
 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 

Abstrakt: 

 

 Tato diplomová práce se zaměřuje na technicko-ekonomický rozbor procesu 

odvodňování kalů z hutní prvovýroby ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. s cílem 

posouzení ekonomiky provozování systému odvodňování vysokopecních a ocelárenských 

kalů. Úkolem této práce je zmapovat stávající stav odvodňování vysokopecních a 

ocelárenských kalů, stanovení nejvýhodnější varianty na základě porovnání provozních a 

investičních nákladů a ekonomické posouzení použitých flokulantů s cílem nalezení úspor 

provozních nákladů na základě provedení provozních testů 

 

Klíčová slova: vysokopecní a ocelárenské kaly; odstředivka; kalolis; kalové pole; 

flokulant 

 

 

Abstract: 
 
 

This thesis focuses on technical and economic analysis of the sludge dewatering 

process of metallurgical primary production in ArcelorMittal Ostrava a. s. with the aim of 

assessing the economy of operation of blast furnace and steelmaking dewatering sludge 

system. The goal of this Thesis is to describe the current state of the blast furnace and 

steelmaking dewatering sludge, to determine the best options based on a comparison of 

operating and investment costs and economic appraisal of used flocculants in order to find 

savings in operating costs based on the implementation of operational tests. 
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1. Úvod 

 

 Každé podnikové rozhodnutí, které je ekonomického charakteru, vždy spočívá 

 ve srovnání přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků na něj vynaložených. 

Pro tyto vynaložené prostředky používáme termín náklady a ty hrají zcela klíčovou roli 

pro každou firmu. Snaha snižovat náklady je vždy jedním z hlavních úkolů každé 

ekonomické jednotky.  

 Tato diplomová práce se zaměřuje na technicko-ekonomický rozbor procesu 

odvodňování kalů z hutní prvovýroby ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. s cílem 

posouzení ekonomiky provozování systému odvodňování vysokopecních a ocelárenských 

kalů. Úkolem této práce je zmapovat stávající stav a navrhnout možnosti jeho vylepšení 

a nalezení úspor provozních nákladů. 

 

 Diplomová práce je rozdělena na dvě oblasti. První část (technická) 

je zaměřena na zmapování současného stavu odvodňování vysokopecních a ocelárenských 

kalů. Druhá část (ekonomická) je zaměřena na ekonomické posouzení rozdílných způsobů 

odvodňování kalů s cílem stanovit nejvýhodnější variantu na základě porovnání 

provozních a investičních nákladů. Druhá část se současně zaměřuje 

na ekonomické posouzení použitých flokulantů s cílem nalezení úspor provozních nákladů 

na základě provedení provozních testů. 
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2. Charakteristika společnosti  ArcelorMittal Ostrava a.s. 

2.1. Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří k největšímu hutnímu komplexu v České republice 

 a do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby 

 je 3 miliony tun oceli a kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky 

 do více než 40 zemí světa. [2] Zaujímá vedoucí postavení na všech hlavních trzích s ocelí: 

ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu, v sektoru obalové oceli a oceli pro výrobu 

domácích spotřebičů. Vlastní významné zdroje surovin a výkonné distribuční sítě. 

Je jedním z pěti největších producentů železné rudy a koksovatelného uhlí. [1] 

Rozhodujícím předmětem podnikání společnosti je především výroba a zpracování 

surového železa, oceli a hutní druhovýroba. Strojírenská výroba produkuje z největší části 

důlní výztuže a silniční svodidla. Majoritním vlastníkem k 31. 12. 2014 je ArcelorMittal 

Holding AG (100 %). [4] 

Výroční zpráva ArcelorMittal Ostrava a.s. obsahuje informace nejen pro majitele, 

ale i pro obchodní partnery, potencionální investory, finanční ústavy a zákazníky. 

Informuje o majetkové a finanční situaci společnosti. Její součástí je „Rozvaha“, 

která zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného, nehmotného, 

dlouhodobého finančního a oběžného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) 

vždy k určitému datu, a to konkrétně k 31. 12. 2014.[25] Společnost v období od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014 vytvořila zisk před zdaněním ve výši 2 109 mil. Kč. Celkový výsledek 

hospodaření představuje zisk ve výši 1 728 mil. Kč. Celkové tržby společnosti za prodej 

vlastních výrobků a služeb činily 29 253 mil. Kč a přidaná hodnota činila 3 493 mil. Kč. 

K 31. 12. 2014 vykazovala společnost aktiva celkem ve výši 56 841 mil. Kč netto. 

Hodnota stálých aktiv činí 29 665 mil. Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 10 316 mil. 

