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ABSTRAKT 

Hutnictví patří v těžkém průmyslu k podnikům v České republice s dlouhou tradicí 

výroby. Vstupním materiálem jsou rudy dovážené především z východu, dolomit, koks, ale i 

odpady vznikající v hutním procesu. V hutním podniku s uzavřeným cyklem výroby a dalších 

jeho technologických zařízeních vznikají různé typy odpadů. Při možnostech zpracování 

těchto odpadů s cílem využití zájmového kovu, v nich obsaženém, je nutno počítat také s 

možnými doprovodnými účinky na životní prostředí. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zpětného využití vybraných hutních  

odpadů v rámci hutního podniku, kdy dochází k úspoře nákladů a tím zvyšování efektivnosti 

podniku. Popisuje některé možnosti jejich úprav, jejich ekonomického využití, s následnou 

možností přímého přimíchání do vsázky do aglomerace a ekonomické zhodnocení 

navrhované investice. 

 

Klíčová slova 

Aglomerace; briketace;  druhotné suroviny; snižování nákladů; okuje;  

 

ABSTRACT 

Metallurgy belongs to enterprises with a long manufacturing tradition in heavy 

industry in the Czech Republic. Input materials are ores imported mainly from the east, 

dolomite, coke, but also wastes generated in metallurgical process. The metallurgical 

enterprise with a closed cycle of production, and its other technological equipment, produce 

various types of waste. With the possibility of processing these wastes in order to use metal of 

interest contained within, it is also to be counted with possible accompanying effects on the 

environment.  

This thesis deals with the re-use of selected metallurgical waste within the 

metallurgical plant, which leads to cost savings and thus the increase of efficiency of the 

company. It describes some possibilities of modifying these materials, their economic use, 

with the consequent possibility of direct mixture in the charge in agglomeration and economic 

evaluation of proposed investment. 

 

Keywords 

Secondary raw materials; agglomeration; agglomerate; reduction of costs; briquetting. 

 



7 

  

Obsah 

 

Obsah 

ABSTRAKT ............................................................................................................................ 6 

Úvod ........................................................................................................................................ 8 

1. Teoretické podklady řešené problematiky ...................................................................... 10 

1.4 Ekonomické podklady ............................................................................................. 10 

1.1.1  Snižování nákladů jako imperativ konkurenceschopnosti podniků ...................... 10 

1.1.2  Řízení nákladů průmyslových podniků ................................................................ 11 

1.1.3  Snižování plýtvání ............................................................................................... 11 

1.1.4  Hodnocení efektivnosti investic pro využití odpadu ve výrobním procesu ........... 12 

1.2   Charakteristika odpadních surovin, při výrobě železa a oceli ..................................... 14 

1.2.1  Technologie výroby surového železa a oceli i aglomerátu ................................... 14 

1.2.2  Rozdělení a charakteristika jednotlivých kovonosných odpadů ........................... 17 

2. Popis podniku ................................................................................................................ 20 

2.1 Identifikace podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. ................................................. 20 

2.2 Hlavní výrobní program ............................................................................................... 21 

2.3 Technologie výroby surového železa použitá v TŽ ...................................................... 22 

2.4 Popis výroby aglomerátu v podniku TŽ .................................................................. 24 

2.4.1 Úprava rud před zpracováním ............................................................................... 24 

2.4.2   Aglomerace ......................................................................................................... 27 

2.4.3   Zpracování odprašků ........................................................................................... 31 

2.4.4   Posuzování kvality aglomerátu ........................................................................... 32 

2.4.5  Výrobní kapacity .................................................................................................. 33 

3. Analýza současného stavu ............................................................................................. 34 

3.1. Charakteristika stávajícího technického stavu ............................................................. 34 

3.2  Návrh nové technologie zpracování okují v TŽ .......................................................... 36 

3.3. Popis nově navrhované technologie v TŽ ................................................................... 37 

3.3.1  Charakteristika nového technického stavu ........................................................... 37 

3.3.2  Popis inovace procesu .......................................................................................... 38 

3.4  Briketace ..................................................................................................................... 40 

3.4.1  Používaná pojiva .................................................................................................. 40 

3.4.1  Briketování za tepla a za studena ......................................................................... 41 

3.5  Energetická náročnost ................................................................................................. 42 

4. Ekonomické zhodnocení návrhu .................................................................................... 43 

4.1   Určení kapitálových výdajů ....................................................................................... 44 

4.2   Odhad cash flow ........................................................................................................ 44 

4.3   Výpočet podnikové diskontní míry ............................................................................ 45 

4.4   Výpočet současné hodnoty cash flow......................................................................... 46 

Závěr ..................................................................................................................................... 47 

Použité zdroje ........................................................................................................................ 49 

Seznam použitých zkratek ..................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 



8 

  

 

 

Úvod 

          

V současné globální ekonomice je velmi důležité, aby si podniky udržely svou 

konkurenceschopnost. V té souvislosti se podniky zaměřují na zvyšování kvality a snižování 

nákladů, kdy při cenách výstupu obvykle stanovených trhem je pro účely udržení ziskovosti 

pro podniky řízení nákladů jednou z klíčových aktivit. 

Velké průmyslové podniky by se měly zaměřit nejen na snižování nákladů v podobě 

snižování nákupních cen surovin, ale významně i na snižování výrobních a ostatních režijních 

nákladů. V oblasti snižování výrobních nákladů je v podnicích důležité zaměřit se nejen na 

snižování cen nákupních surovin, ale i eliminaci plýtvání s materiálem. Jednou z metod 

snižování eliminace plýtvání  materiálem přitom může být použití odpadů pro další výrobní 

proces.   

Přitom veškerá lidská činnost zahrnující spotřebu produktů i výrobní postupy je 

provázena vznikem určitého množství nepotřebných materiálů - odpadů.  Postupem doby, kdy 

došlo k omezení až k místnímu vyčerpání některých přírodních zdrojů potřebných výrobě, se 

začal měnit názor na odpady, které velmi často ještě obsahují značné množství užitkových 

složek. Součastně narůstající množství těchto odpadů začalo být vážným ohrožením životního 

prostředí.  

Odpady se v důsledku této situace stávají v případě jejich využití druhotnými 

surovinami, které dále slouží k získání potřebných látek, neboť se vyvinuly nové postupy 

umožňující za ekonomicky vyhovujících podmínek přepracovat dosud nevyužívané materiály. 

Další vývoj směřuje k cíli, kterým jsou bezodpadové technologie, tj. výroba v uzavřeném 

cyklu, jež nenarušují přírodu a snižují velký úbytek přírodních materiálů. 

Velmi významné je získávání kovů z druhotných surovin jak z hlediska surovinového, 

tak i energetického. Kovy jsou nejdůležitějšími materiály pro technický a ekonomický rozvoj 

světa, jejich potřeba se stále zvyšuje a současně se mění struktura zdrojů pro jejich výrobu.  

Základem výroby kovů jsou především kovonosné suroviny a zdroje energie. Původně 

byly zdrojem pro hutnictví dostatečně kovnaté rudy, jejichž množství klesá a rudy jsou 

postupem doby těženy stále s nižším obsahem kovů nebo se stálým množstvím avšak 

s narůstající cenou. Proto nastal rozvoj oboru úpravy rud, zajišťující výrobu koncentrátů, v 

nichž jsou kovy obsaženy v množství potřebném pro ekonomicky efektivní hutnické 
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přepracování. Živnost ložisek rudných surovin je dnes časově velmi omezena. 

 Nepříznivou skutečností je také nerovnoměrné plošné rozdělení surovin pro výrobu 

kovů ve světě, což zatěžuje zásobování všech průmyslových oblastí. Spolu se zvyšováním cen 

paliv, surovin a energie, zvyšováním nákladů na dopravu a růstem investic na budování dolů i 

hutí vede tato situace k nutnosti dokonalejšího využívání druhotných surovin všech druhů, 

zejména v ocelářských společnostech kovonosných odpadů. 

 Druhotné suroviny jsou zužitkovatelné výrobní zbytky, vedlejší produkty 

technologických postupů, substráty vzniklé likvidací emisí, především z čištění spalin a vody. 

Pojem zužitkovatelné vyjadřuje to, že jsou známy nebo vyvíjeny postupy, které umožňují 

spotřebovat uvedené materiály ve výrobním cyklu s využitím jejich cenných složek vhodných 

pro další zpracování.  

Česká republika je výrazně závislá na strojírenství a na hutní výrobě, přitom na našem 

území, jsou prvotní surovinové zdroje minimální. Proto má mimořádný význam zpětné 

využití druhotných zdrojů kovů z hutní výroby i z celého výrobního řetězce.  

Výroba železa a oceli je doprovázena vznikem vedlejších materiálů, které znamenají 

pro hlavní výrobní proces vratné, nebo nevratné ztráty. Omezení ztrát na minimum, zejména 

ztrát nevratných, je trvalým úkolem pracovníků v hutnictví.  

K odpadním hutním materiálům, které donedávna tvořily nevratné ztráty, patřily 

zejména odprašky a kaly vznikající při čištění plynů odcházejících z vysokopecních, a 

ocelárenských výrobních agregátů a okuje vznikající při lití a válcování ocelárenských 

materiálů. 

Ročně vznikají v českém hutnictví ztráty Fe substance v rozmezí 1 300 až 1 500 kt. 

Zcela nevratné roční ztráty Fe se v ČR pohybují ve výši 600 až 650 kt, což činí asi 4,6 % 

celkové výroby oceli. Je to vyšší hodnota, než v zahraničí (2-3 %). 

Cílem této diplomové práce je ověření možnosti zpracování odpadních materiálů 

vznikajících při výrobě surového železa a oceli přímo v hutním provoze, tj. na aglomeraci.  
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1. Teoretické podklady řešené problematiky 

 

1.1  Ekonomické podklady 

1.1.1  Snižování nákladů jako imperativ konkurenceschopnosti podniků 

 

           Konkurence je dnes všudypřítomná a neustále prohlubující se proces 

globalizace nalézá svůj odraz téměř ve všech podnikových procesech, představuje pro 

podniky velkou výzvu a potenciál, avšak současně vyžaduje jasnou reakci ze strany podniků. 

Všeobecný pokles cen produkce, který je výsledkem neustálého boje a snahy podniků o 

udržení tržní pozice a získání zákazníků, nutí podniky optimalizovat náklady poskytovaných 

výkonů, tj. zabezpečovat požadovanou úroveň, strukturu a náběh jednotlivých druhů nákladů. 

Jen ty podniky, které dokáží své náklady řídit, mohou využít svůj potenciál, který jim 

globalizovaný svět nabízí. Při automatickém přebírání japonských zkušeností z řízení výroby 

ve směru „štíhlosti“ a při jejich aplikaci v českých podmínkách je nutné si uvědomit, že 

snižování nákladů v oblasti průmyslové výroby přináší nejen celou řadu zlepšení, ale i mnohé 

pochybnosti. Fyzická transformace výroby představuje podstatnou změnu a nedá se v žádném 

případě spoléhat na to, že s sebou přinese i stejně vyvinuté metody výrobní evidence, 

účetnictví, kalkulací, organizačních struktur apod. Lze reálně předpokládat, že v ČR se na 

„štíhlost“ zaměřují nejprve ty podniky, které se teprve vyvíjejí, jsou otevřené novinkám a 

zatím dosahují nadprůměrných výsledků. Doporučením pro podniky, které usilují o redukci 

nákladů, by mohlo být úsilí zaměřené na zjednodušování a tvořivou variabilitu. [8]  

 

Náklady na materiál, zvláště přímé materiálové náklady, tedy ty, které jsou 

spotřebovávány na výrobu výrobků, tvoří jednu z nejpodstatnějších položek nákladů zejména 

u průmyslových podniků. Snahy o úspory materiálových nákladů byly proto v minulosti 

jedním z hlavních témat řešení v rámci zvyšování hospodárnosti prováděných výkonů. 

