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1. Náplň exkurze 

Exkurze do provozu koksovny a koksárenské baterie pro zpracovávání uhlí včetně provozu 

dopravy, manipulace a procesní úpravy vytěženého uhlí. Exkurze byla vedena přes chemické 

technologie (technologie kyseliny sírové a ledku), dále dopravní technologie – železniční 

vlečka, hlubinné zásobníky – jejich plnění a vyprazdňování, pásová doprava, včetně přesypů a 

reverzních pásových dopravníků), procesní technologie – procesy mletí a třídění uhlí a koksu 

a samotná výroba koksu v koksárenských bateriích – pěchování uhelného hranolu, vsázka, 

vlastní proces výroby koksu, vytlačování, chlazení žhavého koksu. 
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2. Vyhodnocení 

V rámci této exkurze byly podpořeny celkem 4 osoby, a dále 1 pracovník organizačního 

týmu. 

 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 4 

07.41.01  - muži 4 

07.41.02  - ženy 0 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 0 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 0 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 0 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.2 Přednášející 

1) Jméno:  Ing. Robert Brázda, Ph.D.  

Společnost:  VŠB – TU Ostrava 

Pozice:   Akademický pracovník 

E-mail: robert.brazda@vsb.cz 
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3. Fotodokumentace 

 

Při exkurzi byl přísný zákaz focení. 
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4. Přílohy  

A. Prezenční listina účastníků 

B. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

