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ANOTACE 
Cílem této diplomové práce je alternativní využití stávajících vedlejších produktů 

ArcelorMittal Ostrava a.s. se zaměřením zejména na ocelárenské kaly, 

ocelárenské strusky a odprašky z elektrofiltrů aglomerace ve formě briket a 

následné ekonomicko – technologické zhodnocení jejich využití v tandemové peci 

jako náhrady chladicího materiálu. 

V teoretické části je charakterizováno hutnictví, vedlejší produkty hutní výroby a 

jejich technologie zpracování, ekonomie v hutní výrobě se zaměřením na výrobu 

oceli a dopad na životní prostředí. Praktická část popisuje jednotlivé provozní 

zkoušky se šesti variantami složení briket, jejich technologické a ekonomické 

zhodnocení.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vedlejší produkt; zpětné využití; briketace; chladicí materiál; tandemová pec.  

 

 

SUMMARY 

The target of this Bachelor Thesis is alternative utilization of existing by-products 

of ArcelorMittal Ostrava a.s. with focus mainly on steel mud, steel slag and dusts 

from electro filters of Sinter plant in form of briquettes and resulting economic – 

technological evaluation of their utilization in tandem furnace as substitution of 

cooling material.  

In theoretical part, there is described metallurgy, by-products of metallurgical 

production and their processing technology, economy in metallurgical production 

with focus on steel production and impact to environment. Practical part describes 

individual tests with six variants of briquette composition, their technological and 

economic evaluation.   
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1. ÚVOD 

V oblasti metalurgie patří Česká republika mezi zpracovatelské státy bez vlastních 

surovinových zdrojů, a proto využití vedlejších hutních produktů a jiných 

kovonosných odpadů má pro ni velký ekonomický význam. Ekologické dopady 

vyvolávají obrovský tlak na řešení problematiky ukládání těchto odpadů 

s obsahem škodlivých látek na skládky. Celková koncepce hutní výroby působí 

nejen na ekonomickou stránku produkce, ale také na množství a možnosti 

recyklace vznikajících vedlejších produktů v rámci celého hutního podniku. V 

hutnictví neustále dochází ke zlepšování struktury technologií výroby ve prospěch 

moderních a konkurenčních technologií.  

Například v září 1998 byla po 150 letech ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ostrava 

zastavena výroba surového železa. Znamenalo to zrušení třech vysokých pecí, 

aglomerace a koksovny. Koncentrace výroby surového železa do společného 

podniku Vysoké pece Ostrava, a.s. přineslo vedle ekologických efektů pro město 

Ostrava také vyšší využití vysokých pecí a zlepšení ekonomiky výroby. 

Další oblastí, kterou proběhla modernizace, je oblast kontinuálního odlévání oceli. 

Podíl kontinuálního odlévání oceli vzrostl v roce 1996 na 47 %, v roce 1998 dosáhl 

60,87 % a po roce 2000 více jak 80 %. Konkrétní příklad je z ArcelorMittal Ostrava 

a.s. (tehdy Nová huť, a.s.), kdy v letech 1993 až 1999 byla postupně připojena tři 

zařízení pro plynulé odlévání. Tato změna přinesla větší výtěžnost oceli a v 

podstatě nižší energetickou náročnost.  

Podobně probíhají modernizační akce v oblasti válcoven. Příklad je opět 

z ArcelorMittal Ostrava a.s. (tehdy Nová huť, a.s.), kdy v letech 1993 až 1999 byla 

dokončena výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, 

která nahradila dvě zastaralé tratě a jejíž komplex je označován pásová minihuť. 

Byla instalována pánvová pec, kontilité tenké bramy a vlastní válcovna pásů. Tato 

investice neměla za záměr pouze rozšíření výroby, ale také potřebu zvýšit její 

kvalitu a efektivnost. Změny a modernizace technologií se projeví i ve struktuře, 

výskytu, složení a zpracování odpadů. 

Výrobní činnost společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je zaměřena na výrobu 

železa, výrobu oceli, výrobu ocelových polotovarů a válcovaných výrobků. 
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Při těchto technologiích vzniká nejenom samotný produkt výrobního zařízení, ale i 

značné množství odpadních produktů. 

 

Diplomová práce je zaměřena především na efektivnější využití třech druhů 

vedlejších produktů, a to ocelárenských kalů, ocelárenské strusky a odprašků 

z elektrofiltrů aglomerace ve formě briket ve výrobním procesu tandemové pece. 

Cílem práce je technologické zhodnocení možnosti použití briket v tandemové 

peci jako náhradu stávajícího materiálu pro chlazení taveb (kovový odpad /dále 

jen šrot/, ruda), případně jako částečnou náhradu vsázkového materiálu.  

Dalším cílem je i ekonomické zhodnocení úspor na nákup chladicího materiálu a 

na platbách za odstranění nebezpečných odpadů.   

 

Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. 

První kapitola je teoretická část a shrnuje pojmy a teorii jak z oblasti hutní výroby, 

koksárenství, aglomerace, výroby surového železa, výroby oceli, tak z oblasti 

zpracování vedlejších hutních produktů. Je zde popsán princip briketace a dále 

peletizace jako nástroj zkusovění prachových částic. Zdrojem pro vypracování této 

teoretické části byly především odborné publikace, dále podklady z výzkumné 

zprávy výzkumných pracovníků ArcelorMittal Ostrava a.s, znalosti získané 

studiem, poznatky z vlastní praxe a internetové zdroje. 

Druhá část krátce charakterizuje společnost.  

Třetí část se zabývá samotných experimentem, popisem hodnocených odpadních 

produktů, průběhem experimentu a jednotlivými provozními zkouškami. 

Následuje čtvrtá část ekonomické a technologické zhodnocení na základě 

získaných výsledků. 

Obsahem páté částí je shrnutí a doporučení. Poslední část je závěr. 
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2. EKONOMICKO – TECHNICKÁ  
 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 
Firma: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Majoritní vlastník:  ArcelorMittal Holdings AG (100 %) 
Sídlo firmy:  Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689,  
 PSČ 707 02, ČR 
Obor podnikání: Výroba a zpracování surového železa a oceli a 

hutní druhovýroba 
Základní kapitál: 54 043 mil. Kč (k 31. 12. 2012) 
Datum vzniku společnosti: 22. 1. 1992 
Počet zaměstnanců:  3 990 k 31. 12. 2013 
 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je součástí skupiny ArcelorMittal, která je největší 

světovou ocelářskou společností. 

Samotné hutnictví tvoří v České republice pouze 0,3% HDP, avšak všechny 

návazné firmy, které ocel potřebují ke svému podnikání (zejména stavebnictví, 

strojírenství, automobilový průmysl), tvoří 20% HDP.  

Výrobní činnost společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je zaměřena především na 

výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. V roce 2012 

byla optimalizována stejně jako v minulých letech dle požadavků trhu. Výroba byla 

stabilizována pro plný výkon chodu dvou vysokých pecí a dvou tandemových pecí 

s maximálním využitím vlastních energetických zdrojů a elektrické energie 

společnosti. Oproti výsledkům roku 2011 byly zaznamenány pokles výrob koksu, 

surového železa i tekuté oceli, jež korespondovaly s tehdejší poptávkou. Obdobný 

stav lze očekávat pro rok 2013 ve všech oblastech hutního cyklu [24]. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava vytvořila v roce 2012 zisk před zdaněním ve výši 

717 mil. Kč.  Celkové tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb činily 

30 424 mil. Kč a přidaná hodnota činila 3 523 mil. Kč [24]. 

V roce 2013 se společnost soustředila na procesy optimalizace nákladů v oblasti 

nákupu strategických surovin. Stejně jako v minulosti byly realizovány kroky 

související s dlouhodobou strategií společnosti, jež má za úkol soustředit se 

především na hlavní činnost podnikání, která přímo souvisí s výrobou oceli a 

ocelových výrobků.  
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Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé (roční kapacita cca 1,6 miliónu tun) a 

ploché (roční kapacita 1,2 v miliónu tun) válcované výrobky. Dále jsou to speciální 

výrobky strojírenské výroby například litinové odlitky, důlní výztuže, železniční 

dvojkolí, silniční svodidla atd. s roční kapacitou cca 120 tisíc tun.  

Významnou složku podnikatelského úsilí společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

tvoří Výzkum a vývoj. Výzkumné a vývojové aktivity se soustřeďují zejména na 

základní oblasti výroby, kterými jsou výroba surového železa, tekuté oceli a 

válcování ocelových výrobků za tepla [24]. 

V souvislosti s environmentálními vlivy hutní výroby na její okolí a rostoucími 

požadavky na minimalizaci těchto vlivů vystupují do popředí i aktivní práce 

spojované s optimalizací palivové základny včetně ověřování aplikace moderních 

technologií a postupů pro snížení ekologických dopadů a plnění emisních limitů 

[24]. 

V roce 2012 bylo řešeno 35 výzkumných úkolů v sedmi základních zaměření. 

Vlastní náklady na řešení výzkumných a vývojových projektů činily 12 055 tis. Kč. 

Celkové náklady na výzkum a vývoj včetně dotací činily 16 075 tis. Kč [24]. 

K významným úkolům roku 2012 patřily rovněž projekty spojené se snižováním 

energetické a ekologické náročnosti hutní výroby zaměřené na technologii ohřevu 

vsázkového materiálu válcovacích tratí nebo zpětné využití materiálů vznikajících 

při výrobě oceli [24]. 

V následující tabulce 3 jsou uvedeny příklady výzkumných úkolů, které se 

zabývaly zpětným využitím materiálů, ukončených v letech 2006 až 2011. 

 

Tab. 3 Příklady ukončených výzkumných úkolů 

Název výzkumného úkolu Rok  

Integrované zpracování odpadu s obsahem Fe, Zn, C - 1.etapa 2006 

Materiálové využití strusek ze sekundární metalurgie 2006 

Recyklace odpadních pánvových strusek 2007 

Vývoj vlastní rekultivační technologie-efektivnější využití popílku z 

Energetiky AMEO 
2011 

Zpětné využití vybraných typů pánvových strusek a odprašků z 

pánvových pecí při mimopecním zpracování oceli 
2011 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. HUTNICTVÍ 

Metalurgie (česky též hutnictví; z řeckého metallourgos, pracovník s kovem < 

metallon, kov + ergon, práce) je věda a výrobní odvětví zabývající se získáváním a 

zpracováním kovů a jejich slitin [2]. 

Prakticky se jedná o výrobu železa a oceli, výrobu barevných kovů, a jejich 

následné zpracování. Významnou úlohu při pochopení a vysvětlení dějů 

probíhajících v kovech zde sehrává fyzikální metalurgie a též také fyzika kovů [1]. 

Kovy doprovází vývoj lidstva již odpradávna a poznatky z oboru metalurgie (též 

hutnictví) začal člověk poprvé využívat už v době bronzové, tedy přibližně ve 

3. tisíciletí př. n. l. [2]. 

V 10. až 13. století se začal realizovat proces lokalizace výroby železa k 

surovinové základně. Hutnictví bylo klíčovou složkou v soustavě raně středověké 

řemeslné výroby a v této době již na něm začal záviset pokrok v mnoha oblastech 

hospodářství. Ve 13. až 16. století v Čechách existovalo na 250 železných hutí. V 

tomto období již lze hovořit o organizaci, ekonomice a obchodu se železem a je to 

také období vznikajících hamrů. Objevují se již velkoobchodníci se železem 

nazývaní železníci. Nepřímá výroba železa ve vysokých pecích vedla u nás k 

likvidaci starého železářství a k budování nových hutí s vysokou pecí. Bylo to proti 

Německu, Francii a Anglii, kde je počátek vysokopecní výroby kladen do 1. 

poloviny 15. století, později [12]. 

V 1. polovině 19. století se rozvíjejí válcovny. Kujné železo se vyrábělo 

zkujňováním ve výhni a to se pak zpracovávalo v dílnách zvaných hamry. 

