovají jako kapalina. Tento způsob vyžaduje 

zvětšení rozměrů hasicí věže a speciální konstrukce hasicího vozu, což činí tento způsob 

nákladnějším než způsob sprchový. Umožňuje ale v krátké době hašení koksu ve vrstvě do 

3,5 m, a to v případě použití jednobodového hasicího vozu a při zavedení automatizace všech 

technologických operací na bateriích. Tento druh hašení, ekologicky šetrný pro vysokou tonáž 

vytlačeného koksu, je zaveden na koksovně v Duisburgu, Kaiserstuhl III a Preussag-

Salzgitter. 

 3. Tlakové hašení vodou v hermeticky uzavřeném hasicím voze obsahuje stacionární 

hasicí zařízení, kryty a dva boční komíny odvádějící exhalace. Voda pro hašení je přiváděna 

pružnými potrubími do krytu. Po příjezdu hasicího vozu pod hasicí zařízení následuje uložení 

krytu na kontejner s koksem a jeho zabezpečení. Současně kanály odvádějící páru jsou 

spojeny s komíny. Následuje hašení – přítok vody z velkého množství drobných trysek. Při 

procesu se vytváří tlak, proudy páry a vody směřují dokola a hasí níže položené vrstvy koksu. 

Přebytek páry se protlačuje vně přes parní komory. Velké množství trysek a vytvořený tlak 

umožňují rovnoměrné hašení koksu. Plyny a páry odcházející ven se odprašují ve dvou 

cyklónech. Tato zařízení pracují mimo jiné u firmy Pont a Mousson ve Francii a Bejing Coke 

a Chemical Works v Číně na základě výzkumu EBV firmy Hartung und Kuhn na koksovně 

Erin v SRN v roce 1978. 
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 Největším zdrojem exhalací v koksochemii jsou koksárenské baterie, odkud pochází 

80-95% celkových emisí prachu a plynu, z toho : z otopu baterií cca 45%, mokrého hašení 

koksu 20%, koksování uhelné vsázky cca 15%. Zařízení mokrého hašení koksu (otevřené 

hasicí věže) emituje řadu škodlivin, a to hlavně prach, SO2, H2S, amoniak, polyaromatické 

uhlovodíky. Toxické plyny a páry z hašení jsou příčinou rychlé koroze ocelových konstrukcí, 

ničí rostlinstvo a zemědělské plodiny, znečišťují povrchové zdroje vody, vyvolávají alergie a 

choroby u lidí. Mokré hašení spotřebuje 1,4 – 1,6 m3 vody/t koksu (teoretická spotřeba je 0,4 

m3/t), doba hašení žhavého koksu 60-120 sekund. 

 Z tohoto důvodu se začali vyvíjet nové speciální vestavby do hasících věží 

Například:- Hasicí věž s konfuzorně-difuzorními výplněmi 

 

Obrázek 6 Hasicí věž s konfuzorně-difuzorními výplněmi [1] 
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-Hasicí věž se zábranami 

 

Obrázek 7 Hasicí věž se zábranami [1] 
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Schéma hasicí věže s komůrkovou výplní 

 

Obrázek 8 Schéma hasicí věže s komůrkovou výplní [1] 

2.4. Chlazení plynu 
 

 Horký surový pecní plyn vstupuje do stoupaček při teplotě okolo 800 oC. V předloze 

se přímo chladí rozstřikem čpavkové vody na teplotu nasycené páry okolo 80 oC. Potřebné 

množství čpavkové vody dosahuje 2 - 4 m3 /t karbonizovaného uhlí. 

 

 Kapalná fáze, tj. kondensát, se zavádí do děličky vody a dehtu, zatímco plynná fáze se 

vede do primárních chladičů. Kdysi se tyto primární chladiče provozovaly jako otevřené 

systémy. Nyní je častější nepřímé chlazení s uzavřenými chladícími systémy. 

 

 Když je k dispozici dostatečné množství chladící vody a má správnou teplotu, může se 

plyn ochladit na méně než 20 oC, je-li teplota okolního prostředí mírná. 
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 Za těchto podmínek bude kondenzovat většina výše vroucích sloučenin a voda z 

frakce páry plynu. Kapičky a částice se srážejí v následných elektrostatických odlučovačích 

dehtu, předtím než se plyn odsává sacími ventilátory do vypíracího zařízení. Občas jsou 

elektrostatické odlučovače dehtu umístěny v sérii za ventilátory. Sraženina z 

elektroodlučovačů dehtu se rovněž vede do separátoru vody a dehtu. 

