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Abstrakt 

 Tato práce podává přehled o možnostech odprášení pevných částic z výrobních 

procesů v rámci vybraných úseků metalurgického podniku. Zabývá se problematikou tuhých 

znečišťujících látek vznikajících při procesu výroby surového železa, proto jsou v práci 

nastíněny výrobní procesy na třech hlavních úsecích metalurgického podniku pro výrobu 

surového železa (aglomerace, koksovna, vysoká pec) a možný vznik tuhých emisí na 

jednotlivých úsecích. Výroba železa a oceli je vysoce materiál a energeticky náročná odvětví. 

Více než polovina hmotnosti vstupů se mění na výstupy ve formě odpadních plynů a pevných 

odpadů nebo vedlejších produktů. Emise z aglomerací dominují celkových emisí pro většinu 

znečišťujících látek. Podíl tohoto odvětví na celkových emisích do ovzduší v EU je značný 

pro řadu znečišťujících látek. Další kapitola popisuje dostupné zařízení pro zachytávání 

tuhých prachových emisí a principy, na kterých tato zařízení pracují. Poslední kapitola se 

zaměřuje na rozbor vybraných světových literárních poznatků z oblasti odprášení 

metalurgických podniků. 

Klíčová slova 

Metalurgický podnik, tuhé prachové emise, odlučovače, filtry, odprášení. 

 

Abstract 

 This thesis is focused on possibilities of the particulate matters dedusting from the 

production process in selected sections of the metallurgical plant. It deals with the issue of 

particulate matter generated during the production of pig iron, so the work presents the 

manufacturing process at the three main sections of the metallurgical enterprise for the 

production of pig iron (agglomeration, coke plant, blast furnace) and the possible formation of 

particulate emissions in individual sections. The iron and steel industry is a highly material 

and energy-intensive industry. More than half of the mass input becomes outputs in the form 

of off-gases and solid wastes or by-products. The emissions from sinter plants dominate the 

overall emissions for most of the pollutants. The contribution of this sector to the total 

emissions to air in the EU is considerable for a number of pollutants. The next chapter 

describes dedusting equipments for capturing particulate matters and principles on which they 

work. The last chapter is focused on analysis of the world literary knowledge. 

Key words 

Metallurgical plant, particulate matter, separators, filters, dedusting. 
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1 ÚVOD 

Zdroje znečišťování ovzduší jsou, v souladu s platnou legislativou, rozděleny do kategorií:  

- zvláště velké a velké zdroje znečišťování 

- střední zdroje znečišťování 

- malé zdroje znečišťování 

- mobilní zdroje znečišťování 

Mezi zvlášť velké zdroje znečišťování patří v rámci Moravskoslezského kraje 

metalurgické podniky. I když se v posledních letech emise z velkých zdrojů znečištění snižují, 

je patrný nárůst koncentrací znečišťujících látek. Příčinou je jak narůstající automobilová 

doprava, tak vzrůstající počet domácností, které spalují tuhá paliva. Mezi 15 stanicemi 

v České republice s nejvyššími průměrnými koncentracemi tuhých znečišťujících látek je 11 

stanic z Moravskoslezského kraje (MSK). Kraj má rozlohu 5554 km
2
, je specifický 

svým rozvinutým hutnictvím a stále významnou těžbou černého uhlí, které se zpracovává na koks pro 

vysoké pece.  Prach frakce PM 2,5, který se ve zvýšené míře vyskytuje v ovzduší, nepříznivě 

zpomaluje zvyšování střední délky života.  

Proces výroby surového železa v metalurgickém závodě je rozdělen do několika 

úseků, kde každý z nich je původcem určitého znečištění. Na každém z těchto úseků probíhají 

specifické technologické pochody, při nichž vznikají tuhé prachové emise a dochází tedy 

k úniku škodlivých látek do ovzduší. Ať už se jedná o přípravu surovin vstupujících do 

procesu výroby surového železa a manipulaci s nimi, nebo o samotný proces výroby, je 

potřeba tyto emise v co největší míře eliminovat. V současnosti je kladen velký důraz na 

plnění emisních limitů, tudíž jsou metalurgické závody nuceny opatřovat své provozy 

příslušnými zařízeními, které tyto limity splňují. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI 

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 

Současnými legislativními prostředky, které může Ministerstvo životního prostředí na 

národní úrovni uplatnit pro řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, jsou především: 

1. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcí předpisy 

2. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění a jeho prováděcí předpisy 

3. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a jeho 

prováděcí předpisy. Od data poslední aktualizace programu ke zlepšování kvality ovzduší 

Moravskoslezského kraje (r. 2009) byly novelizovány výše uvedené předpisy v následujících 

několika vybraných zásadních bodech, které se promítají do řešení kvality ovzduší v 

Moravskoslezském kraji. [1] 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcí předpisy. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší představuje základní právní předpis v oblasti 

ochrany ovzduší. Zákon je doplněn celou řadou prováděcích předpisů ve formě nařízení vlády 

nebo vyhlášek MŽP. Zákon stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů 

znečišťování ovzduší, prostředky ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, 

poškozují ozonovou vrstvu a působí klimatické změny, působnost správních orgánů a opatření 

k nápravě a sankce. 

Na konci roku 2008 byla přijata novela zákona o ochraně ovzduší jako zákon 

č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Záměrem této novely zákona bylo prostřednictvím emisních stropů pro ostatní stacionární 

zdroje přispět ke zlepšení kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

V roce 2011 byla přijata novela zákona o ochraně ovzduší jako zákon č. 288/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Tato novela 

zavedla mimo jiné tzv. nízkoemisní zóny. Pokud došlo k překročení některého ze stanovených 

imisních limitů, může obec na svém území (nebo jeho části) stanovit nařízením zónu s 

omezením provozu motorových silničních vozidel. 

