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KOKSOWNICTWO

Monitoring stanu techniczno-technolo-
gicznego i podejmowanie na tej podsta-
wie odpowiednich działań profilaktyczno-
-remontowych to jedno z najistotniejszych 
zasad wydłużania żywotności baterii kok-
sowniczych. Problemem otwartym w tym 
wypadku pozostaje jednak wybór stosow-
nych metod postępowania w konkretnej 
sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej 
danej koksowni. Każda bowiem metoda 
postępowania posiada swoje wady i zale-
ty, zaś skuteczność przedsiębranych dzia-
łań remontowych zależy od bardzo wielu 
czynników. W niniejszym artykule, bazu-
jąc na przykładzie przeprowadzonego 10 
lat temu remontu baterii w Koksowni Ja-
dwiga, przedstawiono zarówno złożoność 
podejmowanych wówczas decyzji remon-
towych, jak i ich skutków z dzisiejszej 
perspektywy. Omówiono szczegółowo 
technologię przejętej wówczas metody jej 
remontu oraz modyfikacji będących wy-
nikiem zbieranych w trakcie jego trwania 
doświadczeń. Wskazano czym podykto-
wany był wybór zastosowanej metody re-
montu i poszczególnych rozwiązań tech-
nologicznych.
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SUMMARY

W  szczególności dotyczy to najistotniejszego 
jej obiektu, jakim jest bateria koksownicza. Jed-
nocześnie właśnie w przypadku baterii koksow-
niczej wybór metody remontu i  sposobu jego 
realizacji jest zagadnieniem bardzo złożonym. 

1. Wprowadzenie

Jednym z  istotnych elementów poprawnego 
funkcjonowania Koksowni jest realizacja od-

powiedniej polityki inwestycyjno-remontowej. 
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The constant monitoring of the tech-

nical condition of the coke oven battery 

and execution of the appropriate mainte-

nance activities is one of the most impo-

tent principle for prolongation of the coke 

oven battery exploitation life. The problem 

for discussion is always the method of re-

pair according to the individual exploita-

tion and economical situation of the coke 

plant. All repair methods have advantages 

and disadvantages and the outcome of the 

repair depends on many factors. This pa-

per describes the complexity of the repair 

decisions and its outcome from today per-

spective based on the experience of the 

conducted 10 years ago the repair of the 

coke plant Jadwiga coke oven battery. The 

repair method is described in details and 

the modifications of the method based on 

the experience collected during the repair 

execution. It is also pointed out why this 

repair method and individual technologi-

cal solutions were used.

The repair of the coke plant „Jadwiga” coke oven battery from the 10 years 

of the non-failure exploitation perspective
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Z  jednej bowiem strony bogaty zasób do-
świadczeń praktycznych i rozwój techniki do-
prowadziły do opracowania wielu różnorod-
nych metod z  zakresu profilaktyki i  napraw 
baterii koksowniczych, a z drugiej strony każ-
da bateria koksownicza najczęściej wymaga 
indywidualnego podejścia do sprawy jej re-
nowacji. 

Powszechnie stosowaną metodą renowacji 
baterii koksowniczej są sukcesywnie podejmo-
wane działania profi laktyczne w obrębie jej ma-
sywu ceramicznego oraz bieżąca konserwacja 
i wymiana jej osprzętów. Są to działania typowe 
i w zasadzie nie wymagające ponadstandardo-
wych zabiegów technologicznych, a  jedynym 
kryterium wyboru konkretnej metody napra-
wy jest jej planowana skuteczność ujawnione-
go typu usterek. W  miarę upływu czasu pracy 
baterii koksowniczej skuteczność tych działań 
jednak maleje, a zakres ich możliwości staje się 
niewystarczający dla utrzymania wymaganego 
poziomu jej eksploatacji. W takich przypadkach 
rozpatrywać można jedynie częściową, bądź cał-
kowitą wymianę ceramiki baterii i  związanych 
z  nią osprzętów lub całkowite wyłączenie tak 
uszkodzonej baterii z  eksploatacji. W  tym jed-
nak przypadku, mając na uwadze znaczny koszt 
i czas trwania tego typu działań, trzeba rozwa-
żyć zarówno zasadność, jak i zakres i sposób ich 
realizacji, uwzględniający wiele uwarunkowań 
(konstrukcyjnych, kosztowych, produkcyjnych 
itd.). * 

Trzeba równocześnie zaznaczyć, że w odróż-
nieniu od zabiegów profi laktycznych dla tego 
typu działań brak precyzyjnych rozwiązań tech-
nologicznych, a przyjęty sposób remontu często 
wymaga stosownie do zaistniałych sytuacji mo-
dyfi kacji na etapie jego realizacji.

