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Anotace 

      Tématem bakalářské práce jsou možnosti využití odpadů s obsahem kovů po žárovém 

zinkování. V úvodu proběhne seznámení s technologií žárového zinkování, pokračovat 

bude charakteristika vstupů a výstupů této technologie, navážou metody zpracování 

odpadů po žárovém zinkování a jejich porovnání. Závěrem bude vyhodnocení metod 

zpracování odpadů a jejich porovnání. 

Klíčová slova: Žárové zinkování, zinek, odpad, tvrdý zinek, zinkový popel 

Summary 

      The topic of this thesis are the possibilities of using waste containing metals after hot-

dip galvanizing. In the introduction the reader will be familiarized with the technology of 

hot-dip galvanizing, the characteristics of the inputs and outputs of this technology and 

followed  by  methods of waste treatment after hot-dip galvanizing and their comparison. 

Finally, the methods of waste treatment will be evaluated and compared. 
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1 Úvod 

      V dnešní moderní době je potřeba povrchové ochrany výrobků diskutovaným tématem, 

nejinak je tomu i v případě hutního průmyslu. Konkrétně se jedná o povrchovou ochranu 

provedenou formou žárového zinkování, které prodlužuje životnost výrobku a zároveň je 

také estetickým vylepšením produktu, který je ošetřen touto metodou.  

      Již v roce 1741 objevil francouzský chemik Malouin, že ocel lze proti korozi chránit 

pomocí zinkového povlaku. Jeho metoda se však dočkala většího použití až bezmála o sto 

let později, kdy další Francouz Sorel zavedl jako tavidlo chlorid amonný.  

      První patentovou přihlášku na žárové zinkování podal Sorel 10. května 1837 a jeho 

patent se v široké praxi využívá dodnes. Sorel nazval v dodatku své patentové přihlášky 

tuto metodu galvanizací. Zaměřuje se zde na galvanický článek, který se vytvoří na místě 

poškození zinkového povlaku. Toto označení se používá dodnes i pro jiné metody 

povlakování oceli zinkem a je využíváno také pro elektrolytické vylučování kovu obecně, 

aby se proto předešlo nedorozumění, je zinkování v roztaveném zinku žárovým 

zinkováním. [1] 

      Podíl zinku používaného k ochraně proti korozi se pohybuje okolo 35 %. [25] Stejně 

tak je třeba efektivně a hospodárně nakládat s odpadem vzniklým při žárovém zinkování, 

co nejmémě zatěžovat životní prostředí a vzniklý odpad v co nejvyšší míře využít k 

opětovnému zpracování. [5] 
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2 Cíl práce 

      Cílem této bakalářské práce je seznámit se s technologií žárového zinkování, definovat 

vstupy a výstupy této technologie a navrhnout možnosti zpracování kovových a 

kovonosných odpadů vznikajících při technologii žárového zinkování. Jedná se hlavně o 

možnosti využití tvrdého zinku, zinkového popela a zinkového prachu, neboť tyto 

sekundární suroviny jsou hlavním kovovým odpadem, který vzniká při žárovém zinkování. 
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3 Popis technologie žárového zinkování 

      Technologie žárového zinkování se skládá ze dvou základních částí, jsou to předúprava 

materiálu a zinkovací část. 

3.1 Předúprava kovového materiálu 

      Samotné žárové zinkování se provádí zanořením do roztavené zinkové lázně. Před 

vlastním zanořením do zinkové lázně musí materiál projít úpravou, a to odmaštěním, 

odmořením a nanesením tavidla zanořením do tavidlové lázně. [2] 

      Ještě než dojde k samotné úpravě materiálu je nutno zkontrolovat materiál určený 

k pozinkování i vizuálně. Pracovník, zinkař, si naveze potřebné množství materiálu 

určeného k pozinkování ze skladu a provede vizuální kontrolu otřepů po dělení, pokud se 

jedná o svodnice, tak přerovná případné deformace ramínek u svodnic, u svařenců provede 

očištění od strusky, viz obr. č. 1. Výrobky, u nichž se vyskytne nějaká vada, jsou vytřízeny. 

[2] 

 

Obrázek 1: Příprava materiálu 
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      Než je materiál připraven k zinkovací části ujde dlouhou cestu. Vše začíná úpravou 

materiálu. Ta se skládá z několika činností, jejichž posloupnost můžeme vidět na 

schématu, viz obr. č. 2. 

 

Obrázek 2: Schéma předúpravy materiálu 

3.1.1 Odmašťování 

      Jedná se o vůbec první operaci v technologickém cyklu zinkování. Hlavním úkolem je 

zbavení mastnoty z povrchu výrobku před mořením v HCl. Vše se odehrává 

v odmašťovací vaně, která je znázorněna na obr. č. 3. Odmašťovací lázeň musí mít 

minimální teplotu 40 
o
C a pH minimálně o hodnotě 4. Lázeň je tvořena odmašťovadlem 

Pragolod 18 s vodou. [2] 
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Obrázek 3: Vana na odmašťování materiálu 

      Úbytky lázně, které jsou způsobeny výnosem a odparem, se doplňují během provozu 

dopouštěním vody na původní objem. [4] Neustále se také průběžně sleduje teplota lázně, 

aby nedošlo k podkročení minimální teploty, taktéž hodnota pH je několikrát denně 

sledována. [3] 

      Odmašťovací vana je pravidelně čištěna 1 x za 3 měsíce a to tak, že se z vany vytáhne 

odkalovací rošt, kal v odmašťovadle se nechá sedimentovat a po sedimentaci se 

odmašťovadlo přečerpá do vyprázdněné vany na oplach. Kal z vany a z odkalovacího roštu 

je vypuštěn do sběrné jímky. Vana se posléze vyčistí a odmašťovadlo se přečerpá zpět do 

vany. [29] 

3.1.2 Průtočný oplach 

      Průtočný oplach odmaštěného materiálu slouží k opláchnutí omašťovadla 

z odmaštěného materiálu, tím se zabraňuje zanášení odmašťovadla do mořící kyseliny. 

Vana sloužící k průtočnému oplachu je na obrázku č. 4. 
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Obrázek 4: Vana s průtočným oplachem 

      Samotný oplach se provádí vodou o minimální teplotě 35 
o
C a je prováděn ve vaně, 

která je k tomuto úkolu určená, vana se čistí dle stupně znečištění, zpravidla po 3 týdnech 

provozu. 

3.1.3 Moření 

      Proces moření slouží k odstranění oxidických vrstev z povrchu materiálu. Postupuje se 

tak, že materiál, který je nejdříve opláchnut v průtočném oplachu, se ponoří do vany 

s nejnižší koncentrací HCl. V této vaně se opláchnou zbytky z odmašťování, popř. se zde 

materiál předmoří. Posléze se zanoří materiál do vany s vyšší koncentrací HCl, kde 

proběhne samotné moření materiálu. [9] 

      Během procesu moření je nutno s materiálem alespoň jedenkrát zamáchat. Po vytažení 

z mořící vany se nechá materiál v šikmé poloze řádně okapat. Doba, po kterou je materiál 

ponechán v mořící lázni se řídí kvalitou povrchu materiálu, tu hodnotí pracovník k tomu 

určený, mořič, vizuálně. Maximální doba pobytu materiálu v mořící lázni HCl však nesmí 

překročit 30 minut. Mořící vana je znázorněna na obr. č. 5.  

