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Слика 1:Примена угља 

 

 

Слика 2: Прерада гасних продуката коксовања 
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1. Коксовање 

Коксовање је процес добијања кокса загревањем угља на високим 

температурама (900°С - 1100°С) без присуства ваздуха, у коксним 

пећима. Осим кокса образују се и катран и коксни гас. 

Металуршки кокс се користи као редукционо средство у 

металургији гвожђа и челика, за топљење руде гвожђа. 

За коксовање се примењују камени угљеви са садржајем 

испарљивих састојака 20% до 30%. 

Коксни угљеви се најпре омекшавају на 350°С - 450°С. Гасовити 

производи се том приликом ослобађају, доприносе надимању 

омекшане масе угља и образовање структуре кокса. Повишењем 

температуре на 900°С - 1100°С и даљим отпуштањем гасовитих 

производа, образовани кокс очврсне у порозну масу погодну за 

топљење руде гвожђа. 

Гасовити производи коксовања се изводе посебним цевоводом из 

коксне пећи, а у пећи остаје чврст производ –кокс, који садржи 

више од 97% угљеника. 

Прерада испарљивих производа коксовања 

Испарљиви производи настали у процесу коксовања се користе у 

хемијској индустрији. Након коксовања, гасовити продукти се 

одводе у посебно постројење у коме се издвајају катран каменог 

угља, амонијак и бензен (слика 2). 

На изласку из коксне пећи гасовита фаза је загрејана на више од 

700°С. Њеним хлађењем кондензује се низ једињења ароматичне 

структуре и ствара се течност која се назива катран каменог угља. 

Хлађење се изводи у неколико фаза. Може бити индиректно, при 
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чему гас и расхладна течност нису у директном контакту, док се 

при директном хлађењу гас хлади прскањем водом у посебном 

торњу. Са дна торња се одводе две међусобно немешљиве течности 

– вода и катран каменог угља. У посебном суду се вода и катран 

раздвајају услед разлике у густинама (раслојавање). 

Током прскања гаса водом амонијак садржан у гасу се апсорбује и 

раствара у води. Растворљивост осталих састојака гаса је много 

мања од растворљивости амонијака. 

Водена фаза се након одвајања од катрана користи под  називом 

амонијачна вода, за производњу амонијака. 

Издвајање бензена 

Гас ослобођен катрана и амонијака садржи извесну количину 

бензена, који се издвајају из гаса апсорпцијом у уљу добијеном 

прерадом катрана. 

Апсорпција се изводи у више торњева (слика 3). Гас се кроз 

торњеве креће одоздо навише, а уље се креће у супротном смеру, 

обогаћујући се при томе бензеном. 
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Слика 3: Шема постројења за апсорпцију бензена 

Обогаћено уље са дна торња проводи се кроз измењивач топлоте, а 

затим кроз грејач, при чему се загреје до температуре 180°С, а у 

колони за дестилацију се раздваја од бензена, који се са врха колоне 

одводи у даљу прераду. 

Апсорбционо уље са дна колоне води се поново ка торњевима за 

апсорпцију, стварајући тако кружни ток у постројењу. Пошто уље 

пре увођења у торњеве треба охладити, оно се проводи кроз 

измењивач топлоте, где један део топлоте предаје обогаћеном уљу. 

Тако се остварује уштеда енергије у постројењу. 

Коксни гас из ког су уклоњени ароматични угљоводоници, 

пречишћава се од заосталих непожељних састојака и користи се као 

гориво. Он садржи око 50% Н2, преко 30% СН4, преко 10% СО2 и 

СО и малу количину азота. 
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Део произведеног коксног гаса се користи у самој коксари за 

загревање коксних пећи. Његова топлотна моћ износи 21 000 kJ /m
3
. 

Од једне тоне каменог угља добија се 40 kg катрана, 3 kg амонијака 

и 10 kg сировог бензена. 

Прерада катрана  

Катран каменог угља је сјајна вискозна течност густине око 1,2 g / 

cm
3
. Након раздвајања од амонијачне воде, катран се уводи у 

постројење за дестиловање, где се под сниженим притиском 

фракционише, при чему се добијају: 

 Лако уље, 

 Средње уље, 

 Тешко уље и  

 антраценско уље. 

Наведена уља нису финални производи, јер се даљим поступцима 

издвајају важне сировине за хемиску инндустрију. Из лаког уља се 

добија бензен и фенол, из средњег уља се добија нафтален и фенол, 

из антраценског уља се добија антрацен, који је полазна основа за 

производњу боја. Такође се добија индустријска чађ за 

импрегнацију железничких прагова. 

2. Гасификација угља 

Гасификација угља је процес превођења угља у гасовите 

производе, који се користе као гориво или као сировине за 

хемијску индустрију Међутим примену гаса добијеног из угља је 

умањила експлоатација јефтинијег земног гаса. 

Угаљ се гасификује провођењем смеше кисеоника и водене паре 

кроз слој уситњеног угља у тзв. Генератору гаса. При томе један 
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део угља сагорева, ослобађајући топлоту потребну за 

гасификацију. Променом притиска у генератору, добијају се 

различите компоненте. Ако генератор ради под атмосферским 

притиском, гас највећим делом чине СО и Н2. При високом 

притиску се стварају веће количине метана, који увећава топлотну 

моћ произведеног горива. 

3. Ликвефакција угља 

Ликвефакција угља је процес у коме се хидрогеновањем чврстог 

угља, добијају течни производи, слични бензину добијеном из 

нафте. Процеси ове врсте су често примењивани у Немачкој за 

време Другог светског рата, када је била несташица нафте. Касније 

је рад ових постројења обустављен због неекономичности. 

 

Слика 4: Шема ликвефакције угља 

Угаљ (спрашени) се претходно помеша са смешом угљоводоника 

насталом као споредни производ процеса, а затим доводи у контакт 

са водоником и загреје се до 500°С. 
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У реактору се под притиском од 20 000 kPa, у присуству 

катализатора, ствара течна смеша угљоводоника. Фракционисањем 

ове смеше на лаку и тешку фракцију и накнадном обрадом лаке 

фракције се добијају производи слични бензину.  

Тешка фракција се користи за мешање са свежим угљем на улазу у 

постројење. Течни производи хидрогеновања угља садрже 

угљоводонике који се користе као сировина за хемијску 

индустрију. 

 

 

 