Złożoność tych zagadnień w  całej rozcią-
głości została ujawniona przy remoncie baterii 
w  Koksowni Jadwiga. Obecnie, z  perspektywy 
10 letniej bezawaryjnej jej eksploatacji, można 
stwierdzić, że podjęte w czasie remontu tej ba-
terii technologiczne decyzje były słuszne. 

Koncepcja remontu baterii koksowniczej  

W roku 2004 koksownia „Jadwiga” posiadała 
tylko jedną baterię koksowniczą eksploatowaną 
nieprzerwanie od 1968 roku. Każda z jej komór 

przeszła około 14 tys. cykli załadunku wsadu 
i wypchnięć koksu, przy zakładanym normaty-
wie żywotności 10 tys. cykli. Prowadzone na ko-
morach doraźne zabiegi profi laktyczne, a nawet 
częściowe wymiany ceramiki na gorąco stawały 
się coraz częstsze obejmując swym zakresem 
coraz większe obszary. Równocześnie w  kana-
łach grzewczych zaczęły pojawiać się różnego 
rodzaju usterki utrudniające, bądź uniemożli-
wiające prawidłowe spalanie gazu opałowego.
Zaawansowany wiek baterii koksowniczej oraz 
wynikające z tego naturalne jej zużycie i male-
jące możliwości prowadzonych na niej dotych-
czasowych działań remontowych, mimo dobre-
go stanu całej pozostałej infrastruktury, budził 
obawę o  dalszą perspektywę działalności za-
kładu. W  tej sytuacji, mając na uwadze znane 
z  licznych publikacji (np.: [1], [2]) gwałtowne 
tempo spadku mocy produkcyjnej baterii kok-
sowniczej przy odnotowywanym stanie tech-
nicznym baterii, już od dłuższego czasu rozwa-
żano możliwość budowy na tej koksowni nowej 
baterii koksowniczej, a  następnie wyłączenie 
z  eksploatacji dotychczas pracującej. Trzeba 
równocześnie zaznaczyć, że koncepcja budowy 
nowej baterii w  miejscu dotychczas eksploato-
wanej w  zakładzie jednobateryjnym, ze wzglę-
du na podpisane kontrakty na dostawę koksu, 
brak perspektyw dla załogi koksowni w  czasie 
prowadzonych działań inwestycyjnych i przede 
wszystkim poważne wątpliwości co do możliwo-
ści ponownego uruchomienia nie tylko baterii 
ale i całego zakładu po okresie inwestycyjnym, 
nie mogła być brana w ogóle w rachubę. Ograni-
czenia lokalizacyjne (brak dostatecznego miej-
sca pod zabudowę) i fi nansowe (budowa nowej 
baterii w  nowej lokalizacji wymagałaby znacz-
nych nakładów fi nansowych w nowe elementy 
infrastruktury przy równoczesnej niemożności 
wykorzystania i  konieczności demontażu już 
istniejącej), a przede wszystkim brak pozwoleń 
władz miasta na budowę na tym terenie nowej 
jednostki produkcyjnej, przekreśliły ostatecznie 
plany budowy nowej baterii w koksowni „Jadwi-
ga”.  W tej sytuacji do rozważenia pozostały jedy-
nie trzy możliwości: 
• utrzymanie dotychczasowej polityki remon-

towej, polegającej na prowadzeniu doraź-
nych zabiegów profi laktycznych i  ewentual-
nej wymianie ewidentnie zniszczonych partii 
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ceramiki wybranych komór na gorąco,
• prowadzenie sukcesywnych remontów gniaz-

dowych na zimno na komorach będących ak-
tualnie w najgorszym stanie technicznym,

• wymiana całości ceramiki baterii w trybie re-
montu potokowego. 
Przyjmując pierwszą z możliwości, w świetle 

wspomnianych wcześniej obaw, z  góry trze-
ba byłoby założyć likwidację nie tylko baterii 
koksowniczej ale i  całości zakładu w  krótkiej 
perspektywie czasu. Druga zaś z  możliwości 
niosła za sobą ryzyko zniszczenia już odremon-
towanej ceramiki niektórych z komór na skutek 
konieczności jej ponownego schłodzenia przy 
potrzebie remontu gniazda komór do nich 
przyległych. 