      Pomocí elektrických ohřívačů je dosaženo teploty 30 – 40 
o
C. V počáteční fázi má 

mořící lázeň maximálně 15 % volné HCl, v konečné fázi se obsah volné HCl pohybuje 

maximálně okolo 6 % a obsah Fe je 140 g/l. Po celou dobu moření se sledují parametry 
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lázně (Fe, Zn, volná kyselina). Složení mořící lázně se kontroluje jedenkrát týdně a vzorky 

jsou poslány na chemickou analýzu, na základě výsledků analýzy se dává pokyn pro 

výměnu lázně. 

 

Obrázek 5: Mořící vana s HCl 

       Při nevyhovujícím chemickém složení kyseliny, či koncentraci se kyselina odčerpává 

čerpadlem do zásobní nádrže skladového hospodářství. Veškerý postup a zacházení 

s kyselinou je detailně popsán v „Provozním řádu skladu kyseliny chlorovodíkové a 

příručního skladu chemikálií žárové pozinkovny“, který je nedílnou součástí provozu 

zinkovny. Při odčerpávání opotřebované kyseliny je nutno vypnout elektrické ohřívače.  

      Pokud je zapotřebí založit novou mořící lázeň, tak se nejdříve mořící vana naplní z   

35-ti % vodou, potom se doplní 40 % čerstvé kyseliny, dále se dopustí 10 % z uzavřeného 

oplachu a nakonec se lázeň doplní 15-ti % vody. Při napouštění nové lázně je třeba dbát na 

to, aby nedošlo k zatopení hlavic elektrických ohřívačů. Čerstvá kyselina HCl je čerpána 

do nové lázně pomocí potrubí, které je napojeno na venkovní zásobní nádrže. [12] 

3.1.4 Uzavřený oplach 

      Uzavřený oplach odmořeného materiálu slouží k opláchnutí kyseliny z odmaštěného 

materiálu, a tím zabraňuje zanášení kyseliny do tavidlové lázně. Uzavřená oplachová lázeň 
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se provádí ve vaně k tomu určené, viz obr. č. 6, která je naplněna vodou a volnou 

kyselinou s maximální koncentrací 3 % HCl. 

 

Obrázek 6: Vana pro uzavřený oplach 

      Lázeň je během provozu doplňována pouze při úbytcích, které jsou způsobeny 

výnosem a odparem. V lázni se sleduje pH a koncentrace volné kyseliny, jedenkrát 

měsíčně se odebírají vzorky, které jsou posílány na chemickou analýzu, na základě 

výsledků analýzy se provádí výměna lázně. Pokud je potřeba opotřebenou lázeň vyměnit, 

tak se postupuje stejně jako v případě opotřebené mořící lázně. [16] 

3.1.5 Průtočné oplachy 

      Průtočné oplachy odmaštěného materiálu slouží stejně jako u uzavřeného oplachu 

k opláchnutí odmašťovadla z odmaštěného materiálu, tím se zabraňuje zanášení kyseliny 

do tavidlové lázně. Oplachy se provádějí ve dvou vanách, které jsou na obrázku č. 7, 8 a 

jsou spojeny přepadem. 
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Obrázek 7: První vana s průtočným oplachem 

      Průtočné oplachy jsou prováděny vodou. Přítok do první vany je 0,3 – 0,5 m
3
/h, odtud 

přepadem do druhé vany a z ní přepadem do sběrné jímky. Jednou za směnu se provádí 

měření hodnoty pH. Podle stupně znečištění se vany vypouští a čistí, zpravidla se jedná o 

měsíční cyklus. 

 

Obrázek 8: Vana č. 2 s průtočným oplachem 
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3.1.6 Tavidlová lázeň   

      Tavidlo slouží pro lepší smáčivost zinkové taveniny, tavidlem se rozumí vodní roztok 

ZnCl2 a NH4Cl. [40] Po ponoření materiálu do tavidla je nutno materiálem dvakrát 

zamáchat a po uplynutí technologicky stanoveného časového intervalu jej vytáhnout 

z tavidlové lázně a v šikmé poloze jej nechat důkladně okapat. [41] Materiál se nechává 

zanořený v tavidle maximálně po dobu jedné hodiny. Tavidlová lázeň je na obrázku č. 9. 

 

Obrázek 9: Tavidlová lázeň 

      Maximální teplota lázně se pohybuje na hranici 60 
o
C, pH je v rozmezí 3,8 – 4,5. 

Požadované koncentrace ZnCl2 jsou na úrovni 280 – 360 mg/l, koncentrace NH4Cl se 

pohybují na úrovni 90 – 140 mg/l, Fe je maximálně 3,5 g/l. Jedenkrát týdně se provádí 

chemická analýza tavidlové lázně, ve které se sleduje pH, hustota a obsah ZnCl2, NH4Cl a 

Fe. Na základě této analýzy je tavidlová lázeň podle potřeby doplňována. Poměr dávkování 

-ZnCl2 : NH4Cl je 70 : 30. [2] 

      Za účelem snížení obsahu Fe, rozpuštěného v tavidlové lázni, se provádí regenerace 

tavidla. Je prováděna pravidelně v tříměsíčních cyklech, nebo v případě, že koncentrace Fe 

překročí únosnou mez, tzn. 3 g Fe/l. Při regeneraci tavidla se nechá nejdříve lázeň po dobu 

čtyř hodin uklidnit, poté se přečerpá do prázdné vany průtočného oplachu, kal z lázně se 

vypustí do sběrné jímky. 
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      Do přečerpané lázně se, za stálého míchání pomocí stlačeného vzduchu, nadávkuje 10 

litrů peroxidu vodíku, tím se docílí oxidace, po které se do lázně přidá cca 25 litrů NH4OH. 

NH4OH se dávkuje do lázně postupně, aby bylo dodrženo požadované pH. Následně dojde 

k vysrážení zoxidovaného Fe. Po ukončení míchání, které probíhá jednu hodinu, se tavidlo 

může přečerpat zpět do již vyčištěné vany. Kal, který vznikl, se vypustí do sběrné jímky. 

3.1.7 Sušící komora 

      Sušící komora, viz obr. č. 10, se používá k usušení již naneseného tavidla, posléze je 

materiál zanořen do zinkové lázně. 

 

Obrázek 10: Sušící komora 

      Teplota, kterou se materiál suší, se pohybuje v rozmezí 120 – 180 
o
C. Sušící komora 

musí být předehřátá na požadovanou teplotu, proto její zapínání probíhá v předstihu, aby 

měla při samotném sušení optimální teplotu. [11] 

      Materiál, který vstupuje do sušicí komory, musí být řádně odkapán od zbytků tavidla. 

Potom se vkládá do sušící komory, a to buďto na paletách, nebo souboru palet. Intenzita 

sušení je řízena pomocí přisávacích klap, které se v případě potřeby buď otevírají, nebo 

zavírají. Materiál, který opustí sušicí komoru, musí být dostatečně suchý, aby bylo možné 

přejít k zinkování. [15] 
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3.1.8 Převěšovací pracoviště 

      Toto pracoviště slouží k převěšení materiálu, které se nachází na mořících paletách do 

zinkovacích závěsů. Jeho umístění je mezi sušicí a zinkovací pecí, viz obr. 11, skládá se ze 

sklopného hřebenu, který slouží k převěšování materiálu. Na ohled se musí brát zejména 

velikost materiálu a jeho hmotnost, aby nebyla překročena maximální únosná hmotnost 

manipulační plošiny, na jeden hák lze zavěsit maximálně materiál o hmotnosti 1 t. 