Z prováděcích právních předpisů je možno uvést vyhlášku č. 373/2009 Sb., která 

novelizovala vyhlášku č. 553/2002 Sb. (tzv. smogová vyhláška). Předpis nově stanoví 

hodnoty zvláštních imisních limitů pro suspendované částice PM10 a prostřednictvím 

regulačních řádů (ústředního, krajského, místního) je umožněno uložit zdroji realizaci 
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opatření ke snížení imisní zátěže. V rámci Moravskoslezského kraje je do ústředního 

regulačního řádu zahrnuto celkem 8 zdrojů. V souvislosti s výše uvedeným předpisem byl 

v průběhu února 2010 Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) dopracován systém 

vyhlašování signálů upozornění a regulace, který je nezbytný pro fungování výše uvedené 

vyhlášky a příslušných regulačních řádů. V roce 2010 došlo k přijetí vyhlášky č. 337/2010 

o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší emitujících a užívajících organické látky a o způsobu nakládání s 

výrobky obsahujícími těkavé organické látky. Vyhláška byla v roce 2011 novelizována 

vyhláškou č. 257/2011 Sb. V letech 2009 a 2011 došlo rovněž k novelizaci Nařízení vlády 

č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a to Nařízením vlády č. 475/2009 Sb. a Nařízením 

vlády č. 294/2011 Sb. V roce 2009 bylo rovněž přijato Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., jako 

novela Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Základním koncepčním 

dokumentem na národní úrovni, jenž má vliv na zlepšování kvality ovzduší 

v Moravskoslezském kraji, a který zpracovává Ministerstvo životního prostředí v souladu s 

ustanovením zákona o ochraně ovzduší, je Národní program snižování emisí (přijat 

Usnesením vlády č. 630, dne 11. 6. 2007). Tento materiál stanoví na základě emisní a imisní 

analýzy hlavní cíle v oblasti kvality ovzduší, kterých je třeba dosáhnout a dále stanoví i 

konkrétní nástroje a lhůty k jejich dosažení. Z hlediska kontrolních opatření je významným 

faktorem kontrolní činnost zejména u významných zdrojů znečišťování ovzduší provozovaná 

Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP).  

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění a jeho prováděcí předpisy 

Stávající právní úprava zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění 

dává ke zlepšování kvality ovzduší především kompetence krajskému úřadu 

Moravskoslezského kraje. Krajský úřad má u zařízení podléhajících výše uvedenému zákonu 

pravomoc stanovit emisní limity zdrojům znečišťování ovzduší, které mohou být přísnější než 

emisní limity, které by jinak byly stanoveny na minimální úrovni podle zákona o ochraně 

ovzduší. V integrovaném povolení může rovněž stanovit Aktualizace koncepce „Krajský 

integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“ další závazné 

podmínky ochrany zdraví lidí a životního prostředí s ohledem na stav životního prostředí a 

technickou charakteristiku zařízení. V souladu s výše uvedeným zákonem provede úřad 

alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které by mohly vést ke 
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změně integrovaného povolení. Požadovány by měly být aplikace nejlepších dostupných 

technik (BAT) s úrovní emisí znečišťujících látek odpovídající zařízením s nejnižšími 

emisemi dle referenčních dokumentů BAT (BREF). Zákon byl novelizován v roce 2011 

zákonem č. 77/2011 v oblasti týkající se plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí. V roce 2010 vyšla vyhláška MŽP č. 363/2010, která novelizovala stávající vyhlášku 

MŽP, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího 

vyplnění. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a jeho 

prováděcí předpisy Stávající právní úprava zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí dává s ohledem na možnosti zlepšování kvality ovzduší kompetence 

především krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstvu životního prostředí.  

Legislativa odpadového hospodářství v rámci EU klade důraz na omezování vzniku 

odpadů a využívání vzniklých odpadů a jejich odstraňování pouze způsoby, které neohrožují 

zdraví lidí a životní prostředí. [2] 

Do připravovaného zákona o odpadech zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Politiku druhotných surovin. Druhotné zdroje by měly postupně nahradit primární suroviny 

tam, kde je to technicky možné a ekonomicky efektivní, a tím přispět ke snížení materiálové a 

energetické náročnosti výroby. Připravovaný zákon o odpadech počítá s tím, že poplatky za 

každou tunu odpadu vyvezeného na skládky vzrostou. Podle plánu ministerstva životního 

prostředí to bude firmy motivovat k větší míře recyklování či spalování odpadu. 
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3 ROZBOR LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI 

ODPRÁŠENÍ METALURGICKÝCH PODNIKŮ  

Stále přísnější normy kvality ovzduší nutí metalurgické podniky přijmout opatření ke 

snížení množství PM částic. Tyto částice jsou soustředěny do nejjemnějších částic a hrozí 

nebezpečí vdechnutí. Cílem jedné studie bylo shromáždění prachových částic, ať jemných či 

hrubých, pomocí působení ultrazvuku na průtok odpadního plynu. Tento mechanismus 

shromažďování částic je také nazýván jako ortokinetická kolize. Ultrazvuková tlaková vlna 

způsobí vibrace, které vychýlí pouze jemné částice díky jejich nižší setrvačnosti. To zvyšuje 

pravděpodobnost jejich kolize s hrubšími částicemi a následné seskupení, jak ukazuje obr. 1. 

[3] 

 

 

 

Obr. 1:  Princip seskupování jemných částic pomocí ultrazvuku [3] 

V metalurgickém podniku může docházet k nepravidelným mimořádným situacím a 

havarijním stavům, které mohou mít dopad na kvalitu životního prostředí.  Mezi mimořádné 

situace a havarijní stavy může patřit například porucha systému čištění odpadních plynů, 

poškozené potrubí, poškození tlakových nádob, noční odstávky systému čištění plynů, atd.  

Z analýzy zdrojů emisí z hlavních metalurgických procesů lze vyvodit tyto závěry: 

 emise pocházející přímo z výrobních zařízení jsou nejvíce nebezpečné a ve výsledném 

složení jsou heterogenní 

 plynné a prachové složky jsou výrazně teplejší, než je teplota okolí 
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 výška, do které mohou emise vystoupat je závislá na jejich teplotě (při nízkých 

teplotách je závislost výšky na teplotě značnější) 

 objemy plynů opouštějící výrobní zařízení jsou značné a ve většině případů obsahují 

výbušné složky (CO, CH4, H2) [4] 

 

Programy měření emisí byly provedeny v průmyslových závodech v několika 

oblastech Německa s cílem určit podíl jemného prachu v odpadních plynech PM10, PM2.5. 