Rychlejší tempo tohoto přesunu nastoupilo až ve 2. polovině 19. století. Ve 

vysokých pecích se začalo pracovat s koksem, předehříval se dmýchaný vzduch a 

ve zkujňovacích výhních se pohonem pro dmýchání stala parostrojní dmychadla. 

Parní stroje začaly pohánět válcovny. Jak ve zkujňovacích výhních tak tzv. 

pudlováním jako vůbec nejnamáhavějším procesem se vyrábělo tzv. měkké 

železo [12]. 



 

Strana 6 

Pudlovací proces však již uměl vyrobit i tzv. tvrdé železo, t.j. ocel. Kelímkový 

proces uměl zase zvládnout roztavení oceli jen pro vyšší obsahy uhlíku, které mají 

nižší teplotu tavení. V r. 1855 byl přihlášen patent na zkujňování surového železa 

v konvertoru. Tento pochod nazývaný 

Bessemerův byl podstatně produktivnější 

než ostatní a probíhal v tzv. konvertoru (viz 

Obr. 1) a byl založen na dmýchání vzduchu 

do lázně kovu. V r. 1860 vyrábělo tímto 

pochodem na světě již 40 podniků. Když v r. 

1856 byl patentován Siemensem 

regenerativní způsob topení, byl to již jen 

krůček k tomu, aby ve Francii byla v r. 1864 

postavena první 2 tunová nístějová pec v 

kombinaci se Siemensovými regenerátory 

vzduchu. Proces nazvaný Siemens-Martin 

dokázal již také roztavit odpad a taky byla 

cesta k velkovýrobě oceli otevřena [12]. 
 
 

Obr. 1 Bessemerův konvektor [11] 
 

Za hospodářské krize v letech 1873 až 1879 došlo na území Čech k výrazné 

koncentraci výroby se dvěma ohnisky: Ostravsko a Středočeská oblast. V letech 

1875 až 1880 došlo k výraznějšímu přesunu výroby surového železa ve prospěch 

Ostravska [12]. 

Koncem devatenáctého století jsme svědky nastupujících kartelů, jejichž cílem 

bylo obvykle bránit se konkurenci. S nárůstem hromadnosti výroby dochází k jejím 

výrazným koncentracím. Na přelomu 19. a 20. století byla v Čechách řada 

nerentabilních provozů zrušena, Pražská železářská ovládla železářství v 

Čechách, Vítkovické železárny na Moravě a Báňská a hutní společnost ve 

Slezsku. Velký vliv na to měl bankovní kapitál. Vysokopecní výroba se 

koncentrovala do Vítkovic, Třince, Kladna a Králova Dvora. V r. 1887 byla 

založena v Chomutově akciová společnost Mannesmanngesellschaft, ve které 

byla v r. 1890 jako první na světě instalována poutnická stolice na válcování 

bezešvých trub zcela novou technologií [12]. 
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Hutní výroba v Čechách se dále rozvíjela i v období mezi dvěma světovými 

válkami. Po druhé světové válce byly stále dominujícími již uvedené čtyři lokality 

hutní výroby a jejich podniky [12]. 

Období po r. 1948 lze označit za období extenzívního rozvoje. Na území Moravy a 

Slezska vznikly nové podniky. Na Ostravsku to byl integrovaný podnik Nová huť s 

výrobou dlouhých výrobků, teplé pásky, trub a strojírenských výrobků. Na 

Slovensku to byl integrovaný podnik Východoslovenské železárny s hlavním 

výrobním programem zaměřeným na ploché výrobky, svařované trubky a výrobu 

panelových radiátorů [12]. 

Hutnictví železa zaměstnávalo v té době téměř 170 tis. lidí a v rekordním roce 

výroby 1988 vyrobilo 15,8 mil. t oceli. V důsledku investování do nárůstu kapacit 

výroby a objemu výroby nezbývaly prostředky na modernizaci výrobních zařízení a 

na restrukturalizaci technologií i výrobkového sortimentu. V důsledku toho 

technická a ekonomická úroveň celku zaostávala [12]. 

K dnešní podobě průmyslové velkovýroby prošla výroba oceli od období řemeslné 

malovýroby (viz Obr. 2) složitou cestu zdokonalováním pochodů výroby vývojem 

sortimentu a jakosti výrobků při trvale rostoucí produktivitě práce, zlepšující se 

ekonomice a ekologické zátěže [12]. 

Nesporný význam výroby oceli 

potvrzuje skutečnost, že se stala, s 

dnešním celosvětovým objemem 

výroby cca 750 mil. t ročně, druhým 

nejmasověji vyráběným výrobkem 

[12]. 

 

Obr. 2 Ruční zpracování kovů [7]           
 

Národní technické muzeum v Praze má stálou expozici v části průmyslového 

muzea na téma „Hutnictví železa“. Ta zahrnuje výrobu surového železa, jeho 

zkujňování a výrobu hutních polotovarů válcováním, tažením, protlačováním atd. 

Sbírka rovnoměrně pokrývá celý vývoj oboru od nejstarších dob až do současnosti 

[10]. 
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Nové Vítkovice - Unikátní ostravský projekt kreativního průmyslu spojuje minulost 

s budoucností. Bývalý výrobní závod, který v průběhu 162 let nepřetržité výroby 

vyprodukoval 90 miliónů tun surového železa a 42 miliónů tun koksu, prohlášený 

za kulturní památku se 

postupně proměňuje 

ve vzdělávací, 

vědecko-výzkumné a 

kulturní zázemí i zóny 

pro volný čas [20]. Na 

obrázku 3 je VP1, 

která byla v roce 1998 

po 170 letech 

nepřerušené činnosti 

odstavena.  

Obr. 3 Vysoká pec č. 1 upravena pro zpřístupnění veřejnosti [6] 

 

   

3.2. ODPADNÍ PRODUKTY HUTNÍ VÝROBY 

3.2.1. ROZDĚLENÍ HUTNÍCH ODPADŮ DLE JEJICH VZNIKU 

Hutnictví můžeme podle druhu výroby rozdělit na koksárenství, aglomeraci, výrobu 

surového železa a neželezných kovů, tváření kovů, slévárenství a řadu dalších 

technologií. Tyto technologie se často překrývají se strojírenstvím a hornictvím 

[16]. 

Při těchto technologiích bude vznikat značné množství odpadních produktů: 

⇒ ve formě plynných a prachových emisí, 

⇒ z transportu surovin, 

⇒ z obalové techniky, 

⇒ z vyzdívek technologických zařízení, 

⇒ z používaných chladicích médií, 

⇒ z vysokopecních a ocelárenských strusek, 

⇒ z kovového odpadu.  
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Kromě znečišťování vzduchu, vod a půdy ovlivňuje hutnictví okolní prostředí také 

hlukem, tepelným a světelným zářením a v současnosti velmi sledovaným 

radiačním účinkem některých druhů strusek a především používaného ocelového 

odpadu [16]. 

Následující kapitoly jsou zaměřeny především na výrobou surového železa a oceli 

s příslušnými výrobními cykly a z toho vyplývajícím vznikem určitých druhů 

odpadů. 

 

3.2.2. KOKSÁRENSTVÍ 

Již v roce 1940 byl vyvinut základní prototyp moderních koksovacích pecí. Pece 

byly asi 12 m dlouhé, 4 m vysoké a 0,5 m široké, vybavené na obou stranách 

dveřmi. Přívod vzduchu se předehříval horkých vystupujícím plynem. Rozvoj se 

v současné době zaměřuje zejména na minimalizaci emisí z procesu a zlepšení 

pracovních podmínek u provozovatelů [16]. 

Na obrázku 4 je pohled na závod Koksovna v ArcelorMittal Ostrava a.s., která je 

největším výrobcem koksu v České republice. 

V celém procesu koksování dochází k vysokému počtu emisních zdrojů. Ať už se 

jedná o manipulaci s uhlím, veškeré bateriové procesy, manipulaci s koksem a 

přípravu nebo o záchyt a úpravu koksárenského plynu s rekuperací vedlejších 

produktů. Jedná se 

zejména o úniky uhelného 

prachu do atmosféry, 

emise těkavých sloučenin, 

emise do odpadní vody. Ke 

znečištění půdy může dojít 

v důsledku prosakování 

dehtu a organických 

sloučenin v úpravnách 

koksárenského plynu [16]. 

 Obr. 4 Koksovna ArcelorMittal Ostrava a.s. [26] 
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3.2.3. AGLOMERACE  

Příprava vsázky u moderních vysoce výkonných pecí dosahuje zlepšení výkonu 

po stránce fyzikální i metalurgické, což zlepšuje schopnost redukce. Tato příprava 

znamená aglomeraci pecní vsázky spékáním nebo peletizací. Vsázka obsahuje 

směs aglomerační rudy, jemnozrnného aglomerátu, přísad a paliva. Suroviny je 

potřeba před spékacím procesem promíchat, což zpravidla znamená vrstvení 

materiálů na přípravné ploše. Po ukončení spékání probíhá drcení, třídění, 

chlazení a doprava do zásobníků vysoké pece [16]. 

Všechny pevné odpady, pocházející z aglomeračních závodů (prach 

z odprašovacích zařízení a prosáté frakce) se recyklují na pásu. Mohou se 

vyskytnout dvě výjimky [16]: 

1) kal z mokré úpravy odpadního plynu, který se ukládá na skládku, 

2) prach z filtru z posledního pole elektrostatických odlučovačů.  

 

3.2.4. VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA  

V průběhu několika tisíciletí se výroba surového železa vyvinula do podoby 

vysokopecního pochodu. První skutečná vysoká pec, která používala koks, 

zahájila svůj provoz již v roce 1735. Vysokopecním pochodem rozumíme souhrn 

velkého počtu dějů, které probíhají ve vysoké peci. Do vysoké pece se zaváží 

materiály obsahující železo (železná ruda, aglomerát a pelety), aditiva 

(struskotvorné přísady) a redukční činidla (koks). Mezi hlavní pochody patří: 

zavážení surovin, tvorba horkého vzduchu, samotný vysokopecní proces, přímá 

injektáž redukčních činidel, odlévání a zpracování strusky [16]. V průběhu výroby 

surového železa vznikají pevné odpady: 

⇒ hmotné částice z odlévání (cca 0,5 až 1,5 kg prachu/t surového železa) – 

recyklace na aglomeračním pásu, 

⇒ prach a kal z úpravy vysokopecního plynu – recyklace hrubého prachu na 

aglomeračním pásu, u kalů problém s vyšším obsahem zinku a olova, 

⇒ struska z vysoké pece (cca 210 až 310 kg/t surového železa) – 98% se 

použije ve stavebnictví a cementářském průmyslu, 2% se ukládá na skládku.  
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3.2.5. VÝROBA OCELI  

K výrobě oceli jsou v dnešní době v zemích EU používány pouze pochody 

v kyslíkovém konvektoru a elektrické obloukové peci [16]. 

Výroba oceli v kyslíkovém konvektoru spočívá v dmýchání čistého kyslíku do 

tekutého železa k oxidaci doprovodných prvků, čímž je zajištěna teplota, které je 

potřebná k celému procesu zkujňování. Výroba oceli kyslíkovým pochodem 

zahrnuje následující kroky: 

⇒ přepravu a skladování surového železa, 

⇒ předúpravu surového železa (odsíření), 

⇒ oxidaci v kyslíkovém konvektoru (oduhličení a oxidaci doprovodných prvků), 

⇒ úpravu sekundární metalurgií, 

⇒ odlévání (kontinuální nebo do ingotů). 

Mimo plyny, které se tvoří během dmýchání kyslíku, produkuje kyslíková výroba 

značná množství tuhých částí během zavážení šrotu a tekutého železa a během 

odpichu tekuté oceli a strusky. Během procesu výroby se tvoří struska, která se 

obvykle ochladí a drtí. Struska je vhodná pro použití v pozemním a vodním 

stavitelství [16]. Dalšími pevnými odpady jsou výhozy, a to prachové ze suché 

úpravy a kal z mokré úpravy. 