V průběhu 20. Století bylo jedním z cílů materiálového inženýrství nalézt levnější varianty 

tradičně používaných materiálů. Pochopitelně zde ale hraje roli velmi důležitý fakt, že 

jakákoliv změna v konstrukci výrobku nebo v použitém materiálu bude mít v drtivé většině 

případů za následek změnu charakteru výrobku z pohledu zákazníka, tedy jeho vnímanou 

hodnotu. [17]  
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1.1.2  Řízení nákladů průmyslových podniků 

 

        Řízení a kontrola nákladů je bezesporu důležitou součástí řízení všech podniků, a 

to v každém stadiu vývojové křivky podniku. V období růstu je nákladová optimalizace 

zdůrazňována v souvislosti s konkurenčním bojem a hledáním cesty k úspěšnému podniku, 

schopnému zvyšovat objem svých výkonů. V období poklesu je naopak nákladová 

optimalizace podmínkou přežití podniku. [17]  

Úspory nákladů vyžadují dokonalé řízení v několika základních směrech [15] : 

a) Plánování spotřeby vstupů pro řízení jejich toků 

b) Řízení výroby s cílem její racionalizace, vyžadující přesné definování návaznosti 

operací a důkladnou analýzu s tím spojených nákladů 

c) Podpora informačními systémy optimalizující dobu zpracování 

 

Řízení nákladů musí být v podnicích zaměřeno vždy na řízení nejvýznamnějších 

nákladů, které v případě průmyslových podniků jsou nejčasněji reprezentovány 

materiálovými náklady. 

 

1.1.3  Snižování plýtvání 

 

Plýtvání (jeho odstranění) je přitom základním pojmem štíhlého řízení, které patří 

k progresivním trendům vývoje podniků 21. století. Tato technologie má své kořeny 

v podnikovém systému řízení výroby, který začal v průběhu 80. let minulého století v USA 

označován jako „štíhlý“ (lean), a jehož základem je výrobní systém Toyoty (TPS – Toyota 

Production Systém), který se vyvíjel v průběhu 50. A 60. let minulého století. Toyota v době 

ropné krize prakticky jako jediný japonský podnik dokázala produkovat automobily s vyšší 

kvalitou, nižšími náklady a v kratším čase než její konkurenti a ropnou krizi tak zvládla bez 

finančních problémů. [18] Později výrobní systém Toyoty přijaly všechny světové 

automobilky a následně se začal aplikovat i v jiných výrobních, ale i nevýrobních podnicích. 

Košturiak [13] uvádí, že prvky štíhlé výroby vedou k eliminaci následujících forem 

plýtvání, které se v určité míře vyskytují v každém výrobním systému: 

 Nadvýroba – vyrábí se příliš mnoho nebo příliš brzo 

 Nadbytečná práce – činnosti nad rámec definované specifikace 

 Zbytečný pohyb, který nepřidává hodnotu 

 Zásoby, které přesahují minimum potřebné na splnění výrobních úkolů 
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 Čekání na součástky, materiál, informace nebo skončení strojového cyklu 

 Opravování – odstraňování nekvality 

 Doprava – každá nadbytečná doprava a manipulace 

 Nevyužité schopnosti pracovníků – největší plýtvání v podniku.  

 

Štíhlé řízení se zaměřuje na systematickou eliminaci plýtvání v podnikových 

procesech a maximalizaci přidané hodnoty pro zákazníka. Plýtváním v podnikových 

procesech musíme chápat jak z pohledu odstraňování neproduktivních činností, tak i 

z pohledu odstraňování plýtvání se vstupním materiálem.  

Existují tedy dvě možnosti úspory v materiálových nákladech: 

a) Nakupování materiálu za nižší cenu 

b) Snížení plýtvání s materiálem 

Smyslem snížení plýtvání s materiálem je dokázat vyprodukovat stejný objem výkonů 

s nižší spotřebou materiálu. Problémy související s efektivností operací probíhajících ve 

výrobě se zabývá disciplína označována jako průmyslové inženýrství, které v balíku svých 

nástrojů nabízí také celou řadu metod, jak snížit nebo zcela eliminovat plýtvání 

s materiálovými vstupy. [17] Jednou z možností snížení plýtvání s materiálem je i využití 

odpadních surovin v dalším výrobním procesu. 

 

1.1.4  Hodnocení efektivnosti investic pro využití odpadu ve výrobním procesu 

 

V souvislosti s využitím odpadních surovin v dalším výrobním procesu jsou obvykle 

základním předpokladem nové investice, které je třeba za tímto účelem pořídit. 

Obecně investice představuje odloženou spotřebu za účelem získání budoucích užitků. 

Konkrétně v podniku představuje investice jednorázově vynaložené zdroje (peníze), které 

budou přinášet peněžní příjmy během delšího budoucího období. Přihlíží se při tom i k riziku 

a k době, za kterou budoucí výnosy získá. Z hlediska finančního při rozhodování o investicích 

jde o to, z jakých zdrojů bude investice hrazena ( z vlastních zdrojů, z cizích zdrojů) a jaká 

bude její efektivnost při použití různých zdrojů včetně hodnocení různých investičních 

variant.  

Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice jsou: 

 Výnosnost 

 Rizikovost 

 Doba splacení 
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Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se 

zaplatí.  

Postup hodnocení efektivnosti investic sestává z několika kroků: 

1. Určení kapitálových výdajů na investici 

2. Odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investici přinese (cash flow) a 

rizika, se kterým jsou tyto příjmy spojeny 

3. Určení „nákladů na kapitál“ vlastního podniku (podnikové diskontní míry, o které 

budou příjmy diskontovány) 

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (očekávaných cash flow) a její 

porovnání s kapitálovými výdaji na ivestici. 

 

Zatímco jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy v poměrně krátké době 

(předpokládá se obvykle období 1 roku), očekávané příjmy (cash flow) z investice plynou po 

řadu let. V ekonomickém životě tak působí faktor času, který způsobuje, že hodnota dnešní 

peněžní jednotky je cennější než hodnota peněžní jednotky v budoucnu. To znamená, že 

časová hodnota peněz se mění. A jelikož výnosy vznikají v delším období, musíme je 

přepočítat na stejnou časovou bázi, kterou bývá rok pořízení investice. Budoucí hodnoty tedy 

přepočítáváme na současnou hodnotu. 

Pro hodnocení efektivnosti musíme mít kritérium, podle kterého budeme investici 

posuzovat. Investiční projekty jsou realizovány s určitými cíli. Cílem některých je snížení 

nákladů, jiných zvýšení výroby nebo zisku. Kritériem jejich hodnocení proto musí být míra 

splnění těchto cílů. [21]  

V případě hodnocení nové investice pro účely využití odpadu v dalším výrobním 

procesu tak bude cílem snížení nákladů. Jako efekt investice budeme považovat cash flow, 

přičemž pro účely efektivnosti investice musí být příjmy z investice vyšší než náklady na ni 

vynaložené. Příjmem z investice tak může být chápán i rozdíl úspory nákladů ve výrobním 

procesu a dalších vícenákladů spojených s novým investičním celkem. 
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1.4 1.2   Charakteristika odpadních surovin, při výrobě železa a oceli  

V r. 2003 měl ocelářský průmysl rating materiálové efektivity 97%. To naznačuje, že 

ocelářský průmysl je vynalézavý v plném využívání vstupních materiálů a ve výrobě surové 

oceli produkuje co nejméně odpadu. Zlepšení v materiálové účinnosti je možné také přes 

zlepšenou recyklaci materiálů vedlejších produktů z procesů výroby surové oceli. [28] 

Společenský náhled na ocel jako na zastaralý, neekologický a neperspektivní materiál, 

se občas vyskytne v kruzích těch, kteří nejsou s touto oblastí hlouběji seznámeni. Budoucnost 

oceli spočívá v tom, že je to materiál plně recyklovatelný, materiál, který za poslední století 

výrazně vylepšil své vlastnosti. Například hmotnost ocelové konstrukce Eiffelovy věže je 73 

000 tun, o 10 m vyšší Tokio Tower podobné konstrukce z roku 1958 váží pouze 4 000 tun, a 

dnes bychom na konstrukci takové věže spotřebovali pouhých 2 000 tun oceli. Je to materiál, 

jehož energetická náročnost je v průběhu celého životního cyklu relativně nízká, například 

v porovnání  z  hliníkem, nebo betonem. [3] 

Odpady Jsou výsledkem jevů odpařování, rozprašování a mechanického strhávání 

kovové lázně a strusky v kapalném stavu. Mechanického strhávání tuhých žáruvzdorných 

sloučenin (CaO, SiO2, Al2O3, MgO, atd.) pocházejícího z vyzdívek a přídavných materiálu 

vpravovaných do kovové lázně. [23]  Dále jsou výsledkem reakcí mezi plynnými fázemi, 

kovovými parami a tuhými nebo kapalnými částicemi. Tvořením nových sloučenin a 

fyzikálně chemickými interakcemi mezi tvořícími se sloučeninami.  

Složení úletu je rozdílné, neboť k reakcím prvků s kyslíkem nedochází současně. 

Zejména reaguje kyslík s Si, Mn, C, P a S za vysokých teplot. Tyto substráty jsou z hlediska 

kovů bohatým koncentrátem s obsahem železa asi z 60% a více. 

 

1.2.1  Technologie výroby surového železa a oceli i aglomerátu 

 

Technologie výroby surového železa a oceli i aglomerátu je provázena:  

 Úletem jemných částí výchozích surovin, nebo přechodných produktů, které jsou pak 

v různých výrobních fázích zachycovány v odlučovacích zařízeních a tvoří suché 

prachy nebo kaly,  

 Vznikem strusek, což jsou tepelně a chemicky přeměněné hlušinové složky 

železorudných surovin a paliva za součinnosti struskotvorných přísad.  

 Oxidací povrchových vrstev oceli při zpracovávání,  

 Tvorbou drobného zrnitého kovového odpadu s malým obsahem olejů ze zpracování 

surového železa a oceli.  
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 Vznikem otěru a drti z opotřebovaných vyzdívkových materiálů 

 Odpadem slévárenských hmot a písků 

 Usazováním kovonosného kalu v čistírnách vod 

 

 

V souladu se stále se zvyšujícími environmentálními požadavky jsou v posledních letech 

agregáty hutních závodů vybavovány moderními, účinnými odlučovači prachu. Tím se ale 

zvyšuje množství zachycených tuhých podílů spalin o velmi jemné zrnitosti. Značná část 

těchto materiálů obsahuje vysoké množství kovonosných složek. [4] Obecně jsou pro 

zpracování těchto jemnozrnných substrátů rozhodující tyto činitelé: 

 Chemické složení – obsah zájmového kovu, složek hlušiny, a příměsí 

 Fyzikální vlastnosti – granulometrie, měrný povrch, hydrofobnost 

 Forma odpadu – kal, filtrační koláč, suchý prach 

 Místní soustředěnost jemnozrnných odpadů 

 Zdroje energie pro zpracování  

 Náklady na manipulaci a dopravu 

 

Zásadními technologickými operacemi jsou odvodnění nebo zvlhčení směsi pro 

transport, úprava kusovosti podle druhu materiálu a úprava jejich složení. [30] Jedním z 

hlavních problémem bývá odstranění nežádoucích doprovodných prvků – odstranění olejů 

z okujových kalů.  

 

Problematika transportu jemnozrnných odpadů má proto tyto dva zásadní směry: 

 Odvodnění kalů (dosažení  stavu vhodného pro transport pásovou dopravou).  

 Smáčení suchých prachů pro zajištění hygienických podmínek na pracovišti. 