Celkem bylo 303 individuálních výsledků měření získaných v průběhu 106 různých měřicích 

kampaní. Bylo zjištěno, že u více než 70 % měření emisí z průmyslových závodů PM10 činil 

více než 90 %, a PM2.5 mezi 50 % a 90 % z celkového množství emisí. Také na jihoafrickém 

trhu došlo v posledních letech ke změně v kontrole emisí. Firmy jsou stále zodpovědnější k 

životnímu prostředí, z důvodu nutnosti plnění přísnějších ekologických limitů stanovených 

právními předpisy. [5, 6]  

Částice prachu představují hlavní zdroj potenciálních emisí ve spalinách a dalších 

odpadních plynech. Obsah těchto částic je určen celou řadou faktorů, například obsah popela 

v palivu, konstrukce technologických zařízení (rošty, spalovací komory, atd.), množství 

přiváděného vzduchu a v neposlední řadě rychlost proudění plynu v zařízení. [7] 

Na rozdíl od plynných škodlivin je odstranění tuhých látek z odpadních plynů snazší, 

existuje dostatek účinných metod. Výběr optimální metody k zachycení tuhých příměsí závisí 

na konkrétním případě a pokud možno dokonalé znalosti charakteristiky příměsi. Tuhé částice 

obecně představují velmi heterogenní soubor, což znamená, že jeho vlastnosti jsou v mnoha 

směrech velice odlišné. 

3.1 Zařízení pro zachytávání prachových emisí 

 Pro účinné odlučování prachových částic je nejdůležitějším parametrem velikost 

částic, která se pohybuje v širokém intervalu. Tyto látky označujeme jako prašné částice nebo 

tuhé znečišťující látky (TZL). Obecně suspendované částice tzv. PM (particulate matter), 

které se liší velikosti v rozmezí od 0,01 do 1000 µm.  
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3.1.1 Vlastnosti tuhých částic 

 Pro vhodnou konstrukci odlučovacích zařízení je nutná znalost fyzikálních, fyzikálně-

chemických a chemických vlastností tuhých částic. Neméně důležitými parametry jsou 

koncentrace, velikost a počet tuhých částic v jednotce objemu vzduchu. 

Tvar částic 

 Každý tvar vykazuje jiné vlastnosti při usazování v gravitačním, odstředivém nebo 

elektrostatickém poli. Podle tvaru jsou rozlišovány tři základní druhy tuhých částic: 

 izometrické částice – ve směru všech os mají přibližně shodné rozměry, lze tedy 

jejich tvar aproximovat krychlí nebo koulí, používá pojem redukovaný ekvivalentní 

průměr. [8] 

 ploché částice (laminární) – dva rozměry jsou výrazně větší než třetí. Částice mají 

většinou tvar lamel, šupinek nebo destiček. 

 vláknité částice (fibrilární) – jeden rozměr je výrazně větší než ostatní dva. Částice 

mají tvar vláken, tyčinek nebo jehlic. 

Distribuce tuhých částic 

Pokud chceme, aby konstrukce odlučovače byla co nejpřesnější, je nutné znát 

distribuci tuhých částic, jejich granulometrii a to zejména v oblasti od 0 do 15 – 30 m. 

Jelikož nejjemnější částice mohou tvořit značný podíl z celkového množství a jejich 

odlučování je nejobtížnější, mohou tyto částice rozhodovat o účinnosti odlučovače.  

Měrný povrch částic 

 Stanovuje se makroskopický vnější povrch a celkový povrch, to znamená včetně pórů. 

Tento měrný povrch prachu bývá vyjadřován v m
2
.g

-1
 nebo v cm

2
.g

-1
. 

Permitivita 

 Permitivita je důležitým parametrem v odlučování prachu v elektrostatických 

odlučovačích. Je to charakteristická materiálová konstanta, která kvalitativně ovlivňuje jevy 

probíhající v elektrostatickém poli, zejména velikost náboje prachových částic.   

Elektrický náboj částic 

 Proudí-li plyn znečištěný tuhými nebo kapalnými částicemi potrubím, částice získávají 

třením o stěny v důsledku elektrického jevu elektrický náboj. Znalost elektrostatických jevů je 

velmi důležitá, předcházíme tím zanášení vzduchotechniky potrubí a odlučovačů.  

 



8 

 

LYŽBICKÁ, N. Snížení množství emisí prachu v metalurgickém podniku. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

 

Elektrický odpor částic 

 Elektrický odpor částic zhoršuje podmínky pro funkci elektrostatického odlučovače a 

to tak, že dochází k usazování prachových částic na povrchu elektrod elektrostatického 

odlučovače. Napětí na povrchu prachové vrstvy je snižováno napěťovým spádem ve vrstvičce 

prachu a tím se zmenšuje dosažitelná elektrostatická síla, která je rozhodující pro odlučování 

částic s elektrickým nábojem. Vlhký prach má o několik řádů menší měrný odpor než prach 

suchý, což je lepší pro odlučování. Z tohoto důvodu bývá čištěný plyn (vzduch) před 

elektrostatickými odlučovači vlhčen.   

Sypný úhel a úhel skluzu 

 Tyto vlastnosti jsou závislé na chemickém složení a granulometrii materiálu, jeho 

vlhkosti, tvaru částic a vlastnostech povrchu částic. Je známo, že částice s tvarem více se 

blížícím kouli mají nižší sypný úhel i úhel skluzu.    

Lepivost  

Vlhkost materiálu je rozhodujícím faktorem lepivosti. O lepivosti dále rozhoduje 

chemické složení, tvar, velikost a distribuce částic prachu, hydroskopičnost materiálu, kvalita 

materiálu a povrchu stěn vzduchotechniky apod.  

Smáčivost 

Smáčivost tuhých látek je určena povrchovým napětím kapalin a je významným 

parametrem pro funkci mokrých mechanických odlučovačů prachu. Povrchové napětí lze 

snížit, pokud je zvýšena teplota.   

3.1.2 Fyzikální principy odlučování 

Gravitační síla 

Částice, které jsou unášeny v jakémkoliv směru proudem tekutiny rychlostí vh jsou 

také vystaveny působení gravitační síly, která jim uděluje pádovou rychlost vp. Po odloučení 

tuhých částic z proudu tekutin je velikost gravitační síly ve většině případů příliš malá a není 

schopna zajistit vyhovující účinnost odlučování.   