 

Elektrická oblouková pec je hutnická pec na výrobu oceli nebo litiny, kde zdrojem 

tepla je elektrický oblouk. Výroba oceli zde probíhá zkujňováním s využitím tepla 

získaného přeměnou elektrické energie. Náklady na výrobu elektrooceli u nás jsou 

proti martinské oceli poněkud vyšší (asi o 10 až 15 %), ale vyrovnají se lepší 

jakostí oceli a zejména možností výroby ušlechtilých ocelí.  

 

 

3.3. TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ JEMNOZRNNÝCH MATERIÁLŮ 

Zkusovění jemnozrnných materiálů je umělé zvětšování zrnitosti, a to stlačováním, 

spékáním nebo sbalováním drobnozrnných a prachových materiálů. Například 

jemnozrnné železné rudy způsobují potíže ve vysoké peci tím, že ztěžují průchod 
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vzduchu vsázkou a navíc jsou strhávány spolu s částicemi koksu a vápence 

z prostoru vysoké pece [8]. 

Zkusovění se podle způsobu dělí: 

⇒ briketování, 

⇒ spékání (aglomerace), 

⇒ peletizaci. 

 

3.3.1. BRIKETOVÁNÍ 

Briketování je stmelení drobných zrn suroviny a pojiv působením tlaku lisu za 

určitých teplot. Tlak lisu může být v rozmezí 50 – 150 MPa, teplota v rozmezí 150 

až 500 °C. Jako pojivo se používá např. vodní sklo, cement, vápno. Při briketování 

železných rud je dobrým pojivem limonit, který je sám rudou a má potřebnou 

vaznost, popřípadě vápno, které se stejně přidává do vysoké pece pro tvoření 

strusky. Všeobecně závisí jakost briket na vlastnostech briketované suroviny, na 

technologickém postupu, typu lis, lisovacím tlaku atd. [8]. 

Nejčastějším tvarem briket jsou brikety vejčité (bulety), hranolovité a pro rudy 

cihlovité. Podle způsobu dalšího mívají délku 150 až 180mm, výšku 60 až 65 mm 

a šířku 35 až 40 mm [8]. 

Briketování se nejčastěji používá při zkusovění hnědého uhlí, které má snadnou 

briketovatelnost, při zkusovění černého uhlí, kde se jako pojivo používá 

černouhelná smola, popř. dehet a při zkusovění rud [8]. 

 

Briketovací lisy rozdělujeme: 

a) Lisy razidlové (viz Obr. 5) – používají se na briketování měkkého hnědého 

uhlí. Materiál je pístem vtlačován ze zásobníku do prostoru, který se 

postupně zužuje. Tím dochází ke stlačování, takže zúženým prostorem 

vychází z lisu hotová briketa. Dosahovaný tlak bývá 140 až 150 MPa, 

výkonnost jednoho razidla je 2,5 až 7 tun briket za hodinu [8]. 
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Obr. 5 Razidlový lis [8] 

 
b) Válcové lisy (viz Obr. 6) – používají se pro briketování černého uhlí. Jsou to 

dva válce, které se otáčejí proti sobě a na jejichž plášti jsou proti sobě 

upraveny prohlubeniny. Uhlí padá z mísiče a podávače mezi válci, kde se 

stlačí a vypadne ve formě brikety. Dosahovaný tlak bývá 35 MPa. Tvar briket 

je obvykle vejčitý a má hmotnost okolo 140 g. Výkonnost válcového lisu bývá 

20 tun briket za hodinu [8]. 

 

Obr. 6 Válcový lis [8] 

 
c) Lisy s uzavřenou formou (viz Obr. 7) – používají se pro briketování černého 

uhlí a rud. Lis se skládá s vodorovného otáčivého kotouče s otvory, do 

kterých se vloží lisovací formy. Lisované uhlí se přidává do forem 

podávačem. Při lisování se razidla pohybují proti sobě, stlačí surovinu, takže 

po uvolnění raznic zůstává výlisek ve formě. Hotová briketa je vytlačena 

z formy vytlačovacím razidlem. Lisovací stůl se pootočí vždy o jednu rozteč, 

takže současně se při každém zastavení stolu plní forma, lisuje jedna briketa 

a vytlačuje hotové briketa z formy. Pak se stůl znova pootočí a proces se 
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opakuje. Brikety mívají tvar hranolů a hmotnost 1,5 až 7 kg. Výkonnost lisu 

bává 6 až 18 tun briket za hodinu [8]. 

 

Obr. 7 Lis s uzavřenou formou [8] 

 

d) Prstencové lisy – se používají k briketování tvrdého hnědého uhlí bez 

pojiva. Vsázka se lisuje v prostoru mezi vnějším prstencem a lisovacím 

kolem. Na obvodu lisovacího kola jsou výstupky, které v souvislém pásu 

vylisovaného materiálu vytvářejí zářezy usnadňující odlamování briket. 

V provoze se používají nejčastěji lisy dvojdrážkové, v nichž se současně tvoří 

dva pásy briket. Výkonnost lisu bývá 10 až 20 tun za hodinu [8]. 

 

 

3.3.2. AGLOMERACE 

Aglomerace je nejpoužívanějším způsobem zkusovění jemnozrnných rud, rudných 

koncentrátů, vysokopecního výhozu a jiných jemnozrnných materiálů [8].  

Aglomerací, tedy slinováním rudných zrn účinkem teploty získáváme již stmelená 

zrna rudy a proto tento pochod přesahuje oblast úpravnictví a představuje již 

hutnický proces, neboť chemické složení aglomerátů je již odlišné od chemismu 

zpracovávané rudy. Při aglomeraci se také snižuje obsah škodlivé síry až o 90 %, 

arzenu až o 70 % a v podstatě i alkálií. Pouze fosfor a zinek činí potíže tím, že 

přechází do aglomerátu [9]. 

Proces, který probíhá při aglomeraci, se podobá ději, který probíhá v horní části 

vysoké pece. Železné rudy se aglomerují obvykle při teplotách 1 200 až 1 400 °C 

a zrnitosti 1 až 10 mm [8]. 
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Způsoby aglomerace: 

a) Pásové aglomerační stroje – aglomerační pás se skládá z řady spékacích 

vozíků s rošty, které se pohybují po kolejích. Po celé délce horní větve pásu 

jsou zespodu umístěny odsávací komory. Vsázka, která se skládá z rudy a 

potřebného paliva, se přivádí na aglomerační pás (viz Obr. 8), prochází pod 

zapalovací komorou a pohybuje se nad odsávacími komorami, kde palivo 

shora postupně prohořívá. Vznikající plyny jsou odsávány. Po prohoření celé 

vrstvy je aglomerace ukončena. Na konci aglomeračního pásu se hotový 

aglomerát ochlazuje, vysypává a znovu chladí [8].  

 
1 – zapalování; 2 – spékání; 3 – odsávání; 4 - aglomerát 

Obr. 8 Spékání v pásovém aglomeračním stroji [8] 

 
Ochlazený aglomerát se přepravuje k sítům, které oddělují frakce: 

⇒ do vysoké pece (4 - 10 mm a 20 - 50 mm), 

⇒ vratné do aglomeračního procesu (0 - 5 mm jemná frakce; 10 - 20 mm spodní 

vrstva)  

 
Popsaným způsobem se zpracovává asi 90 % aglomerovaných rud. Stroje mají 

velký výkon a dobrou jakost aglomerátu [8]. 

 

b) Aglomerační pánve – mají roštová dna, kterými se odsávají plyny. Pánve se 

plní rudou a palivem a po skončení spékání se z nich hotový aglomerát 

vyklápí. Nevýhodou je přerušovaný provoz a z toho plynoucí nižší výkon [8]. 
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3.3.3. PELETIZACE 

Technologie peletizace je založena na přípravě kulovitých sbalků (pelet) z vlhké 

jemnozrnné suroviny v rotačním agregátu [15]. 

Peletizace se skládá ze dvou základních operací [18]: 

1. tvorby sbalků v atmosférických podmínkách, 

2. zpevňováním, nejčastěji vypalováním při teplotě 1 200 až 1 400 °C.  

Rotací vlhkého jemnozrnného materiálu s přídavkem nebo bez přídavku pojiva se 

vytváření ve vodorovně uloženém bubnu nebo nakloněném talíři tzv. sbalky 

(syrové pelety), které jsou natolik pevné, aby vydržely další manipulaci. Na 

obrázku 9 je znázorněna tvorba sbalků ve sbalovacím bubnu a míse. Pak dochází 

k tepelnému zpevňování – vypalování, které se provádí plynem, olejem nebo 

tuhým palivem [8]. 

 
       A – peletizační buden   B – peletizační pánev 

Obr. 9 Tvorba sbalků ve sbalovacím bubnu a míse [8] 

 

Vyrobené pelety musí splňovat tyto požadavky na vlastnosti sbalků [18]: 

⇒ mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a při pádu, odolnost proti otěru), 

⇒ velikost sbalků (∅ 3 - 30 mm, volí se se zřetelem k jejich dalšímu uplatnění), 

⇒ pórovitost (optimální hodnota se pohybuje kolem 30 %), 

⇒ odolnost proti teplotnímu rázu (schopnost sbalku zachovat neporušenou 

celistvost i při prudké tepelné změně).  
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3.4. EKONOMIE V PRŮMYSLU 

3.4.1. VÝVOJ EKONOMIKY HUTNICTVÍ   

V roce 2011 došlo vlivem sníženého růstu globální poptávky v jednotlivých 

čtvrtletích k postupnému zpomalování, průmyslová produkce i tak dosáhla 

vysokého růstu (o plus 5,9 %). V roce 2012 si ještě v 1. čtvrtletí produkce 

zachovala mírný růst (o plus 2,6 %), ale ve zbývajících čtvrtletích postupně klesala 

(ve 2. čtvrtletí o mínus 0,8 %, ve 3. čtvrtletí byla nižší o mínus 0,9 % a ve 4. 

čtvrtletí se její pokles prohloubil na mínus 4,1 %). Za celý rok 2012 se průmyslová 

produkce snížila o mínus 0,8 % [3]. 

Po útlumu ekonomické aktivity na počátku roku 2013, začaly ve 2. čtvrtletí 

přicházet z evropské ekonomiky příznivější zprávy, což se příznivě promítlo do 

tuzemských výsledků. Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí 2013 vzrostl proti 1. 

čtvrtletí 2013 o 0,6 %, a v meziročním srovnání razantně snížil pokles na 1,3 % (z 

2,3 % v 1. čtvrtletí 2013) [3]. 

Průměrná míra inflace od počátku roku 2013 plynule klesala a její tempo v červnu 

zmírnilo na 2,3 %. Na trhu práce se podíl nezaměstnaných osob zvýšil na 7,3 %. 

Mzdový vývoj se po turbulentním vývoji v předchozích dvou čtvrtletích stabilizoval, 

když nominální mzda meziročně vzrostla o 1,2 % (což však nezabránilo poklesu 

její reálné úrovně o 0,3 %) [3]. 

Pokles průmyslové výroby zmírnil na 2,4 %, stavební výroba prohloubila propad 

na 13,9 %. Dále se snížila zaměstnanost ve stavebnictví, ve 2. čtvrtletí meziročně 

o 6,9 %. Pokles produkce pokračoval také v bytové výstavbě [3]. 

Na druhé straně lepší odbytové možnosti se promítly do výsledků zahraničního 

obchodu, který po poklesu na počátku roku opět zvýšil svou exportní výkonnost. 

Vývoz zboží vzrostl meziročně o 1,3 % (podle přeshraniční statistiky), zatímco 

dovoz, poznamenaný utlumenou domácí poptávkou, zmírnil pokles na 2,2 % [3]. 

Výsledky 2. čtvrtletí 2013 nabádají ke střízlivému optimismu. Očekává se proto, že 

ve zbytku roku ekonomika umaže část meziročního poklesu z 1. pololetí 2013 a v 

celoročním výsledku neklesne o více než 1 %. Výroba kovů, hutní zpracování, 

slévárenství patří k významným odvětvím, které se na celkových tržbách průmyslu 

podílí 5,4 %. Podniky pod zahraniční kontrolou se na celkové produkci podílely 
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53,8 %. Na vývoj domácího hutnictví nepříznivě působila i energetická náročnost a 

vysoké náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie [3]. 

