Nabídkový sortiment uhlí z produkce OKD, a.s.
(Celkový přehled a charakteristika jednotlivých komodit)
Uhlí vhodné pro koksování (UVPK) –
koksová směs praná (ksp)

Uhlí energetické (EU)

Uhlí koksové žírné Kž až koksové 1.skupiny Ka
vysoká dilatace, index puchnutí a hodnota CSR řadí toto
uhlí do kategorie HCC (hard coking coal), producentem
uhlí je úpravárenský provoz Dolu ČSM

Energetická směs praná (ESP)
produkt provozu úpravny o vysoké výhřevnosti v rozsahu
28,5 – 29,5 MJ/ kg s nízkým obsahem popela používaný ve velkých energetických zařízeních, cementárnách
a zejména v technologii PCI
Hrubý prach (HP)
produkt vyrobený odtříděním zrnitostní frakce 0-20
(0-30) mm používaný v energetických provozech s rozsahem výhřevnosti 22 – 25 MJ/ kg
Proplástek (pk)
produkt o nižší výhřevnosti v rozsahu 16 - 18 MJ/ kg
a vyšším obsahu popela používaný v energetických
provozech
Energetická topná směs (ETS)
V případě požadavku zákazníka, můžeme realizovat výrobu energetických topných směsí v rozsahu výhřevnosti
15 - 24 MJ/ kg

Kontrola a řízení jakosti
 Kontrola dodržování
kontrahovaných jakostních parametrů je
zajišťována pracovníky
Odboru řízení a kontroly
jakosti v úzké součinnosti s pracovníky provozu
úpraven pomocí řídicích
systémů jednotlivých
technologických celků,
které sledují v reálném
čase obsah popela, vody,
síry a výhřevnosti.

 Měření a vyhodnocení
odebraných tzv. zbožních
vzorků paliva zajišťuje
centrální laboratoř OKD,
a.s. Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/
IEC 17025:2018 a zaregistrována pod číslem
1503.

 Moderní přístroje umožňují stanovit základní
i speciální parametry
uhlí a plynů. Veškerá stanovení v laboratoři jsou
prováděna v souladu
s normami ČSN a ČSN
ISO.

J
 ako speciální parametr
sledující současný trend
vývoje kvality koksového
uhlí je stanovení parametru CRI a CSR v souladu s metodikou Nippon
Steel , plasticity a silikátové analýzy.

Kontaktní údaje na obchodní útvar
Ing. Petr Hanzlík
Obchodní ředitel a člen
představenstva
+420 596 453 330
+420 602 552 702
petr.hanzlik@okd.cz

Ing. Hanna Wetter
Manažer prodeje
a zástupce obchodního
ředitele pro uhlí
+420 596 453 410
+420 725 524 579
hanna.zhavaranak@okd.cz

Obecné kontakty
OKD, a.s.; Stonava 1077; 735 34 Stonava
596 261 111; E-mail : info@okd.cz; www.okd.cz

Bc. Jovica Vasilevski
Obchodně-technický
manažer
+420 596 453 445
+420 725 759 331
jovica.vasilevski@okd.cz

Ing. Marek Szarowski
Manažer prodeje
+420 596 453 418
+420 601 078 232
marek.szarowski@okd.cz

Martin Sedlaczek
Manažer pro logistiku
a prodej
+420 596 453 435
+420 725 818 272
sedlaczekm@okd.cz

Kvalitativní parametry produkovaného uhlí
Uhlí vhodné pro koksování (UVPK) - koksová směs praná (ksp)
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V případě požadavku zákazníka, můžeme realizovat výrobu energetických topných směsí v rozsahu výhřevnosti 15 - 24 MJ/ kg.
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celkový obsah vody v původním stavu (vzorku) - dolní index t = total - celkový
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V

obsah prchavé hořlaviny (prchavých látek v hořlavině)
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