Odstředivá síla 

Využíváme-li pro odlučování částic sílu odstředivou, její silové působení na částici 

může být řádově vyšší než je silové působení gravitační síly. Jako důsledek je shromažďování 

tuhých částic např. při vnější stěně oblouku potrubí a v dalších částech. Tyto poznatky jsou 

důležité pro konstrukci mechanických odlučovačů prachu, které odstředivou sílu využívají.  



9 

 

LYŽBICKÁ, N. Snížení množství emisí prachu v metalurgickém podniku. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

 

Elektrostatická síla 

K odloučení tuhých nebo kapalných částic z proudu plynu je v elektrostatických 

odlučovačích využito elektrostatické síly, která působí na částice s elektrickým nábojem.  

Difúzní jevy 

Tyto jevy zpravidla zpomalují pohyb částic vyvolaný účinkem odlučovacích sil. Proto 

zpomalují i odlučovací procesy a nezáleží na tom, zdali probíhají účinkem síly gravitační, 

odstředivé nebo elektrostatické.  

Koagulační jevy 

Koagulací se rozumí shlukování částic zpravidla submikronové velikosti. Na průběh 

odlučovacích procesů má koagulace příznivý vliv, neboť obecně je snazší odloučení větších 

částic než částic původní velikosti, tedy menších. 

Filtrace 

Princip filtrace je založen na oddělování pevných částic na pevné porézní přepážce. Na 

počátku jsou odděleny částice větší, než je průměr pórů v přepážce. Po vytvoření filtračního 

koláče z oddělovaného prachu nebo kalu jsou zachycovány i částice řádově menších rozměrů, 

než jsou rozměry pórů. Tímto se filtrace stává nejúčinnějším odlučovacím procesem, i co se 

týče částic submikronové velikosti. [8]   

3.2 Zařízení pro zachytávání prachových emisí 

Z hlediska funkčnosti se zařízení k zachycování TZL dělí: 

 suché mechanické odlučovače 

 mokré mechanické odlučovače 

 elektrostatické odlučovače 

 filtry 

3.2.1 Suché mechanické odlučovače 

 Využívají principu gravitační, odstředivé nebo setrvačné síly k oddělení tuhých částic 

na základě odlišnosti měrné hmotnosti těchto částic od měrné hmotnosti plynu. Patří 

k nejstarším odlučovacím zařízením. Nevýhodou těchto odlučovačů je nízká odlučivost pro 

jemné frakce. Jelikož jen výjimečně splňují požadavky na emisní limity, bývají tyto 

odlučovače ve většině případů používány jen jako první stupeň u vícestupňových 

odlučovacích systémů, a to k odloučení hrubších frakcí částic.  
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Usazovací komory 

 Patří mezi nejjednodušší odlučovače, k odloučení využívají gravitačního principu. 

Výhodou těchto usazovacích komor je jednoduchá konstrukce a malá tlaková ztráta. Naopak 

nevýhodou je nízká účinnost a velká prostorová náročnost.  Schéma usazovací komory přináší 

obr. 2. 

 

Obr. 2:  Schéma usazovací komory (1 - vstup znečištěného plynu, 2 – výstup znečištěného 

plynu, 3 – přepážka, 4 – zásobníky prachu, 5 – turniketové podavače, 6 – odvod odloučeného 

prachu). [8] 

Lamelový setrvačný odlučovač 

 Je založen na principu využití setrvačného odlučovacího principu při průtoku plynu. 

Plyn protéká několika řadami lamel a částice se soustřeďují v okrajových částech lamel, kde 

nadále sedimentují do výsypky. Schéma  lamelového typu odlučovače přináší obr. 3. [9] 

 

 

Obr. 3:  Lamelový typ odlučovače [9] 
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Žaluziové odlučovače 

 Jejich odlučovacím prvkem jsou žaluzie, tvořené kovovými úhelníky nebo 

přepážkami. Pro průchodu plynu žaluzií dochází k náhlé změně směru. Pevné částice tuto 

prudkou změnu nestačí sledovat, narážejí na přední stranu žaluzie a posouvají se tak směrem 

dolů k dílčímu odběru proudu plynu. Tento typ má nízkou účinnost, nejsou tak často 

využívány, používají se pro první stupeň odlučování u vícestupňových odlučovacích systémů. 

Může být aplikován za vysokých teplot a u neabrazivního prachu. [8]  Schéma žaluziového 

typu odlučovače přináší obr. 4. 

 

 

Obr. 4:  Schéma žaluziového typu odlučovače (1 – vstup znečištěného plynu, 2 – výstup 

odprášeného plynu, 3 – výsypy prachu) [10] 

Vírové odlučovače (cyklóny) 

Patří mezi nejrozšířenější typ suchých mechanických odlučovačů, díky vysoké 

účinnosti při relativní jednoduchosti a provozní nenáročnosti.  Principem je využití odstředivé 

síly, která vzniká uvedením proudu plynu do rychlého spirálového pohybu (rotační pohyb ve 

válcové komoře), který vyvolává v radiálním směru relativní rychlost částice kolmou 

k odlučovacím plochám. Plyn je tedy uváděn do rotačního pohybu a odlučované částice se 

dostávají ke stěně odlučovače, na které jsou odloučeny z proudu plynu. V současnosti 

vzhledem k zvyšujícím se emisním limitům prachu jsou cyklóny používány jako první stupeň 

odprašování plynů. Při zvyšování nároků na účinnost dochází ke zvyšování rychlosti plynu 

v cyklonech, slučují se do bloků, tzv. skupinový odlučovač neboli multicyklón. Schéma 

skupinového vírového odlučovače s tečným vstupem (multicyklón) je znázorněné na obr. 5. 

[10]   
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Obr. 5:  Skupinový vírový odlučovač s tečným vstupem (multicyklón) [8] 

 

Rotační odlučovače 

V rotačních odlučovačích vzniká odstředivá síla mechanicky rotorem s radiálně 

uspořádanými lopatkami. Část odlučovače (kolo) vykonává rotační pohyb. Rotor je poháněn 

asynchronním elektromotorem v ocelovém pouzdře kruhového průřezu a současně působí 

jako pomocný ventilátor.  Na vstupu plynu do komory odlučovače je tok plynu usměrněn 

a samotné odlučování částic je zvyšováno žaluziemi. Schéma odstředivkového typu rotačního 

odlučovače přináší obr. 6. 