Podle Světového sdružení oceli (Worldsteel) se tempo růstu globální výroby 

výrazně zpomalilo v důsledku útlumu čínské ekonomiky a pokračování dluhové 

krize v Evropě. Světová výroba oceli se v roce 2012 zvýšila o 0,7 %, když růst 

výroby zaznamenaly Čína (+2,1 %) a USA (+2,7 %). Podíl Číny na světové výrobě 

vzrostl na 46,3 %. Nižší tempo růstu byl v USA a Rusku (shodně o 2,3 %) a v Jižní 

Koreji (+0,3 %). Zároveň klesla výroba oceli v zemích EU (-4,7 %) a Jižní Ameriky 

(-3,7 %) [3]. 

 

3.4.2. ZÁSADY EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI A OPATŘENÍ PŘI VÝROBĚ 

OCELI 

S ohledem na požadavek realizovat účinná opatření v oblasti výroby oceli s cílem 

snížit spotřebu surovin a energií a zajistit vysokou výrobnost zařízení i potřebnou 

jakost výrobků (ocelí) je nezbytné vždy hodnotit přijatá opatření i z hlediska jejich 

vlivů na používané a platné ekonomické ukazatele výroby oceli [5]. 

Úroveň a efektivnost výroby oceli se hodnotí mnoha ukazateli. V současnosti se 

používají tyto [5]: 

⇒ Spotřeba surovin, materiálů a energie v hmotném vyjádření (např. spotřeba 

surovin v kg/t, m3/t vyrobené oceli apod.). 

⇒ Ukazatele ve finančním vyjádření (např. náklady na výrobu oceli v Kč/t , zisk 

v Kč/t vyrobené oceli atd.). 

⇒ Produktivita práce při výrobě oceli vyjádřená např. ve fyzikálních ukazatelích 

(např. v hodinách potřebných na výrobu jedné tuny oceli).  

 

3.4.3. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Oblast ochrany životního prostředí ve v ČR od roku 1989 jednou 

z nejsledovanějších oblastí. Byla přijata řada zákonů, opatření a nařízení a v roce 

2004 byla schválena vládou Státní politika životního prostředí ČR do roku 2010 

(SPŽP), která definuje prioritní oblasti životního prostředí, kterými jsou [22]: 

⇒ ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti, 
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⇒ udržitelné využívání přírodních zdrojů (vč. vody), materiálové toky a 

nakládání s odpady, 

⇒ životní prostředí a kvalita života (snižování zátěže toxickými kovy, snižování 

zátěže ovzduší emisemi, hluk, omezování průmyslového znečištění a rizik), 

⇒ ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu 

znečištění. 

Metalurgická výroba je i dnes složitým procesem, do něhož vstupují suroviny 

s obsahem nejen žádoucích prvků (Fe, C), ale i nežádoucích, které mohou 

ohrožovat životní prostředí. Všechny výrobky obsažené v surovinách se tak 

v průběhu zpracování stávají součástí výrobku nebo odpadu. Celkové schéma 

toku surovin, výrobků i odpadů v současných podmínkách hutnické výroby 

znázorňuje obrázek 10 [25]. 

 
 
Obr. 10 Základní schéma toku surovin, výrobků a odpadů v hutní výrobě  [25] 
  

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly 

odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, 

v České republice vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před rokem 

Úprava surovin 

VYSOKÁ PEC 

OCELÁRNA 

Zpracovatelské 
závody 

Ocelový šrot 

Úprava surovin 

Vstupní suroviny 

Recyklované 
odpady 

Hutní výrobky Úniky škodlivin  
do ovzduší 
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1991 nebylo nakládání s odpady v ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani 

řízeno a s výjimkou tzv. druhotných surovin nebylo ošetřeno žádným složkovým 

předpisem. S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata i 

odpovídající správní činnost. Platný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, klade 

důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi a 

prosazuje základní principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při 

nakládání s odpady [17]. 

Odpady mohou negativně ovlivnit životní prostředí a následně i zdravotní stav 

živých organismů včetně člověka. Z pohledu míry rizika pro životní prostředí se 

odpady, vznikající v kterékoli sféře lidské činnosti, dělí na nebezpečné a ostatní 

[25]. 

Nebezpečný odpad definuje Zákon o odpadech 185/2001 sb., jako odpad, který 

svými vlastnostmi (fyzikálními, chemickými a biologickými) je nebo může být 

nebezpečný pro zdraví obyvatel nebo životního prostředí. Odpad je nebezpečný, 

pokud vykazuje jednu z 15 nebezpečných vlastností, dle přílohy č. 2, Zákona o 

odpadech (např. výbušnost, toxicita, dráždivost, hořlavost atd.) nebo obsahuje 

alespoň jednu z látek, které jsou uvedeny v příloze č. 5 Zákona o odpadech [17]. 

Odpad, který nevykazuje žádnou z vlastností nebezpečného odpadu, se zařazuje 

do kategorie ostatní [25]. 

Obrázek 11 znázorňuje celkovou produkci odpadů dle kategorie nebezpečný a 

ostatní v ČR v tis. t za roky 2003 až 2011. 

 

Obr. 11 Celková produkce odpadů dle kategorie nebezpečný a ostatní [27] 
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Dle Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, příloha č. 6 [17] jsou sazby základních 

poplatků v Kč/t za ukládání odpadů uvedeny v tabulce 1 a sazby rizikového 

poplatku za ukládání nebezpečných odpadů v Kč/t v tabulce 2.  

 
Tab. 1 Sazba základního poplatku za ukládání odpadů [17] 

Kategorie  
odpadu 

  Kalendářní 
rok 

2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a následující léta 

Nebezpečný 1 100 1 200 1 400 1 700 
Komunální a ostatní 200 300 400 500 

 
Tab. 2 Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů [17] 

Kategorie  
odpadu 

 Kalendářní 
rok 

2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a následující léta 

Nebezpečný 2 000 2 500 3 300 4 500 

 

Pozitivní zůstává zejména trend posledních let, kdy se neustále navyšují investice 

na ochranu životního prostředí financované podnikovým sektorem na úkor investic 

ze sektoru veřejného. V roce 2011 investovaly podniky přibližně 14.3 mld. Kč a 

veřejný sektor 10,5 mld. Kč. Ekonomické přínosy jsou členěny na tržby z prodeje 

služeb na ochranu životního prostředí, tržby z prodeje vedlejších produktů a 

úspory z opětovného využití vedlejších produktů (viz Obr. 12) [27]. 

 

 

Obr. 12 Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí v ČR [27] 
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4. POPIS EXPERIMENTU 
V rámci výzkumných úkolů technického rozvoje v ArcelorMittal Ostrava a.s. byl 

v prosinci roku 2012 zahájen výzkumný úkol „Zpětné využití Fe korekce v T-peci“. 

Tento výzkumný úkol řeší problematiku využití stávajících vedlejších produktů a 

odpadů ArcelorMittal Ostrava a.s. v technologickém procesu tandemových pecí. 

Cílem úkolu je ověřit možnost nahrazení v současnosti používaného materiálu pro 

chlazení taveb (šrot, resp. ruda) briketami vyrobenými z materiálů, které vznikají 

jako vedlejší produkty (odpady) v ArcelorMittal Ostrava a.s. (odprašky 

z elektrofiltrů aglomerace, ocelárenská struska, ocelárenský kal (Fe korekce). 

V rámci výzkumného úkolu byla navázána spolupráce s externí firmou PROGRES 

Ekotech s.r.o., která zajistila briketaci výše uvedených surovin. Společnost 

PROGRES Ekotech s.r.o. je producentem briket zpracovávaných z přírodních 

materiálů, briket nauhličovacích, resp. energetických, jejichž základem je podsítný 

koks nebo antracit. Zabývá se také vývojem briketace hutních odprašků, kalů, 

okují a třísek z obrábění feritických materiálů i provádění praktických zkoušek 

využití v hutních agregátech u potencionálních zákazníků. Příklady různých druhů 

briket, které firma vyrábí: 

Materiál: Hutní kovonosné kaly    

Požadované vlastnosti a přísady: 

pojivo od 8 do 16% 

pevnost v tlaku 

otěruvzdornost  

vlhkost do 4%  

bod tavení vyšší než 1 150 °C  

Obr. 13 Brikety z hutní kovonosných kalů z odprášení KKO [13] 

Materiál: Hutní kovonosné odprašky 

Požadované vlastnosti a přísady: 

přídavek koksu do 12% 

pojivo od 12 do 18% 

pevnost v tlaku, otěruvzdornost  

vlhkost do 4%  

bod tavení vyšší než 1 150 °C  

Obr. 14 Brikety z hutních kovonosných odprašků [13] 
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Materiál: Hutní kaly a hutní odprašky    

Požadované vlastnosti a přísady: 

poměr kalů a odprašků 1:1 

pojivo od 12 do 16% 

pevnost v tlaku 

vlhkost do 4%  

bod tavení vyšší než 1 150 °C  

Obr. 15 Brikety z hutních kalů a hutních odprašků [13] 
 

Materiál: Vysokopecní kaly, koksový prach, 

okuje    

Požadované vlastnosti a přísady: 

pojivo od 8 do 16% 

pevnost v tlaku, otěruvzdornost 

vlhkost do 4%  

bod tavení vyšší než 1 150 °C  

Obr. 16 Brikety z vysokopecních kalů, koksového prachu a okují [13] 

 

 

Výše uvedené brikety (viz Obr. 13, Obr. 14, Obr. 15, Obr. 16) jsou vyrobeny z 

kovonosných odprašků, hutních kovonosných kalů nebo z obou těchto vstupních 

materiálů, dále z vysokopecního kalu, koksového prachu a okují, kdy se jedná o 

vícesložkové brikety. 

Do brikety se přidává pojivo, což je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní 

proces. Její množství je různé, pohybuje se od 8 do 18%, podle druhu brikety. 

Způsob použití pojiva, jeho dávkování a vlastní výroba briket podléhá 

patentovému krytí. 

Zpracování kovonosných odprašků, hutního kovonosného kalu, vysokopecního 

kalu, koksového prachu a okují do briket umožní využít v nich obsažené 

kovonosné látky opakovaně v hutním procesu.  

Významná úspora spočívá také v tom, že kaly a odprašky nemusí být trvale 

deponovány, což je zvláště v případě hutních odprašků problematické.  
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4.1. POPISY HODNOCENÝCH ODPADNÍCH PRODUKTŮ  

4.1.1. OCELÁRENSKÝ KAL (Fe KOREKCE) 

Jemné kaly z odprášení tandemových pecí (ocelárenský kal) jsou certifikovány 

jako výrobek, tzv. Fe korekce. Dle katalogu odpadů (Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., příloha č. 1) [23] mají ocelárenské kaly 

skupinu odpadů 10 – odpady z tepelných procesů, podskupinu 02 – Odpady 

z průmyslu železa a oceli; KDO 10 02 13* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

obsahující nebezpečné látky. Vznik ocelárenského kalu je schematicky 

znázorněn na obrázku 17. 

 

 

Obr. 17 Vznik ocelárenského kalu (Fe korekce) 

 

Ocelárenský kal vzniká sedimentací mechanických nečistot obsažených 

v cirkulační vodě používané k chlazení a čištění plynů z tandemových pecí 

ocelárny. Znečištěná kalová voda vstupuje do usazovací nádrže (Dorrů).  Usazený 

kal je odčerpáván na odstředivku Flottweg, kde je odvodněn a zahuštěn. Takto 

odvodněný kal (cca 30% vody) padá násypkou do přistaveného bikramového 

kontejneru. Fe korekce je předávána externí oprávněné firmě, která výrobek dále 

používá k rekultivaci.  