 

Obrázek 11: Převěšovací pracoviště 

3.1.9 Repasní kyselina chlorovodíková 

      Repasní kyselina HCl slouží k odzinkování háčků a provlékacích tyčí, a tím 

k zabránění zanášení zinku do mořících lázní. Na počáteční fázi má mořící lázeň 15 % 

volné HCl, v konečné fázi je obsah volné HCl v mořící lázni max. 3 %. U lázně se měří 

obsah železa, zinku a volné kyseliny. Dojde-li k opotřebení repasní kyseliny v takovém 

rozsahu, že již nelze odzinkovat háčky, tak se odebírá vzorek kyseliny, který se posílá na 

chemickou analýzu. Podle výsledků analýzy se rozhoduje o výměně lázně. V případě, že 

repasní lázeň obsahuje více než 3 % volné HCl, musí se snížit její obsah. Toho se docílí 

zanořením zavěšené „housky“ čistého zinku, do té doby, dokud probíhá reakce zinku 

s HCl. 
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      Opotřebenou repasní kyselinu je třeba zpracovat, to se děje prostřednictvím přimíchání 

tavidla do kyseliny a následným provedením regenerace tavidla. Během regenerace tavidla 

nelze zinkovnu provozovat.  

3.2 Zinkovací část 

      Zinkovací část k samotnému zinkování zpracovaného materiálu. Technologie 

zinkování se skládá ze zařízení, viz schéma na obr. č. 12. 

 

Obrázek 12: Schéma zinkovací části 

3.2.1 Zinkovací lázeň 

      Zinkovací lázeň je tvořena roztaveným elektrolytickým zinkem a olovem. Olovo je ve 

vaně z důvodu ochrany dna a tvoří na něm vrstvu, slouží rovněž jako lože pro vybírání 

tvrdého zinku. [28] V průběhu zinkovacího procesu se do lázně přidává hliník ve formě 

předslitiny o obsahu hliníku 8 – 20 %. Obsah zinku v zinkovací lázni se musí pohybovat 

mezi 0,01 - 0,03 %. Správnost složení zinkovací lázně se kontroluje na základě vzhledu 

nánosů Zn povlaku na materiálu a chemickým rozborem zinkovací lázně. [17] U vizuální 

Zinkovací lázeň 

Chladící vana 

Ukládací pracoviště 
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kontroly platí, že vyšší obsah hliníku se projevuje lesklejším povrchem a nižší tloušťkou 

povlaku zinku. Zinkovací lázeň se nachází v zinkovací vaně, viz obr. č. 13. 

 

Obrázek 13: Zinkovací vana 

      Teplota zinkovací lázně se udržuje mezi 440 – 455 
o
C, obsah zinku musí být 

minimálně 98,5 %. Výška hladiny lázně by se měla pohybovat v rozmezí 100 – 150 mm od 

horního okraje zinkovací vany. Výška vrstvy olova na dně se pohybuje okolo 5 cm.  

      V zinkovací lázni je sledován obsah zinku, olova, železa a hliníku. [44] Čtvrtletně se 

provádí chemická analýza, která je následně vyhodnocena. Samotná chemická analýza se 

provádí tak, že se pomocí nabírací formičky, a to nejméně 5 cm pod hladinou, odebere 

vzorek. Ten musí být odebrán bezprostředně po zinkovacím cyklu. Následně je nechá 

vzorek volně vychladnout, ztuhlý zinek se vyklepne z formičky a je poslán k chemické 

analýze. [34] 

      Bezprostředně před vytažením zinkovaného materiálu je třeba hladinu lázně očistit. 

Zinkovací lázeň je postupně doplňována pevným elektrolytickým zinkem v ingotech třídy 

Z2 s obsahem zinku 99,99 %, popřípadě Z1 s obsahem zinku 99,99 % dle ČSN EN 1179. 

Hladinu zinkovací lázně je třeba pravidelně čistit prostřednictvím stěrky, viz obr. č. 14. 
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Obrázek 14: Čištění hladiny zinkovací lázně 

      V zinkovací lázni je pravidelně kontrolována výška tvrdého zinku a olova. [36] 

Kontrola probíhá pomocí háčku, kterým se zjišťuje výška zinku a olova na základě 

různého odporu při pronikání v lázni. Tvrdý zinek se sbírá v pravidelných intervalech, 

které se pohybují mezi 10 – 14 dny. Ocelové předměty, které spadnou v průběhu zinkování 

do zinkovací lázně, se musí okamžitě vytáhnout, jelikož jejich přítomnost způsobuje 

zvýšenou tvorbu tvrdého zinku. [47] 

      Pokud nastane situace, že je naplánována odstávka zinkovny, je třeba před touto 

odstávkou provést důkladné vybrání tvrdého zinku. Při čerpání musí být teplota čerpaného 

zinku minimálně 455 
o
C. [27] 

      Čerpání se provádí pomocí čerpadla, které se pomalu noří do zinku a odčerpaný zinek 

se přečerpává do připravených kokil. Při manipulaci se zinkem v kokilách musí být dbáno 

zvýšené opatrnosti. Po skončení přečerpávání se čerpadlo pomalu vyzvedne z taveniny a 

nechá se po určitou dobu běžet naprázdno, aby se docílilo odstranění veškerého zinku 

z tělesa čerpadla. [45] 

      Po odčerpání zinku je možno odstavit zinkovnu. Teplota se sníží na 440 
o
C, nesmí však 

klesnout pod 435 
o
C. Posléze se zinkovací vana uzavře tepelně izolovanými víky, která 
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chrání před oxidací a tepelnými ztrátami. Při zakládání nové lázně se zinek vkládá do vany 

dle předem určeného postupu, viz obr. č. 15. 

 

Obrázek 15: Schéma uložení zinku při zakládání nové lázně [2] 

      Po vložení „housek“ zinku do vany, se na stěnu vany připevní čidlo, které snímá vnitřní 

teplotu pláště. [46] Nesmí být překročen teplotní rozdíl 60 
o
C, mezi vnitřním a vnějším 

pláštěm. Ohřev vany je řízen automaticky. [23] 

      V první fázi se docílí teploty 300 
o
C, na této teplotě je nutno setrvat po dobu 24 hodin. 

Po uplynutí této doby je vana vytápěna intenzivněji, přičemž stále je třeba zachovávat 

pravidlo nepřekročení rozdílu teplot mezi vnitřním a vnějším pláštěm vany o 60 
o
C. [24] 

      Většina materiálu se zinkuje na dvou závěsech. Materiál se pomocí jeřábu nejdříve 

dopraví těsně nad hladinu zinkovací lázně, posléze je rychlostí 3 m/min. spouštěn do lázně, 

sklon materiálu se pohybuje mezi 30
o
 – 35

o
. Čas zinkování se počítá od zanoření celého 

materiálu do lázně. Pro snadnější vyplavení popela nad hladinu se po plném zanoření 

s materiálem dvakrát „zamáchá“, nesmí ovšem dojít za žádných podmínek k vynoření 

materiálu nad hladinu lázně. [33] 



Jan Pudich: Možnosti zpracování odpadů s obsahem kovů po žárovém zinkování  

2014  17 

 

      Po uplynutí času zinkování se začne materiál pozvolna vytahovat rychlostí 0,2 m/min. 