 

Obr. 6:  Odstředivkový typ rotačního odlučovače [9] 

 

3.2.2 Mokré mechanické odlučovače 

Pro odvod částic z odlučovače se využívají kapaliny. Oproti suchým mechanickým 

odlučovačům vykazují mokré mechanické odlučovače vyšší účinnost pro jemné částice, jsou 

vhodné pro lepivé a abrazivní částice, také je lze použít pro vysoké koncentrace částic. 
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Nevýhodou může být velká spotřeba vody a v průběhu odlučování vzniká kal, proto 

potřebujeme kalové hospodářství. Vlivem používání vody hrozí riziko koroze nebo zamrzání. 

Náročnost na obsluhu a údržbu, také u některých typů odlučovačů byla zjištěna vyšší tlaková 

ztráta.  

Sprchové věže 

V principu jde o nástřik skrápěcí tekutiny do protiproudu čištěného plynu. Částice 

prachu se setkává s kapkou skrápěcí kapaliny a je jí smáčena. Aby byly prachové částice 

zachyceny v kapalné fázi, mu dojít k smáčení prachových částic. Dalším využitím sprchových 

věží je ochlazování a vlhčení čištěných plynů nebo také absorpce znečišťujících plynů. 

Schéma sprchové věže přináší obr. 7.  

 

Obr. 7:  Schéma sprchové věže (1 – výstup čistého plynu, 2 – žaluziový odlučovač kapek, 3 – 

rozstřikovač skrápěcí kapaliny, 4 – vstup znečištěného plynu, 5 – předlohová nádrž, 6 – 

cirkulační čerpadlo, 7 – odpouštění koncentrované skrápěcí kapaliny, 8 – přívod čerstvé 

skrápěcí kapaliny) [10] 

Pěnové odlučovače 

Jiným slovem pěnové pračky jsou jedním z nejúčinnějších, a proto patří 

k nejpoužívanějším mokrým mechanickým odlučovačům. Vznik pěnové vrstvy můžeme 

pokládat za podmínku odloučení částice z proudu plynu a tím dosažení vysoké odlučivosti. 

Nejhrubší částice prachu jsou zachycovány ve spodní kuželovité části zařízení. Schéma 

sprchové věže přináší obr. 8. [11] 
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Obr. 8:  Schéma pěnového odlučovače (1 – vstup plynu, 2  - výstup plynu, 3 – vstup skrápěcí 

kapaliny, 4 – výstup skrápěcí kapaliny, 5 – dvě pěnová patra, 6 – žaluziový odlučovač kapek) 

[10] 

Proudové odlučovače (difuzory) 

 Principem je nástřik vypírací kapaliny do proudu čištěného plynu. V proudu dochází 

k rozptýlení kapaliny na jemné kapičky a tím je zvýšena pravděpodobnost styku kapiček 

s prachovými částicemi, což je zároveň i podmínkou jejich odloučení. Velký mezifázový 

povrch je také podmínkou pro intenzivní sdílení tepla a absorpci plynů během odlučování 

prachu. Prachové částice unášené proudem plynu jsou řádově menší než kapky vypírací 

kapaliny po nástřiku do proudového odlučovače. Schéma proudového odlučovače přináší 

obr. 9.  

 

Obr. 9:  Proudový odlučovač Venturi (1 – vstup znečištěného plynu, 2 – trysky pro nástřik 

vypírací kapaliny, 3 – výstup plynu s vypírací kapalinou) [10] 
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 Proudové odlučovače disponují velkou mírou odlučivosti, to je řadí mezi nejúčinnější 

mokré mechanické odlučovače prachu.  

3.2.3 Elektrostatické odlučovače 

 Účinnost elektrických odlučovačů je závislá na době zdržení částice v aktivní zóně 

odlučovače, na velikosti elektrostatické síly, která na částice působí, na velikosti částic a 

náboje, který získávají, na koncentraci prachu a také na měrné usazovací ploše elektrod.  

 Jsou vhodné i pro čištění horkých plynů s teplotami okolo 400 ⁰C a patří 

k nejvýkonnějším odlučovačům prachu. V praxi můžeme tento typ nalézt v suchém provedení 

pro odlučování prachu nebo také v mokrém pro odlučování prachu a kapek mlhy. Jsou méně 

citlivé na abrazivní částice. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, potřeba kvalifikované 

obsluhy, citlivost na změny ve složení prachu. Schematické znázornění elektrostatického 

odlučovače přináší obr. 10. 

 

Obr. 10:  Znázornění elektrostatického odlučovače [6] 

3.2.4 Filtry 

 Pro odlučování lze použít vláknité vrstvy, také zrnité nebo porézní hmoty. Nejčastěji 

se používá textilních filtrů, jejichž účinnost dosahuje téměř 100 %. Tímto se toto zařízení 

stává nejúčinnějším mechanickým odlučovačem prachu vůbec. Částice prochází přes dlouhé 

textilní trubice, na kterých se poté zachycují. Dochází k pravidelnému oklepávání těchto 

trubic a jejich následná doprava do zásobníků. Dalším faktorem ovlivňujícím účinnost jsou 

vlastnosti prachových částic. Schématické znázornění tkaninového filtru přináší obr. 11. [12] 
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Obr. 11: Znázornění tkaninového filtru [6] 

 

Mezi nejstarší používané materiály k výrobě filtrů patří papír a tkané textilie, které se 

ale s příchodem technologie netkaných textilií dostávají do pozadí. 

 Prvotní vliv na rozdělení plynu mezi komory má vzájemné uspořádání přívodu a 

odtahu čištěného plynu, které je nutno volit s ohledem na vestavění filtru do prostoru [13]. 

Zvýšení účinnosti filtru lze dosáhnout především zmenšením průměru vláken, snížením 

pórovitosti. 
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4 IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH VYBRANÝCH ZDROJŮ  

V rámci hutního podniku lze identifikovat zdroje znečištění dle jednotlivých závodů. Na 

obrázku č. 12 vidíme porovnání vybraných dat hutní výroby pro rok ČR a SR v roce 2013 

(leden až prosinec). 