Vzhledem k smluvnímu vztahu s externí firmou, zajišťující využití produktu, nelze 

uvést přesnou částku za odstranění. Pro svůj následný výpočet byla použita 

VENTURIHO 
PRAČKA 

(čištění spalin) 
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POPELNÍK 

 
ODSTŘEDIVKY 

FLOTTWEG Fe korekce 

TANDEMOVÁ PEC 

Odpad předáván oprávněné osobě ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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částka 696,- Kč (= částka uvedená ve smlouvě vynásobená zvoleným 

koeficientem).  

Kal z kalových nádob tandemových pecí (tzv. popelníků) KDO 10 02 13* Kaly a 

filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky je přesypán do 

násypek klopiště, odkud se vypouští do speciálně upravených nákladních vozů 

tzv. beček. Odpad je předáván k odstranění externí oprávněné firmě. 

 

4.1.2. ODPRAŠKY Z ELEKTROFILTRU AGLOMERACE 

Odprašky z elektrofiltru aglomerace SEVER vznikají ze čtyř sekcí. Odprašky 

zachycené v prvních třech sekcích se recyklují na aglomeračním páse. Poslední 

sekce je nejjemnější konzistence a oproti odpraškům z prvních tří sekcí obsahuje 

vyšší podíl nebezpečných látek (Zn, Pb, alkálie (Na2O, K2O), chloridy aj.) Dle 

katalogu odpadů (Vyhláška Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., příloha 

č. 1) [23] mají odprašky z elektrofiltru skupinu odpadů 10 – odpady z tepelných 

procesů, podskupinu 02 – Odpady z průmyslu železa a oceli; KDO 10 02 13* 

Prach z čištění plynů obsahující nebezpečné látky. Vznik odprašků 

z elektrofiltru aglomerace je schematicky znázorněn na obrázku 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Schématické znázornění vzniku odprašků z elektrofiltru aglomerace 

SPALINY 

                            

Nejjemnější 
odprašky  

Odpad předáván oprávněné osobě ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Aglomerační pás 

 1 2 3 4 
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Odprašky z elektrofiltrů aglomerace jsou prachové částice s významným podílem 

frakce o velikosti menší než 0,125 mm. Průměrné chemické složení v hmot. % je 

uvedeno v tabulce 4 [17].  

 
Tab. 4 Průměrná složení nejjemnějších odprašků aglomerace [17] 

Fecelk. FeO Fe2O3 Fekov Mn P S SiO2 Al2O3 

46,7 6,5 57,5 0,95 0,4 0,036 0,22 9,39 0,94 
Ccelk. CaO MgO Na2O K2O TiO2 CO2 Cl F 

3,2 8,91 2,45 0,69 1,64 0,16 0,5 5,29 0,07 
Cr Zn Pb Cu Ni Co Cd As Sn 

0,009 0,012 0,045 0,011 0,005 0,0023 0,0015 0,001 0,02 
 

Z tabulky 4 je zřejmé, že odprašky z poslední frakce elektrofiltru aglomerace 

obsahují zvýšený podíl Na2O – 0,69 hmot. %, K2O – 1,64 hmot. %. Z důvodu 

obsahu těchto škodlivin nelze tyto odprašky zpětně recyklovat na aglomeračním 

páse. Proto jsou předávány oprávněné osobě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech k odstranění. Poplatky za ukládání N odpadu (nebezpečného odpadu) 

jsou dle tohoto zákona, příloha č. 6: 

Základní poplatek 1 700,- Kč/t 

Rizikový poplatek 4 500,- Kč/t 

Pojištění skládky + finanční rezerva na rekultivaci skládky 100,- Kč/t 

Doprava + zisk firmy 700,- Kč/t 

Celkem 7 000,- Kč/t 
 

4.1.3. OCELÁRENSKÉ STRUSKY 

Při procesu výroby oceli se produkují dva druhy strusek. Je to ocelárenská struska 

primární (pecní) – vedlejší produkt a struska se sekundární metalurgie - odpad. 

 

4.1.3.1 Ocelárenská struska primární (pecní) 

Primární ocelárenská struska je nabízena externím zákazníkům jako kamenivo 

horší jakosti. Zpracovává se na samostatném provoze – struskárně a její produkce 

je cca 500 000 t za rok. Ocelárenská struska se vyrábí v mnoha frakcích: 

nejhrubší >180 mm, hrubá 81 – 180 mm, drobný separát 9 – 80 mm a 0 – 8 jemný 

separát.  Právě jemná frakce primární ocelárenské strusky 0 – 8 mm byla použita 
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pro výzkumný experiment. Průměrné chemické složení primární ocelárenské 

strusky v hmot. % je uvedeno v tabulce 5 [14]. 

 
Tab. 5 Průměrné chemické složení primární ocelárenské strusky [14] 

SiO2 Al2O3 Fe CaO MgO SO3 P2O3 TiO2 Na2O K2O 

8-18 3-10 20-30 25-35 3-9 <0,5 0 0 <0,1 <0,1 

 

Dle katalogu odpadů (Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., 

příloha č. 1) [23] má struska skupinu odpadů 10 - odpady z tepelných procesů, 

podskupinu 02 - Odpady z průmyslu železa a oceli; KDO 10 02 02 Nezpracovaná 

struska. 

 
4.1.3.2 Struska ze sekundární metalurgie 

Strusky ze sekundární metalurgie jsou po ochlazení samorozpadavé až na jemný 

prach, což přináší i nutnost řešení environmentálních aspektů. Tyto strusky se 

běžně vyváží na skládky a zatěžují ocelárny nemalými poplatky za jejich třídění a 

uskladnění [21]. 

 

4.2. PRŮBĚH EXPERIMENTU  

Provozní zkoušky byly zaměřeny na ověření využití briket jako náhradu stávajícího 

materiálu pro chlazení taveb. Testováno bylo několik variant briket s rozdílným 

zastoupením jednotlivých složek. Hlavní složku briket tvoří ocelárenský kal (Fe 

korekce), odprašky z elektrofiltru aglomerace /dále jen odprašky/ (0 – 30 %), 

ocelárenské strusky /dále/ jen strusky/ (10 %) a pojiva. V tabulce 6 jsou uvedena 

procentuální složení jednotlivých složek briket pro každou dílčí zkoušku. 

 
Tab. 6 Přehled složení briket [%] 
 

Číslo zkoušky 

Složení briket [%] 

Fe korekce Struska odprašky 

1 100 0 0 
2 80 10 10 
3 80 5 15 
4 75 5 20 
5 70 5 25 
6 65 5 30 
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Na obrázku 19 je pohled do surovinové haly, ve které jsou připraveny big bagy 

s briketami. Z obrázku je patrná kusovost. 

 

Obr. 19 Big bagy s připravenými briketami na surovinové hale 

 

4.2.1. ZKOUŠKA Č. 1 

První ze zkoušek proběhla v lednu roku 2013. V rámci této zkoušky dodala fy 

PROGRES Ekotech s.r.o. /dále jen PE/ 6 t 

briket vyrobených pouze z Fe korekce + 

pojiva. Na obrázku 20 je Fe korekce po 

úpravách dle metodiky fy PE. Brikety byly 

připraveny do šesti koryt po 1 t a následně 

nasazeny do čtyř taveb. Do prvních dvou bylo 

přidáno po jednom korytě, do dvou zbylých 

po dvou korytech.               Obr. 20 Fe korekce 

 

Na obrázku 21 jsou brikety naloženy do korýtek v prostoru ocelárny ArcelorMittal 

Ostrava a.s. před tandemovými pecemi. 
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Obr. 21 Brikety naložené do korýtek na ocelárně před tandemovými pecemi 

 
 
 

 
Obr. 22 Nasazování korýtka do tandemové pece 

 

Na obrázku 22 je zachyceno nasazování korýtka přímo do tandemové pece. 
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Během zkoušky proběhlo měření lázně a to těsně před přidáním briket a poté po 

přidání briket. Výsledky měření teplot jsou uvedeny v tabulce 7 a názorně graficky 

znázorněny na obrázku 23. 

 
Tab. 7 Výsledky měření teplot – zkouška č. 1 
 
   Teplota [°C] Chladicí účinek 

  
před přidáním 

briket 
po přidání briket ∆T [°C] ∆T [°C/t] 

1. tavba po 1. korytu 1 642 1 629 13 13 
2. tavba po 1. korytu 1 625 1 615 10 10 
3. tavba po 1. korytu 1 629 1 604 25 25 

4. tavba 
po 1. korytu 1 610 1 596 14 14 
po 2. korytu 1 595 1 586 9 9 

Množství briket [t] 1 ø chladicí účinek 14 14 

 

 

Obr. 23 Chladicí účinek briket - zkouška č. 1 

 

Vzorkování strusky proběhlo stejným způsobem jako měření lázně a to těsně před 

přidáním briket a poté po přidání briket. Chemické složení strusky v průběhu první 

zkoušky u dvou taveb je uvedeno v tabulce 8. 
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Tab. 8 Chemické složení strusky v průběhu zkoušky č. 1.  
 
Složení Tavba č. 1 Tavba č. 2 

 před přidáním 
briket 

po 
1. korytu 

po 
2. korytu 

před přidáním 
briket 

po 
1. korytu 

po 
2. korytu 

Fecelk. 28,49 28,41 30,53 28,49 28,41 30,53 
S 0,050 0,070 0,093 0,050 0,070 0,093 

SiO2 9,62 10,39 10,18 9,62 10,39 10,18 
CaO 33,68 36,25 35,90 33,68 36,25 35,90 
MgO 9,46 7,23 4,87 9,46 7,23 4,87 
Al2O3 1,51 1,59 1,82 1,51 1,59 1,82 
FeO 26,25 26,17 28,19 26,25 26,17 28,19 

Fe2O3 11,56 11,53 12,33 11,56 11,53 12,33 
MnO 2,84 2,82 2,88 2,84 2,82 2,88 
K2O <0,02 0,02 <0,03 <0,02 0,02 <0,03 
TiO2 0,21 0,22 0,24 0,21 0,22 0,24 

Cr2O3 0,78 0,77 0,78 0,78 0,77 0,78 
P2O5 1,68 1,89 1,94 1,68 1,89 1,94 
V2O5 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,18 

 

S h r n u t í  v ý s l e d ků  p r v n í  z k o u š k y :  

Složení briket:   100 % Fe korekce 

Chladicí účinek ∆T/t: 14 °C 

Pevnost briket:   6,8 MPa 

V průběhu obou taveb nebyly pozorovány žádné negativní jevy. Z tabulky 8 

vyplývá, že chemické složení strusky, po nasázení chladicích briket, se nijak 

výrazně nezměnilo. 

 

4.2.2. ZKOUŠKA Č. 2 

Druhá zkouška proběhla v červnu roku 2013. V rámci této zkoušky dodala fy PE 

8,0 t briket vyrobených ze směsi Fe korekce, jemné ocelárenské strusky frakce 0-

8 mm a odprašků v poměru 80:10:10 (viz Tab. 6), ke kterým bylo přidáno pojivo. 

Na obrázku 24 je otevřený kontejner s odprašky.  

Koryta s briketami o hmotnosti 800 (resp. 1 200 kg) byly postupně nasazeny do tří 

taveb. Do první tavby byla postupně nasazena tři koryta o hmotnosti 0,8 t, do 

druhé dvě koryta o hmotnosti 1,2 t a do tavby poslední dvě koryta o hmotnosti 0,8 

a 1,2 t. Na obrázku 25 je pohled na big bagy s briketami v korýtkách, které jsou 

připraveny k naložení do tandemových pecí. 
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Obr. 24 Otevřený kontejner s odprašky 
 

 

Obr. 25 Brikety naložené do korýtek na ocelárně před tandemovými pecemi 
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Také v průběhu druhé zkoušky proběhlo měření lázně a to těsně před přidáním 

briket a poté po přidání briket. Výsledky měření teplot jsou uvedeny v tabulce 9 a 

názorně graficky znázorněny na obrázku 26. 