 Tepelně zpracované částice elektrostaticky odlučované se vyznačují velmi špatnou 

smáčivostí, takže jednoduché zkrápění nezajišťuje dostatečné a rovnoměrné provlhčení 

suroviny. Pro jednotlivé druhy těchto prachů je nutno vymezit rozmezí vlhkostí, kdy má 

materiál vhodné vlastnosti.  

Mimo již uvedené přímé vlivy ve zpracování druhotných surovin je důležité i z 

hlediska hutnického zpracování  při němž dochází k nadměrnému hromadění vedlejších 

produktů. Výsledkem toho jsou velké skládky, haldy, které nejsou žádoucí. Uložené materiály 

erodují a větrají, uvolňují prachové podíly, které jsou rozptylovány po okolí a nemálo zvyšují 

podíl polétavého prachu. [19]   
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Tuhé odpady uložené na těchto haldách se také dostávají do styku s povrchovou 

vodou, kterou dlouhodobě ovlivňují nekontrolovatelným způsobem a s důsledky, které nejsou 

dosud zcela prozkoumány, a hodnotí se jako nežádoucí. Působením povětrnostních vlivů za 

přítomnosti vody mohou vznikat rozpustné sloučeniny (soli těžkých kovů apod.), které 

přecházejí do povrchových a podzemních vod. Omezení, nebo výhledové odstranění těchto 

problémů, je v souladu se zvyšujícími se enviromentálními nároky na ochranu prostředí a lze 

očekávat, že zákonná opatření pro ochranu prostředí se budou dále zpřísňovat. Tím se dále 

zvyšuje tlak na zavedení nových postupů nejen čištění, ale zejména zpracování a zpětné 

využití těchto již zachycených substrátů. Přehled některých druhotných surovin, které vznikají 

při hutním procesu a jejich chemické složení, jsou obsahem tabulky [32]  (tab.1). 

 

 

 

 

 Tab. 1 - Chemické složení některých DS zpracovávaných na Aglomeraci (* neměřeno ) [32]   

  

Vysokopecní provoz znečišťuje životní prostředí podstatně méně než provoz 

aglomerace se svou přípravou vsázky. [22]   Palivem je nejen černouhelný koks, ale i plynná, 

kapalná a prášková paliva dmýchaná do nístěje spolu s dmýchaným větrem. Vysokopecní 

proces v šachtové peci je redukčním procesem. Jeho hlavním úkolem je redukce železa a 

doprovodných prvků (Mn, Si, P) z jejich oxidů a jiných sloučenin, při hoření paliva 

Název materiálu Fe FeO Fe2O3 P 2O5 SiO2 Al 2O3 CaO MgO 

Kal hrubý z KKO 66,5 24,1 7,46 0,34 3,81 0,59 10,4 4,11 

Kal jemný z KKO 63,6 20,3 10,8 0 4,09 0,67 40,3 2,19 

Kycht. prach 4 33,7 3,56 44,1 0,08 7,23 1,48 5,87 1,72 

Kycht. prach 6 35,5 5,31 44,7 0,08 7,45 1,43 5,78 1,68 

VP kal hrubý AGL 41,8 5,23 53,6 0,1 6,58 1,32 7,05 1,39 

Odprašky VP4 57,9 12,9 68,3 0,039 6,55 0,69 4,38 1,37 

Odprašky EO AII. 55,9 15,9 62,1 0,037 6,08 0,61 2,69 0,85 

Odprašky A I. 53,2 10,5 64 0,044 6,27 0,79 5,41 1,42 

Prach z LF A1 2,82 0,84 3,1 0,015 0,64 0,35 25,4 4,15 

Prach EO A1 29 7,27 33,4 0,034 3,35 0,42 2,47 0,78 

Okuje VH 64,1 46,9 37,3  * 5,09 1,05 3,34 0,24 

Okuje KJT 72 64,7 30,6  * 0,96 0,15 0,26 0,03 

Okuje KDT 73,4 64,2 32,9  * 0,63 0,06 0,25 0,03 

Okuje Bohumín 72,1 54,5 42,4  * 0,78 0,17 0,17 0,01 
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v oxidační části před výfučnami. Malá část železa (0,2 - 0,5%) ovšem přechází do strusky. 

Hlavní redukční složkou vysokopecního plynu je oxid uhlíku popřípadě CO2 a H2. 

 

Pochody v oxidační oblasti lze rozdělit: 

 Hoření uhelnatého paliva CO z části na CO2 s následnou reakcí  CO2 na CO.  

 reakce síry koksu a paliv.  

 částečné okysličování železa a v něm nerozpuštěných prvků.  

 vznik alkalických kyanidů.  

Suroviny ve vysoké peci klesají proti proudu redukčních plynů a jsou chemicky i fyzikálně 

měněny a to pomocí disociace jednak: 

 Hydrátů – volná, reolitická, hygroskopická a chemicky vázaná (H2O).  

 Uhličitanů – vápence za vzniku CaO.  

 Sirníků – FeS2 a FeS, v malém množství Cu2S, ZnS, PbS. [25]   

 

1.2.2  Rozdělení a charakteristika jednotlivých kovonosných odpadů  

Charakteristika a rozdělení jednotlivých kovonosných odpadů je závislé na místě jejich 

vzniku a způsobu zpracování, jakož to hutních odpadů na jednotlivých provozních agregátech. 

[22]   

 

1.2.2.1  Hutní odpady při výrobě aglomerátu 

Odprašky a kaly aglomeračního procesu jsou tvořeny drobnými podíly aglomerační 

směsi, které jsou strhávány proudícími spalinami a zachyceny v čistírnách cyklonového či 

elektrostatického typu.  

Aglomerační prach – Jsou to jemné částice, které se zachycují v elektrostatických 

odlučovačích prachu.  

Prachový úlet je tvořen prachovými částicemi- koksovým prachem a struskotvornými 

přísadami. Částicemi rudy, které mají značné feromagnetické vlastnosti a lze je využít pro 

odloučení prachu v magnetických odlučovačích.  

 

Mezi hlavní druhy odlučovačů řadíme: 

 Elektrostatické odlučovače.  

 Pískové filtry.  

 Magnetické odlučovače.  

 Látkové filtry  
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1.2.2.2  Hutní odpady při výrobě surového železa 

 

Hrubé prachové podíly jsou zachycovány v suchém stavu v prašnicích (cyklónech).  

Střední kalové podíly v skrubrech.  

Nejjemnější kalové podíly v jemnočistírnách vysokopecního plynu. 

Vysokopecní struska – Množství vyrobené strusky je určeno použitou železnou rudou, 

složením vysokopecní vsázky a přísadami. Největší její část tvoří ji kysličníky CaO, SiO2, 

MnO, BaO, Al2O3, MgO a v malém objemu FeO a TiO2, alkalické kovy, také sirníky a 

některé karbidy, které nezreagovaly na kov s dalšími surovinami vsázky. [25] [14]     

Vysokopecní struska klesá se vsázkou do oblasti vysokých teplot při zmenšování své 

viskozity. Při kontaktu s koksem a po dokončení redukce s železem a rozpuštěnými 

kysličníky s přídavky dalších prvků v oblasti výfučen svůj objem zvětšuje. Jmenuje se 

přechodová a později se dále redukuje. Konečná struska je tvořena v nístěji. Je závislá hlavně 

na prvotní a přechodové strusce. Vysokopecní strusku lze použít např. jako materiál pro 

stavbu silnic, přísad do cementu anebo jako tepelnou izolaci (minerální vlna). V minulosti se 

struska odvážela na haldy. V dnešní době se zpětně využívá 90 až 95 % veškeré vysokopecní 

strusky v silikátovém procesu a ve stavebnictví. Postupně zpracovává i struska z hald. Je 

zpracovány na vysokopecní cement, struskovou vlnu, struskový štěrk a další. [2]   

Vysokopecní kal – je produktem jemného čištění vysokopecního plynu a odprášení 

skipových jam. Obsahuje vyšší obsah škodlivin hlavně Zn, Pb, Cd, Fe a alkálií. [9]   Je tvořen 

nejjemnějšími podíly vsázky. K jeho separaci z prací vody o teplotě 40-50 °C jež obsahuje 

1000 až 2000 mg/l suspendovaných látek i 100 až 200 g/l mechanických nečistot, se využívá 

kruhových velkokapacitních nádrží typu  Dorry, kde dochází ke gravitačnímu usazování 

těchto látek. Obsahy kalu v prácí vodě se snižují na přibližně 30 – 50 mg/l. Tato prací voda je 

zpětně použita v uzavřeném cirkulačním procesu. [32]   

V úpravě vysokopecních kalu se využívá sedimentace v primárních zahušťovacích 

nádržích (hrubý kalový produkt) opatřené mícháním k zabránění tvrdnutí usazeného kalu, 

který po zahuštění na 350 až 450 g/l je gravitačně dopravován na zpracování, kde je 

dehydrován na asi 30% vody v sušině za vzniku filtračního koláče. Z primárních nádrží je 

odsazená voda přečerpána do následných usazovacích nádrží k sedimentaci jemných podílů. 

Usazený kal je zpracován obdobným způsobem (jemný kalový produkt).  

Vysokopecní kychtový plyn,  obvykle obsahuje kolem 50 – 60 obj. % N2, 10 – 18 obj. 

% CO, 1 – 8 obj. % H2 a pod 1 obj. % CH4. Je toxický, výbušný a má relativně malou 

výhřevnost. Vzniká ho značné množství- asi 1 500 – 2400 m
3
 na 1 tunu surového železa. Po 
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odprášení (v suchých, mokrých či elektrostatických filtrech) a obohacení slouží pro 

předehřívání vzduchu vháněného do vysokých pecí jako horký vítr, a  pro výrobu tepla 

v jiných hutních agregátech.  

Hrubé čištění vysokopecního kychtového plynu – suché, v gravitačních komorách 

nebo cyklónech, kde se usadí až 80 % prachu. Plyn na výstupu obsahuje 1 – 4g/ m
3
 prachu. 

Polojemné čištění – vodou zkrápěné kolony, plyn na výstupu obsahuje 0,1 – 0,8g/ m
3
 prachu.  

          Systémy odlučování prachu máme dvojího typu:  

Vlhké odlučovače – využívají se pro separaci prachu vodní sprchy s výsledkem dvou 

produktů a to černé vody a kalu. Černá voda obsahuje koloidální jíl a uhlíkaté částice, které 

sedimentují velmi pomalu. Kalový produkt obsahuje také větší a těžší částice uhlí, písku a 

kovu, které klesají velmi rychle.  

Suché odlučovače – využívají textilní vložku, která separuje prachové částice. Zachycené 

produkty není nutno sušit. Částice jsou podobného složení jako u mokrých odlučovačů.  

 

1.2.2.3  Hutní odpady při výrobě oceli 

 

Jsou tvořeny ocelárenskou (konvertorovou) struskou, kaly a odprašky ze suché úpravy 

konvertorového plynu nebo z úpravy jiných výstupních plynů (např. výstupní plyn 

z odsiřování, odplynění ze sekundárního odprášení, odplynění ze sekundární metalurgie), kaly 

z mokré úpravy konvertorového plynu (pokud se použije), struskami a okujemi z plynulého 

odlévání.  

Ocelárenské strusky – vznikají, jako vedlejší produkt při výrobě oceli v  tandemových, 

elektrických pecích a kyslíkových konvertorech. Mají značný obsah železa a zásaditých 

složek. Výskyt strusky je přibližně 150 kg/t oceli.  

Ocelárenské úlety – jsou dány množstvím plynu dmýchaného v proběhu různých fází 

zkujňování. Chemické složení ocelárenských prachů závisí na systému výroby oceli 

s částicemi menšími jak 0,1 mm.  
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2. Popis podniku 

 

 

2.4 2.1 Identifikace podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

 

Díky dostatečnému množství vodní energie, vody samotné, nalezištím železné rudy v 

okolí a velkým zásobám dřeva z okolních Beskyd byly založeny v roce 1839 Třinecké 

Železárny (dále jen TŽ). 