 

 Sací ventilátory způsobují kompresi plynu a dokonce jsou-li ventilátory takové, že je 

komprese pouze slabá, nelze růst doprovodné teploty přejít s ohledem na podmínky 

následného pochodu. Proto je využití tak zvaných koncových chladičů zcela zásadní. 

 

 Koncové chladiče mohou být nepřímé nebo přímé, u nichž se chladící vody používá k 

absorbci nečistot z koksárenského plynu. Následně se na konci chladícího cyklu, během 

vratného chladícího proudu, při využití přirozeného tahu nebo ventilátorových chladičů, 

nevyhnutelně tvoří emise. 

 

 Proto se obvykle dává přednost koncovému chlazení v uzavřených systémech i když 

jsou v některých závodech ještě v provozu cykly otevřené. 

 

2.5. Odsiřování koksárenského plynu 
 

Koksárenský plyn obsahuje sirovodík a různé organosírové sloučeniny (CS2, sirouhlík, COS 

oxisulfid, merkaptany atd.). Všechny odsiřovací techniky, které se v současné době používají, 

odstraňují s vysokou účinností zejména sirovodík H2S. Méně efektivní jsou při odstraňování 

organosírových sloučenin. 

 

Komerčně dostupné procesy odsiřování koksárenského plynu se mohou rozdělit do dvou 

kategorií: 

 

1.pochody, které využívají oxidaci za mokra za vzniku elementární síry (So) 

2.pochody, které absorbují a rozkládají sirovodík H2S při následné konverzi na H2SO4 nebo 

elementární síru. 
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 Všechny procesy oxidace za mokra využívají redox katalyzátor, aby usnadnily oxidaci 

H2S za mokra na elementární síru nebo síran. Všechny tyto procesy lze charakterizovat jako 

velmi účinné při odstraňování H2S (až na 2 mg/Nm3), ale mají tu nevýhodu, že produkují 

vysoce kontaminovanou odpadní vodu a /nebo ovzduší, které vyžaduje jako nutnou součást 

procesu úpravárenské zařízení. 

 

 Procesy absorpce a rozkladu lze charakterizovat obecně nižším odstraňováním 

sirovodíku ( 0,5-1 g/Nm3 po vyčištění), ale od té doby, co se do regeneračního systému 

nevnáší vzduch a nepoužívají se žádné toxické katalyzátory, snížily se emise do ovzduší a do 

vody z chemikálií používaných v tomto procesu nebo se zcela eliminovaly. 

 

 Procesy lze provozovat s cílem vyrábět kyselinu sírovou (závody kyseliny sírové), 

nebo elementární síru o velmi vysoké čistotě (Clausův způsob). 

 

 Kombinací společných procesů je vypírací okruh s NH3 / H2S při nízkém tlaku a 

vypírání K2CO3 (proces s uhličitanem ve vakuu ) při vysokém tlaku, spojený s vypírkou BTX 

(benzenu, toluenu, xylenů) buď za nízkého nebo za zvýšeného tlaku. 

 

 Vypírka, kdy se použije potaš při obou tlakových stavech spojená s vymýváním BTX 

je také běžná. 
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3. Metodika měření jednotlivých veličin, výběr měřicích míst 

3.1. Metodika měření rychlostního profilu a objemového toku [2] 
 Tato metodika byla vypracována v souladu s ČSN EN 10780.Veškerá přístrojová technika musí 

splňovat požadavky na správnost dané v kapitole 10 ČSN EN 10780. 

Pro správné a úplné určení průtoku plynu je nutné stanovit: 

 a) rozměr kanálu v místě měření; 

 b) počet a umístění měřicích bodů potřebných k odpovídajícímu zjištění rychlostního 

 profilu v celém průřezu kanálu; 

 c) parametr rychlosti v těchto měřicích bodech 

 d) barometrický tlak v místě měření 

 e) teplotu plynu v potrubí 

 f) hustotu plynu (pro stanovení průtoku suchého plynu obsah vodní páry) 

 

 Četnost jednotlivých dílčích měření byla dána rychlostí s jakou byly vytlačovány jednotlivé 

komory baterie. V každém měřícím bodě byly provedeny tři nezávislá měření ( tedy tři vytlačené 

komory ) a z nich byl pak proveden aritmetický průměr.  