 
Tab. 9 Výsledky měření teplot – zkouška č. 2  
 

  Množství 
briket Teplota [°C] Chladicí účinek 

  
[t] 

před přidáním 
briket 

po přidání 
briket 

∆T [°C] ∆T [°C/t] 

1. tavba 
po 1. korytu 0,8 1 608 1 597 11 14 
po 2. korytu 0,8 1 615 1 607 8 10 
po 3. korytu 0,8 1 661 1 644 17 21 

2. tavba 
po 1. korytu 1,2 1 620 1 607 13 11 
po 2. korytu 1,2 1 616 1 603 13 11 
po 3. korytu 1,2 1 653 1 625 28 23 

3. tavba 
po 1. korytu 0,8 1 596 1 588 8 10 
po 2. korytu 1,2 1 628 1 613 15 13 

Množství briket [t] 8 ø chladicí účinek 14 14 
 
 

 
 

Obr. 26 Chladicí účinek briket - zkouška č. 2 
 

Stejným způsobem jako měření lázně proběhlo i vzorkování strusky a to těsně 

před přidáním briket a poté po přidání briket. Chemické složení strusky v průběhu 

druhé zkoušky u třech taveb je uvedeno v tabulce 10. 
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Tab. 10 Chemické složení strusky v průběhu zkoušky č. 2  
  
složení Tavba č. 3 Tavba č. 4 Tavba č. 5 

 1. koryto 2. koryto 3. koryto 1. koryto 2. koryto 3. koryto 1. koryto 2.koryto 
 před po před po před po před po před po před po před po před po 
Fecelk. 20,86 21,84 31,14 31,31 31,76 34,72 24,92 19,33 29,88 27,56 43,41 41,25 26,25 22,91 28,65 35,19 

S 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,03 0,03 0,05 0,06 0,07 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 
SiO2 11,10 9,71 8,46 9,46 7,64 7,19 14,76 16,19 11,36 11,41 6,84 7,06 11,56 12,11 10,40 8,45 
CaO 38,20 38,55 29,25 32,67 32,74 29,77 27,65 33,28 32,86 35,67 24,44 26,05 36,15 37,74 34,68 30,53 
MgO 12,45 11,12 8,41 6,00 10,35 9,00 10,03 10,71 6,59 6,33 5,69 5,32 6,26 7,76 3,67 6,56 

Al2O3 1,85 1,59 1,30 1,57 1,35 1,38 1,69 1,91 1,67 1,70 1,53 1,56 1,52 1,68 1,51 1,28 
FeO 17,03 17,96 29,24 26,30 26,44 26,87 24,00 19,83 26,08 23,78 35,17 32,21 20,91 19,37 21,74 28,21 

Fe2O3 10,90 11,27 16,32 15,54 16,02 19,78 8,96 5,60 13,74 12,98 23,12 20,09 14,29 11,23 16,80 18,96 
MnO 2,75 2,75 2,19 2,37 2,43 2,39 4,37 4,26 3,14 3,08 2,30 2,13 3,40 3,65 3,46 3,26 
K2O 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Na2O 0,026 0,020 0,014 0,023 0,013 0,035 0,015 0,022 0,026 0,029 0,050 0,048 0,016 0,017 0,017 0,018 
TiO2 0,36 0,37 0,22 0,27 0,19 0,17 0,46 0,49 0,30 0,31 0,14 0,15 0,34 0,38 0,31 0,22 

Cr2O3 0,69 0,64 0,75 0,69 0,89 0,92 0,69 0,57 0,65 0,58 0,69 0,66 0,75 0,80 0,88 0,97 
P2O5 2,03 1,85 1,97 2,06 1,93 1,69 2,04 2,05 2,22 2,05 1,24 1,26 2,48 2,57 2,21 1,81 
V2O5 0,13 0,13 0,10 0,12 0,06 0,05 0,30 0,24 0,14 0,12 0,05 0,06 0,20 0,22 0,18 0,13 

 

S h r n u t í  v ý s l e d ků  d r u h é  z k o u š k y :  

Složení briket: 80 % Fe korekce, 10 % jemné ocelárenské strusky a 10 % 

odprašků 

Chladicí účinek ∆T/t: 14 °C 

Pevnost briket:   3,88 MPa 

Z tabulky 9 vyplývá, že chladicí účinek briket je stejně jako u zkoušky č. 1 a to      

14 °C. Přidání 10 % odprašků z elektrostatických filtrů aglomerace tedy nemá vliv 

na chladicí účinek briket. Pevnost briket byla nižší než u zkoušky č. 1, činila 3,88 

MPa, ale brikety byly dostatečně pevné pro manipulaci a nasazení do tandemové 

pece. V průběhu všech tří taveb nebyly pozorovány žádné negativní jevy. 

Z tabulky 10 vyplývá, že chemické složení strusky, po nasázení chladicích briket, 

se nijak výrazně nezměnilo. 

 

4.2.3. ZKOUŠKA Č. 3 

Třetí zkouška proběhla v listopadu roku 2013. V rámci této zkoušky dodala fy PE 

10,7 t briket vyrobených ze směsi Fe korekce, jemné ocelárenské strusky frakce    

0 - 8 mm a odprašků v poměru 80:5:15 (viz Tab. 6), ke kterým bylo přidáno pojivo. 

Výsledky měření teplot jsou uvedeny v tabulce 11 a názorně graficky znázorněny 

na obrázku 27. 
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Tab. 11 Výsledky měření teplot – zkouška č. 3 

 
 

  Množství 
briket Teplota [°C] Chladicí účinek 

    
[t] 

před přidáním 
briket 

po přidání 
briket 

∆T [°C] ∆T [°C/t] 

1. tavba po 1. korytu 2,5 1 627 1 596 31 12 
2. tavba po 1. korytu 2,5 1 586 1 565 21 8 
3. tavba po 1. korytu 2,5 1 590 1 575 15 6 

4. tavba 
po 1. korytu 2,5 1 599 1 552 47* 19 
po 2. korytu 0,7 1 619 1 613 6 9 

Množství briket [t] 10,7 ø chladicí účinek 15 11 

*pozn.: u 4 tavby došlo k výhozu strusky v důsledku technologický změn v průběhu tavby. Příčiny mohly být 

různé, např. před nasazením briket nebyla stáhnuta struska, vlhkost briket, příp. i chyba operátora. 

 

Obr. 27 Chladicí účinek briket - zkouška č. 3 

 

S h r n u t í  v ý s l e d ků  t ře t í  z k o u š k y :  

Složení briket: 80 % Fe korekce, 5 % ocelárenské strusky a 15 % odprašků 

Chladicí účinek ∆T/t: 11 °C 

Pevnost briket:   2,38 MPa 

Z tabulky 11 je patrný malý pokles chladicího účinku na 1 t briket a to o 3 °C.   

Přidání 15 % odprašků z elektrostatických filtrů aglomerace již má vliv na chladicí 

účinek briket. Pevnost briket byla nižší než u zkoušky č. 1 a 2, činila 2,38 MPa, ale 

brikety byly dostatečně pevné pro manipulaci a nasazení do tandemové pece. 

V průběhu všech čtyř taveb nebyly pozorovány žádné negativní jevy.  
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4.2.4. ZKOUŠKA Č. 4 

Čtvrtá zkouška proběhla v listopadu roku 2013. V rámci této zkoušky dodala fy PE 

11 t briket vyrobených ze směsi Fe korekce, jemné ocelárenské strusky frakce      

0 - 8 mm a odprašků v poměru 75:5:20 (viz Tab. 6), ke kterým bylo přidáno pojivo.  

V průběhu čtvrté zkoušky došlo chybou operátora k prosázení briket bez 

zpracování výsledků. Výsledky jsou pouze z 1 tavby. 

Výsledky měření teplot jsou uvedeny v tabulce 12. 

 
Tab. 12 Výsledky měření teplot – zkouška č. 4  
 

  Množství 
briket Teplota [°C] Chladicí účinek 

  
[t] 

před přidáním 
briket 

po přidání 
briket 

∆T [°C] ∆T [°C/t] 

1. tavba po 1. korytu 0,8 1 601 1 592 9 11 

   ø chladicí účinek 9 11 
 

S h r n u t í  v ý s l e d ků  č t v r t é  z k o u š k y :  

Složení briket: 75 % Fe korekce, 5 % jemné ocelárenské strusky a 20 % 

odprašků 

Chladicí účinek ∆T/t: 11 °C 

Pevnost briket:   1,98 MPa 

Z tabulky 12 je patrný malý pokles chladicího účinku na 1 t briket a to o 3 °C. 

Přidání 20 % odprašků z elektrostatických filtrů aglomerace již má vliv na chladicí 

účinek briket. Pevnost briket byla nižší než u zkoušky č. 1, 2, 3 i 4, činila 1,98 

MPa, ale brikety byly dostatečně pevné pro manipulaci a nasazení do tandemové 

pece.  

 

4.2.5. ZKOUŠKA Č. 5 

Pátá zkouška proběhla v listopadu roku 2013. V rámci této zkoušky dodala fy PE 

14,2 t briket vyrobených ze směsi Fe korekce, jemné ocelárenské strusky frakce     

0 - 8 mm a odprašků v poměru 70:5:25 (viz Tab. 6), ke kterým bylo přidáno pojivo. 

Výsledky měření teplot jsou uvedeny v tabulce 13 a názorně graficky znázorněny 

na obrázku 28. 
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Tab. 13 Výsledky měření teplot – zkouška č. 5 
 
 
 

  Množství 
briket Teplota [°C] Chladicí účinek 

    
[t] 

před přidáním 
briket 

po přidání 
briket 

∆T [°C] ∆T [°C/t] 

1. tavba po 1. korytu 1,8 1 623 1 605 18 10 

2. tavba 
po 1. korytu 1,8 1 601 1 578 23 13 
po 2. korytu 1,8 1 642 1 604 38 21 

3. tavba po 1. korytu 1,8 1 653 1 630 23 13 
4. tavba po 1. korytu 2 1 598 1 579 19 10 
5. tavba po 1. korytu 2,5 1 636 1 618 18 7 
6. tavba po 1. korytu 2,5 1 623 1 606 17 7 

Množství briket [t] 14,2 ø chladicí účinek 22 11 
 
 

 
 

Obr. 28 Chladicí účinek briket - zkouška č. 5 

 

S h r n u t í  v ý s l e d ků  p á t é  z k o u š k y :  

Složení briket: 70 % Fe korekce, 5 % ocelárenské strusky a 20 % odprašků 

Chladicí účinek ∆T/t: 11 °C 

Pevnost briket:   3,43 MPa 

Z tabulky 13 je chladicí účinek na 1t briket 11 °C. Přidání 20 % odprašků 

z elektrostatických filtrů aglomerace, stejně jako u předchozí zkoušky, má vliv na 

chladicí účinek briket. Pevnost briket byla 3,43 MPa, brikety byly dostatečně pevné 

pro manipulaci a nasazení do tandemové pece.  
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4.2.6. ZKOUŠKA Č. 6 

Šestá zkouška proběhla v prosinci roku 2013. V rámci této zkoušky dodala fy PE 

13,8 t briket vyrobených ze směsi Fe korekce, jemné ocelárenské strusky frakce    

0 - 8 mm a odprašků v poměru 65:5:30 (viz Tab. 6), ke kterým bylo přidáno pojivo. 

Výsledky měření teplot jsou uvedeny v tabulce 14 a názorně graficky znázorněny 

na obrázku 29. 

 
Tab. 14 Výsledky měření teplot – zkouška č. 6 
 
   Množství 

briket Teplota [°C] Chladicí účinek 
   [t] před přidáním 

briket 
po přidání 

briket 
∆T [°C] ∆T [°C/t] 

1. tavba 
po 1. korytu 1,5 1 628 1 608 20 13 
po 2. korytu 1,5 1 608 1 590 18 12 

2. tavba po 1. korytu 1,5 1 603 1 585 18 12 

3. tavba po 1. korytu 1,5 1 605 1 593 12 8 
4. tavba po 1. korytu 2 1 632 1 610 22 11 
5. tavba po 1. korytu 2 1 615 1 597 18 9 
6. tavba po 1. korytu 2 1 624 1 605 19 10 
7. tavba po 1. korytu 1,8 1 637 1 616 21 12 

Množství briket [t] 13,8 ø chladicí účinek 19 11 

 

 
Obr. 29 Chladicí účinek briket - zkouška č. 6 
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S h r n u t í  v ý s l e d ků  š e s t é  z k o u š k y :  

Složení briket: 65 % Fe korekce, 5 % jemné ocelárenské strusky a 30 % 

odprašků 

Chladicí účinek ∆T/t: 11 °C 

Pevnost briket:   4,64 MPa 

Z tabulky 14 je chladicí účinek na 1 t briket 11 °C. Přidání 30 % odprašků 

z elektrostatických filtrů aglomerace má vliv na chladicí účinek briket. Pevnost 

briket činila 4,64 MPa, ale brikety byly dostatečně pevné pro manipulaci a 

nasazení do tandemové pece.  