Naprosto hlavním významem pro další rozvoj TŽ měla výstavba Košicko-Bohumínské 

dráhy. V roce 1873 začala pracovat nová vysoká pec na dřevěné uhlí, v následujícím roce 

druhá a nato byla započata stavba třetí vysoké pece.  

TŽ v současné době vyrábějí zhruba 2,5 mil. tun oceli, což je více než 45% její celkové 

produkce v České republice. Hlavní výroba tvoří dlouhé válcované výrobky a válcovaný drát. 

Na obr. 1 jsou zakresleny materiálové toky a technologie v TŽ  

 

 

Obr. 1: Materiálové toky a technologie.[33] 

 

 

 

 



21 

  

2.5 2.2 Hlavní výrobní program 

 Širokopatní kolejnice pro použití pro stavbu vysokorychlostních železničních tratí do 

délky 75 m. 

 Výhybkové kolejnice – jazykové a srdcovkové. 

 Tramvajové kolejnice 

 Žlábkové případně tramvajové kolejnice pro hromadnou dopravu 

 Kolejnice pro důlní a polní dráhy v rozměrech 20/20 a 18/18. 

 Příslušenství pro železniční svršek-podkladnice, svěrky, spojky, kluzné profily 

 Lité polotovary - kontislitky, které jsou odlévány na zařízení plynulého odlévání 

 Válcované polotovary- bloky, sochory a bramy 

 Nerezavějící, žáruvzdorné a nástrojové oceli 

 Výrobky ze speciálních ocelí – nástrojových, nerezavějících i žáruvzdorných 

 Automatová ocel 

 Ocel pro NC obrábění 

 ZF ocel pro výrobu ozubených kol a dalších mechanicky namáhaných součástí. 

 Pružinová ocel - pro spirálová i parabolická péra 

 Válcovaný drát - z nízkouhlíkových, vysokouhlíkových i speciálních ocelí. 

 Ocelové bezešvé trubky z ocelí nelegovaných i legovaných 

 Válcované tyče kruhové, čtvercové a šestihranné - z konstrukčních, uhlíkových, 

mikrolegovaných, cementačních a legovaných jakostí 

 Tažená ocel - válcované tyče a drát tažené do kruhových, šestihraných a čtvercových 

tyčí a kruhových tažených drátů 

 Loupané tyče - o ø 17 – 290 mm, délky 3 – 8 m. 

 Plochá a široká ocel o rozměrech 25 × 5 - 150 × 60 mm, široká ocel o rozměrech 160 - 

520 × 5 - 70 mm. 

 Profilová ocel pro listová péra, úhelníky, pluhové a klínové ostří, profily U a I 

 Betonářská ocel - žebírkové tyče do betonu o průměru 10 - 32 mm. [33] 
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2.6 2.3 Technologie výroby surového železa použitá v TŽ 

 

Názvem železo se označují nejen chemicky čistý prvek, ale především různé druhy 

technického železa. Technické železo obsahuje řadu prvků, které mění jeho vlastnosti. Tyto 

vlastnosti nejvíce ovlivňuje uhlík, jehož přítomnost do obsahu asi 2,14 % dovoluje železo 

(ocel) v zahřátém stavu tvářet. [23]   Železo s vyšším obsahem uhlíku tuto vlastnost ztrácí a je 

křehké jak za studena, tak i po zahřátí. Tyto slitiny železa s obsahem uhlíku okolo 4,5-5 % 

vyrobená ve vysoké peci, nazýváme surová železa. Surové železo, obsahuje řadu příměsí jako 

je uhlík C (cca 4,5%), křemík Si, mangan Mn, fosfor P a síru S. [20]   

Výroba surového železa byla ve Starověké Číně známa už v období rané dynastie Čou 

(1122-256 p.n.l). V Evropě nebyl postup běžně znám až do 14. století. 

Během několika tisíciletí se výroba surového železa vyvinula do podoby nyní známé jako 

vysokopecní pochod. Pod tímto pojmem se rozumí souhrn velkého počtu různých dějů, které 

probíhají ve vsázkových surovinách při jejich zpracování ve vysoké peci (dále VP). Hlavními 

cíli operátorů vysokých pecí patří maximální produkci surového železa o požadovaného 

chemického složení s minimálními náklady. [24] Vysokopecní vsázka se skládá z paliva, 

železorudných surovin a struskotvorných přísad v takovém poměru, který zaručuje získání 

surového železa o žádaných chemických a fyzikálních vlastnostech. Účelem paliva je dodat 

do vysoké pece potřebné množství tepla a redukční látky, nauhličovat železo a vytvářet ve 

spodní části pece pevnou kostru, která usnadňuje proudění plynu vsázkou při teplotách, při 

kterých se rudné suroviny taví.[24] 

Tímto palivem, které zcela splňuje tyto požadavky je černouhelný koks. Koks, který 

společně s ostatními surovinami putuje od sazebny do nístěje, se dostává do oxidačního 

prostoru před jednotlivými výfučnami, kde dochází k intenzivnímu hoření mezi uhlíkem v 

koksu a kyslíkem obsaženým v horkém dmýchaném větru. 

Při nižších teplotách probíhá nepřímá redukce oxidů železa pomocí oxidu uhelnatého. [7]  

Vznikají nižší oxidy železa, případně elementární kov v tuhém houbovitém stavu. 

Dochází zároveň také k nauhličování železa. Jedná se o proces, v jehož průběhu uhlík 

difunduje do houbovitého železa. Největší množství železa vzniká ve spodní části pece, kde 

dochází za teplot nad 900 C k přímé redukci oxidů železa uhlíkem. 

Nad místy, kde se vypouští struska, jsou otvory (výfučny), kterými je do vysoké pece 

vháněn předehřátý vzduch (horký vítr). Spaluje se zde koks a vzniká oxid uhličitý.Vzniklý 

CO2
 
se redukuje rozžhaveným koksem na oxid uhelnatý.Oxid uhelnatý stoupá vzhůru proti 

vsázce a redukuje oxidy železa (nepřímá redukce).  
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Protože v nístěji je přebytek uhlíku, proto je oxid uhličitý redukován na oxid uhelnatý 

a tento plyn má základní význam pro redukci železa podle  Boudouardovy reakce:      

          

C (s) +  CO2 (g)↔ 2CO (g) 

C(s) + O2 (g) → CO2(g) 

Nepřímá redukce :                       3Fe2O3+CO →2Fe3O4 + CO2  [7] 

       Fe3O4 + CO→3FeO+ CO2 

Přímá redukce :                       FeO  +  C →Fe + CO   [1] 

 

Vznikající železo už je kapalné, opět dochází k jeho nauhličování.Dmýchaný vítr sice 

obsahuje přirozenou vlhkost ale často se i záměrně vlhčí. Při reakci uhlíku z koksu a vodní 

párou vzniká vedle oxidu uhelnatého také vodík, který se stává další složkou redukčního 

plynu. Redukce vodíkem : 

 

FeO + H2 →Fe + H2O 

                                                             H2O + C→ H2 + CO                [1] 

 

 

 K výraznému obohacování redukčního plynu vodíkem dochází také při injektování 

uhlovodíkových paliv do nístěje tryskami, umístěnými ve výfučnách. Náklady na koks činí 

přibližně jednu polovinu celkových nákladů na výrobu surového železa. [22] Injektováním 

uhlíkových paliv lze nahradit určitou část koksu, ale nemůže ho zcela nahradit, a to z důvodu 

funkci „nosné kostry“ ve vsázce vysoké pece (dále VP). 

Železorudná vsázka přináší do VP potřebné množství železa v podobě jeho oxidů, 

kde tyto oxidy lze definovat jako Fe 2O 3,Fe3O4, případně FeO. 

Hlavními složkami železorudné vsázky jsou aglomerát, pelety a kusová ruda. 

Struskotvorné přísady jsou bazické přísady (vápenec CaCo3 a dolomit  

CaO-MgO), které vytvářejí během přechodu surového železa do tekuté fáze na jeho hladině 

strusku, která na sebe váže kyselé hlušinové složky rud a další nežádoucí příměsi. [11],[6] 

Tvar nístěje vysokých pecí v Třineckých železárnách (dále TŽ) je přizpůsoben 

zpracování hlavně aglomerátu. V nístěji se hromadí surové železo a struska, které se 

periodicky vypouštějí.  V horní části nístěje jsou umístěné výfučny, kterými se do vysoké 
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pece dmýchá horký vítr obohacen kyslíkem nebo vodní parou. Na nístěj navazuje sedlo, které 

má tvar komolého kužele s horní širší základnou. Tento tvar sedla zabezpečuje odklon 

žhavých plynových proudů z oxidačních prostorů od pecní vyzdívky, která by ji jinak 

předčasně zničila. [20] Nejobjemnější části vysoké pece je šachta, která má také tvar 

komolého kužele. V ní probíhá předehřev surovin, rozklad uhličitanů a nepřímá redukce. 

Horní část pece končí sazebnou a slouží k plnění pece vsázkou a k odvádění vysokopecních 

plynů z pece   (viz obr.3). 

 
 

Obr.3 :Vysoké pece v TŽ 

 
2.7  Popis výroby aglomerátu v podniku TŽ 

 

2.4.1 Úprava rud před zpracováním 

 

Rudnou část vsázky obsahující významné množství jemnozrnných frakcí je potřeba 

obvykle před přímým sázením do pece tepelně upravit. Tímto základním způsobem úprav je 

spékání, které je prováděno na aglomeracích. [9] 

Zhruba od poloviny 20 století jsou nejběžnějšími způsoby úpravy rud aglomerace a 

peletizace. Pro aglomeraci se využívá železných rud zrnitosti pod 10mm. Peletizace naproti 

tomu dominuje u jemnozrnných koncentrátů zrnitosti pod 0,1 mm. Aglomerát v podnicích 

typu TŽ tvoří kolem 70% vysokopecní vsázky, pelety asi 30%. [10] 

Rudná vsázka 

Toto středisko je tvořeno aglomeračním a vysokopecním rudištěm. 
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 Aglomerační rudiště 

Suroviny z výklopníků č. 5 – 8 jsou transportovány systémem pásové dopravy 

a prostřednictvím 2 zakladačů ukládány v horizontálních vrstvách na 6 homogenizační 

skládek (dál jen HS) dle požadovaného chemického a materiálového složení. 

HS má kapacitu 6 X 75kt, obsah železa v surovinách se pohybuje v rozmezí 47 – 68 

%. Přes homogenizační skládku je ročně zpracováno asi 3,17 mil. tun hutních substrátů, tj. 

aglorud, koncentrátů, bazických přísad (dolomitů, vápenců), druhotných kovonosných surovin 

(odprašky, kychtový prach, upravený vysokopecní kal, hrubé ocelárenské kaly, okuje, 

produkty mlýnice strusky popř. odpadní vápno z kyslíkové konvertorové ocelárny).  

Z HS je směs odebírána do výroby korečkovými naběrači. Tyto velkostroje odebírají 

materiál z hromad v šikmých řezech (viz obr. 4) a odsunovými pásy jimi plní směskové 

zásobníky obou aglomerací.  