3.2.Postupy stanovení jednotlivých veličin 

3.2.1Určení rozměru kanálu v místě měření 

 Pro daný kanály hasící věže byl rozměr určen z výkresové dokumentace a následně byl tento 

údaj ověřen orientačním měřením ocelovým pásmem. 

3.2.2. Počet vzorkovacích (měřicích) bodů 

Počet vzorkovacích bodů byl 30. Schéma rozdělení měřicích bodů pro stanovení měřených veličin je 

uveden na Obr.č.9 
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Obrázek 9 Schéma rozdělení měřicích bodů [2] 

. 

 

 

 

A

B

C

D

E

5730

477 955 955 955 955 955 477

1
2
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
0

2
1
0
0

1
6
5
0

3
2
5
0

1
0
0
0

L
e
v
á

 s
tr

a
n
a
 h

a
s
íc

í 
v
ě
ž
e

P
ra

v
á
 s

tr
a
n

a
 h

a
s
íc

í 
v
ě
ž
e

Vjezd hasícího vozu do hasící věže

123 1 2 3



20 
 

3.2.3. Stanovení statického a diferenčního tlaku v potrubí pomocí speciální vyhřívané 

Prandtlovy trubice typu L [2] 

 Pro stanovení veličin byly použity dvě speciální vyhřívané Prandtlovy sondy. Tyto sondy byly 

umístěny vždy na jedné měřicí přímce a byly umístěny do stejného měřicího bodu z levé a pravé 

strany hasící věže.  

 Tyto speciální Prandtlovy sondy se používají v případech kdy vzdušina obsahuje velké 

množství vlhkosti ( páry ) a zároveň je tlaková diference v otvorech Prandtlovy trubice je větší než 5 

Pa a plocha průřezu potrubí v místě měření je nejméně 0,07 m2. 

Průměrná rychlost proudu vzdušiny se zjišťuje změřením hodnoty dynamického ve zvolenýchbodech 

průřezu kanálu. Průtok vzdušiny se vypočítá vynásobením plochy průřezu průměrnourychlostí proudu 

vzdušiny v tomto průřezu.Schéma speciální vyhřívané sondy je uvedeno na Obr.č.10. 

 

Obrázek 10 Schéma sondy [2] 
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3.2.4.Statický tlak 

 Výstupní otvor pro snímání statického tlaku na Prandtlově trubici se připojí na 

kladnou větev manometru nebo jiného přístroje pro měření tlaku.Druhý otvor se nechá volně 

otevřený do atmosféry a chrání se před vzdušnými proudy.Prandtlova trubice se vloží do 

potrubí a vyrovná se tak, aby centrální otvor směřoval proti směru toku plynu. Stanoví se 

tlaková diference a zaznamená se v pascalech. Tato hodnota je statický tlak v daném kanálu. 

3.2.5. Diferenčního tlak 

 Výstupní otvor pro snímání statického tlaku na Prandtlově trubici se připojí na 

zápornou větev manometru nebo jiného přístroje pro měření tlaku. Na kladnou větev 

manometru nebo jiného přístroje pro měření tlaku se připojí výstupní otvor dynamického 

tlaku Prandlovy trubice. 

 Prandtlova trubice se vloží do potrubí a vyrovná se tak, aby centrální otvor směřoval 

proti směru toku plynu. Stanoví se tlaková diference a zaznamená se v pascalech. Tato 

hodnota je diferenční tlak potrubí.Měření diferenčního tlaku se provede v předepsané síti 

odběrových bodů. 

 Odklon osy hlavice sondy od osy toku plynu nesmí být větší než 15°. Tlaková 

diference mezi dvojicí otvorů pro snímání tlaku při vybočení o více než 15o prudce klesá až 

do záporných hodnot, které se objeví, když hlava trubice a směr toku svírají úhel 

90°.odečítání hodnot diferenčního tlaku. 

 Po zasunutí sondy do měřicího bodu se sonda zafixovala ve směru proudění (obr.11) a 

po dobu cca 300 – 500 s byly prováděny odečty v intervalu 1s a tyto hodnoty byly zapisovány 

do paměti přístroje Ahlborn. 
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Obrázek 11 Zafixování sondy 

3.2.6. Stanovení barometrického tlaku 

 Přístroj pro stanovení barometrické tlaku se přenese na místo měření, nechá vytemperovat 

na okolní teplotu minimálně 15 minut. Po temperaci se přístroj se zapne a po ustálení hodnot (min. 3 

minuty) se odečte hodnota barometrické tlaku v kPa nebo mbar. 