Po celou dobu vytahování je hladina lázně stírána a je odebírán popel. Před samotným 

vytažením z lázně nechá jeden konec materiálu zanořený v lázni a vyčká se, až přestane 

docházet ke stékání zinku, maximálně však 30 vteřin, posléze je materiál vyzvednut 

z lázně. [22] 

      Technologické časy zinkování mají společně s obsahem křemíku (Si) největší vliv na 

tloušťku povlaku. [13] Teplota lázně se za provozu udržuje v rozmezí 445 – 455 
o
C a 

materiál určený k zinkování musí být dostatečně suchý. Pokud se zinkuje materiál 

s obsahem křemíku 0,15 – 0,25 %, tak čas zinkování nesmí překročit dvě minuty, viz 

tabulka č. 1 s některými druhy vybraného materiálu. [2] 

Tabulka 1: Zinkovací časy vybraných druhů materiálu [2]  

Výrobek 

Obsah Si v 

materiálu 

Čas pro min. průměrnou tl. 

povlaku 70 µm 

Čas pro min. průměrnou tl. 

povlaku 85 µm 

Svodnice 0,15 - 0,25 % xxx 1,5 - 2 min. 

Sloupky 0,17 - 0,23 % 1,5 - 2 min. 1,5 - 2 min. 

Spojky 0,17 - 0,23 % xxx 1,5 - 2 min. 

Příslušenství 

svodnic max. 0,030 % 2 - 3 min. 3,5 - 5 min. 

       

      Pokud má zákazník zvláštní požadavky na tloušťku zinkového povlaku, tak se u těchto 

případů postupuje individuálně po konzultaci s technologem provozu. [21] 

3.2.2 Chladící vana 

      Chladící vana, obr. č. 16, se využívá k ochlazení již pozinkovaného materiálu. Jedná se 

o vanu průtočnou, její přepad je sveden do sběrné jímky. K chlazení se používá vodní 

lázeň, která prochází neutralizačním procesem. 
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Obrázek 16: Chladící vana 

      Chladicí kapalinou je voda, která je v chladící vaně. Přítok vody je maximálně 0,5 

m
3
/hod., nesmí dojít k přehřátí lázně. Čištění vany se provádí jedenkrát ročně. 

3.2.3 Ukládací pracoviště 

      Nejdříve je materiál převezen na rozřazovací rošt, viz obr. č. 17, kde je materiál svěšen 

ze zinkovacích závěsů. Po částečném ochlazení materiálu na vzduchu se odstraní okapy, 

zbytky popela a tvrdého zinku pilníkem, nesmí ovšem přitom dojít ke stržení zinku na 

hranách materiálu. Případné nedokonalosti při zinkování (oděrky) se opravují nátěrovou 

hmotou s vysokým obsahem zinku, a to ve spreji, nebo štětcem. Je třeba dbát zvýšené 

opatrnosti při natírání nepozinkovaných míst štětcem, aby nedošlo ke zbytečnému nanášení 

barvy na již pozinkovaný povrch. [51] 
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Obrázek 17: Rozřazovací rošt 

      Samotné ukládání se provádí podle druhu pozinkovaného materiálu, a to buď na palety, 

nebo na dřevěné překládky. 
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4 Charakteristika vstupů a výstupů dané technologie 

      Vstupy i výstupy plynoucí z technologie žárového zinkování je třeba přesně 

specifikovat, aby bylo zajištěno jejich hospodárné využití a nedocházelo zbytečně 

k zatěžování životního prostředí. 

4.1 Vstupy při technologii žárového zinkování 

      Důležitou složkou procesu jsou vstupy do technologie, jejich přesnou evidencí a 

využíváním se dá zvýšit ekonomická hospodárnost provozu. 

4.1.1 Zinek  

      Zinek je tvárný kov o hustotě 7,14 g/cm
3
, jeho barva je šedomodrá. Průměrný obsah 

zinku v půdě se pohybuje okolo 70 mg/kg, je přirozeným prvkem. Zinek se v těžitelné 

formě vyskytuje jako sulfid zinečnatý – sfalerit, který se nejdříve rozdrtí, poté obohatí a 

praží, posléze se rozpouští v elektrolytu. 

      Na vzduchu se na povrchu zinku tvoří vrstva hydrogenuhličitanu, ta je velmi málo 

rozpustná ve vodě a slouží částečně jako ochrana zinku před další korozí. Pokud se zinek 

ocitne v prostředí s vyšší koncentrací oxidu siřičitého, pak se na jeho povrchu tvoří síran 

zinečnatý. Ten je snadno rozpustný ve vodě, a proto se dá snadno z jeho povrchu smýt, tím 

pádem je korozi vystavován stále nový povrch zinku. 

      Zinek tvoří za přítomnosti organických látek zinečnaté ionty komplexy, např. s peptidy, 

nukleotidy a proteiny. Má rovněž významnou esenciální roli, tzn. životně důležitou roli, 

pro všechny typy organismů. [1] 

      Denní dávka pro člověka, která je nutná k udržení všech životně důležitých funkcí je 

12 – 15 mg zinku. Jeho nedostatek se může projevovat poruchami růstu, celkovou únavou, 

vypadáváním vlasů, poruchami vidění, nebo může mít za následek depresivní nálady. [35] 

Zinek je hojně využívám ve farmaceutickém průmyslu v pleťových krémech, léčivech, 

hojivých mastech atd., má také blahodárné účinky na mozkovou aktivitu, rozmnožování a 

v neposlední řadě má imunologickou funkci. Jeho hlavní využití je však jako protikorozní 

ochrana oceli, kde se uplatňuje ve formě kovového povlaku, nebo nátěrové hmoty. [1] 
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      Zinek je rovněž využíván jako hnojivo pro rostliny, u kterých vyvolává zvýšený 

přírůstek. Přidává se taktéž do krmiva hospodářským zvířatům, kde kladně působí na jejich 

imunitní systém, podporuje hojení ran a zvyšuje přírůstky. 

      Pro potřeby žárového zinkování se využívá zinek o vysoké čistotě, tj. 99,99 %, zbylá 

setina připadá především na železo, viz obr. č. 18. 

 

Obrázek 18: Zinek o čistotě 99,99 % 

4.1.2 Kyselina chlorovodíková 

      Je známá taktéž jako kyselina solná a patří k nejvyužívanějším kyselinám. Její molární 

hmotnost je 36,46 g/mol a hustota 1,19 g/cm
3
. Jedná se o vodný roztok plynného 

chlorovodíku. Patří mezi velmi silné žíraviny, je bezbarvá a těkavá. Při manipulaci s ní se 

doporučuje pracovat s ochranným oděvem, rukavicemi a brýlemi. Při zasažení pokožky 

kyselinou je třeba ji hned opláchnout a posléze neutralizovat hydrogenuhličitanem 

sodným. Pokud jsou zasaženy oči, je nezbytně nutné provést důkladný výplach očí a 

vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Při nadýchání je nutné postiženého přenést na čerstvý 

vzduch, zabránit mu v chůzi, vyplachovat oči a ústa, eventuelně nosní dutinu vlažnou 

vodou. V každém případě je třeba postiženého předat pod dohled lékaře. 