 

 

Obr. 12:  Hutní výroba v ČR a SR pro rok 2013 [14] 

4.1 Aglomerace 

Jedná se o úsek hutního podniku, kde dochází k  metalurgické přípravě vsázky pro 

vysokou pec za účelem dosažení lepšího výkonu celého agregátu. Tato vsázka je tvořena 

kovonosnými materiály, struskotvornými přísadami, palivem a recyklovanými materiály 

s obsahem železa z následných procesů, jakými jsou hrubý prach a kal z čištění 

vysokopecního plynu, válcovenské okuje atd., ke kterým se přidává koksový mour a směs je 

spékána na spékacím pásu a výrobě aglomerátu. Množství použitých prachových odpadů je 

omezeno obsahem škodlivých prvků (např. olovo, zinek a další). Velikost zrna všech složek 

aglomerační vsázky by neměla být menší než 0,5 mm, neboť tato jemná zrna mají ve většině 

případů špatnou smáčivost a zvyšují emise prachu do ovzduší. Na obr. 13 je uvedeno schéma 

hlavních emisních bodů na aglomeraci. [14]  
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Obr. 13:  Schéma aglomeračního zařízení s hlavními emisními body. [15] 

Množství tuhých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší závisí kromě 

technologických faktorů také na způsobu a účinnosti odlučovacího zařízení. Emise do ovzduší 

u jednotlivých provozů aglomeračního zařízení přináší tab. 1. 

Tabulka 1:  Emise do ovzduší u jednotlivých provozů aglomeračního zařízení [15] 

 
Emisní bod Aglomerační činnost 

Prach PM10 

g/t aglomerátu 

1 Míchání a směšování 0,5 - 37,7 5,6 - 18,9 

4 

Sekundární odprášení: 

14,5 - 40 7,7 - 25,1 

 - pásmo přesypání pásu 

 - drcení/prosévání za 

tepla 

 - přesypy dopravníků 

5 Chlazení aglomerátu 14 - 212 1,3 - 42,8 
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 Z pohledu postupů můžeme aglomeraci rozdělit na teplý a studený úsek. Úkolem 

tohoto úseku je zajistit pro vysokopecní závod vykládání výchozích surovin a jejich následné 

drcení, mletí, třídění, skládkování tak, aby byla zajištěna homogenita aglomerační směsi. Před 

samotným spékáním aglomerátu je potřeba provést míchání a směšování surovin. Studený 

úsek znečišťuje životní prostředí většinou jen tuhými prachovými emisemi, které jsou 

lokálního charakteru a představují spíše zdroj zhoršení podmínek pracovního prostředí než 

zdroj znečištění ovzduší. Tyto emise mohou být sníženy prostřednictvím odlučování, jímání a 

zachycování. [16] 

Teplý úsek zahrnuje skladování a dávkování surovin, jejich míchání a předpeletizaci, 

vlastní spékací pás s příslušenstvím (znázorněný na obr. 2), drcení, třídění a chlazení 

vyrobeného aglomerátu. Patří sem i odsávací soustava s čištěním spalin. [16] Tato část 

aglomerace je považována za jeden z největších zdrojů znečišťování životního prostředí při 

výrobě surového železa. Vzniklé spaliny strhávají drobné částečky vsázky a jsou odsávány 

pomocí odprašovacího zařízení do komína (viz obr. 14).  

 

 

Obr. 14:  Schéma čištění filtry na aglomeraci [17] 

 

Prostřednictvím kvantitativní analýzy distribuce velikosti částic prachu 

z aglomeračních pásů bylo zjištěno, že v prachové směsi dominují hlavně dvě složky, a sice 

hrubý prach (s velikostí částic kolem 100 µm) a jemný prach (0,1 – 1 µm), (viz obr. 15). 

Hrubý prach pochází z aglomeračních surovin přicházejících na spékací pás a spodní vrstvy, 

zatímco jemný prach se vytváří po úplném odpaření vody ze směsi. Hrubý prach je možno 

separovat elektrostatickými odlučovači (ESP) a to s vysokou mírou účinnosti. Naproti tomu 

odloučit jemný prach je velmi složité, neboť je tvořen alkáliemi a chloridy olova, které mají 
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vysoký měrný odpor prachu a tvoří tak na elektrodách izolační vrstvu. Přítomnost těchto 

částic v prachu nedovoluje dobře navrženým konvenčním elektrostatickým odlučovačům 

dosáhnout vypouštěných koncentrací prachu pod 100 – 150 mg/Nm
3
. [18] 

  

 

Obr. 15:  Rozdělení velikosti a hmotnosti částic prachu z různých aglomeračních pásů. [18] 

K odstranění těchto jemných částic v prachu se používají tkaninové filtry, nebo dobře 

udržované elektrostatické odlučovače s impulzní diskriminací nebo podobnou pokročilou 

řídicí technikou, díky které je možné dosáhnout průměrných denních hodnot koncentrace 

prachu 50 mg/Nm
3
. Výsledky pro systémy tkaninového filtru přináší tab. 2. 

Tabulka 2:  Výsledky pro systémy tkaninového filtru [15] 

Parametr 
Vstup (surový 

plyn) 
Výstup Jednotky 

Prach 80 -< 500 0,73 - 15 mg/Nm
3
 

SO2 450 -< 800 225 -< 500 mg/Nm
3
 

HCl <60 0,31 - 30 mg/Nm
3
 

HF   0,34 - 1 mg/Nm
3
 

PCDD/F   <0,1 mg/Nm
3
 

PB   0,17 mg/Nm
3
 

Součet Hg, Tl, Cd   0,007 mg/Nm
3
 

Teplota 145 100 °C 
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Při použití pohyblivých elektrod bylo dosaženo průměrných hodnot koncentrace 

prachu pod 50 mg/Nm
3
. Pokud nebyl recyklován do aglomeračního pásma prach z čištění 

vysokopecního plynu odloučený prach ze třetího a čtvrtého pole ESP, je možné dosáhnout 

průměrných denních hodnot množství prachu pod 30 mg/Nm
3
. [18] 

4.2 Výroba koksu 

Hlavním produktem výroby v koksovnách je koks, který je nadále využíván zejména 

pro vysoké pece a také ve slévárnách. 