 

3.2.7. Stanovení teploty plynu v potrubí 

 Termočlánek byl namontován na speciální Prandtlovu sondu a teplota byla měřena současně 

s měřením dynamického tlaku po celou dobu jeho měření. Údaj o teplotě byl zapisován v intervalu 1s 

do paměti přístroje Ahlborn. 

 

3.2.8. Stanovení hustoty plynu 

 V souladu s ČSN EN 10780 se je používána hustota vzduchu (1,2929 kg.m-3 při 0°C a 101325 

Pa). 

3.2.9. Stanovení obsahu vodní páry 

 Stanovení obsahu vodní páry ve vzorkovaném plynu je popsáno v kap.3.3. 
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3.3. Metodika stanovení koncentrace a hmotnostního toku tuhých částic 
 Tento postup je určen pro stanovení koncentrací tuhých znečišťujících látek 

v odpadních plynech izokinetickým vzorkováním odpadního plynu v souladu s ČSN EN 

13284. Dále tento postup stanovuje postup pro stanovení obsahu vodní páry v odpadních 

plynech kondenzační metodou dle ČSN EN 14790. 

 Izokinetickým vzorkováním se rozumí takový odběr vzorku plynu, kdy vzorkovaný 

plyn je z potrubí odsáván shodnou rychlostí, jako je jeho rychlost v potrubí. Nedílnou součástí 

odběru je tedy i stanovení rychlosti plynu v kanále popsaný v kap. 3.2.  

 Z hlavního proudu plynu se v měřeném časovém intervalu oddělí v reprezentativních 

vzorkovacích bodech proud vzorku průtokem nastaveným tak, aby byla splněna izokinetická 

podmínka, a změří se objem vzorku.  

 Odběr vzorku je možný pouze v případě, kdy lze v potrubí nalézt takové místo k 

odběru vzorku, v němž je dostatečně velká rychlost proudění plynu a rovnoměrné proudění 

plynu. Vzorkovací (měřicí) profil musí být umístěn v přímém úseku potrubí konstantního 

průřezu. Nejvhodnější umístění vzorkovacího (měřicího) profilu je ve svislém úseku potrubí v 

místě co možná nejdále po proudu od jakýchkoliv překážek, které mohou způsobit turbulence 

a změny směru proudění. Obecně se vzorkování provádí v místě stanovení objemového 

průtoku plynu. 

 Odběr vzorku musí být prováděn v dostatečném počtu vzorkovacích bodů 

rozmístěných ve vzorkovací rovině. Jejich umístění pro stanovení koncentrace TZL bylo 

shodné jako při měření objemového průtoku plynu viz. Kap.2.1.  

 Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) je určována z 

rozdílu hmotností stanovených vážením. Proto je třeba věnovat náležitou pozornost omezení 

chyb vážení způsobených driftem použitých vah, který je způsoben nedostatečně ustavenou 

teplotní rovnováhou mezi váženými součástmi a teplotou vah a váhovny nebo změnami 

stavových veličin atmosféry váhovny. 

3.3.1 Zařízení k odběru  

 Pro izokinetické odběry byla použita aparatura TESO GTE 8 kombinovaná s měřicí a 

řídící jednotkou KS-400-S Kálmán systém ltd. Pro řízení izokinetického odběru doplněná 

kondenzátorem vlastní výroby. 
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Vzorkovací zařízení se skládá z: 

Vyhřívaná hubice sondy -  Vzorek proudícího plynu vstupuje do vzorkovací trati hubicí 

sondy. Tato hubice je připojena buď k nosné trubce sondy, nebo k 

sestavě filtru. Pro dosažení isokinetického odběru vzorku plynu 

proudícího potrubím rychlostí pohybující se v širokém rozmezí jsou 

používány hubice různého průměru. Hubice je volena tak, aby bylo 

odebráno pro různé typy filtrů tato množství plynu. Schéma vyhřívané 

hubice je uvedeno na Obr.č.12 : 

- Patronový filtr  2,8 m
3
/h  

- Křemenný a planární filtr 1,7 2,8 m
3
/h 

 

Obrázek 12 Vyhřívaná Kalman sonda 
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Nosná trubka sondy -Nosná trubka sondy je určena k vyvedení vzorku plynu z potrubí. 