      Kyselina chlorovodíková se skladuje ve speciálních nádržích k tomu uzpůsobených, 

obr. č. 19, nádrže jsou umístěny ve skladu, pro který platí přísná pravidla. [39] 
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Obrázek 19: Nádrž s kyselinou chlorovodíkovou 

      V prostorách skladu se nesmí kouřit, pít a ani jíst. Sklad je vyhrazen pouze pro 

skladování kyseliny chlorovodíkové a je zakázáno v něm skladovat jakékoliv jiné látky. Při 

přečerpávání kyseliny ze speciálních nádrží se nesmí zdržovat nikdo nepovolaný v okruhu 

deseti metrů. Ve skladu kyseliny se pravidelně provádí kontrola těsnosti potrubí, spojů a 

ventilů, ta se musí zaznamenat do „Knihy kontrol“. 

4.1.3 Čpavková voda  

      Jedná se o technický roztok syntetického čpavku ve vodě, výsledný roztok je zásaditý. 

Má pronikavý zápach, je nažloutlá až bezbarvá, ve výjimečných případech je slabě 

zakalená. Je třeba mít na paměti, že se jedná o žíravinu, a proto je s ní třeba zacházet 

s nejvyšší opatrností. Průběh reakce vzniku je znázorněn níže. (1) 

NH3 + H2O → NH4
+
 + OH

-
     (1) 

      Její využití je široké, zejména však se využívá k leptání, čištění a dalším průmyslovým 

účelům. Pro zinkování je využívána NH4OH – 24 %. 
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4.1.4 Peroxid vodíku  

      Je často využíván jako desinfekce, má silné oxidační, i redukční vlastnosti. Má molární 

hmotnost 34,0147 g/mol a hustotu 1,463 g/cm
3
. Připravuje se reakcí kyseliny sírové 

s peroxidem barnatým (2), posléze se za sníženého tlaku odpaří nadbytečná voda. 

BaO2 + H2SO4 → H2O2 + BaSO4     (2) 

     Pro potřeby zinkování se používá peroxid vodíku - H2O2 – 30 %. Neskladuje se 

v prostorách zinkovny, ale je dodáván vždy k přímé spotřebě jednorázově a plněn do 

nádrží, viz obr. 20. 

 

Obrázek 20: Nádrž s peroxidem vodíku 

4.1.5 Odmašťovací prostředek  

      Jedná se o tenzidový odmašťovací prostředek Pragolod 18. Tato látka se mimo 

odmašťování používá taktéž na čištění lakovaných povrchů. Roční spotřeba 

odmašťovacího prostředku se pohybuje kolem 2 500 kg. [2] 

      Pro účely zinkování se uplatňuje na odmaštění a je skladován v příručním skladu 

chemických látek, obr. č. 21. 
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Obrázek 21: Příruční sklad chemikálií 

4.1.6 Hydroxid vápenatý 

      Hydroxid vápenatý - Ca(OH)2, tzv. vápenné mléko, se připravuje z roztoku 

karbidového vápna, které vzniká jako vedlejší produkt při výrobě ethynu (C2H2). Karbid 

vápenatý se nechá reagovat s vodou za vzniku ethynu a hydroxidu vápenatého.(3) 

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2     (3)    

      Pro potřeby zinkovny je karbidové vápno, zajišťováno pravidelně jednou měsíčně 

pojízdnou cisternou a jeho spotřeba je cca 15 000 kg ročně. [2] Z pojízdné cisterny je 

roztok stáčen hadicí do zásobníku vápenného mléka, výsledná koncentrace se musí 

pohybovat mezi 8 – 10 %, to odpovídá hmotnosti 0,9 kg – 1,1 kg/l roztoku. Vápenné 

mléko se dávkuje čerpadlem. Aby se zabránilo zanesení čerpadla, je nutné čerpat vápenné 

mléko přes síto. [42] 

      Hydroxid vápenatý slouží při žárovém zinkování k neutralizaci chladících a kyselých 

oplachových vod. 
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4.1.7 Čistič membrán 

      Jedná se o kyselý čistič membrán, Omega – cleaner, který obsahuje 10 – 12 % kyseliny 

dusičné (HNO3), proto je třeba dbát při manipulaci s ním zvýšené opatrnosti, neboť se 

jedná žíravou látku. [2] 

4.1.8 Tavidlo 

      Jedná se o tavidlo „Florflux“ na bázi vodného roztoku chloridu amonného a chloridu 

zinečnatého v poměru (ZnCl2 : NH4Cl = 70 : 30). Manipulaci s tavidlem musí být 

věnována zvýšená pozornost, neboť se jedná o žíravou a zdraví škodlivou látku. Roční 

spotřeba se pohybuje mezi 14 000 – 15 000 kg. [2] 

4.2 Výstupy při technologii žárového zinkování 

      Hlavním výstupem z technologie jsou výrobky, tzn. materiál, na kterém je nanesen 

zinkový povlak, kterým se prodlouží jeho životnost a zvýší estetická hodnota.          

4.2.1 Výrobky 

      Výrobky jsou prioritní výstup, na materiál je nanesen zinkový povlak, který odpovídá 

buď stanoveným normám, např. svodidla, nebo se řídí přáním zákazníka, viz obr. č. 22. 

 

Obrázek 22: Svodidlové sloupky 
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4.2.2 Odpady vznikající z technologie žárového zinkování 

      Hlavními odpady vznikající z této technologie jsou: 

- opotřebená kyselina chlorovodíková 

- kaly s obsahem soli zinku 

- tvrdý zinek 

- zinkový popel 

- zinkový prach 

      V roce 2013 bylo v provozu žárové zinkovny ArcelorMittal Ostrava, a. s. při výrobě 

8 589 138 kg pozinkovaného materiálu zpracováno 425 640 kg zinku. Tabulka č. 2 

znázorňuje množství vzniklého odpadu s obsahem kovu. 

Tabulka 2: Kovový odpad za rok 2013 [2] 

Odpad kg 

Tvrdý zinek 15748 

Zinkový popel 44505 

Zinkový prach 1030 

Kaly 53940 

 

      Všechny tyto odpady jsou likvidovány. Opotřebená kyselina chlorovodíková je 

přečerpávána do zásobní nádrže, obr. č. 23, z které je dále postoupena k dalšímu 

zneškodnění specializované firmě. V roce 2012 bylo v provozu žárové zinkovny 

ArcelorMittal, a. s. spotřebováno 74 695 kg kyseliny chlorovodíkové, opotřebené kyseliny 

vzniklo 69 740 kg. [2] 
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Obrázek 23: Nádrž na opotřebenou HCl 

            Kaly s obsahem soli zinku se skladují v bednách určených k tomuto účelu, viz obr. 