HS plní několik funkcí: skladovací (představuje zásobu rudy na určité období), 

technologickou (je možné zpracovat najednou několik druhů rud), a homogenizační (tyto rudy 

míchá, homogenizuje před dalším požitím., ekologickou (je možno v ní zpracovat některé 

kovonosné druhotné suroviny, kaly, úlety, některé druhy okují, které by nebylo možno nebo 

by bylo neekonomické je samostatně zpracovávat) [11] (viz obr.5). Homogenizační hromada 

se vytváří postupně ve větším časovém rozpětí a každý přídavek materiálu znamená určitou 

změnu výsledného chemického složení. Dalo by se říci že HS tak zrovnoměrňuje (v určitých 

mezích) chemické složení materiálu tak, že tento je nasypáván ve vrstvách a tyto vrstvy 

různého materiálu střídají. Při střídání je potřeba zachovávat určitá pravidla, zejména je nutno 

zachovávat zásadu co nejtenčích vrstev. 
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Obr. 4 Homogenizační skládka (je patrné vrstvení v řezu odebírané směsi rud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: DS čekající na založení do HS 

 

Další část - vysokopecní rudiště slouží  hlavně k uskladnění a dávkování potřebného 

množství aglomerátu, pelet, vápence a koksu pro vysoké pece a přísad pro Aglomeraci č.1.  

Další suroviny pro vysoké pece (kromě aglomerátu) jsou zajišťovány zejména přes 

výklopníky č. 3 a 4. Z denních zásobníků jsou jednotlivé suroviny dávkovány vynášecími 

zařízeními do tzv. kbelíků na pojízdných vahách a tyto jsou v soupravách pomocí vlečky TŽ 

dopravovány k vysokým pecím. 
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Na vysokých pecích je vsázka kbelíkovými jeřáby vysypána do skipové jámy a 

skipovými výtahy je zavážena do vysokých pecí.  

Výklopníky č. 3 – 4 - zde jsou vyklápěny vagóny s obsahem kusových rud, přísad a 

druhotných surovin určených jako vsázka do VP, dále je zde vyklápěno palivo a bazické 

přísady  pro zásobování A1. Jde o čelní výklopníky s možností provozu bočně 

samovýsypných vozů. Klopené suroviny mohou být dopravovány buď do zásobníků vsázky 

pro VP, rybníků nebo na A1.  

Vagonové výklopníky č. 5 – 6 a č. 7 – 8 tvoří čtveřice čelních výklopníků, které jsou 

určeny především pro vykládku prachových rud, druhotných kovonosných surovin, recyklátů 

z vlastní produkce, bazických přísad a paliva pro A1 a A2, příp. i kusových rud pro vsázku do 

VP. Je na nich i část, na které je možno vyklápět suroviny i ze samovýsypných vozů. 

 

2.4.2   Aglomerace 

Aglomerace neboli spékání železných rud, je pyrometalurgický děj, kterým se mění 

složení výchozích surovin. Při výrobě aglomerátu se zaměřujeme kromě kvantity zejména na 

jeho kvalitu a dodržováním optimálních technicko-ekonomických ukazatelů při jeho samotné 

výrobě. [23] 

Důležitou vlastností rud a koncentrátů určených  k procesu  aglomerace  je  jejich  

spékavost, která se může u různých druhů surovin značně lišit. [6] Někdy i relativně malé 

podíly špatně spékavých surovin v aglomerační vsázce jsou příčinou zhoršení jakosti 

aglomerátu a snížení technicko-ekonomických parametrů výroby.  Železné rudy lze definovat 

jako horniny vhodného chemického a mineralogického složení, z nichž lze získat železo 

žádaného složení.  Z chemického hlediska rozlišujeme  

čtyři skupiny železných rud: bezvodé oxidy (hematit Fe2O 3, magnetit Fe 3O4), hydratované  

oxidy železa (limonit  Fe2O 3 · n H2O), uhličitany (ocelek  Fe2O 3), křemičitany (chamosit) 

[Fe,Mg] SiO2, FeO, Al2O3, H2O). Většina železa se vyrábí z rud oxidického charakteru.   

Tyto rudy jsou používány pro výrobu surového železa, a to buď jako kusové rudy nebo 

především jako prachové rudy a koncentráty zkusověné procesem aglomerace. 

 Do této části výroby patří dvě aglomerace Aglomerace č. 1 (dále jen A1) a 

Aglomerace č. 2 (dále jen A2). Na obou aglomeracích se vyrábí spékáním prachových rud a 

přísad kusový aglomerát o požadovaném chemickém složení.  

Aglomerační vsázka obsahuje směs rud, aditiv (vápenec) a některých druhotných 

surovin s obsahem železa z různých čistících procesů např. odprášení kyslíko-konvertorové 

ocelárny (dále KKO) kychtový prach apod. Do této směsi se přidávají i okuje z válcoven a 
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sléváren. Další nezbytnou složkou vsázky do aglomerace je palivo v podobě mletého koksu. 

Na přesném poměru těchto složek vsázky velmi záleží výsledné chemické složení aglomerátu 

a následně dobrá redukovatelnost železa ve vysoké peci.  

 

2.4.2.1  Účel spékacího procesu 

Hlavním cílem této úpravy je spečení do kusů vhodných pro vsázku do vysoké pece a 

odstranění přebytečných prvků ze železných rud. Aglomerace je vlastně chemický pochod za 

využití vysoké teploty, při němž dochází k natavení jednotlivých zrn rudné suroviny, které se 

slepí a spečou do větších pórovitých kusů, žádoucích pro dobrý prostup redukčních plynů ve 

vysoké peci. Aglomerace jsou výrobním střediskem, kdy produktem je rudný spečenec 

sloužící především jako vsázka pro vysoké pece nebo bazická přísada do ocelárny. 

Aglomerace mají po dvou spékacích pásech. Aglomerační vsázka, kterou tvoří 

homogenizovaná směs, připravená na homogenizačních skládkách (HS) (viz obr. 4), bazické 

přísady, vratný materiál (aglomerát) a prachovým palivem v podobě mletého koksu, je po 

následném předepsaném navlhčení a promíchání v míchačkách prvního a druhého stupně, 

dopravována pásovou dopravou přes dávkovací bubny na spékací pás(viz obr.7). Takto 

připravená aglomerační směs je pomocí plynové tzv. zapalovací hlavy zapálena v povrchové 

vrstvě. Vlastní proces spékání spočívá  ve vertikálním prohoření vrstvy aglosměsi na roštu 

spékacího pásu. Dochází při něm k fyzikálním a chemickým přeměnám prachových složek na 

kusový spečenec. Základním výrobním agregátem jsou tedy čtyři spékací pásy: č. 1 a 2 na 

aglomeraci 1(dále A1), spékací pásy č. 3 a 4 na aglomeraci 2 (dále A2). Každý o celkové, 

spodním tahem, odsávané ploše 75 m
2
 se 16 odsávacími komorami a výškou spékané vrstvy 

400 mm.  

 

2.4.2.2  Příprava aglomerační směsi 

 

 Nejprve jsou rudné komponenty (homogenizační směs) a korekční bazické přísady 

(mletý vápenec, dolomitický písek) pojízdnými pásy dopraveny do dávkovacích zásobníků. 

Prachový koks 0 – 10 mm je předtříděn na vibračním třídiči o velikosti ok 3 mm, 

 zrno + 3 mm je domíláno na dvou válcových mlýnech na požadovanou zrnitost 0 – 3 mm. 

 V předepsaném hmotnostním poměru jsou rudné komponenty, bazické 

přísady (vápenec) a mletý koks ze zásobníků včetně teplého zpětného aglomerátu, propadu 

z aglomeračních pásů  a z kolektorového potrubí dopravovány jako vsázka do míchacího 
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bubnu 1. stupně, kde se důkladně promíchá s cílem zmenšit podíl jemnozrnných částic a 

podstatně zvýšit prodyšnost směsi. 

             Vápenec (CaCO3, CaO) je přidáván do aglomerátu jako tavidlo do vysokých pecí. 

Samotný aglomerát také obsahuje vápenec požadovaný k roztavení jeho kyselých částic.  

Tato směs se ke správnému prohoření míchá v míchačce 1 stupně, vlhčí dle původní vlhkosti 

homogenizované směsi na hodnoty od 10 % do 60 %. 

Následně se směs vrstvě 400 mm se sype na spékací pás(viz obr.7).Ten je tvořen 

nekonečnou řadou 2,5 m širokých vozíků, jejichž dno tvoří litinové roštnice. Aby se zamezilo 

nasávání falešného vzduchu, je prostor pod spekacími vozíky utěsněn. Tyto vozíky, kvůli 

snadné výměně, nejsou nijak navzájem mezi sebou (mechanicky) propojeny. 

 

2.4.2.3  Vlastní spékání 

 

Horní vrstva je zapálena plynovými hořáky tzv. zapalovací hlavě. Vlivem spodního 

odsávání a podtlaku vytvářeného exhaustorem dochází na délce 30 m k postupnému 

vertikálnímu pomalému prohořívání vrstvy směsi a vlastnímu spékání prachových rud 

v kusový aglomerát. (viz obr. 8) 

Ve vrstvě spékacího pásu můžeme rozlišit několik pásem: frontu  chlazení, frontu 

odpařování, sušení, frontu  oxidace, frontu hoření nebo spékání, spojování jednotlivých zrn 

v plastickém pásmu, bod zážehu, frontu kondenzace vlhkosti, zónu chlazení 

spečence,představuje je obr.6 

 

 

Obr.6:  Zóny ve spékané vrstvě 
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Obr. 7 : Spékací pás 

 

 

 

 

Procesy probíhající při spékání jsou následující: 

 

1. Spalování koksového prachu, 

2. vytváření kanálků a dutin při odpařování vlhkosti, a spalování koksu, 

3. reakce mezi uhlíkem, a vzdušným kyslíkem, 

4. reakce mezi CaO a železnou rudou – hematitem, 

5. tvorba sloučenin síry, vápníku s alkalickými chloridy se železnou rudou, 

6. částečnou redukcí oxidu železa na kovové železo při vysoké teplotě spékání, 

7. vytváření pórovitých spečenců.  
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Obr. 8 Výsledný produkt – aglomerát-spečenec 

 

2.4.3   Zpracování odprašků 

 

Během aglomeračního procesu na spékacím pásu probíhá řada chemických 

i metalurgických reakcí. Ty vedou při tvorbě aglomerátu také ke vzniku plynných a 

prachových zplodin hoření.   

Tyto spaliny odsávané krabicovým potrubím ze spodní části spékacího pásu po 

vyčištění od prachových částic v elektrostatických odlučovačích (viz obr. 11) vypouští 

z komína Aglomerace do volného prostoru.  

 Odprašky  elektrostatických odlučovačů spalin z A1 (1. až 2. sekce spékacích pásů) 

jsou dopravovány do vsázky za míchačkou 1. stupně. Záchyt z tzv. uzlů LF1 a LF2 jsou ve 

zvláštní míchačce zvlhčeny a sypány do vagonu a dopravovány na HS. [34]    

Na A1, na spalinách, jsou zařazeny za elektrostatické odlučovače ještě látkové filtry 

(dále jen LF). S přídavkem CaO, které velmi výrazně omezuje emise TZL  (pod 20 m/m
2 

) a 

SO2. Tento proces je charakterizován vysokou filtrační schopností protiproudně se 
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pohybujících částic. Tyto částice díky intenzivnímu styku s produkty spalování v tzv. reaktoru 

jsou schopny částečně zachytit ze spalin některé kysele reagující složky, jako jsou SO2, Cl, F, 

a sloučeniny těžkých kovů.  

 Odprašky elektrostatických odlučovačů (dále jen EO) spalin z A2  jsou dopravovány 

pneumatickou dopravou na přesýpací stanici a plněny do přechodového zásobníku. 

K podstatnému snížení prašnosti jsou tyto odprašky v míchačce vlhčeny, a pomocí pásové 

dopravy a zakladačů přisypávány do homogenizační skládky.  

 

2.4.3.1  Odprášení uzlů 

 

Při každém přesypu horkého aglomerátu vzniká neúměrné množství prachových 

částic. Z těchto míst je tento prach odsáván a v elektrostatických odlučovačích filtrován 

a vypouštěn do atmosféry. Záchyty z EO těchto uzlů jsou společně s malými podíly z 

druhotného třídění, zpětně ukládány na homogenizační skládky. Jako EO spalin i tyto filtry 

pracují na elektrostatickém principu. 