Kč a dlouhodobý finanční majetek 18 861 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu činila 

47 385 mil. Kč. Společnost k 31. 12. 2014 neevidovala žádné bankovní úvěry. 

 V roce 2014 byly realizovány investice v celkové výši 1 442 mil. Kč, z toho 

do projektů zlepšení životního prostředí investovala společnost 55 mil. Kč, do obnovy 

zařízení 142 mil. Kč a 194 mil. Kč do zvýšení bezpečnosti. Největším investičním 
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projektem v roce 2014 byla modernizace kontilití č. 1 ve výši 840 mil. Kč. Tato investice 

umožní zvýšit kvalitu oceli a zvětšit rozměr kruhových sochorů. [4] 

 

2.2. Předpokládaný vývoj a strategie společnosti v roce 2015 

 

V roce 2015 se společnost zaměří zejména na projekty týkajících se optimalizace 

 a zlepšování výroby. Největším a nejdůležitější cílem společnosti je pak další rozvoj 

bezpečnosti výrobních provozů s ohledem na vlastní i externí zaměstnance. Další zlepšení 

je zaměřeno na stav výroby na hotovních válcovacích tratích a je charakterizováno 

maximální flexibilitou agregátů. Lze to dokladovat operativním řízením výrobních 

programů podle aktuálních poptávek. Neustálou snahou společnosti je pružně reagovat 

na požadavky měnícího se trhu a využívat vysoké flexibility výrobních zařízení s cílem 

zajistit konkurenceschopné náklady výroby. 

S ohledem na vývoj trhu s ocelovými výrobky, který je velice nestabilní, budou 

se i nadále snahy společnosti zaměřovat na zefektivnění poskytovaných služeb prodeje 

a marketingu a na dlouhodobé udržení dobrých obchodních vztahů. Prioritou zůstává 

rychlá reakce výroby na požadavky zákazníků a co možná největší zkrácení doby mezi 

přijetím zakázky a její realizací. I nadále je důležité se soustředit na procesy optimalizace 

nákladů v oblasti nákupu strategických surovin. Dále bude společnost pokračovat ve své 

reorganizaci řízení s cílem zefektivňování procesu výroby, které mají zajistit stabilní 

provoz klíčových výrobních technologií a jejich optimalizace. Velký důraz je kladen 

na udržení dobrého technického stavu výrobních zařízení, protože ta jsou nezbytnou 

podmínkou pro zajištění reprodukovatelnosti jakostní výroby. Nadále zůstává hlavním 

cílem zabezpečit výrobu v jejím požadovaném rozsahu a jakostní kvalitě. [4] 

 

Dlouhodobou strategií společnosti je realizovat opatření související s hlavní činností 

podnikání, která přímo souvisí s výrobou oceli a ocelových výrobků. Nedílnou součástí 

této dlouhodobé strategie je i problematika zpracování kalů, která je součástí této 

diplomové práce.  
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2.3. Popis činností stěžejních závodů společností ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Činnost jednotlivých závodů společnosti spočívá ve vytváření nových užitných 

hodnot v oblasti hutní výroby, která nemůže probíhat náhodně, ale musí být řízena 

v prostoru, čase a za určitých hospodářských a technických podmínek. [16] K zajištění 

a dosažení cílů podniku je důležité zkoordinovat celou řadu činností a to hlavně s ohledem 

na dosahování maximální produktivity práce, kterou v maximální míře zajišťuje 

organizační struktura podniku (viz Obr. 1). [11] 

 

Vnitropodnikové řízení je řízení vnitřní dělby práce ve společnosti. Zde platí, 

že podnikový výkon by měl dosahovat vyšších hodnot než výkon konkurence a tím získat 

hlavní konkurenční výhodu. Vnitropodnikové řízení nelze ztotožňovat s operativním 

plánováním. Vazby jsou přesto těsné a vzájemně se oba systémy podmiňují. 

Vnitropodnikové řízení vytváří strukturu jednotlivých útvarů a tím 

i požadavky kladené na strukturu operativního plánování. [32] Typickým příkladem 

 je struktura výrobního úseku, tj. konkrétní členění podniku na závody (viz Obr. 1.), 

 a to na Závod 10 – Koksovna, Závod 12 – Vysoké pece, Závod 13 – Ocelárna, Závod 14 – 

Válcovny, Závod 3 – Údržba, Závod 5 – Doprava a Závod 6 – Investice, dále na provozy, 

dílny a pracoviště.[10] 

 

Obr. 1 Organizační schéma společnosti [3] 
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 Z hlediska provozu jsou pro potřeby této diplomové práce, zpracování kalů, 

stěžejními Závod 12 – Vysoké pece a Závod 13 – Ocelárna a následně provoz 124 Hutní 

energetika, která následně zpracovává kaly vznikající v uvedených závodech. 