č. 24 a taktéž jsou předány specializované firmě, dále se nijak nevyužívají a jsou 

skládkovány. [43] 

 

Obrázek 24: Kontejner určený ke shromažďování kalů 

       V pravidelných měsíčních intervalech jsou prováděny chemické analýzy kalů, viz 

tabulka č. 2, kde je analýza pevného vzorku. 
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Tabulka 3: Chemická analýza kalů - pevný vzorek [2] 

Ukazatel mg/kg 

Kyanidy celkové 0,728 

Kyanidy toxické 0,041 

Zinek 26908,000 

Měď 60,380 

Kadmium 4,370 

Kobalt 2,430 

Nikl 56,790 

Olovo 45,100 

Chrom 51,640 

Baryum 303,090 

Stříbro <0,410 

       

      Tvrdý zinek, tj. směs zinku a železa, se získává vybíráním ze zinkovací lázně. Při 

vybírání tvrdého zinku musí být teplota lázně snížena na 440 
o
C. Vybírání probíhá pomocí 

vybírací lžíce, která se zavěsí na háky manipulační plošiny. [38] Lžíce se pomalu zanoří až 

na dno vany a je pomalu sunuta pojezdem kočky kladkostroje po dně vany, čímž je nabírán 

tvrdý zinek. [48] Po zvednutí lžíce nad hladinu lázně je pomocí dusadla vytěsněn tekutý 

zinek a lžíce je převezena těsně nad rám s korýtky. Zde je strhnut tvrdý zinek ze lžíce do 

korýtek škrabkou, posléze je rozhrnut a udusán. Až se zaplní všechna korýtka a obsah 

v nich zatuhne, jsou korýtka zavěšeny na jeřáb a pozvolna ponořeny do chladící vody. 

Potom je tvrdý zinek z korýtek vyklopen a uložen na palety, viz obr. č. 25. Po vybírání 

tvrdého zinku je třeba nechat zinkovací lázeň uklidnit minimálně po dobu dvou hodin a 

pak je teprve možno přikročit k dalšímu zinkování. [14] 
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Obrázek 25: Tvrdý zinek 

     V průběhu zinkovacího procesu je potřeba provádět odběr zinkového popele, který 

vzniká povrchovou oxidací zinkovací lázně. Odběr popele se provádí tak, aby bylo 

odebrané množství na jeden odběr co nejmenší, a tím pádem nedocházelo k výnosu zinku 

ze zinkovací lázně. [37] Popel je shromažďován do k tomu určené nádoby, jak je vidět na 

obrázku č. 26. 

 

Obrázek 26: Nádoba na zinkový popel 
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      Zinkový prach je zařazen mezi nebezpečné odpady, a proto s ním musí být náležitě 

nakládáno. [30] Shromažďování zinkového prachu přímo souvisí s provozem odsávání 

zinkovací vany. Systém dvou filtračních jednotek, které jsou napojeny na sběrné nádoby 

odprašovacího zařízení, shromažďují zinkový prach na tkaninových filtrech, aby nedošlo 

k jeho úniku, odtud je sklepáván a uskladňován v jutových vacích, viz obr. č. 27. Zinkový 

prach je předáván specializované odpadové firmě, dále si jinak nevyužívá. 

 

Obrázek 27: Zinkový prach 

      Se všemi zinkovými odpady vznikajícími z technologie žárového zinkování je 

nakládáno v odpadovém hospodářství provozu a jsou skladovány separovaně na místech 

k tomu vyčleněných. [50] 

4.2.3 Odpadní vody vznikající při technologii žárového zinkování 

      Odpadní vody jsou neutralizovány v neutralizační stanici zinkovny, která je v prostoru 

zinkovny. Poté jsou vypuštěny do venkovní sběrné jímky, následně je v monitorovací 

jímce provedena kontrola pH a vody jsou svedeny do centrální kanalizace. [31] 

      Úprava a vypouštění odpadních vod se dělí na: 

- neutralizaci 

- řízené vypouštění odpadních vod 
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      Neutralizace odpadních vod slouží k likvidaci chladících a oplachových vod.  

      Technologie neutralizace se skládá z několika procesů, viz obrázek č. 28. 

 

Obrázek 28: Schéma neutralizace odpadních vod 

      Sběrná jímka slouží ke sběru chladících a kyselých oplachových vod, ty jsou pak dále 

neutralizovány v neutralizačním reaktoru. Jímka je opatřena kovových schodištěm a je 

kyselinovzdorně vyzděná, nátok sběrné jímky je gravitační. Jedenkrát ročně se provádí její 

kompletní čištění. 

      Neutralizační reaktor je plněn oplachovou vodou ze sběrné jímky. Ze zásobníku 

vápenného mléka se vápenné mléko dávkuje čerpadlem do reaktoru. Aby došlo k dobrému 

vysrážení kalu, je přidáván polyflokulant, který je umístěn v zásobníku polyflokulantu. 

      Zásobník vápenného mléka slouží jako zdroj hydroxidu vápenatého, který se získává 

z roztoku karbidového vápna, které je do prostoru neutralizace dopravováno cisternou. Ze 

zásobníku je vápenné mléko dávkováno do neutralizačního reaktoru. 

      Polyflokulant je dodáván buď v pevné, nebo kapalné formě. Při zpracování pevného 

polyflokulantu je třeba nejdříve pevně stanovené množství nechat nabobtnat a nechat 

Sběrná jímka odpadních 
a oplachových vod 

neutralizační reaktor 

Zásobník vápenného 
mléka 

Zásobník polyflokulantu 

Kalolis 

Kalová jímka 

Monitorovací jímka 
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rozpustit za stálého míchání v zásobníku. Pokud je použit polyflokulant v kapalné formě, 

tak stačí nalít odměřené množství do zásobníku a dolít vodou v požadované výši. Posléze 

je polyflokulant dávkován čerpadlem do neutralizačního reaktoru. 

      Kalolis se využívá k odstranění vysráženého železa z roztoku tavidla, odstranění 

probíhá filtrací přes kalolis a tavidlo je vráceno zpět do technologické vany. Kalolis musí 

být řádně uzavřen a pod správným tlakem, plachetky musí být správně nataženy. Během 

filtrace dochází postupně k naplnění rámu kalolisu zachyceným kalem. Dle poklesu 

hladiny v reaktoru, vyhodnotí řídící systém, v závislosti na čase, je-li kalolis naplněn. Poté 

je kalolis otevřen a rámy kalolisu jsou vyprázdněny do záchytné nádoby a dojde 

k vyčištění filtračních plachetek. Kaly se skladují v kontejnerech a jsou posléze odváženy 

na skládku. 

      Kalové jímky slouží k zachycení kalné části při vypouštění neutralizačního reaktoru. 

      Monitorovací jímky slouží k sledování kvality odtékajících vod, jsou zde monitorovány 

veškeré vody z neutralizace a jejich kvalita je sledována pH metrem. 

4.2.4 Emise  

      Emisím je v provozu žárové zinkovny věnována velká pozornost, aby se předešlo 

případnému poškozování životního prostředí. Samotná technologie žárového zinkování 

spadá pod ustanovení směrnice EU o integrované prevenci a omezování znečištění. Emisní 

limity jsou v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci, krajský úřad na jeho 

základě, stanovuje závazné podmínky provozu zařízení. [52] 

      Emisní limity pro odsávané vzdušiny: 

Tabulka 4: Emisní limity [2] 

Látka Hmotnostní tok Emisní limit (mg/m
3
) 

Zinek (Zn) není stanoven 10 

Chlor a jeho anorganické sloučeniny > 500 g/h 50 
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      Odsávání v technologii žárového zinkování slouží k odsávání exhalátů z van, jednotlivé 

vany jsou opatřeny víky, na nichž je odsávání instalováno, viz obr. č. 29. 