Tym samym za uzasadnioną metodę remon-
tu tej baterii uznano jedynie wymianę całości jej 
ceramiki w trybie remontu potokowego. System 
ten polega na tym, że naprawie poddawane są 
wszystkie ściany grzewcze baterii (i ewentualnie 
inne jej części), idąc kolejno od jednego do dru-
giego końca baterii, a poszczególne etapy prac 
remontowych przebiegają jednocześnie na kil-
ku grupach komór, bez przerywania produkcji 
na części z  nich. Choć powodzenie takiego re-
montu jest, jak uczą doświadczenia, obciążone 
dużym ryzykiem i wymaga dość skomplikowa-
nych zabiegów technologicznych, w warunkach 
Koksowni „Jadwiga” było w  opisanej sytuacji 
jedynym uzasadnionym rozwiązaniem. Porów-
nywalny stan wszystkich komór, stwarzający po-
trzebę wymiany całości ich obmurza, potrzeby 
produkcyjne, braki zewnętrznych dostaw gazu, 
koniecznego do rozgrzewania odremontowa-
nej części, gwarantowane dostawy materiałów 
o  porównywalnych właściwościach dla całości 
baterii to zasadnicze dezyderaty takiej decyzji. 

Biorąc pod uwagę ocenę stanu baterii i ocze-
kiwaną skuteczność prowadzonych działań re-
montowych oraz możliwości maksymalnego 
odzysku istniejących jej elementów założono, że 
remont będzie obejmował wymianę całości ce-
ramiki ścian grzewczych oraz trzonu, a także gór-
nej strefy regeneratorów. Przewidziano równo-
cześnie przełożenie wypełnienia regeneratorów 
z odzyskiem ok. 75% materiału oraz ewentualną 
wymianę niektórych osprzętów (w tym głównie 
sprężyn okotwiczenia, ściągów poprzecznych, 
pancerzy i  ram), a  także konieczną regenerację 

pozostałych (uczynnienie przepustnic, wymiana 
nieszczelnych korpusów, talerzy i klap zaworów 
spalinowo-powietrznych, przetarcie stożków 
i  doszczelnienie korpusów kurków gazowych, 
wymiana wewnętrznej izolacji rur wznośnych 
oraz wzmocnienie konstrukcji słupów kotwicz-
nych na styku z pomostem obsługowym).  

Mając na uwadze rolę przyczółków baterii 
przy tego typu działaniach remontowych uzna-
no także, że i one winny być poddane regene-
racji umożliwiającej ich ponadnormatywne ob-
ciążenie w  wyniku narastającej rozszerzalności 
nowej ceramiki w czasie sukcesywnego rozgrze-
wania odremontowanych komór. Uznano, że ko-
rony przyczółków należy skuć, na nowo dozbro-
ić i  ponownie zalać betonem. Zdecydowano 
przy tym o zabudowie na ściągach podłużnych 
w  miejsce istniejących podkładek ołowianych 
zestawów regulacyjnych z  trzema sprężynami 
o zgniocie gwarantującym ich kontrolowane na-
prężenie do co najmniej 360 kN na każdy ściąg.

Analizując wszystkie uwarunkowania dla wy-
branej metodyki remontu tej baterii i  czas jego 
trwania, dopuszczając jednocześnie obniżenie 
produkcji na tej baterii do poziomu minimum 40 
wypychanych komór na dobę przy zachowaniu 
cyklu koksowania na poziomie ~21h, zdecydo-
wano następnie o czterościanowym podziale na 
gniazda robocze. Założony terminarz realizacji 
poszczególnych faz remontu dla każdego gniaz-
da przedstawiał się następująco:
• faza chłodzenia trwa 10 dób,
• faza rozbiórki trwa 10 dób,
• faza odbudowy czterech ścian, przy pracy 

dwu brygad murarskich i  oddzielnej grupy 
dla prac w regeneratorach, trwa 35 dób,