Koks se vyrábí tzv. pyrolýzou uhlí (nebo též karbonizace, koksování). Při procesu 

karbonizace je teplota spalných plynů 1150 až 1350 ⁰C po dobu 14 až 24 hodin. Jako vedlejší 

produkt při karbonizaci vzniká surový koksárenský plyn, který se nadále zpracovává a je z něj 

získávána další řada produktů, např. čistý technický koksárenský plyn, dehet, benzol, amoniak 

a další. Schéma odprášení koksovny je znázorněno na obr. 16. [17] 

 

 

Obr. 16:  Schéma odprášení koksovny [17] 

 

Koks má ve vysoké peci hned několik funkcí: redukovadlo, palivo, nauhličovadlo, 

nosná kostra. Důležitým parametrem jsou koksovací vlastnosti, kterými se rozumí celková 

schopnost uhlí působit na průběh celého koksovacího pochodu, a tím i na jakost vyráběného 

koksu. Tuto schopnost určují zejména spékavost, plasticita a puchnutí uhlí. Dalšími 

vlastnostmi vsázky ovlivňující jakost vyrobeného koksu jsou vlhkost, zrnitost, hustota, obsah 

popela, stupeň homogenity a rychlost koksování. [19, 20] 
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Rozdělení procesu koksování 

 manipulace s uhlím a příprava 

 bateriové procesy (vsazování uhlí, zahřívání/žhnutí, koksování, vytlačování a následné 

hašení koksu) 

 manipulace s koksem (třídění, skladování, přeprava) 

  jímání a úprava koksárenského plynu a úprava vedlejších produktů 

Mezi hlavní emisní zdroje při výrobě koksu patří manipulace s uhlím a příprava, která 

zahrnuje následující etapy: 

 vyklápění uhlí  

 skládka uhlí  

 přeprava uhlí  

 příprava uhlí  

 zavážení uhelné věže  

 obsazování zavážecích vozů  

Také při operacích v komorách koksárenské baterie, zejména při obsazování a 

zapalování komor, koksování, vytlačování a hašení koksu dochází k produkci emisí. Finální 

fází je drcení a třídění koksu. Menší frakce (koksový mour) je usazována ve spodní části věže 

mokrého hašení, tyto menší frakce jsou nadále využívány na aglomeraci nebo v ocelárnách. 

Větší frakce jsou používány ve vysoké peci nebo jsou prodávány na trhu. Emise z vybraných 

provozů koksovny přináší tab. 3. 

Tabulka 3:  Emise z vybraných provozů koksovny [15] 

Provoz Prach [g.t
-1

] CO[g.t
-1

] SO2[g.t
-1

] H2S[g.t
-1

] NH3[g.t
-1

] 
Benzen 

[mg.t
-1

] 

Vsázení 0,3 – 10 0,1 – 71 0,01 – 1  <0,3 10 - 200 

Koksování:  

Dveře 0,3 – 6 1,5 – 30 0,1 – 1,5 0,02 – 1 0,1 – 1,5 200 - 14000 

Víka 0,2 – 1 1,5 – 9 0,1 – 1 <0,01 0,1 – 0,3 800 - 8000 

Stupačky <0,2 0,003 – 0,3 0,01 – 0,1 <0,01 <0,01 10 - 100 

 

Koksárenský plyn v surovém stavu má poměrně vysokou výhřevnost. Koksovna má 

relativně vysoký počet emisních zdrojů. Tyto emisní zdroje jsou závislé na době koksování a 

utěsnění dveří, vík zavážecích otvorů, stoupaček apod. Důležitá je údržba těchto částí. [12]             
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4.3 Vysokopecní závod 

Vysoká pec je uzavřeným systémem, do kterého se shora zavážejí vsázkové materiály 

pro výrobu surového železa. Vsázku pro vysokou pec tvoří rudná část, struskotvorné přísady a 

palivo a je do pece zavážena pomocí zavážecího systému, který zabraňuje úniku 

vysokopecního plynu.  

Vysokou pec můžeme považovat za protisměrný výměník tepla a látek. Protisměrný 

charakter reakcí zaručuje velmi vysokou efektivitu tohoto vysokopecního procesu. [13] 

Rudnou část vsázky tvoří železné rudy, koncentráty, různé druhy rud (podle 

požadované jakosti železa) a také různé druhy odpadů s obsahem železa. [21] 

Struskotvorné přísady nám zajišťují vznik strusky požadovaného složení a vlastností. 

Jelikož hlušina rud a popel koksu jsou kyselé, přísady jsou vždy zásadité. Jako struskotvorné 

přísady nejčastěji používáme vápenec, dolomitický vápenec a dolomit.  

Palivo, v tomto případě koks, který je v převažující míře. Může být nahrazen i jinými 

palivy, jako například olejem, dehtem, zemním plynem apod., které jsou dmýchány 

výfučnami do vysoké pece v tekutém nebo plynném stavu.  

Při vysokopecním pochodu vznikají emise pevných odpadů: 

 tuhé částice z odlévání 

 prach a kal z úpravy vysokopecního plynu 

 vysokopecní struska 

Vysokopecní plyn 

 Produkce vysokopecního plynu se pohybuje kolem hodnoty 2000 m
3
 na tunu 

vyrobeného surového železa. Obsah prachu na výstupu z pece je cca 30 gramů na 1 m
3
 plynu. 

Odhad celkového množství vysokopecního plynu, které přes sazebnu unikne do atmosféry, 

může být v rozmezí 0,1 až 0,4 % vyrobeného plynu. 

Prach z vysokopecního plynu je ve většině případů zpracováván dvoustupňovým 

procesem. První část je oddělení hrubých částic prachu v cyklonech a následuje druhá část, 

kde je oddělen jemný prach. [16] Schéma odprášení vysoké pece je znázorněno na obr. 17.  
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Obr. 17:  Schéma odprášení úseku vysoké pece [17] 

 

Z důvodu otěru koksu (aglomerátu), hrubý prach obsahuje hlavně uhlík a železo. 

Tento hrubý prach je většinou recyklován na aglomeračním pásu. Toto nemůžeme napsat o 

kalech, jelikož mají větší obsah zinku a olova. Hodnoty vysokopecního plynu před úpravou a 

po dvoustupňové úpravě přináší tab. 4. 

 

Tabulka 4:  Vysokopecní plyn před úpravou a po dvoustupňové úpravě [15] 

Složky 

vysokopecního plynu 

Koncentrace v 

surovém plynu 

Koncentrace v 

upraveném 

plynu 

Jednotka 

Produkce VP plynu 1 - 7 1 - 7 1.10
5
 Nm

3
/h 

Prach  3500 - 30000  1 - 10 mg/Nm
3
 

Uhlovodíky 67 - 250 netýká se mg/Nm
3
 

Sloučeniny kyanidu  0,26 - 1 netýká se mg/Nm
3
 

Čpavek 10 - 40 netýká se mg/Nm
3
 

Oxid uhelnatý 20 - 28 20 - 28 % obj. 