V případě použití externí filtrace musí být tato část odběrové aparatury 

otápěna na teplotu vyšší než je rosný bod odebíraného plynu.  

Sestava filtru -  Sestavu filtru tvoří pouzdro, v němž je umístěn nosič filtru a filtr. 

Sestava filtru může byla umístěna uvnitř potrubí, tj. před nosnou 

trubkou nebo vně potrubí (za nosnou trubkou).  

Filtry -  Byly použity GF (sklovláknové) filtry s garantovanou stálostí do 500 

°C. Dle technického řešení sestavy filtru jsou voleny tyto typy filtrů : 

 Patronové –pro interní filtraci     

Řídící jednotka   KS-404-S s řídícím a vyhodnocovací software KS-404 v.6.0.2. 

Nr.332011 ( dále jen KS-SW ) 

Kondenzátor -  kondenzátor s měření teploty a tlaku kondenzace a objemu kondenzátu. 

Součástí kondenzátoru může být i propojovací hadice s nesmáčitelným 

povrchem (tzv. předchlazení plynu). 

Propojovací hadice 

Čerpadlo -  Čerpadlo (vývěva) vzorku plynu je regulované pomocí řídící  jednotky 

KS-404-S a řídícím a vyhodnocovací software KS-SW.  

  

Měřidlo množství plynu -  Pro měření proteklého množství plynu se používá membránový 

plynoměr (navázané měřidlo) s měřením teploty a vlhkosti plynu 
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3.3.2. Výpočet koncentrace TZL 

 

Základní výpočetní vztah pro výpočet koncentrace :   

   
 

 
  vzr. 1 [3] 

Kde :   m = zachycené množství látky ve vzorku korigované o množství ve slepém vzorku 

  V = objem odsátého plynu  

Zachycené množství pro stanovení TZL 

Zachycené množství látky se stanovuje na základě provedených vážení vzorků. 

Výpočet objemů vzorku plynu 

V rámci měření se stanovují tři typy objemů charakterizované stavem plynu (vlhkost, 

teplota, tlak). 

Objem suchého plynu na plynoměru za normálních podmínek ( VcSN ) 

        
  

     
  

  

  
     

     

   
    [m3] vzr.2 [3] 

 TN  normální teplota [ 273,15 K ] 

 pN  normální tlak [ 101325 Pa ] 

 tc  [ oC ] teplota plynu na plynoměru 

 pa  [ Pa ] atmosférický tlak 

%H2Oc   [%] obsah vodní páry na plynoměru  
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a) Objem vlhkého plynu za normálních podmínek ( VcN ) 
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1   [m3] vzr.3 [3] 

 

 mk  [ kg ] hmotnost kondenzátu 

 pp(tk)“ [ Pa ] parciální tlak syté vodní páry při teplotě kondenzátoru 

 pk  [ Pa ] absolutní tlak v kondenzátoru 

 wN  [ kg.m-3 ] hustota vodní páry za normálních podmínek ( 0,804 ) 

b) Objem vlhkého plynu za podmínek v potrubí ( Vc ) 

s
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)(
  [m3]  vzr.4 [3] 

 ps [ Pa ] absolutní tlak v potrubí 

 ts [ oC ] teplota plynu v potrubí 

Výpočet hmotnostního toku 

Hmotnostní tok látky definována součinem hmotnostní koncentrace látky a objemového 

průtoku plynu. Obě dvě veličiny musí být ve shodném stavu plynu.  

Hmotnostní tok se vypočte dle vztahu          vzr.5 [3] 

Kde :  c = hmotnostní koncentrace látky  

 Q = objemový průtok plynu 
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Stanovení obsahu vodní páry kondenzační metodou: 

Stanovení obsahu vodní páry byl součástí izokinetického odběru pro stanovení tuhých 

znečišťujících látek. Postup a příprava odběru je tedy shodná jako u provedení 

izokinetického odběru. 

Příslušné součásti vzorkovací tratě před kondenzátorem musí být udržovány nad teplotu 

rosného bodu vzorkovaného plynu. V případě pochybností je dostačující teplota 

rovná 120 °C. 

 V průběhu odběru (nejlépe v jeho polovině) se změří teplota a tlak kondenzátoru a 

teplota na plynoměru. Teplota kondenzace musí být v rámci možností udržována na 

konstantní hodnotě 

 Po skončení odběru se změří objem kondenzátu a odečte konečný stav plynoměru. 