• faza rozgrzewania trwa 25 dób (przy założe-
niu, że mamy do czynienia z typowym mate-
riałem ceramicznym o  rozszerzalności ciepl-
nej nie przekraczającej 2%).
Założono przy tym, że dla skrócenia czasu re-

montu niektóre z faz remontu będą realizowane 
jednocześnie w tym samym czasie na kolejnych 
gniazdach:
• faza chłodzenia gniazda n+1 pokrywać się 

będzie z  końcowym stadium odbudowy 
gniazda n,

• faza rozbiórki i  odbudowy gniazda n+1 po-
krywać się będzie w czasie z rozgrzewaniem 
gniazda n.

piece przemysłowe & kotły V-VI/2014
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Biorąc pod uwagę technologiczne warunki 
ogrzewania i eksploatacji komór w strefi e przy-
ległej do gniazda remontowego oraz konstruk-
cyjne powiązania warstw trzonowych odmien-
ny sposób postępowania zaplanowano jedynie 
dla pierwszego gniazda. Dla tego gniazda prze-
widziano:
• fazę chłodzenia obejmującą ścianę przyczół-

kową oraz ściany 1-7 (z czego ściana nr 7 tylko 
częściowo),

• fazę rozbiórki obejmującą ścianę przyczółko-
wą i ściany 1-6 wraz z trzonem,

• fazę odbudowy obejmującą całość rozebra-
nego trzonu, ścianę przyczółkową oraz ściany 
1-4.
Tak zaplanowany terminarz poszczególnych 

faz remontu i  sposób postępowania przy ich 
realizacji dawał gwarancję zakończenia całości 
prac nad przebudową baterii złożonej z 54 ko-
mór w okresie 660-690 dni, przy równoczesnym 
utrzymaniu założonej produkcji koksu na części 
eksploatowanej (rys.1). 

Realizacja chłodzenia i rozbiórki ścian grzew-

czych

Proces chłodzenia, obejmujący zarówno stre-
fę przeznaczoną do wymiany, jak również po-
wiązane z nią elementy baterii stanowiące część 
przejściową do strefy pełnej eksploatacji (ściany 
półbuforowe i buforowe o częściowo obniżonej 
temperaturze wraz z  przynależnymi regenera-
torami), na wszystkich gniazdach realizowano 
w identyczny sposób. Komory przeznaczone do 
remontu wraz z komorą buforową (przyległej do 

remontu, lecz nieeksploatowanej) bezpośrednio 
po wypchnięciu z  nich koksu odcinano trwale 
od odbieralnika, a  rury wznośne je obsługują-
ce demontowano. Równocześnie w  komorze 
buforowej ustawiano 5 równomiernie rozłożo-
nych na całej długości komory ścianek rozpo-
rowych, co pozwalało na eksploatację komory 
półbuforowej (przyległej do remontu i  eksplo-
atowanej) z cyklem koksowania ok. 1,5 nominal-
nego. W  kolejnych dniach chłodzenia usztyw-
niono podpory odbieralnika (rys. 2) oraz górę 
słupów kotwicznych (rys. 3) na całej długości 
remontowanego gniazda, wykonywano zada-
szenie i  przejścia nad gniazdem remontowym. 

Sam proces chłodzenia realizowano zgodnie 
z poniższym harmonogramem (rys. 4). Jego re-
alizacje osiągano poprzez:
• stopniowe obniżanie podaży gazu i zwiększa-

nie podaży powietrza do chłodzonych ścian,
• całkowite wyłączenie opalania chłodzonych 

ścian po osiągnięciu temperatury u  podsta-
wy kanałów skrajnych na poziomie ~9000C,

• otwarcie otworów odciągowych do komór 

11
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       chłodzenie         rozbiórka         odbudowa          rozgrzewanie 
        normowanie warunków eksploatacyjnych       normalna eksplo-
atacja
B – komora buforowa (nieeksploatowana) PB – komora półbuforowa 
(eksploatowana na wydłużonym czasie koksowania) 
Rys. 1 Zakładany harmonogram remontu potokowego baterii 
w koksowni „Jadwiga”

Rys. 2 Widok usztywnienia podpór odbieralnika na długości remon-
towanego gniazda.

Rys. 3 Szkic usztywnienia słupów kotwicznych na długości remonto-
wanego gniazda
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po osiągnięciu temperatury w  kanałach 
grzewczych na poziomie 600-700oC,

• naprzemienne otwieranie wzierników kana-
łów grzewczych w przypadku opóźnień w re-
alizacji harmonogramu chłodzenia,

• otwarcie drzwi piecowych komór obsługiwa-
nych przez ściany przeznaczone do rozbiórki 
w ostatniej fazie chłodzenia (8 doba). 