Pro navážení jednotlivých komponent do „kbelíků“ jako vsázky pro VP slouží 37 

železobetonových  zásobníků o kapacitě přes 8 000 m3.  

Pojízdné váhy, které se pohybují pod zásobníky na kolejišti, slouží k přesnému 

dávkování jednotlivých vsázkových komponent do VP.  

 

2.4.4   Posuzování kvality aglomerátu 

 

Kvalita aglomerátu je posuzována podle čtyřech vlastností: 

 

 Velikosti a zrnitosti: znamená velikost aglomerátu od 15 do 25 mm na aglomeracích. 

V průběhu následujícího transportu se aglomerát rozpadá a přetříděním je požadováno 

k odstranění prachu před dávkováním do vysokých pecí. 

 Pevnost za studena: nízká pevnost za studena vyplývá z  vysoce jemných podílu. 

Pevnost je stanovena množstvím použitého paliva, více paliva vytváří pevnější 

aglomerát. Pevnost za studena je běžně měřená pádovou zkouškou. 

 Redukce – vlastnosti rozkladu: redukce (odkysličení) vytváří vnitřní pnutí uvnitř 

plastického aglomerátu. Tvrdší aglomerát má je lépe odolný k těmto tlakům. Redukční 

vlastnosti aglomerátu se zlepšují s hustší strukturou, která může být dosažena použitím 

většího množství mletého koksu a experimentálně bylo zjištěno zlepšení redukčních 

vlastností se stoupajícím obsahem FeO. 
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 Tavící vlastnosti: tavení aglomerátu je určeno chemickým složením. Aglomerát začíná 

měknout a tavit při 1200-1250
o
C.  Nejzákladnější aglomerát se taví při vyšší teplotě 

od 1300
o
C a jestliže FeO je velmi nízké, tavící teplota může přesáhnout 1500

o
C. 

 

 

2.4.5  Výrobní kapacity  

 

Třinecké Železárny a.s. disponují na vstupu celého hutního procesu těmito kapacitami : 

Aglomerace A1 a A2 jsou schopny vyrobit 3000 kt/rok aglomerátu,  

výklopníky č. 5 – 8 vysypou 10 – 12 vagónů/h to je asi 4500 kt/rok vstupních surovin,  

 homogenizační skládky zvládají uskladnit 6 X 75 kt homogenizované směsi. 

Výklopníky č. 3 – 4 jsou schopny vyložit 4 – 5 vagónů/h, to je 2100 kt/rok a zásobníky 

přepošlou  v celkovém objemu 8 000 m3 surovin pro VP. [31] 
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3. Analýza současného stavu 

 

                Při výrobě oceli kontilitím a zejména výrobě válcovenských výrobků vzniká značné 

množství okují a okujových kalů, cca 3 – 4% hm. z vyrobeného množství válcovenských 

výrobků. Část těchto okují a okujových kalů, je znečištěna olejem, který je používán 

v provoze do převodovek na válcovacích tratích a k mazání ostatních míst. Válcoválenské 

okuje, které jsou znečištěny olejovými směsmi nad 1%, nelze přidávat přímo do aglomerační 

vsázky. Jedním z důvodů je postupné uvolňování nespálených částí těchto uhlovodíkových 

sloučenin a jejich postupné nalepování na elektrody EO a následnou možností požárů uvnitř 

filtru, a tím i technologických i finančních škod. V současné době se okuje z TŽ a jejich 

dceřiných společností zpracovávají na zařízení nízkoteplotní desorpce (dále NDT) v AM 

Ostrava, a.s. V tomto zařízení dochází pomocí fosilních paliv k zahřátí okují odpařením oleje 

a jeho následnému spálení. Podnik dále ztrácí cennou kovonosnou surovinu, kterou si 

zužitkuje zpracovatel.  

 

3.4 3.1. Charakteristika stávajícího technického stavu  

Popis technologií zpracování okují (AcelorMittal, VÚHŽ): 

                Olejem znečištěné okuje a okujové kaly se dosud zpracovávaly v aglomerační 

vsázce jen na té aglomeraci, kde je instalován mokrý způsob čištění spalin. U převážné 

většiny aglomerací, je instalován elektrostatický odlučovače (dále EO) prachu. Na těchto 

aglomeracích nelze zpracovávat zaolejované okuje a okujové kaly, protože v důsledku 

zplynění olejových zbytků a jejich přechodu do spalin mohou způsobit požár EO. Požadavky 

aglomeračních závodů, které jsou vybaveny elektrofiltry, jsou dány s ohledem na výši zbytků 

olejů (určuje se množstvím „látek rozpustných v xylenu“ (dále jen LRX), maximální 

hodnotou LRX= 0,1% hm. K odstranění olejových zbytků v různých materiálech existuje řada 

metod, které jsou však s ohledem na požadavky aglomeračních závodů málo účinné nebo 

vysoce nákladné. Nejúčinnější metodou odstranění LRX z okují a okujových kalů je termický 

způsob prováděný ve spalovně. Tato metoda je účinná a při její aplikaci se dosáhlo snížení 

hodnot LRX pod požadovaných 0,1 % hm. Výstavba spalovny je však nákladná. Při spalování 

dochází v důsledku vysokých teplot k oxidaci FeO na FeO3, který je při dalším zpracování na 

aglomeraci či vysokých pecích náročnější na spotřebu energie o cca 15 %. Používané zařízení 

(obr. č. 9) obsahuje sušárnu, která je opatřena hořákem a uspořádána pro vytvoření teploty 

250 – 600 °C a dopalovací komoru, přičemž sušárna a dopalovací komora jsou vzájemně 
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spojeny vedením pro přivedení spalin ze sušárny uhlovodíků oxidací při teplotě 700 – 950 °C. 

Výhodné provedení zařízení spočívá v tom, že sušárna je vytvořena jako rotační 

bezvyzdívková pec. Odstranění olejových zbytků z okují a okujových kalů je provedeno tak, 

že směs okují a okujových kalů o obsahu LRX 0,5 – 15 % hm. Je dávkována do nízkoteplotní 

sušárny (1), která je v daném případě vytvořena jako sušící pec. Ta je tvořena 

bezvyzdívkovou rotační pecí. V rotační sušárně je instalován hořák, ve kterém je spalován 

plyn a nebo olej a pomocí něho je zajišťována teplota 450 °C.  Při této teplotě se zplynují 

olejový zbytky, které z části shoří. Část zplyněných uhlovodíků, které v sušárně neshoří, je 

vedena ve spalinách do dopalovací komory (6), kde je teplota 700 – 950 °C. Zde dojde 

vzhledem k vysoce oxidační atmosféře k jejich dokonalému shoření. Po výstupu z dopalovací 

komory jsou spaliny ochlazeny v chladiči (7) a dočištěny ve filtru (9). Okuje a okujové kaly, 

které jsou zbaveny LRX, jsou po výstupu ze sušárny chlazeny a vlhčeny na požadovanou 

vlhkost v homogenizátoru (4) a přímo odváženy ke zpracování na aglomeraci (5). Okuje a 

okujové kaly je možno po zbavení zaolejovaných zbytků briketovat či peletizovat a dále 

využít jako vysokopecní či aglomerační vsázku. Schéma zařízení je uvedeno na následujícím 

obrázku (viz obr. č. 9): 

 

 
 

Legenda k obr. č 9 

1. rotační sušárna 

2. chladič 

3. dopravník 

4. homogenizátor 

5. vagon 

6. dopalovací komora 

7. chladič 

8. cyklon 

9. filtr 

10. komín 

 

 

Obr. č. 9: Zařízení nízkoteplotní desorpce,NDT  [27] 
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3.5 3.2  Návrh nové technologie zpracování okují v TŽ 

Už z principu je výše popsaný proces je veden v oxidační atmosféře, ve které dochází 

ke spalování oleje a částečné oxidaci oxidaci FeO na FeO3, což následně vede k růstu 

spotřeby energie při redukci. Dochází také ke ztrátě energie oleje a potřebné energie pro ohřev 

okují a odpaření vody a energie potřebné pro vyhřívání dospalovací komory. Pro TŽ ale 

zejména dochází k úplné ztrátě cenné suroviny - okují. 

Díky výše uvedeným je uplatňována v TŽ nová technologie zpracování zaolejovaných 

okují obsahující látky rozpustné v toluenu (dále LRT)* nad 1%, kterou lze nazvat jako proces 

destilace. Okuje obsahující LRT pod 1% lze v současnosti na základě integrovaného povolení 

zpracovávat na aglomeracích, avšak s ohledem na eliminaci vzplanutí elektrostatických filtrů 

je nutné jejich naředění v homogenizačních hromadách na úroveň 0,025%. 

*(látky rozpustné v toluenu  LRT- specifikace používaná v TŽ, a.s. na základě integrovaného 

povolení) 

 

Tab.2: Průměrná  spotřeba okují v TŽ 

Materiál množství v kt 

Okuje válcovenské 24096,413 

Okuje ocelárenské 2260,385 

Okuje válcovna A 4679,09 

Okuje válcovna B 6,74 

Okuje válcovna C 3386,28 

Okuje válcovna D 8461,45 

Okuje Bohumín 449,11 

Okuje Vítkovice 2074,88 

Okuje Strojírny 32,28 

Okuje Kladno 38,18 

Okuje celkem 

+Zaolejované okuje 

45484,808 

5 

 

 

Perspektivním způsobem řešení se jeví stavba vlastní linky na zpracování takto 

kontaminovaných okují na principu destilace. Podnik by tak získal hlavně kovonosnou 

surovinu (viz tabulka 2) kterou už je možno zpracovat bez dalších úprav na aglomeraci, ušetřil 

by tak i nemalé náklady spojené s dopravou a zpracováním těchto materiálů třetí osobou. 
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Důvodem použití okují jako druhotné suroviny je zvláště využití jejich kovonosné 

složky (Fe), jehož obsah se pohybuje na úrovni 55 – 65 % a současně eliminací poplatků, 

které v případě odvozu jako nebezpečného odpadu dnes činí cca. 3500 Kč/t , pokud není tento 

materiál odvážen dalším oprávněným osobám ke zpracování. Přes tuto skutečnost dochází 

rovněž ke ztrátě významného množství Fe, které je nutno dokupovat. 

 

3.6 3.3. Popis nově navrhované technologie v TŽ 

3.3.1  Charakteristika nového technického stavu  

V TŽ a jejích dceřiných společnostech vzniká cca 5000 t zaolejovaných okují. Jedná se 

o směs čistých oxidů železa – okují a technologického oleje s vodou. Olej způsobuje 

nebezpečnost odpadu a omezuje využití jinak cenné suroviny. Obsah železa je kolem 65-75 

%, obsah oleje je 2-10 %. Výhřevnost oleje je cca 40-45 MJ/kg a garantovaná hodnota 

výhřevnosti produkovaného oleje je 35MJ/kg. Obsah vody v okujích se podle počasí pohybuje 

mezi 10 až 30%. Tento odpad je v současnosti zpracováván na základě povolení za úplatu 

třetí osobou. 

Výstupem by byly tyto  produkty: 

 Čisté okuje - omezením oxidačních procesů dochází ke zvýšení obsahu 

dvojmocného železa ve vyčištěných okujích o cca 0,5 % ve srovnání 

s oxidovanými okujemi, dosud používaným způsobem, produkovanými 

v oxidační atmosféře a k následnému snížení energetických nároků pro jejich 

redukci (např. ve vysoké peci). Pro TŽ vznikne zcela nová surovina – čisté 

okuje s vysokým podílem dvojmocného železa, 

 Olej  - vzniká kondenzací v množství závislém na skutečném obsahu oleje ve 

vsázce. 