 
 
4.2.7. CELKOVÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK 
 
Celkové shrnutí chladicího účinku na 1 t všech šesti zkoušek je graficky 

znázorněno na obrázku 30. Nejvyššího chladicího účinku bylo dosaženo u varianty 

složení briket č. 1 a 2. U ostatních variant je chladicí účinek nižší, a to 11 °C/t. 

 

 

Obr. 30 Celkové výsledky chladicího účinku 

 

Celkové shrnutí pevnosti briket u jednotlivých variant zkoušek je graficky 

znázorněno na obrázku 31. U každé varianty byly provedeny pouze dvě zkoušky, 

u první a druhé jen jedna. Pro objektivní hodnocení by bylo potřeba provést více 

zkoušek. Pevnosti u jednotlivých variant briket kolísají. Důvodem nižší pevnosti 

může být např. hrubozrnný materiál. Přesto všechny brikety byly dostatečně pevné 

pro manipulaci a nasazení do tandemové pece. 
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Obr. 31 Celkové výsledky pevnosti briket 

 

4.2.8. CHEMICKÁ ANALÝZA OCELI – OBSAH ZINKU 

Na závěr zkoušek briket byly provedeny ještě chemické analýzy u prvních třech 

variant briket pro kontrolu obsahu zinku v oceli. Zinek je za normální teploty velmi 

křehký. Velký obsah tohoto prvku v oceli by měl vliv na jeho mechanické 

vlastnosti, zejména pak pevnost. Obrázek 32 graficky znázorňuje výsledky 

zkoušek. Z výsledků zkoušek vyplývá, že brikety nemají vliv na vnos zinku do 

oceli. 

 

Obr. 32 Obsah zinku v oceli 

1 2 3 4 5 6
Zkouška č. 1 6,8 3,88 2,51 1,79 1,77 5,39

Průměr 6,8 3,88 2,38 1,98 3,43 4,64

Zkouška č. 2 0 0 2,25 2,17 5,09 3,88
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

V oblasti výroby oceli je potřeba realizovat účinná opatření s cílem snížit spotřebu 

surovin a energií, zajistit potřebnou jakost ocelí a vždy vyhodnotit přijatá opatření i 

z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Ekonomické zhodnocení je zaměřeno na propočty ekonomických přínosů 

jednotlivých variant briket. 

 

5.1. METODIKA VÝPOČTU 

5.1.1. Náklady spojené s uskladněním, příp. likvidací jednotlivých složek 

briket 

Náklady na uskladnění, příp. likvidaci Fe korekce jsou 696,-Kč/t (viz kap. 4.1.1.) u 

odprašků z elektrofiltrů aglomerace 7 000,--Kč/t (viz kap. 4.1.2). Primární 

ocelárenská struska není do výpočtu zahrnuta, poněvadž náklady spojené 

s likvidací nevznikají, je nabízena externím zákazníkům jako kamenivo horší 

jakosti. V následující tabulce 15 jsou vypočteny celkové ceny za uskladnění, příp. 

likvidaci jednotlivých variant briket s ohledem na jejich procentuální složení dílčích 

složek. V obrázku 33 jsou tyto hodnoty zachyceny graficky. 

 
KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD VÝPOČTU:  

Pro variantu 3: 80 % Fe korekce + 15 % odprašků z elektrofiltrů aglomerace 

(696 x 0,8) + (7 000 x 0,15) = 1 606,80 Kč/t 

 
Tab. 15 Celkové ceny za uskladnění, příp. likvidaci 
 

 
 

Varianta 
zkoušky 

Procentuální složení jednotlivých 
složek briket 

Cena za uskladnění, 
příp. likvidaci 

Celková cena za 
uskladnění, příp. 

likvidaci 
Fe korekce 

Ocelárenská 
struska 

Odprašky z 
elektrofiltru 
aglomerace 

Fe korekce 
Odprašky z 
elektrofiltru 
aglomerace 

 [%] [Kč]  [Kč/t] 

1 100 0 0 696,00 0,00 696,00 

2 80 10 10 556,80 700,00 1 256,80 

3 80 5 15 556,80 1 050,00 1 606,80 

4 75 5 20 522,00 1 400,00 1 922,00 

5 70 5 25 487,20 1 750,00 2 237,20 

6 65 5 30 452,40 2 100,00 2 552,40 
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Z tabulky 15 a grafického 

znázornění na obrázku 

33 jasně vyplývá, že 

náklady za uskladnění, 

příp. likvidaci rostou 

s obsahem odprašků 

z elektrofiltrů 

aglomerace. 

Obr. 33 Celkové ceny za uskladnění, příp. likvidaci 
 
Benefit za prosazení briket do pece je v tom, že suroviny se nebudou uskladňovat 

ani likvidovat, ale použijí se zpětně do výroby. Nejvyššího benefitu dosáhneme     

6. variantou briket, kde je největší 30% podíl odprašků z elektrofiltru aglomerace. 

 
5.1.2. Náklady spojené s 30 °C chlazením jednotlivých složek briket 

Před samotným výpočtem nákladů spojených s 30 °C chlazením je potřeba 

stanovit cenu vstupních materiálů, v současné době používaných pro chlazení - 

chladicí rudy a šrotu.  

Cena šrotu celosvětově kolísá. 

Příkladem jsou uvedené příklady. 

Například od 1. kvartálu roku 2007 

do 3. kvartálu roku 2013 se cena 

šrotu (autovraky) pohybovala od 

cca 110 do cca 330 USD za tunu – 

viz Obr. 34.             Obr. 34 Cena šrotu (autovraky) [1] 

Na obrázku 35 můžeme vidět 

historii, současnost a 

předpokládanou budoucnost 

vývoje cen šrotu. 

Předpokládá se, že cena 

šrotu postupně poroste a ze 

současných cca 400 USD/t 

se dostane až na 440 USD/t. 

Obr. 35 Historické, současné a předpokládané ceny šrotu [19] 
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Při výpočtech byla použita škála cen šrotu od 5 500 do 7 500,-Kč/t. 

Na obrázku 36 můžeme 

vidět historii, současnost a 

předpokládanou 

budoucnost vývoje cen 

rudy. Předpokládá se, že 

cena rudy postupně poroste 

a ze současných cca 140 

USD/t se v roce 2017 

dostane až na 180 USD/t. 

Obr. 36 Historické, současné a předpokládané ceny rudy [4] 

Při výpočtech byla použita škála cen rudy od 2 000 do 3 000,-Kč/t. 

 

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VÝPOČTU: 

A. Procentuální vyjádření chladicího účinku briket vůči rudě 

Chladicí ruda má chladící účinek 30 °C/t, šrot jen 10 °C/t. Tyto hodnoty jsou 

vysledovány dlouholetou praxí. Pokud bereme chladicí účinek rudy jako 100 %, 

pak pro variantu 6 platí: chladicí efekt 11 °C =  
11

30
 ≈ 0,37 ≈ 37% 

Cena za 30 °C chlazení	=	
celková cena briket-celková cena za uskladnění

 % vyjádření chladicího účinku vůči rudě
 

Cena za 30 °C chlazení = 
2	200	-	2	552,40

0,37
 ≈ -961,09 Kč/t 

Cena za 30 °C chlazení = 
	 	 	 ,

,
 ≈ 402,55 Kč/t 

Cena za 30 °C chlazení = 
3	200	-	2	552,40

0,37
 ≈ 1 766,18 Kč/t 

Z výpočtu je zřejmé, že pokud bude cena chladicí rudy 2 000,- Kč/t, nevyplatí se 

použití chladicích briket. 

 

B. Procentuální vyjádření chladicího účinku šrotu vůči rudě 

Pro šrot bude % vyjádření následující: chladicí efekt 10 °C =  
10

30
 ≈ 0,33 ≈ 33% 
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Cena za 30 °C chlazení=	
 cena šrotu

 % vyjádření chladicího účinku vůči rudě
 

Cena za 30 °C chlazení = 
5	500

0,33
 ≈ 16 500 Kč/t 

Cena za 30 °C chlazení = 
6	000

0,33
 ≈ 18 000 Kč/t 

Cena za 30 °C chlazení = 
	

0,33
 ≈ 19 500 Kč/t 

Cena za 30 °C chlazení = 
7	000

0,33
 ≈ 21 000 Kč/t 

Cena za 30 °C chlazení = 
7	500

0,33
 ≈ 22 500 Kč/t 

 

Tab. 16 Cena za 30 °C chlazení 
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 [%]   [°C/t]   [Kč/t] [Kč/t] [t/rok] [Kč/t] 
      1 500,00 2 200,00   3 222,86 

1 100 0 0 14 0,47 2 000,00 2 700,00 696,00 6 000,00 4 294,29 
      2 500,00 3 200,00   5 365,71 
      1 500,00 2 200,00   2 021,14 

2 80 10 10 14 0,47 2 000,00 2 700,00 1 256,80 6 000,00 3 092,57 
      2 500,00 3 200,00   4 164,00 
      1 500,00 2 200,00   1 617,82 

3 80 5 15 11 0,37 2 000,00 2 700,00 1 606,80 6 000,00 2 981,45 
      2 500,00 3 200,00   4 345,09 
      1 500,00 2 200,00   758,18 

4 75 5 20 11 0,37 2 000,00 2 700,00 1 922,00 6 000,00 2 121,82 
      2 500,00 3 200,00   3 485,45 
      1 500,00 2 200,00   -101,45 

5 70 5 25 11 0,37 2 000,00 2 700,00 2 237,20 6 000,00 1 262,18 
      2 500,00 3 200,00   2 625,82 
      1 500,00 2 200,00   -961,09 

6 65 5 30 11 0,37 2 000,00 2 700,00 2 552,40 6 000,00 402,55 
      2 500,00 3 200,00   1 766,18 

      2 000,00    2 000,00 
      2 250,00    2 250,00 

Chladicí ruda 30 1,00 2 500,00    2 500,00 
      2 750,00    2 750,00 
      3 000,00    3 000,00 
      5 500,00    16 500,00 
      6 000,00    18 000,00 

Šrot 10 0,33 6 500,00    19 500,00 
      7 000,00    21 000,00 
      7 500,00    22 500,00 

 

V tabulce 16 jsou uvedeny výpočty všech šesti variant briket. 