Ponadto w  całym okresie chłodzenia 
ścian przeznaczonych do remontu dla 
ograniczenia możliwości rozrywania po-
zostawianej do dalszej eksploatacji części 
wymurówki pod uwolnieniu połączeń sto-
jaków z pomostami bocznymi periodycznie 
zwiększano obciążenie ich okotwiczenia aż 
do pełnego zgniotu sprężyn.

Najistotniejszym elementem procesu roz-
biórki ścian przeznaczonych do remontu było, 
oprócz usuwania zużytych części ceramiki, de-
montażu ram, pancerzy oraz ściągów poprzecz-
nych i  sprężyn zamontowanych w  stojakach 
kotwicznych, sukcesywne w  miarę prowadzo-
nych prac rozbiórkowych rozpieranie wolnej 
przestrzeni na poziomie stropu i  trzonu za po-
mocą 14 metalowych rozpór. Zadaniem ich było 
przeciwdziałanie przesunięciom zarówno części 
eksploatowanej, jak i  części poddawanej roz-
grzewaniu w kierunku części przeznaczonej do 
odbudowy. Na pierwszych gniazdach rozpory 
te wykonane były z  rury grubościennej Φ 120 
mm. Na późniejszych gniazdach, poczynając od 
ściany 29, ze względu na wykazane narastają-
ce przesunięcia wcześniej rozgrzewanych ścian 
w  kierunku kolejnych gniazd remontowych, 
zdecydowano o  założeniu na poziomie trzonu 
pakietów złożonych z trzech rur Φ 120 mm, zaś 

na poziomie sklepienia wzmocnionej konstruk-
cji rozpory mocowanej do usztywnienia podpór 
odbieralnika (rys. 5 i  6), co w  powiązaniu z  in-
nymi zabiegami technologicznymi pozwoliło 
ograniczyć to niekorzystne dla utrzymania pro-
jektowej szerokości komór i  ścian grzewczych 
zjawisko. 

Odbudowa i  rozgrzewanie ścian grzew-

czych

Odbudowę ścian grzewczych prowadzono 
w  oparciu o  podstawową dokumentację tech-
niczną z  1965r. W  kilku jednak elementach, ze 
względu na specyfi kę remontu i  konieczność 
powiązania odbudowywanych ścian grzew-
czych z  istniejącym podłożem, zostały wpro-
wadzone istotne zmiany. Dotyczyło to głównie 
takich elementów jak:
• usytuowania poziomu podłogi poszczegól-

Rys. 4 Harmonogram chłodzenia gniazda remontowego

piece przemysłowe & kotły V-VI/2014
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Rys. 5 Widok rozpór montowanych na poziomie trzonu

Rys. 6 Widok rozpór montowanych na poziomie sklepienia
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nych komór,
• długości ścian grzewczych i sposobu jej osią-

gnięcia,
• szerokości niektórych z  odbudowywanych 

ścian oraz podziałki niektórych z komór,
• wykonania szczelin dylatacyjnych, usytuowa-

nia warstw poślizgowych oraz modyfi kacji 
zapraw.
Jednym z  najistotniejszych i  nietypowych 

problemów odbudowy ścian grzewczych tej 
baterii okazała się, będąca wynikiem eksplo-
atacji baterii na terenie działającej kopalni 
węgla, potwierdzona geodezyjnymi pomiara-
mi, deformacja w  układzie jej szkieletu żelbe-
towego, masywu ogniotrwałego i  torowiska 
maszyny wsadowej. Stwierdzony fakt stopnio-
wego obniżenia, a  raczej przechylania, bloku 
ceramicznego baterii w  obu osiach (podłużnej 
i  poprzecznej), dochodzące do 150 mm, wy-
musił niestandardowe rozwiązania w  zakresie 
indywidualnego ustawienia poziomu warstw 
poszczególnych gniazd i ścian grzewczych. Wy-
kluczono przy tym, ze względu na możliwość 
obsługi komór będących nadal w  eksploata-
cji, zmianę ustawienia torowiska jednakową 
dla wszystkich komór. Początkowo (na pierw-
szych 7 gniazdach) wysokość podłogi każdej 
z kolejnych komór obniżano średnio 2-3 mm, 
z  zachowaniem jednak ich poziomu na całej 
długości komory, odpowiednio dobierając 
wielkość spoin na warstwach trzonowych. Na 
kolejnych gniazdach, ze względu na możliwy 
wpływ takiego postępowania na wykazane 
narastające przesunięcia wcześniej rozgrze-
wanych ścian w  kierunku kolejnych gniazd 
remontowych, zdecydowano o  skokowej 
zmianie wysokości komór w miarę narastania 
odchyłek pomiędzy wartością oczekiwaną 
i uzyskiwaną powyżej 10-12 mm. Jak pokaza-
ły kolejne obserwacje taki tok postępowania, 
przy niewielkich korektach poziomu pochylo-
nego w  kierunku ostatnich komór torowiska 
wsadnicy, pozwolił utrzymać prawidłowy za-
ładunek i wypychanie koksu z wszystkich od-
remontowanych komór. 