 

Pro TŽ představuje tento proces efektivní postup využití vlastních nebezpečných 

odpadů pro využití ve výrobě surového železa, potažmo oceli a TŽ náhradí část nakupované 

rudy čistými okujemi (cca 0,1% objemu nakupované rudy). Zejména díky využití inertní 

atmosféry v procesu je zabraňováno oxidaci obou nově vzniklých produktů. Instalace 

technologie v TŽ dále umožní snížit náklady na transport a omezit nákladní dopravu v Třinci 

a okolí. 
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3.3.2  Popis inovace procesu 

Inovovaný proces je veden v inertní atmosféře a odpařené složky jsou následně 

kondenzovány, což umožňuje zachycení oleje pro další energetické použití. Odstraněním 

spalování oleje dochází k omezení produkce CO2. Inertní atmosféra vede ke zvýšení obsahu 

dvojmocného železa v produktu a omezuje energetické náklady pro další zpracování. 

Minimalizace plynných produktů procesu představuje nejméně 20x snížení množství spalin a 

TZL. Pro TŽ, a.s. představuje proces efektivní postup využití vlastních odpadů pro výrobu a 

TŽ, a.s. sníží nákup rudy o 0,1%. Instalace procesu v TŽ, a.s. dále umožní snížit náklady na 

transport a omezit nákladní dopravu v Třinci a okolí. 

Schéma technologie destilace olejů z okují je viz  obr.10. 
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Obr. 10 Schéma nové technologie destilace olejů z okují 
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Rozhodující rozdíl mezi stávajícím stavem a navrhovaným stavem vyplývá ze samotné 

podstaty procesů, dnes používaný, je proces spalovací, a nový proces je proces destilační. 

Rozdílnost procesů vede k rozdílnosti konstrukce a samozřejmě i ke změně produktů 

(omezení oxidace železa, vzniku nového produktu – oleje a lepšímu využití vody). Nově 

navržená technologie se od existující podstatně odlišuje. Okuje nejsou zpracovány pomocí 

spalování oleje, ale jsou zpracovány pomocí destilace. Jedná se tedy o zcela odlišný 

technologický postup a dále se jedná o inovaci produktu a to hned ve dvou směrech:  

 

 vzniká zcela nový výrobek, tj. olej využitelný pro energetické účely 

s výhřevností min. 35 MJ/kg; 

 druhým výrobkem jsou čisté okuje zpracované v redukční atmosféře, což snižuje 

podíl trojmocného železa v těchto okujích a následně snižuje energetické 

náklady pro redukci těchto okují. 

Tato významná změna koncepce vede také k podstatnému omezení emisí TZL a CO2 

do atmosféry. Dalším nemalým přínosem je i vytvoření několika nových pracovních míst.  

 

V současné době lze předpokládat, že vliv tohoto projektu na životní prostředí bude, 

vzhledem k použité technologii, minimální. Během procesu zpracování zaolejovaných okují 

budou vznikat celkem dva druhy produktů, a to odolejované okuje a odseparovaný olej a 

celkem tři vedlejší produkty – vodní a olejové páry, odpadní kondenzát (voda) a TZL 

(prachové částice). Protože destilační komora i kondenzační okruh zařízení jsou uzavřeny, 

nemůže docházet k úniku zbytkových olejových ani vodních par, které během procesu 

nezkondenzují. Odpadní kondenzát (voda) bude zpracován podobně jako běžné průmyslové 

odpadní vody na podnikové čističce.  

Úniku TZL (tj. prachových částic) bude zabráněno tak, že vypouštění finálních 

produktů (tj. odolejovaných okují a oleje) bude prováděno hermeticky uzavřeným skluzným 

potrubím (okuje) do hermeticky uzavřeného přepravního kontejneru. Olej bude veden 

potrubím do přepravních nádob, umístěných v bezpečnostních jímkách, bránících úniku oleje 

v případě poškození přepravních nádob do okolního prostředí. 

Realizací tohoto záměru dojde k zavedení nové ekologicky přívětivé technologie a: 

 TŽ, a.s. omezí spotřebu přírodních zdrojů, 

 umožní výrobu oleje pro následné energetické využití, 
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 sníží 20x množství emisí CO2 a TZL, které by jinak vznikly při použití stávající 

technologii v AMO, 

 

3.7 3.4  Briketace 

Další z možností je u některých těchto surovin použít metody briketace. Podle [16] lze 

takto upravené odprašky  z úspěchem upotřebit přímo jako vsázka do vysoké pece. Výsledky 

zkoušek neprokázaly negativní dopady na technologii, výrobu, ani na životní prostředí. 

Poměrná část jemnozrnných materiálů, hlavně odpadů ve formě kalů a odprašků není schopna 

přímého zpracování v metalurgickém výrobním agregátu a činí i velké potíže při dopravě a 

následné manipulaci. Z toho důvodu je potřeba tyto materiály vždy zkusovět.  Zkusovění 

jemnozrnných materiálů se provádí buď aglomerováním, peletizací anebo briketací.  

Briketování rudných surovin je zkusovění prachových materiálů do formy těles 

stejného tvaru a velikosti. Tato metoda se provádí zpravidla s pomocí organických nebo 

neorganických pojiv přidávaných do směsi, výjimečně je možné i briketování bez přídavku 

pojiv. Pojiva jsou látky, případně směsi látek, které mají schopnost samovolného zpevňování, 

jímž jsou systémy spojovány v pevný kompaktní celek. Při použití mají pojiva zlepšit 

sbalovací a briketovací schopnosti základních surovin a zároveň zvýšit pevnost vyrobených 

briket a podle možností příznivě působit na chemické a mineralogické složení briket.  

Teoreticky je možné využívat různé typy pojiv mezi tato pojiva lze zahrnout například 

bentonit, vápno, vodní sklo, cement a jiná. 

 

3.4.1  Používaná pojiva 

 

Bentonit je hornina na bázi jílu, jejímž hlavním minerálem je tzv. montmorillonit. Jako 

nejvhodnější pojivo pro peletizaci je přírodní sodný bentonit s vysokým obsahem 

montmorillonitu, většinou stačí přídavek 0,5 % bentonitu. Bentonit se používá při výrobě 

železorudných pelet, které jsou následně vypalovány. Toto pojivo výrazně zlepšuje 

sbalovatelnost prachových materiálů, ale i pevnost surových a hotových pelet.  

Vápno je technický název pro oxid vápenatý (CaO) o různém stupni čistoty. Výhodou  

vápna  je rychlejší tuhnutí a tvrdnutí. Při výrobě briket nebo pelet je častou přísadou vápenné 

mléko případně prachové vápno.  
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Cement je hydraulické pojivo, kdy účinnými složkami jsou sloučeniny CaO s SiO2, 

Al2O3 a Fe2O3 , případně jiné sloučeniny podobného typu. Cementy lze rozdělit do tří 

skupin podle převažující aktivní složky na : 

 Křemičitanové cementy – nejvýznamnější zástupce je cement portlandský  

 Hlinitanové cementy – převaha hlinitanů vápenatých  

 Jiné cementy – např. chromitanový 

Cement portlandský, jak je již uvedeno výše, je nejvýznamnější m cementem. 

Základem všech druhů cementů je portlandský slinek, který je modifikovaný přísadami a 

příměsemi tak, aby vyhovoval určeným požadavkům použití.  

V současné době je na trhu několik přídavků ke zlepšení mechanických vlastností 

briket nebo pelet. Jejich použití je většinou omezeno jejich cenou.  

V laboratorních podmínkách se také používají různá organická pojiva. Využití těchto 

pojiv v metalurgii je omezeno emisemi karcinogenních látek typu polyaromatických 

uhlovodíků. Mezi nejznámější patří smola, bituminózní látky, epoxidové pryskyřice, akryláty. 

Většina těchto pojiv je proto nevhodná pro výrobu briket a pelet použitých v ocelářské vsázce. 

Pro použití ve vysoké peci se spíše hodí materiály zpevněné vysokoteplotním způsobem 

vypalováním.  

 

 

 

3.4.1  Briketování za tepla a za studena 

 

3.4.1.1  Briketování za tepla 

 

První metoda, tedy briketování za tepla, je vhodná pro briketování konvertorového 

výhozu ze suchých plynočistíren, protože tento výhoz obsahuje vysoký podíl kovového 

železa, které je však v jemném podílu pyroforické a při teplotách nad 150 °C spontánně hoří.  

Princip metody spočívá v ohřevu prachu v interní nebo redukční atmosféře na teplotu 

nad 600 °C. Brikety z hrubých odprašků,které obsahují méně zinku, síry a oxidů železa se 

používají jako náhrada šrotu v konvertoru nebo v pánvi.  

Princip technologie spočívá v ohřevu prachu na briketovací teplotu (630°C  až 750 °C) ve 

speciální peci. Ohřátý prach míří do zásobníku šnekovým dopravníkem a je dopravován na 
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válcový briketovací lis. Horké brikety dopadají na síto,a na chladícím roštu ochladí na 60 °C a 

poté transportují do zásobníků. Brikety z hrubého prachu vykazují vysoký obsah volného 

CaO, který na vlhkém vzduchu hydratuje, dochází v poměrně krátké době k rozpadu a jejich 

skladovatelnost je omezená. Povrch briket z jemných kalů lze považovat za uzavřený, a jejich 

skladovatelnost v zastřešeném prostoru může být násobně delší. 

 

3.4.1.2  Briketování za tepla 

 

Briketování za studena patří k dalším z možných způsobů zpracování. V podmínkách 

hutnictví lze uplatňovat uvedený postup při zpracování konvertorových kalů. Tyto kaly se 

z usazovacích nádrží vysuší na 25 – 35 % vlhkosti a transportem do briketárny obvykle ztratí 

dalších 10 – 17% vlhkosti. Na brikety lze takto zpracovat hrubé i jemné konvertorové kaly a  

okuje. [16] 

 

 

3.8 3.5  Energetická náročnost 

Z hlediska výroby kovů je také důležitá palivoenergetická situace. V tabulce 4 je 

uvedena průměrná hodnota spotřeby energií při výrobě některých kovů (oceli) a úspora 

vzniklá při přepracování z druhotných surovin. [27] 

 
Tabulka č.4: Úspory energií při výrobě některých kovů využíváním druhotných surovin 

 

M a t e r i á l potřeba elektrické 

energie při výrobě v 

kWh/t z prvotních 

surovin 

 potřeba elektrické 

energie při výrobě v 

kWh/t z druhotných 

surovin 

úspora 

% 

    Ocel 4.270 1.666 61 

Hliník 65.000 2.000 97 

Zinek 10.000 500 95 

 

 

Z tohoto vyplývá, že druhotná kovonosná surovina je nejen zdrojem kovu, ale 

současně obecně znamená úsporu energie oproti výrobě z rudy. Protože lze v budoucnu 

předpokládat zvýšení energetické spotřeby pro výrobu kovů z čím dál chudších přírodních 

zdrojů, vzniká tak energetická rezerva pro přepracování druhotných surovin.  
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4. Ekonomické zhodnocení návrhu 

 

Pro účely ekonomické analýzy jsem nejdříve zjistil vývoj ceny rudy v USD/t, jejíž 

vývoj je zobrazen v následujícím grafu: 

 

 

Obr. 11: Vývoj ceny rudy v USD 

 

Průměrná cena rudy za poslední 3 měsíce představuje 124,745 USD/t.  Pro přepočet na 

Kč jsem použil vzhledem k významným měnovým výkyvům a intervenci ČNB ke konci 

loňského roku (viditelné v grafu níže) průměrný kurz za letošní rok, tj. za období 01-03/2014. 