Dle vizuálního odhadu je použit válec 250ml nebo 50 ml (skleněný nebo PTFE) 

 Teplota kondenzátoru v měřicí trati musí být nejnižší v celé aparatuře nebo 

maximálně 10 °C.Pro platnost stanovení obsahu vodní páry kondenzační metodou je 

nutné, aby byl měřitelný obsah kondenzátu. Toho lze dosáhnout případným snížením 

teploty kondenzace (např. suchým ledem) či prodloužením doby odběru. V případě, 

že nezkondenzuje žádný podíl vodní páry, jsou vypočtené hodnoty obsahu vodní 

páry uváděny jako menší než vypočtená hodnota. 

Obsah vodní páry se vypočte dle vzorce: 

         -      
   

       
  
     

     
     

  
        

         

   vzr.6 [3] 

Kde :   Vcs Objem suchého plynoměru prošlého kondenzátoru ( m3 ) 

pp“( tk )Parciální tlak syté vodní páry při teplotě kondenzace (Pa) 

pk tlak kondenzace ( Pa ) 

mk hmotnost vodního kondenzátu ( kg ) 

  wn hustota vodní páry za normálních podmínek (0,804 kg/m3) 

Tp teplota na membránovém plynoměru ( K ) 



29 
 

pa atmosférický tlak ( Pa ) 

pn normální tlak ( 101 325 Pa ) 

Tn normální teplota ( 273,15 °C ) 

 

Výpočet pp“( tk )  

Parciální tlak nasycené vodní páry při teplotě kondenzace se vypočítá dle Magnusova vzorce  

  
             

 
       
      

 
  Pa  vzr.7 [3] 

Kde : tk je teplota kondenzace ( oC ) 

Výpočet mk  

               kg     vzr.8 [3] 

Kde : H2O(l) je hustota vody v kapalné fázi [kg.m-3] 
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4. Návrh měřící sondy pro stanovení průtoku vzdušiny 
Návrh součástí výkresové přílohy (002) 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.2. Prandtlova trubice byla jedním z hlavních 

měřících orgánů při posuzování emisí koksárenské baterie. 

V našem případě jsme ji využili pro měření: 

-Statického tlaku 

-Diferenčního tlaku 

 V našem případě byla nutností vyhřívaná Prandtlova trubice abychom zabránili 

kondenzaci páry a tím znehodnotili výsledky našeho měření 

 

Obrázek 13 Barevné schéma vyhřívané prandtlovy trubice 
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Obrázek 14 Detail hlavy prandlovy trubice 
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Tabulka 1 Výsledek měření prandtlovou trubicí 

 

 

Obrázek 15 Používaná Prandtlova trubice 
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Graf č.1 Průběh střední rychlosti v bodě 1 v otvoru A u zkoušek 1, 2 a 3 na levé straně
Měření VŠB-TU Ostrava: Interval snímání 1 sekunda

doba hašení ( sec )
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5.Návrh měřící sondy pro stanovení tuhé fáze v proudící vzdušině 
Vyhřívaná hubice sondy -  Vzorek proudícího plynu vstupuje do vzorkovací trati hubicí sondy. 

Tato hubice je připojena buď k nosné trubce sondy, nebo k sestavě filtru. Pro 

dosažení isokinetického odběru vzorku plynu proudícího potrubím rychlostí 

pohybující se v širokém rozmezí jsou používány hubice různého průměru. 

Hubice je volena tak, aby bylo odebráno pro různé typy filtrů tato množství 

plynu. Schéma vyhřívané sondy je ve výkresové příloze 003 : 

- Patronový filtr  2,8 m3/h  

- Křemenný a planární filtr 1,7 2,8 m3/h 

Nosná trubka sondy -Nosná trubka sondy je určena k vyvedení vzorku plynu z potrubí. V případě 

použití externí filtrace musí být tato část odběrové aparatury otápěna na 

teplotu vyšší než je rosný bod odebíraného plynu.  

Sestava filtru -  Sestavu filtru tvoří pouzdro, v němž je umístěn nosič filtru a filtr. Sestava 

filtru může byla umístěna uvnitř potrubí, tj. před nosnou trubkou nebo vně 

potrubí (za nosnou trubkou).  