Drugim istotnym problemem, wynikającym 
z  koncepcji pozostawienia obmurza regenera-
torów tej baterii do dalszej eksploatacji, była ko-
nieczność zmiany długości odbudowywanych 
ścian. Pozostawiane obmurze regeneratorów tej 

baterii, na skutek przemian krystalografi cznych, 
uległo bowiem wydłużeniu na warstwie R39 
o  przeszło 200 mm, zaś na warstwie  7R o  ok. 
150 mm. W  tej sytuacji pozostawienie projek-
towej długości ścian, biorąc pod uwagę wywo-
łane wskutek wydłużenia obmurza odchylenie 
słupów kotwicznych, nie wchodziło w  ogóle 
w rachubę. Po przeprowadzonej analizie pomia-
rów geodezyjnych i dokumentacji projektowej, 
mając równocześnie na uwadze realizowane 
już dostawy materiałów ceramicznych w  pro-
jektowych wymiarach, zadecydowano osta-
tecznie o  wydłużeniu nowoodbudowywanej 
części o 120 mm drogą wykonania i zabudowy 
dodatkowych kształtek ochronnych na głowicy 
z  materiału kwarcowo-szamotowego (rys. 7). 
Rozstaw wszystkich elementów konstrukcji pie-
ca (kanały grzewcze, otwory rewizyjne i  odcią-
gowe w sklepieniu komór) pozostał tym samym 
niezmieniony. 

Równocześnie, dla uniknięcia wyginania słu-
pów na skutek różnic wydłużenia obmurza rege-
neratorów pomiędzy warstwami 39R i 7R, zdecy-
dowano o  zastosowaniu odpowiednio grubych 
podkładek dystansowych między słupem, a mu-
rem na ściągu dolnym. 

Nie zakładano natomiast zmiany zarówno 
projektowej wysokości komór, jak i  szerokości 
ścian i podziałki komór na długości baterii. Nie-
stety, na skutek bardzo silnych naporów rozgrze-
wanej ceramiki już odremontowanych ścian, 
na kolejnych gniazd zaczęto odnotowywać, 
w miarę włączania kolejnych odremontowanych 
komór do eksploatacji, coraz większe przesunię-
cia osi kolejnych komór w  kierunku gniazd nie 
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Rys. 7 Konstrukcja dodatkowych kształtek ochronnych na głowice 
oraz sposób modyfi kacji głowic dla montażu dodatkowych kształtek 



mór, ale przede wszystkim z punktu widzenia 
uzyskania wysokiej ich stabilności, szczegól-
nie w  trudnym okresie ich murowania (na-
rzucone harmonogramem terminy wymaga-
ły wznoszenia murów w  tempie kilkunastu 
warstw na dobę).  