Oxid uhličitý 17 - 25 17 - 25 % obj. 

Vodík 1 - 5 1 - 5 % obj. 

 

        Dalším zdrojem tuhých emisí je odlévárna vysoké pece. Nad žlaby vznikají, při 

vypouštění surového železa a strusky, tepelné vzduchové proudy, které plynné a tuhé emise 

unášejí. U moderních závodů jsou vysokopecní žlaby zakryté, jsou vybaveny odsáváním 

plynů a také odlučováním prachu.  
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5 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ S OHLEDEM NA 

VYUŽITÍ PRO ČR 

Průmyslové podniky v Moravskoslezském kraji v posledních letech investovaly miliardy 

korun do ekologických opatření a emise výrazně snížily. Dle zdroje [22] se společnosti 

ArcelorMittal Ostrava podařilo snížit celkové roční emise prachu na 669 tun, rovněž 

Třinecké železárny snížily své emise prachových částic pod 700 tun ročně, což je snížení cca 

o polovinu ve srovnání s rokem 2003, kdy kraj získal možnost podmínky provozu velkých 

podniků upravovat. Celkové emise jsou ze strany kraje usměrňovány tzv. integrovanými 

povoleními, kterými kraj zpřísňuje i platnou českou legislativu. Příklad snížení množství 

emisí TZL společnosti ArcelorMittal Ostrava za rok 2011 přináší obr. 18. 

 

Obr. 18: Snížení množství emisí TZL společnosti ArcelorMittal Ostrava za rok 2011 [17] 

Toto snížení je způsobeni především instalaci filtrů, např. na aglomeraci Sever je od roku 

2011 nainstalován tkaninový filtr, který sníží emise prachových částic až o 70 %, což 

představuje pokles emisí v aglomeracích o 270 tun. Ten představuje nejlepší dostupnou 

techniku (BAT) a účinně zachytává prachové částice všech velikostí. Tkaninový filtr 

zachycuje prachové částice všech velikostí (PM 1, PM 2,5 a PM 10) se stejnou účinností 

99 %. Oproti dřívějšímu filtru zachytí až o 60 % více oxidu siřičitého a stejné množství 

dioxinů.  
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Pohled na tkaninové filtry na aglomeraci ArcelorMittal Ostrava a.s. ukazuje obr. č. 19. 

Každý ze tří aglomeračních pásů má svůj filtr. 

  

 

Obr. 19:  Pohled na tkaninové filtry na aglomeraci [17] 

Prachové částice se zachycují na speciálních hadicích tohoto tkaninového filtru, jak ukazuje 

obr. č. 20. Tkaninový filtr jich má cca 44 tisíc.  

 

 

Obr. 20:  Speciální hadice tkaninového filtru [7] 
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Tkaninový filtr je využíván i pro odprášení vápenných cest na ocelárně a s instalací se 

počítá také pro provoz nového fluidního kotle pro energetiku, kdy zajistí dokonalé odprášení 

spalin. V rámci projektu odsíření energetiky dojde k dalšímu snížení emisí do ovzduší, pro 

prach z původních 50 mg.Nm
-3

 na max. 30 mg.Nm
-1

. [22] 

Také Třinecké železárny, a.s. realizují opatření ke snížení množství emisí prachu 

v rámci technologií. Nejvýznamnější investicemi do životního prostředí v posledních letech 

jsou odprášení aglomerace, odsíření koksárenského plynu, rekonstrukce odprášení skipových 

jam, odprášení výklopníků a především modernizace koksárenské baterie č. 12. Ukázku 

realizace opatření přináší obr. 21. [23]  

 

Obr. 21: Ukázka realizace opatření [23] 

Mezi další chystaná opatření patří: odprášení uzlů a odprášení spalin na aglomeraci 

č. 2, sekundární odprášení haly KKO, rekonstrukce odsávání odléváren vysokých pecí, 

odprášení rozpalování šrotu, odprášení výklopníků č. 3 a 4, stacionární vysavače prachu, 

snížení fugitivních emisí. 
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6 ZÁVĚR 

Systém výroby surového železa zahrnující vysokou pec, aglomerační a koksárenské 

procesy je jedním z nejdůležitějších faktorů v rámci integrované výroby oceli z hlediska 

spotřeby energie a zatížení životního prostředí. Jako celek tento systém spotřebovává okolo 

60% z celkové spotřeby energie a vytváří téměř 70% emisí CO2 v rámci celého výrobního 

cyklu. Inovace, případně optimalizace výroby surového železa znamená snižování dopadů na 

životní prostředí.   

Vedle energetiky patří významné místo ve snižování emisí CO2 také metalurgii, zejména 

oblasti výroby železa. Vysoká spotřeba koksu ve vysokých pecích je hlavní příčinou toho, že 

z celkové světové spotřeby uhlí téměř 16% připadá na metalurgický průmysl. Velkovýrobní 

vysokopecní agregáty produkují denně jen v České republice několik miliónů m
3
 CO2, což je i 

ve srovnání s energetikou nezanedbatelné.  

Jak již bylo zmíněno, emise škodlivin jsou pod neustálým dohledem příslušných orgánů. 

Integrovaná povolení jsou vydávána od 1. 1. 2003, v současné době má cca 160 zařízení v 

Moravskoslezském vydané platné integrované povolení. V rámci kraje bylo provedeno cca 

1000 řízení o vydání integrovaného povolení nebo jeho změně.  

 Stále větší nároky na životní prostředí vedou ke zpřísňování všech emisních limitů, což 

vede ke zdokonalování prostředků dodržujících tyto limity. Dochází k technickému rozvoji a 

komplexnímu zlepšování všech parametrů těchto zařízení, přesněji zvyšování filtrační 

účinnosti, vylepšení provozní spolehlivosti a snížení nákladů na jejich provoz. Shrneme-li 

všechny výše zmíněné způsoby odprášení, tak nejlepším dostupným zařízením pro odprášení 

je tkaninový filtr. Dochází k vývoji filtračních materiálů s využitím například 

nanotechnologií.  
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