      Odsávání lze rozdělit do dvou částí: 

- odsávání mořící části 

- odsávání zinkovací vany 

      Mořící část má odsávání rozděleno do dvou tras, které jsou vedeny přes mokré pračky, 

pro každou trasu je jedna mokrá pračka. Po absorbci se vyčištěná vzdušina odvádí do 

venkovního prostředí. Absorbční médium, voda, protéká děrovanými otvory, které jsou 

umístěny ve třech patrech nad sebou, a stéká do zadržovací nádrže ve spodní části 

absorbéru.  

 

Obrázek 29: Odsávání vany 

      Množství odsávané vzdušiny je 32 000 m
3
/h na každé trase. Hodnota pH vody 

(absorbční médium) nesmí klesnout pod 0,5 pH a je měřena pravidelně několikrát denně. 

Musí být zajištěna plná činnost všech vzduchotechnických zařízení, bez tohoto 

předpokladu není možné provozovat chod zinkovny. 

      Odsávání zinkovací vany odsává vzdušiny z prostoru žárového pozinkování je svedena 

odsávacím potrubím do dvojice filtračních jednotek. Filtrační jednotky mají dohromady 



Jan Pudich: Možnosti zpracování odpadů s obsahem kovů po žárovém zinkování  

2014  34 

 

filtrační plochu 450 m
2
. Z filtračních jednotek je vzdušina přivedena k radiálnímu 

ventilátoru a odtud je vedena výtlačným potrubím nad střechu haly zinkovny. 

      Množství odsáté vzdušiny je 25 000 m
3
/h. Kontrola filtrů se provádí pravidelně 

několikrát denně, stejně jako kontrola emisních limitů. Odsávání musí být zapnuto 

v průběhu celého procesu zinkování. 
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5 Metody zpracování odpadů s obsahem kovů po žárovém 

zinkování a jejich porovnání 

      V procesu technologie žárového zinkování vznikají odpady s obsahem kovů, jedná se o 

sekundární suroviny. Nejčastěji se kovové odpady s obsahem zinku zpracovávají v kotli 

s rotačním bubnem, další variantou jejich zpracování je využití odstředivé filtrace. 

5.1 Zpracování v kotli s rotačním bubnem 

      Jedná se o tzv. „in-house“ metodu, která je využívána zejména přímo v provozu 

technologie žárového zinkování a zinek získaný touto metodou je okamžitě vracen zpět do 

technologického toku. [18] Toto zařízení je schopné oddělit volný zinek z materiálových 

směsí a zinkových stěrů, tzn. zinkového popela a využívá fyzikálních vlastností zinku, tzn. 

jeho teploty tání. Tato technologie se skládá ze dvou částí, a to: 

- rotačního bubnu 

- termo-kotle 

5.1.1 Rotační buben 

      Rotační buben je nejdříve naplněn materiálem s obsahem zinku, viz obr. 30, buben je 

plněn ve své horní části plnícím otvorem. Na jedno použití do něj lze naplnit až 800 kg 

materiálu s obsahem zinku. [8]  

 

Obrázek 30: Plnění rotačního bubnu 
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      V jeho spodní části se nachází otvor, viz obr. 31, kterým je vypouštěna získaná zinková 

tavenina. Tento otvor musí být před samotným začátkem plnění hermeticky utěsněn a 

uzavřen. [6] 

 

Obrázek 31: Utěsnění vypouštěcího otvoru 

      Následně je buben vsazen do termo-kotle pomocí vysokozdvižného vozíku, kotel je 

poté nakloněn i s bubnem do sklonu cca 30
o
 pomocí zdvihu. [6] 

5.1.2 Termo-kotel 

      Termo-kotel, viz obr. 32, má tepelně izolovanou komoru, která je dle potřeby 

vyhřívána buď pomocí topného oleje, nebo plynu. 

 

Obrázek 32: Thermo-kotel [6] 
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      Buben rotuje v kotli kolem své osy a je současně zahříván na potřebnou teplotu, tj.   

530 
o
C, celý proces trvá po dobu tří hodin. Roztavený zinek se shromažďuje v dolní části 

bubnu, odkud je posléze vypouštěcím otvorem odváděn, viz obr. 33. Pracovník, který 

obsluhuje kotel, nastavuje vypouštěcí otvor do vhodné pozice, která zabezpečí plynulý 

odsun roztaveného zinku. Kotel má ve své horní části komínový svod, který zabezpečuje 

odvod vzniklých plynných sloučenin. [10] 

 

Obrázek 33: Vypouštění získaného zinku 

      Získaný zinek je shromažďován do forem a následně vracen zpět do procesu žárového 

zinkování, viz obr. 34. Zbytkové oxidy zinku jsou následně postoupeny k odprodeji. 
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Obrázek 34: Vrácení získaného zinku zpět do procesu 

      Zinkové odpady po žárovém zinkování obsahují zpravidla dostatečné množství 

zbytkového tavidla, to již tedy není třeba přidávat. Tato metoda je vhodná především pro 

zpracování zinkového popela, ale lze ji přizpůsobit po úpravě technologie, pro drtivou 

většinu zinkových odpadů. 

5.2 Metoda odstředivé filtrace 

      Jedná se o semi-kontinuální proces, při kterém jsou pevné látky odděleny od kapalné 

taveniny. Základem této metody je využití odstředivé síly. Vzhledem k jednoduchosti této 

metody, je tato metoda atraktivní zejména pro malé a středně velké firmy zabývající se 

žárovým zinkováním. [19] 

      Zařízení se skládá z dvou rotujících dutých kuželů, viz obr. 35, ty plní funkci rotoru a 

jsou umístěny na rotující hřídeli s vlastním pohonem. Kužely jsou zanořeny do zinkové 

taveniny a na principu odstředivé síly separují pevné částice z taveniny, která je umístěna 

v tavící vaně, ta je vyhřívána elektrickým proudem. Tavenina, suspenze, skládající se 

z pevné a kapalné složky je nasávána do vnitřního prostoru rotujících kuželů, kapalná fáze 

opouští vnitřní prostor malou mezeru vytvořenou mezi oběma kužely, mezera má velikost 

několik desetin milimetru. Uvnitř rotoru, tzn. dutých kuželů, se vytvoří filtrační koláč. [7] 
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Obrázek 35: Systém rotujících kuželů [7]  

      Kapalnou složku tvoří volný zinek a pevná složka jsou ostatní, nejčastěji železité 

příměsi, které se nachází v tavenině, která je složena z tvrdého zinku a zinkového popela. 

Při této metodě jsou využívány fyzikální vlastnosti zinku, konkrétně jeho teplota tání. [49] 

      Na samotný proces odstředivé filtrace má velký vliv hustota pevné složky, která je 

obsažena v tavenině, viz obr. 36, a také rychlost, kterou rotují kužele kolem své osy. 
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 1. 2. 3. 

 

Obrázek 36: Vliv hustoty pevné složky na odstředivou filtraci [7] 

      Výše znázorněný obr. č. 36 ukazuje v levém sloupci č. 1 materiál s menší hustotou než 

je tavenina, prostřední sloupec č. 2 reprezentuje materiál se stejnou a pravý sloupec č. 3 

zastupuje materiál s vyšší hustotou než je tavenina. [7] Rovněž je vidět, že u materiálu, 

který má vyšší hustotu než tavenina jsou pro lepší využití odstředivého procesu nasávací 

otvory ve spodní části kužele.  