Z výpočtů je na první pohled jasné, že šrot je, v porovnání s briketami i chladicí 

rudou z hlediska technologického - nízkým chladicím efektem (≈ 33 %) i 

ekonomického - nejvyšší cenou za 30 °C chlazení/tunu, nevyhovující. Je však 

nutné zdůraznit, že do výpočtu nebyl zahrnut vnos chladicího šrotu do výtěžku 

oceli do tandemové pece.  
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5.1.3. Porovnání ekonomického přínosu použitých briket vůči chladicí rudě 

a vůči šrotu 

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY VÝPOČTU PRO VARIANTU 6: 

A. Ekonomický přínos použitých briket vůči chladicí rudě 

Ekonomický přínos =	cena za 30	°C chlazení rudy - cena za 30 °C chlazení briket 

Cena za 30 °C chlazení briket 
 -961,09 Kč/t 402,55 Kč/t 1 766,18 Kč/t 
2 000 - (-961,09) ≈ 2 961 Kč/t 2 000 - 402,55 ≈ 1 597 Kč/t  2 000 – 1 766,18 ≈    234 Kč/t 
2 250 - (-961,09) ≈ 3 211 Kč/t 2 250 - 402,55 ≈ 1 847 Kč/t  2 250 – 1 766,18 ≈    484 Kč/t 
2 500 - (-961,09) ≈ 3 461 Kč/t 2 500 - 402,55 ≈ 2 097 Kč/t  2 500 – 1 766,18 ≈    734 Kč/t 
2 750 - (-961,09) ≈ 3 711 Kč/t 2 750 - 402,55 ≈ 2 347 Kč/t  2 750 – 1 766,18 ≈    984 Kč/t 
3 000 - (-961,09) ≈ 3 961 Kč/t 3 000 - 402,55 ≈ 2 597 Kč/t  3 000 – 1 766,18 ≈ 1 234 Kč/t 
 

B. Ekonomický přínos použitých briket vůči šrotu 

Ekonomický přínos =	cena za 30	°C chlazení	šrotu - cena za 30 °C chlazení briket 

Cena za 30 °C chlazení briket 
 -961,09 Kč/t 402,55 Kč/t 1 766,18 Kč/t 
5 500 - (-961,09) ≈ 17 461 Kč/t 5 500 - 402,55 ≈ 16 097 Kč/t 5 500 – 1 766,18 ≈ 14 734 Kč/t 
6 000 - (-961,09) ≈ 18 961 Kč/t 6 000 - 402,55 ≈ 17 597 Kč/t 6 000 – 1 766,18 ≈ 16 234 Kč/t 
6 500 - (-961,09) ≈ 20 461 Kč/t 6 500 - 402,55 ≈ 19 097 Kč/t 6 500 – 1 766,18 ≈ 17 734 Kč/t 
7 000 - (-961,09) ≈ 21 961 Kč/t 7 000 - 402,55 ≈ 20 597 Kč/t 7 000 – 1 766,18 ≈ 19 234 Kč/t 
7 500 - (-961,09) ≈ 23 461 Kč/t 7 500 - 402,55 ≈ 22 097 Kč/t 7 500 – 1 766,18 ≈ 20 734 Kč/t 

 
Porovnání ekonomického přínosu použitých briket vůči chladicí rudě a vůči šrotu je 

graficky zachyceno na obrázcích 37 a 38. V tabulce 17 jsou pro porovnání 

uvedeny pouze hodnoty pro 1 a 6 variantu. Varianty 2 až 5 byly vypočteny stejnou 

metodikou a hodnoty byly zaneseny do výše zmíněných obrázků. 

Obr. 37 Ekonomický přínos použitých briket vůči chladicí rudě 
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Obr. 38 Ekonomický přínos použitých briket vůči šrotu 
 

Tab. 17 Porovnání ekonomického přínosu použitých briket vůči chladicí rudě a 
vůči šrotu  

 

Varianta 
zkoušky 

Cena za 30 °C chlazení Cena 
chladicí 

rudy v roce 
2013 

Cena 
šrotu v 

roce 
2013 

Ekonomický přínos 
použitých briket vůči 

brikety ruda šrot chladicí rudě šrotu 

 [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] 

1 

     -1 223 13 277 
     -973 14 777 
     -723 16 277 
     -473 17 777 
     -223 19 277 
 2 000 16 500 2 000 5 500 -2 294 12 206 

3222,86 2 250 18 000 2 250 6 000 -2 044 13 706 
4294,29 2 500 19 500 2 500 6 500 -1 794 15 206 
5365,71 2 750 21 000 2 750 7 000 -1 544 16 706 

 3 000 22 500 3 000 7 500 -1 294 18 206 
     -3 366 11 134 
     -3 116 12 634 
     -2 866 14 134 
     -2 616 15 634 
     -2 366 17 134 

6 

     2 961 17 461 
     3 211 18 961 
     3 461 20 461 
     3 711 21 961 
     3 961 23 461 
 2 000 16 500 2 000 5 500 1 597 16 097 

-961,09 2 250 18 000 2 250 6 000 1 847 17 597 
402,55 2 500 19 500 2 500 6 500 2 097 19 097 

1 766,18 2 750 21 000 2 750 7 000 2 347 20 597 
 3 000 22 500 3 000 7 500 2 597 22 097 
     234 14 734 
     484 16 234 
     734 17 734 
     984 19 234 
     1 234 20 734 

 

Z obrázků 37 a 38 je ihned patrné, že použití brikety jako náhrady chladicího 

materiálu je ekonomicky výhodné pro všechny varianty s výjimkou první (nákupní 

cena rudy 2 000,- Kč/t). 



 

Strana 47 

6. SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ  

Cílem diplomové práce bylo technologické a ekonomické zhodnocení možnosti 

využití ocelárenských kalů (Fe korekce), pecní ocelárenské strusky a odprašků 

z poslední sekce elektrofiltrů aglomerace. Především poslední zmíněné odprašky 

zatěžují společnost vysokými náklady na jejich likvidaci a uskladnění. 

Z těchto vedlejších surovin byly v první fázi vyrobeny brikety v šesti variantách. 

První, v poměru vždy Fe korekce:struska:odprašky, 100:0:0, druhá 80:10:10, třetí 

80:5:15, čtvrtá 75:5:20, pátá 70:5:25, šestá 65:5:30. 

V průběhu šesti provozních zkoušek byly ověřovány vlivy nasazení briket na 

teplotu lázně, na chemické složení strusky (struska byla sledována pouze u 

prvních zkoušek) a v neposlední řadě na pevnost briket, která byla nutná pro 

bezproblémové nasazení do tandemové pece.  

Výsledky všech šesti zkoušek z technologického hlediska vyšly uspokojivě. 

Průměrný chladicí účinek briket byl 12 °C, což je více než u šrotu, ale méně než u 

rudy. Průměrná pevnost briket byla 3,8 MPa. Všechny vyrobené brikety byly 

dostatečné pevné pro manipulaci a nasazení do tandemové pece. Z výsledků 

zkoušek na obsah zinku vyplývá, že brikety nemají vliv na vnos zinku do oceli. 

Provozní zkoušky prokázaly možnost zpětného zpracování a využití těchto 

vedlejších surovin ve formě briket při výrobě oceli v tandemové peci. Použití těchto 

zkusovělých odpadních surovin potvrdilo možnost snížení spotřeby chladicích 

materiálů – chladicí rudy a šrotu. 

Je možno konstatovat, že použitá technologie nezhoršuje metalurgické parametry 

taveb. Bylo prokázáno, že prosazování briket z odpadních surovin je na 

tandemových pecích reálné a nezhoršuje technologické parametry s tím, že 

současně umožňuje i zde zpracovat vlastní odpad z výroby ocelárny, který je jinak 

nutno ukládat na skládku a platit poplatky za jeho uskladnění.  
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Ekonomickými propočty bylo zjištěno: 

a) náklady spojené s uskladněním, příp. likvidací jednotlivých složek briket 

⇒ náklady za uskladnění, příp. likvidaci jsou největší v případě odprašků a 

z toho vyplývá jejich použití v briketách v maximální možné míře, 

⇒ nejvyššího benefitu dosáhneme 6. variantou briket, kde je největší 30% 

podíl odprašků z elektrofiltru aglomerace. 

b) náklady spojené s 30 °C chlazením jednotlivých složek briket 

⇒ náklady za 30 °C chlazení jsou podmíněny celkovou cenou briket, 

celkovými náklady spojenými s uskladněním, příp. likvidací jednotlivých 

složek briket a procentuálním vyjádření chladicího účinku vůči rudě či 

šrotu vyjádřené v %, 

⇒ použití chladicích briket se nevyplatí, pokud bude cena chladicí rudy 

2 000,- Kč/t a nižší, 

⇒ šrot má pro chlazení tato nevyhovující hlediska: 

♦ technologické – nízký chladicí efekt (≈ 33 %), 

♦ ekonomické – nejvyšší cena za 30 °C chlazení/tunu.  

(do výpočtu nebyl zahrnut vnos chladicího šrotu do výtěžku oceli do 

tandemové pece) 

c) ekonomický přínos použitých briket vůči chladicí rudě 

⇒ lze konstatovat, že ekonomicky nevýhodná je první varianta briket, kde je 

poměr Fe korekce:struska:odprašky 100:0:0, nezávisle na ceně briket 

(důvodem jsou nízké náklady na uskladnění Fe korekce), 

⇒ naopak nejvýhodnější je šestá varianta (65:5:30), kde nezávisle na ceně 

briket, jsou náklady za uskladnění, příp. likvidaci jednotlivých podílů složek 

briket nejvyšší. 

d) ekonomický přínos použitých briket vůči šrotu 

⇒ vzhledem k současné i předpokládané stále vzrůstající ceně šrotu, jsou 

brikety, bez ohledu na variantu, jako náhrada chladicího materiálu 

ekonomicky výhodné. 
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Na základě výsledků zkoušek v rámci řešení výzkumného úkolu lze pro uvedení 

do provozního užívání technologie zpracování recyklovaného metalurgického 

odpadu dát následující doporučení: 

⇒ dojednat nejvýhodnější podmínky výroby a dodávky briket s firmou, která 

zajistí briketaci; 

⇒ vyrábět brikety s maximálním procentuálním zastoupením odprašků z poslední 

sekce elektrofiltrů aglomerace, tj. v poměru Fe korekce 65 %, ocelárenská 

struska 5 % a odprašky 30 % pro co největší ekonomickou výhodnost, 

⇒ ověřit dalšími experimenty možnost ještě vyššího procentuálního podílu 

odprašků v briketách, 

⇒ zabývat se možností investice do pořízení vlastní briketovací linky, která by 

vedla k dalším úsporám. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo technologické zhodnocení možnosti použití briket 

v tandemové peci jako náhradu stávajícího materiálu pro chlazení taveb (ruda, 

kovový odpad /šrot/), případně jako částečnou náhradu vsázkového materiálu.  

 

Brikety byly vyrobeny z třech druhů vedlejších produktů, vznikajících při výrobě 

oceli v ArcelorMittal a.s. Ostrava tj., ocelárenských kalů (Fe korekce), jemné 

ocelárenské strusky (frakce 0 - 8 mm) a odprašků z poslední sekce elektrofiltrů 

aglomerace (nejjemnější konzistence). 

Výsledky experimentu prokázaly možnost zpětného zpracování a využití těchto 

vedlejších surovin ve formě briket při výrobě oceli v tandemové peci. Použití těchto 

odpadních surovin ve formě briket potvrdilo možnost snížení spotřeby 

v současnosti používaných chladicích materiálů tj., chladicí rudy a šrotu. 

 

Dalším cílem bylo i ekonomické zhodnocení úspor na nákup chladicího materiálu 

a na platbách za odstranění nebezpečných odpadů.   

Ekonomický přínos použitých briket vůči chladicí rudě je nejvyšší u šesté varianty 

(65:5:30), kde nezávisle na ceně briket, jsou náklady za uskladnění, příp. likvidaci 

jednotlivých podílů složek briket nejvyšší.  

Náklady za uskladnění, příp. likvidaci jsou největší v případě odprašků 

z elektrofiltrů aglomerace. Z toho vyplývá i jejich použití v chladicích briketách 

v maximální možné míře. 

Použití briket jako náhrady chladicího šrotu je, vzhledem k současné i 

předpokládané stále vzrůstající ceně šrotu, bez ohledu na variantu, ekonomicky 

výhodné. 

Nejvyššího benefitu dosáhneme 6. variantou briket, kde je největší 30% podíl 

odprašků z elektrofiltru aglomerace. 

 

Použitá technologie nemá negativní vliv na kvalitu oceli, ani na bezpečnost práce. 

Z hlediska vlivu na životní prostředí byl v rámci této práce ověřován pouze vliv 
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akumulace těžkých kovů v samotné oceli, případně strusce. V provoze 

ArcelorMittal a.s. Ostrava však probíhá komplexní posouzení možnosti nahrazení 

chladicích materiálů spojené se stanovením oběhu těžkých kovů v procesu 

zpracování oceli tak, aby byl zajištěn minimální vliv na životní prostředí. Tato část 

by však vydala na samostatnou diplomovou práci. 
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