Filtry -  Byly použity GF (sklovláknové) filtry s garantovanou stálostí do 500 °C. Dle 

technického řešení sestavy filtru jsou voleny tyto typy filtrů : 

 Patronové –pro interní filtraci     

Řídící jednotka   KS-404-S s řídícím a vyhodnocovací software KS-404 v.6.0.2. Nr.332011 ( dále 

jen KS-SW ) 

Kondenzátor -  kondenzátor s měření teploty a tlaku kondenzace a objemu kondenzátu. 

Součástí kondenzátoru může být i propojovací hadice s nesmáčitelným 

povrchem (tzv. předchlazení plynu). 

Propojovací hadice 

Čerpadlo -  Čerpadlo (vývěva) vzorku plynu je regulované pomocí řídící  jednotky KS-404-

S a řídícím a vyhodnocovací software KS-SW.  

  

Měřidlo množství plynu -  Pro měření proteklého množství plynu se používá membránový 

plynoměr (navázané měřidlo) s měřením teploty a vlhkosti plynu 
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Materiálové provedení hlavních částí: 

1) Hubice, sonda , sestava filtru – nerezová ocel případně titan 

2) Propojovací hadice před kondenzátorem – nesmáčitený vnitřní povrch 

3) Kondenzátor : kovový  

 

Obrázek 16 Patronové filtry 
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Obrázek 17 Graf měření a průtoku vzdušiny 
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Obrázek 18 Schéma měření 
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Obrázek 19 schéma sondy 
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Obrázek 20 Skutečná sonda 
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6.Vyhodnocení výsledků měření tuhé fáze v proudící vzdušině 

6.1.Výsledky měření koncentrace tuhých částic v proudící vzdušině z hasicí 

věže 
Tabulka 2 Výsledky měření koncentreace tuhých částic v proudící vzdušině z hasící věže (příloha tabulky) 
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6.2. Výsledky měření a výpočtu hmotnostních toků tuhých částic v proudící 

vzdušině z hasící věže 
Tabulka 3 (priloha tabulky) 
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6.3. Výsledky měrných emisí z hasící věže 
Tabulka 4 (priloha tabulky) 

 

6.4. Vyhodnocení 
 Z předcházejících tabulek si můžeme vyvodit, že měrné emise jsou zvýšené, ale cílem 

mé práce bylo zhodnotit výsledky před instalací vestaveb, které by měli pomoci snížit 

množství měrných emisí k hranici 50g/tsk.  

6.5. Možnost optimalizace emisí 
 Závěrem si dovolím uvést zde některé možné způsoby dalšího snižování emisí 

V prvé řadě si musíme určit Vlivy na emise u hasicí věže: 

Kvalita provozních látek. 

 Při hašení nevypařená (zbylá) voda z hašení je v tzv. okruhu hasicí vody 

s doplňováním odparu čerstvou vodou. S tím souvisí i usazování zařízení pro odloučení 

pevných látek z okruhu hasicí vody. Moderní usazovací jímky zabezpečí vyčeřenou vodu 

s obsahem plovoucích nečistot pod 50 mg/l. Tím se zajistí, že exhalace z hasicí věže 

neobsahují nejjemnější pevné částice. Ochlazování koksu je ovlivňováno teplotou hasicí 

vody, která má být optimální. S rostoucí teplotou stoupá smáčitelnost koksu a vede k lepšímu 

odvodu tepla z koksu. Zvýšení teploty mimo to působí na jemnější rozdělení kapek, přičemž 

zabraňuje namrzání a tím i zhoršenému odvodu tepla /4/. 

 

 Největší význam vzhledem k emisím při mokrém hašení koksu má jakost koksu pro 

hašení a konečná teplota koksu pro hašení. Nezkoksované částice koksu uvnitř šarže vedou ke 

zvýšení exhalací a vyšší konečné teplotě koksu. Moderní kontrolní technika minimalizuje tato 

rizika a zajišťuje dodržení žádaného časového průběhu hašení s nízkým obsahem emisí. 
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Úloha hasicí vody 

 

 Na základě reakce vodní páry se žhavým koksem dochází během pochodu chlazení 

k tvorbě plynných sloučenin, a to hlavně oxidu uhelnatého a sirovodíku. Jejich vznik lze 

popsat řadou reakčních rovnic, jejichž rovnováha se se stoupající teplotou posouvá na stranu 

emitujících látek. 