Jan Pudich: Možnosti zpracování odpadů s obsahem kovů po žárovém zinkování  

2014  41 

 

      Po vytažení dutých kuželů z taveniny dochází k odstranění filtračního koláče, to může 

probíhat buď zvětšením mezery mezi kužely, kdy odstředivá síla vymrští filtrační koláč ke 

stěnám tavící vany do sběrných žlabů, nebo po jejich zastavení prostým vybráním obsahu 

vnitřního prostoru kuželů. [7] 

      Použitím metody odstředivé filtrace, pokud je použita jako „in-house“ metoda, lze 

vrátit zpět do procesu žárového zinkování 9 % zinku. Obrázek znázorňuje množství zinku 

na vstupu do technologie žárového zinkování, výstupem je pozinkovaný materiál, zinkový 

popel a zinkový prach. Následnou odstředivou filtrací je získán zinek určený 

k opětovnému využití. [26] 

      Metoda odstředivé filtrace je vhodná do menších provozů žárových zinkoven jako tzv. 

„in-house“ metoda. Její výhoda spočívá hlavně v její jednoduchosti. 

5.3 Porovnání metod zpracování odpadů s obsahem kovů 

      Obě metody, jak metoda zpracování v kotli s rotačním bubnem, tak metoda odstředivé 

filtrace mají ideální využití, pokud jsou umístěny přímo do provozu technologie žárového 

zinkování jako tzv. „in-house“ metody, tím pádem se recyklovaný materiál v podobě zinku 

vrací zpět do koloběhu žárového zinkování. [32] 

      Odpad s obsahem zinku je sekundární surovina, tudíž se s ním nakládá jako 

s komoditou. Aktuální cena zinku vhodného pro žárové zinkování se pohybuje kolem 3500 

USD za tunu, odpady s obsahem zinku jsou prodávány za cenu poloviční, tzn. cca 1750 

USD za tunu. [20] Z toho vyplývá, že pokud jsou obě metody využity přímo v provoze, 

šetří tak náklady na pořízení vstupního zinku, viz tab. 3. Procentuální množství zinku 

v takto zpracovávaném odpadu se pohybuje v rozmezí 60 % - 75 %, ve výjimečných 

případech se může pohybovat až do 90 %. Z tohoto hlediska je tedy zachována vysoká 

návratnost získaného zinku. [8]  
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Tabulka 5: Úspora nákladů při přímém zpracování [8] 

Obsah volného Zn v 

odpadu 

Průměrná cena Zn 

odpadu 

Průměrná cena Zn 

získaného při přímém 

zpracování Výnos 

60% 1750 USD 2100 USD 350 USD 

65% 1750 USD 2275 USD 525 USD 

70% 1750 USD 2450 USD 700 USD 

75% 1750 USD 2625 USD 875 USD 

80% 1750 USD 2800 USD 1050 USD 

85% 1750 USD 2975 USD 1225 USD 

90% 1750 USD 3150 USD 1400 USD 

 

       Hlavní výhody zpracování odpadů s obsahem zinku v kotli s rotačním bubnem jsou ve 

snížení produkce odpadů, které je nutné dále postupovat specializované firmě k dalšímu 

zpracování, či ke skládkování. Zmenší se rovněž náklady na pořízení vstupní suroviny do 

procesu žárového zinkování, tj. samotný zinek. Nízké jsou i operativní náklady a není třeba 

stálá obsluha kotle.  

      Nevýhodou mohou být pořizovací náklady na technologii a její umístění do provozu 

s ohledem na využití místa. Uvádí se, že návratnost investice do technologie je 

šestiměsíční, při zpracování cca 200 tun odpadu s obsahem zinku ročně. 

      Mezi výhody metody odstředivé filtrace patří hlavně její vysoká účinnost u částic o 

velikosti větší než 50 µm a její celková jednoduchost. Stejně jako u výše zmíněné 

technologie se sníží náklady na pořízení vstupního zinku a zmenší se procento odpadu 

určeného k odvozu, tj. tvrdého zinku a zinkového popela. Nevýhodou jsou opět pořizovací 

náklady. 

      Pokud zhodnotím výhody a nevýhody obou metod, tak musím konstatovat, že jsou 

rozhodně přínosem v oblasti zpracování odpadů s obsahem zinku vznikajících 

z technologie žárového zinkování. 
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      V dnešní době většina provozů využívajících technologii žárového zinkování skladuje 

všechny odpady s obsahem kovů a dále je předává do režie specializovaným odpadovým 

firmám. Obě porovnávané metody jsou koncipovány jako metody „in-house“, tzn., že 

k jejich optimálnímu využití je třeba umístit je přímo do provozu žárové zinkovny a 

zpracovávat zinkový odpad přímo na místě. 

      Vzhledem k tomu, že přibližně 35 % světové roční spotřeby zinku je pokryto 

z recyklovaných zdrojů, je třeba se zpracování odpadů jako je tvrdý zinek, zinkový popel a 

zinkový prach věnovat, neboť jejich opětovným využitím se přispívá k trvale udržitelnému 

rozvoji, dochází k úspoře energií, železné rudy a dochází ke snižování emisí. 

      Z mého pohledu doufám, že dojde k rozšíření „in-house“ technologií, které pomohou 

omezit produkci odpadů s obsahem zinku a umožní využití zinkových odpadů jako 

sekundární suroviny přímo v provozu žárové zinkovny. 
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6 Závěr 

      Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii žárového zinkování a využití 

odpadů s obsahem kovů, které při ní vznikají. 

      Na začátku práce jsem se zaměřil na seznámení s technologií žárového zinkování a 

charakteristiku procesů, které s touto technologií souvisí. Následně jsem pokračoval 

definováním vstupů, které vstupují do procesu žárového zinkování, navázal jsem výstupy 

z této technologie a zaměřil se na ty, které jsou s obsahem kovů, tj. tvrdý zinek, zinkový 

popel a zinkový prach.    

      V závěrečné fázi jsem navrhl metody, pomocí kterých dochází ke zpracování odpadů 

s obsahem zinku a pokusil jsem se zhodnotit jejich výhody a posléze i nevýhody. Zjistil 

jsem, že ideální metodou pro zpracování odpadů s obsahem zinku jsou metody „in-house“, 

tedy takové metody, které zpracovávají vzniklý odpad s obsahem zinku přímo na místě a 

zinek takto získaný vracejí zpět do technologie žárového zinkování. Pomocí těchto metod 

dochází k úsporám na vstupním materiálu a snížení operativních nákladů. Rovněž jsem 

zjistil, že tyto technologie, které zpracovávají zinkový odpad přímo na místě, v prostorách 

žárové zinkovny, nejsou příliš rozšířené a jsou spíše výjimkou, neboť firmy nemají snahu 

investovat do potřebné technologie a množství produkovaného zinkového odpadu 

nedosahuje výše, která by garantovala brzký návrat investice. 

      Z celkového hlediska se je třeba zpracování odpadů s obsahem zinku aktivně věnovat, 

neboť se jedná o sekundární surovinu, ze které se dá recyklací získat takřka veškerý zinek. 
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