Při tomto průměrném kurzu použiji dále ve výpočtech průměrnou cenu rudy po zaokrouhlení 

2.500 Kč/t. 

 

Obr. 12: Vývoj kurzu USD/CZK 
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Postup hodnocení efektivnosti mnou navrhované investice: 

1) Určení kapitálových výdajů 

2) Odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů, které investice přinese (cash flow), a 

rizika, se kterými jsou tyto příjmy spojeny 

3) Určení podnikové diskontní míry, o které budou příjmy diskontovány 

4) Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (cash flow) a jejich porovnání 

s kapitálovými výdaji na investici 

 

 

4.4 4.1   Určení kapitálových výdajů 

 

Jak jsem uvedl ve své práci již dříve, navrhuji stavbu vlastní linky na zpracování 

kontaminovaných okují na principu destilace. Jelikož nebylo možné pro účely zpracování této 

práce získat hodnotu takto navrhované investice, provedl jsem odborný odhad. Přitom jsem 

vzal úvahu ceny investic obdobných investičních celků. Pořizovací cena mnou navrhované 

vlastní linky na zpracování odpadu by odborným odhadem mohla činit 100 mil. Kč.  

 

4.5 4.2   Odhad cash flow 

 

V oblasti odhadu cash flow jsem jako přínos pro podnik považoval úspory ve výrobních 

nákladech: 

1) Eliminace poplatků, které v případě odvozu nebezpečného odpadu činí cca 3500 Kč/t 

2) Využití kovonosné složky (Fe) odpadu při výrobě železa 

 

Současné poplatky, které jsou hrazeny v souvislosti s odvozem nebezpečného odpadu, 

představují celkem při ročním množství odpadu 5.000 t a ceně za odvoz odpadu 3.500 Kč/t 

neuvěřitelných 17,5 mil. Kč.    

Využití kovonosné složky (Fe), jehož obsah se pohybuje na úrovni 55-60%, je dalším 

významným přínosem a úsporou současných výrobních nákladů ve výrobním procesu 

zpracování železa. Budeme-li uvažovat průměrnou cenu rudy 2.500 Kč/t, přičemž obsah 

železa v rudě se pohybuje v průměru 58,2%, pak při využití kovonosné složky s obsahem 

železa 55-60% můžeme simulovat přibližně stejné množství rudy jako kovonosného odpadu. 

Pro výrobu železa tak můžeme ušetřit v průběhu roku spotřebu až 5.000 t rudy použitím takto 

zpracovaných  okují. Použitím  odpadu do výroby železa namísto nakupované rudy tak ročně 

podnik může ušetřit až 12,5 mil. Kč.  
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Se stavbou nové navrhované linky samozřejmě souvisí i provozní náklady ve formě 

obsluhy 2 zaměstnanců (roční mzdové náklady 965 tis. Kč) a ostatní provozní náklady 

(zejména spotřeba energie, ale i spotřebního materiálů, olejů a maziv, náhradních dílů a 

ostatních provozních nákladů – odhadem ve výši 1.535 tis. Kč ročně). Celkem tedy pro účely 

výpočtu efektivnosti investic budu uvažovat roční provozní náklady 2 mil. Kč. 

Mimo výše uvedené provozní náklady uvažuji s odpisem investice po dobu její 

životnosti, kdy životnost mnou navrhované nové linky předpokládám na dobu 15 let. Roční 

odpisy z pořizovací ceny 100 mil. Kč budou činit 6.666 tis. Kč. 

Výpočet budoucích cash flow je znázorněn v následující tabulce: 

 

Tabulka č.5: Výpočet cash flow projektu 

 

 

 

Celkový cash flow za 15 let tak představuje 353,1 mil. Kč. 

 

 

 

4.6 4.3   Výpočet podnikové diskontní míry 

 

Při hodnocení investice musíme počítat s náklady kapitálu. Financuje-li podnik svou 

investici vlastním kapitálem, pak náklady tvoří požadovaný výnos z kapitálu (vyjádřený např. 

v dividendách) nebo výnos dosahovaný jinými možnými projekty. Je-li investice financována 

cizími zdroji (nejčastěji úvěrem), pak náklady je úrok z úvěru, přičemž úroky musíme upravit 

na úroky po zdanění.  

 

Úroková míra po zdanění = nominální úroková míra x (1 – daňová sazba) 

 

Mnohé podniky přitom používají kombinovaný způsob financování investic, částečně 

vlastními zdroji a částečně zdroji cizími, přitom pak počítáme průměrné kapitálové náklady. 

Kapitálové náklady vyjadřujeme procentem. 
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V našem případě budeme uvažovat, že investice bude financována celá z externích 

zdrojů, pro účely výpočtu průměrných kapitálových  nákladů tak budeme uvažovat 100% 

váhy cizích zdrojů. Úrokovou míru pro nové úvěry budeme uvažovat 5% p.a. 

 

k0 = Wk1( 1-t) 

kdy: 

k0:  průměrná míra kapitálových nákladů 

W: váhy jednotlivých kapitálových složek (v našem případě 100% cizí zdroje) 

k1: úroková míra pro nové úvěry před zdaněním 

 

k = 100%*5% (1-0,19) = 4,05% 

 

Kapitálové náklady představují 4,05%. Rizikovější projekt musíme diskontovat vyšší 

úrokovou mírou, než projekt méně rizikový. V našem případě budeme uvažovat určitou míru 

rizika a kapitálové náklady tak navýšíme o rizikovou složku 0,95%. Pro další výpočty tak 

použijeme podnikovou diskontní míru 5%. 

 

 

4.7 4.4   Výpočet současné hodnoty cash flow 

 

Vzhledem k tomu, že časová hodnota peněz se mění, v ekonomickém pojetí faktor 

času způsobuje, že hodnota dnešní peněžní jednotky je cennější, než hodnota peněžních 

jednotek v budoucnu. To znamená, že časová hodnota peněz se mění. Budoucí hodnoty 

musíme tedy přepočítat na současnou hodnotu.  

Současná hodnota cash flow představuje 244,3 mil. Kč. Celkové investiční náklady 

jsou odhadovány ve výši 100 mil. Kč, přitom současná hodnota cash flow investice 

představuje 244,3 mil. Kč. Čistá současná hodnota projektu tak představuje 144,3 mil. Kč.  
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Závěr 

 

 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout další možnosti využití DS, zejména okují, 

na aglomeraci.   

Zpracování jemných odpadů výše popsaným způsobem uvedených v této práci, je 

v zásadě možné. Tento způsob využití však má dva okruhy problémů souvisejících jednak 

s fyzikálními vlastnostmi (velmi jemná granulometrie, proměnlivý obsah vody) a jednak 

s jejich chemickým složením. Řešení dopravy i rovnoměrné dávkování do vsázky aglomerace 

nečiní potíže. Rovněž možné negativní působení jemnozrnného materiálu v aglosměsi lze 

hodnotit jako zvládnuté. Otázkou však zůstává určité množství doprovodných neželezných 

kovů, zejména Zn, Pb, Cd, Cu, As, Cr, Hg a dalších, které jsou v těchto materiálech přítomny 

a zůstávají v celém hutním procesu přítomny.  

Vyšší využívání hutních a jiných průmyslových kovonosných odpadů vede ke snížení 

finančních nákladů na nové zdroje surovin, i přínosu nových surovin pro jiná průmyslová 

odvětví (stavebnictví, apod.), Vede také ke snížení energetické náročnosti výroby, snížení 

nákladů na přepravu a skladování a rovněž ke zlepšení životního a pracovního prostředí. 

Železná ruda, která je hlavní komoditou používanou na výrobu oceli, je často považovaná 

za barometr průmyslové aktivity v celém světě a jakékoli snížení její spotřeby přináší velké 

úspory. Prakticky všechny druhy odpadů či meziproduktů z činnosti hutních agregátů i výroby 

aglomerátu je tak možno recyklovat přímo ukládat do homogenizačních skládek. 

Obecně má využívání druhotných surovin proti výrobě kovů z rudných surovin tyto 

přednosti: 

 jde o suroviny místního původu, čímž vzniká úspora prostředků na nákupy ze 

zahraničí,  

 náklady na výstavbu i provozní náklady při zpracování druhotných surovin jsou nižší 

než při výstavbě nových agregátů na těžbu a zpracování rud a koncentrátů,  

 snižují se přepravní náklady vzhledem k nižšímu obsahu doprovodných složek, a lze 

výrobu z druhotných surovin realizovat přímo v hutních závodech.  

Materiálová efektivnost (výkonnost, účinnost) je měřítkem, jak dobře průmysl 

optimalizuje vstupní materiály, které využívá na výrobu výrobků, zatímco minimalizuje 

odpad. Zlepšování materiálové účinnosti je obvykle doprovázeno ekonomickými úsporami a 

redukcí emisí skleníkových plynů. Snížení spotřeby prvotních nerostných surovin zároveň 

ukládá i zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a navazující vyhlášky [31] 
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Situace na trhu s ocelí, a zejména zvyšující se konkurence hutních podniků u nás i ve 

světě, nutí všechny výrobce oceli hledat cesty k dalšímu zefektivňování její výroby. TŽ 

zabývají, v rámci výzkumů výrobních procesů i metodami, jak zužitkovat dosud nepoužívané 

materiály. Na výrobní náklady má sice významný vliv spotřeba paliva, ale alespoň částečná 

náhrada některého ze vstupů může přinést totožný efekt.  

Nové zařízení bude olej z okují odstraňovat destilačním procesem. Dojde k začištění 

uvolněného oleje a podstatnému omezení množství uvolněných spalin. Z předběžných testů 

vyplývá nejméně 20-ti násobné snížení emisí TZL a 20-ti násobné snížení znečistění emisí 

CO2. Rovněž dojde ke snížení dopravy ve městě Třinci a okolí, související s omezením 

nákladní dopravy materiálu.  

Pro TŽ, a.s. to má dále pozitivní dopad v tom, že dojde i k omezení nákupu primárních 

surovin (železné rudy) a to o množství odpovídající zpracovávanému množství okují. 

Protože okuje z nového procesu jsou velmi čisté a v novém procesu nedochází 

k částečné oxidaci dvojmocného železa na železo trojmocné, ušetří se značná část energie 

potřebná pro redukci tohoto alternativního materiálu ve srovnání s přírodním materiálem. 

Další úspory je dosaženo tím, že okuje neobsahují hlušinu s vyšším podílem SiO2 a do VP 

procesu není třeba přidávat vápenec, což vede k dalším úsporám energií potřebných k 

rozkladu vápence a ohřevu a tavení strusky.  

Dalším z cílů je vybudovat provozní zařízení, které je zvětšením kapacity již 

existujícího pilotního zařízení. Postavené zařízení potvrzuje v průmyslovém měřítku, že nové 

technologické řešení vede k zlepšení ekonomiky v hutním procesu TŽ, a.s. a ke zlepšení 

životního prostředí na Třinecku. Dochází tak k přímému přenosu výsledků výzkumu a vývoje 

do průmyslové praxe. 

Z důvodu zpřísňujících se ekologických limitů a investicích do environmentálních 

opatření v hutnictví budeme v budoucnu čelit problému ze zvyšujícím se  množstvím těchto 

záchytů. 

Využitím okují v dalším výrobním procesu dojde k významné úspoře nákladů a dle 

propočtů efektivnosti investic činí čistá současná hodnota mnou navrhovaného projektu 144,3 

mil. Kč. Podle mého názoru se jedná o velmi efektivní využití druhotných surovin a můj 

navrhovaný inovativní postup tak může být využit ve výrobním procesu.  
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Seznam použitých zkratek 

 

TZL tuhé znečišťující látky 

TŽ Třinecké Železárny 

TŽ-MS Třinecké železárny-Moravia Steel 

HS homogenizační skládka 

EO elektrostatický odlučovač 

LF látkový filtr 

SP spékací pás  

VP vysoká pec  

DS druhotná surovina 

NDT    nízkoteplotní desorpce  

NDT    nízkoteplotní desorpce  

LRX látka rozpustná v xylenu  

LRT látka rozpustná v toluenu  

 

 

 

 

 