 

 Pro tvorbu plynu během hašení v reálném násypu koksu a rovněž i v exhalacích 

z hašení však nemůžeme stanovit podmínky rovnováhy, takže kvantitativní výpověď 

tvořených plynných sloučenin lze těžko učinit. Tendence je však taková, že se musí očekávat, 

že množství sirovodíku a oxidu uhelnatého vzniklého při hašení je tím nižší, čím rychleji se 

koks a výpary ochladí. Rozhodující význam pro tvorbu těchto sloučenin má rychlost přívodu 

vody na koks. 

 Moderní ekologická mokrá hašení koksu dovolují rychlé proniknutí hasicí vody do 

koksového násypu a vedou k rychlému ochlazení koksu, a tím i k nepatrným emisím plynných 

sloučenin. Tento proces může být příznivý pro návrh hasicího vozu 

 Rychlost a způsob přívodu hasicí vody určují množství výparů v hasicí věži a tím také 

jejich rychlost ve věži. Spolu s účinky tahu závislými na projektu věže a regulací přítoku 

okolního vzduchu se vytvářejí různé možnosti k ovlivnění rychlosti výparů v hasicí věži. 

Rychlost výparů se utváří tak, aby již v chladicí věži nastávalo optimální odloučení prachu při 

současném bezpřekážkovém odvádění výparů bez bočního výtoku na patě věže 

Nárazové vestavby 

 Do jaké míry se při hašení vytvořené částice prachu dostanou do atmosféry, je závislé 

na jejich transportu v hasicí věži a možném částečném odloučení vlivem impakce na 

nárazových vestavbách /10,11/, případně vlivem sedimentace. Jak již bylo uvedeno, při 

vstupu výparů do věže (komína) se vyskytují hlavně vodou smočené částice prachu 

s průměrem zřetelně nad 50 mikronů. 

 

 Odlučování prachu v hasicí věži závisí podstatně na rychlosti par, které vznikají při 

hašení. Rychlost v moderních hasicích věžích činí 7-10 m/s. V závislosti na zvoleném 

způsobu hašení rychlost s pokračující dobou hašení  klesá rozdílně. U hašení s pří-vodem 

vody do spodní části hasicího vozu jsou možné špičky maxim rychlostí na začátku zavodnění 

koksu až k 12 m/s. 

 

 Malé rychlosti jsou příznivé k oddělení pomocí sedimentace, zatímco naproti tomu 

odloučení pomocí impakce (nárazů) na nárazové vestavby s rychlostí roste. 
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 Sedimentace hraje při rychlosti proudění v hasicí věži pouze podřadnou roli. Tak činí 

tato pro sedimentaci odpovídající klesající rychlost částeček o průměru 1000 mikronů při 

akceptování laminárního proudění 3,9 m/s /12/. Bereme-li v úvahu ještě vliv turbulence, 

vychází se z ještě menší klesající rychlosti, takže při obvyklých rychlostech výparů jsou také 

vynášeny ještě hrubší částice, pokud nejsou k dispozici opatření k odlučování. 

 

Obrázek 21 Průběh rychlostí v hasící věži 
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 Z těchto důvodů se plánují vestavby. Zatím jsou pouze pouze na papíře ale snad budou brzy 

realitou. 

 

Obrázek 22 Vestavby pohled z hora 
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Obrázek 23 vestavby pohled zespod 

 

Obrázek 24 Boční pohled 
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Obrázek 25 Detail na nové vestavby 
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7.Závěr 
  Ke zhodnocení své práce, bych chtěl přihlédnout k tomu, že celá moje práce byla 

zaměřena spíše na praxi. Bohužel se mi nepodařilo být přímo u měření, z důvodu nepřízně 

počasí. I tak si myslím, že jsem popsal Koksárenský proces vcelku obšírně se zaměřením na 

problematiku hasících věží. V dalších částech mé práce bylo už zaměření výhradně na měřící 

přístroje a s nimi spojenou práci. Při vyhodnocování jsem vzal v potaz i budoucí stav těchto 

hasících věží a věřím, že tato skutečnost pomůže zlepšit špatnou situaci ovzduší v našem 

regionu.  

 Jelikož jsem v podobné koksovně dělal chtěl bych také část svého úsílí věnovat těm, 

kteří tam se mnou spolupracovali a neměli to nejjednodušší zaměstnání ať už s ohledem na 

chatrné zdravý po celém životě zde. 
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