Najtrudniejszym problemem odbudo-
wy, w  świetle przyjętej koncepcji remontu, 
okazała się sprawa możliwości czasowego 
blokowania szczelin dylatacyjnych w  polach 
stanowiących bufor pomiędzy częścią roz-
grzewaną i  częścią odbudowywaną, pozwa-
lająca ograniczyć zamykanie się tych szczelin 
i  związane z  tym przesuwanie wymurówki 
na części aktualnie niepoddanej rozgrzewa-
niu. Zastosowane w  tym celu na pierwszych 
gniazdach płytki PCV, o  temperaturze mięk-
nięcia ~110oC, w  rzeczywistych warunkach 
najprawdopodobniej nie uległy w czasie roz-
grzewania ścian dostatecznemu sprasowa-
niu, co w powiązaniu z niedostatecznym roz-
pieraniem rozebranej części wymurówki oraz 
wymuszoną koniecznością odbudowy trzonu 
baterii ze stopniowym pochyleniem w  kie-
runku gniazd remontowanych, doprowadziło 
do narastających przesunięć osi kolejno od-
dawanych do eksploatacji komór. Nie mogąc, 
przy tego typu remontu, pozostawić niewy-
pełnionych szczelin dylatacyjnych, w  związ-
ku z  powyższym podjęto decyzje o  zastoso-
waniu w tym miejscu ubitych trocin zalanych 
z  wierzchu pakiem. Jak się później okazało 
rozwiązanie to, wraz z innymi podjętymi dzia-
łaniami, pozwoliło ograniczyć niekorzystne 
zjawisko przemieszczeń odbudowywanej 
i  rozgrzewanej ceramiki, nie powodując jed-
nocześnie zbyt wczesnego zamykania szcze-
lin dylatacyjnych na odcinku jeszcze nieroz-
grzanym.

 Rozgrzewanie kolejno odremontowanych 
ścian realizowano w podobny sposób jak dla nor-
malnej baterii. Pierwszy więc etap rozgrzewania, 
do temperatury ok. 700oC, realizowano poprzez 
spalanie gazu w paleniskach tymczasowych, przy 
stałym jednokierunkowym przepływie spalin do 
systemu grzewczego rozgrzewanych ścian. Nie 
opalano przy tym komór buforowych każdego 
z bieżących gniazd. Zawory spalinowo-powietrz-
ne na części poddawanej rozgrzewaniu w  tym 
etapie odłączone były od cięgła rewersyjnego 

poddanych jeszcze remontowi. Równocześnie 
przesunięcia te powodowały zmniejszanie do-
stępnej przestrzeni dla zabudowy nowych ścian. 
W tej sytuacji koniecznym było podjęcie, oprócz 
działań przeciwdziałających temu zjawisku, de-
cyzji o  pomniejszeniu, dla zabezpieczenia wy-
maganej szerokości komór, szerokości niektó-
rych ścian o 5-10 mm oraz o przesunięciu ich osi 
w  kierunku gniazd jeszcze nieremontowanych. 
Szczególnie ta ostatnia decyzja nastręczała 
wiele problemów, gdyż wymagała stosowne-
go przesunięcia już zabudowanych słupów ko-
twicznych. Tym niemniej tylko dzięki tej opera-
cji udało się odbudować wszystkie komory bez 
ponadnormatywnych przewężeń, a żadna z od-
budowanych ścian nie wyszła poza, wymagany 
koniecznością zabudowy pancerzy i ram, obrys 
słupa kotwicznego.

W związku ze zróżnicowaną rozszerzalnością 
cieplną pozostawianych i  odbudowywanych 
murów i  przeciwdziałaniu wzajemnego rozry-
wania spoin w czasie ich rozgrzewania dla tego 
remontu przewidziano zastosowanie dwóch, 
nieprzewidzianych w oryginalnej dokumentacji 
technicznej, poziomych warstw poślizgowych. 
Umożliwiały one w czasie rozgrzewania i wystę-
pującej w tym czasie zróżnicowanej rozszerzal-
ności poszczególnych stref baterii niezależne 
przesunięcie murów trzonu i  ścian względem 
pozostawianych murów regeneratorów i  mu-
rów stropu względem ścian. 

Warstwy te, zgodnie z  patentem IChPW 
(PL199403), wykonano z  masy gipsowo-gra-
fitowej rozrabianej wodą do konsystencji gę-
stego kremu. Takie rozwiązanie okazało się 
w pełni skuteczne, co  potwierdziły geodezyj-
ne pomiary wzdłużnych przemieszczeń odse-
parowanych w ten sposób od siebie stref. Po-
nadto nie stwierdzono w czasie rozgrzewania, 
przynajmniej w  stosunku do stropu baterii, 
rozrywania spoin, a jego wymurówka okazała 
się w  pełni szczelna. Równocześnie dla po-
prawy szczelności odbudowywanej ceramiki, 
wzmocnienia niejednokrotnie z konieczności 
wyrównania poziomów, szczególnie w strefie 
trzonu, zawyżonej grubości spoin zdecydo-
wano o modyfikacji zapraw kwasem ortofos-
forowym. Również to rozwiązanie okazało się 
być wyjątkowo korzystne, nie tylko z punktu 
widzenia osiągniętej szczelności obmurza ko-

piece przemysłowe & kotły V-VI/201414

KOKSOWNICTWO



www.industrialfurnaces.pl, www.ppik.pl 15

i  wszystkie pracowały na strumieniu opadają-
cym. Nowatorskim rozwiązaniem dla tego etapu 
było zastosowanie w  rozgrzewanych komorach 
w  miejsce tradycyjnych luster podwieszanych 
na hakach ram drzwiowych izolacyjnych ekra-
nów z otworem na palnik i zasysane powietrze 
potrzebne do spalania dostarczanego do pal-
ników (rys. 8). Rozwiązanie to pozwoliło w wy-
datny sposób uprościć prowadzenie prac roz-
ruchowych na odremontowanych komorach, 
przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich 
wymogów stawianych procesowi ich rozgrze-
wania. 

Podobnie, jak w czasie rozgrzewania cało-
ści baterii, stosownie do osiąganych tempe-
ratur w kanałach kontrolnych rozgrzewanych 
ścian, na bieżąco regulowano, za pomocą 
wymiennych diafragm, przepływ gazu do po-
szczególnych komór oraz podciśnienia w  za-
worach spalinowo-powietrznych. Przez cały 
czas rozgrzewania utrzymywano równocze-
śnie wymagane obciążenia na okotwiczeniu 
baterii poprzez regulację zgniotu zamonto-
wanych na słupach kotwicznych sprężyn. Po 
osiągnięciu w  kanałach grzewczych tempe-
ratur ok. 700oC przechodzono na rozgrzewa-
nych ścianach na normalne opalanie, a  roz-
grzane w ten sposób komory po stosownym 
ich dozbrojeniu włączano sukcesywnie do 
normalnej eksploatacj. 

Obecny stan techniczno-technologiczny 

baterii

W chwili obecnej bateria na Koksowni Jadwi-
ga ma  za sobą dziesięć lat nienagannej pracy. 
Lata, które obfi towały w liczne zmiany na rynku 
koksu, a co za tym idzie konieczność manipulo-
wania wielkością produkcji, w  pełni pozwoliły 
na sprawdzenie baterii w  skrajnych warunkach 
pracy.

Obecna maksymalna projektowa wydajność 
baterii osiągana jest przy średnim czasie kokso-
wania na projektowym poziomie (20h i 35 min) 
oraz średnich temperaturach w kanałach kontro-
lnych równych 13200C i może sięgać 280 tys. Mg 
koksu/rok. 

Od czasu remontu potokowego do dnia 
dzisiejszego wypchniętych na baterii zostało 
161150 komór, z  których uzyskano prawie 2 
mln ton koksu przy średnich czasach koksowa-
nia na poziomie około 25h  (od projektowych 
20h35min do niemal 39h). Lata te pokazały że 
mimo zmienności produkcji można utrzymać 
baterię na dobrym poziomie technologicznym 
i technicznym. Średnie wyrównanie temperatur 
na baterii  (Kb) osiągane w  latach 2012 i  2013 
wynosiły odpowiednio 0,94 i  0,93. Wszystkie 
komory pracują w normalnych cyklach nie wy-
kazując żadnych istotnych usterek. Wykonane 
w ostatnich latach kompleksowe przeglądy ba-
terii wykazały że:
• ceramika komór, mimo przepracowanych lat, 

jest w stanie dobrym, a nieliczne jej profi lak-
tyki (spawania ceramiczne) wykonywane są 
sporadycznie (2-3 komór do roku) i to głów-
nie w obszarze założonych w czasie remontu 
kwarcowo-szamotowych wkładek dystanso-
wych,

• masyw ceramiczny jest szczelny, o  czym 
świadczy brak przesysów gazu surowego do 
układu grzewczego baterii,

• osprzęt boczny baterii mimo pozostawienia 
jego części w  trakcie remontu potokowego 
nie wykazuje oznak nadmiernego zużycia, 
w najbliższym czasie planowane jest jedynie 
wykonanie nowych jarzm ściągów poprzecz-
nych z uwagi na ich postępującą korozję,

• boczny system opalania baterii do chwili 
obecnej funkcjonuje w  stopniu bardzo do-
brym i poddawany jest jedynie bieżącej kon-
serwacji i drobnym naprawom.
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Rys. 8 Widok zastosowanego nowego rozwiązania dla realizacji pore-
montowego rozgrzewania komór koksowniczych
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