 

1.3.1.  Závod 12 – Vysoké pece 

 

Závod 12 je tvořen třemi výrobními provozy a odbornými útvary, které zabezpečují 

technickou stránku výroby a řízení, a také kontrolu jakosti.  

 

Provoz Aglomerace zabezpečuje přípravu vysokopecní vsázky a to transportem 

a skladováním surovin (vykládku zajišťuje závod 5 na výklopnících patřících závodu 12). 

Hlavním úkolem tohoto provozu je úprava jemných rud a koncentrátů aglomerováním tak, 

aby průsadou aglomerátu do vysoké pece bylo dosaženo ekonomicky žádoucích parametrů 

výroby surového železa. Výroba aglomerátu probíhá ve dvou samostatných spékárnách 

(aglomerace Sever a Jih) na celkem pěti spékacích pásech (3+2). Na spékárnách jsou 

instalovány účinné filtry jak k čištění plynných zplodin spékacího procesu, tak k čištění 

vzdušiny z odprášení dopravních cest a třídících uzlů, až po uskladnění aglomerátu 

v zásobnících rudného mostu vysokých pecí.  

Provoz Vysoké pece má k produkci nízkosírnatého ocelárenského surového železa, 

které nevyžaduje mimopecní odsíření, čtyři vysoké pece. Tyto výrobní jednotky svou 

kapacitou zabezpečují potřebu oceláren ArcelorMittal a společnosti EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL. V případě přebytku kapacity je dále vyráběn plný sortiment slévárenských želez 

dle ČSN EN 10001. Struska z vysokých pecí je zpracovávána na výrobky granulát 

a struskové kamenivo. Granulát je prodáván externím odběratelům, zejména cementárnám, 

uplatnění výrobků struskového kameniva má široké možnosti v průmyslovém, dopravním 

i komunálním stavitelství. 

V průběhu vysokopecního procesu ve vysoké peci dochází k redukci surového 

železa z vsázky za současného vzniku vysokopecní strusky a vysokopecního plynu. Surové 

železo se v průběhu odpichů vysoké pece vypouští do pojízdných mísičů, vzorkuje, váží 

a odesílá odběrateli. Vysokopecní struska se v průběhu odpichu vypouští do speciálních 

železničních vozů (kolib) a transportuje do prostoru struskového hospodářství (umístěného 

mimo hlavní areál AMO – na haldě) k dalšímu zpracování na granulát a kamenivo. 
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Vysokopecní plyn se chladí a čistí na plynočistírně a expeduje do podnikové plynové sítě 

k dalšímu využití.  

 

V rámci Závodu 12 - Vysoké pece vznikají tzv. vysokopecní kaly, které se dále 

zpracovávají v provozu Hutní energetika společně s ocelárenskými kaly, jak je dále 

uvedeno v následujících kapitolách 1.3.2 a 1.3.3. 

 

1.3.2.  Závod 13 – Ocelárna 

 

Ocelárna je největším výrobcem oceli v naší republice s roční výrobní kapacitou 

3,6 mil. tun. Tekutá ocel se zde vyrábí ve čtyřech tandemových pecích s obsahem vsázky 

cca 230 tun kyslíkovým technologickým procesem.  

 

Tandemové pece jsou dvounístějové sklopné výrobní agregáty pracující bez dalšího 

přívodu paliva, které využívají k tavení chemického a fyzikálního tepla plynů, vznikajících 

při zkujňování surového železa kyslíkem. Kyslík je do nístěje, v níž se dohotovuje tavba, 

dmýchán vodou chlazenými zkujňovacími tryskami, umístěnými v čelech pecí. 

Po dosažení požadovaného chemického složení roztaveného kovu je tavba odpíchnuta 

do předehřáté licí pánve. Pánev s roztaveným kovem je převezena k další úpravě 

tzv. sekundární metalurgií na pánvovou pec. 

Každá tandemová pec má své odprášení, v němž jsou spaliny čištěny mokrým 

způsobem, tzv. primární odprášení. Kromě toho je výrobní hala ocelárny vybavena 

odlučovacím zařízením, jehož úkolem je odsát zplodiny unikající v průběhu tavby 

z tandemové pece do prostoru haly a odprášit je v mokrém elektrickém odlučovači, 

tzv. sekundárním odprášením. Vzdušina je pak odváděna z primárního i sekundárního 

odprášení z každé tandemové pece do společného komínu o výšce 85 m. 

Příprava tekuté oceli vyrobené v tandemových pecích pro další zpracování 

 na zařízení plynulého odlévání se uskutečňuje v pánvových pecích. Jde zde o úpravu 

chemického složení oceli přídavkem struskotvorných a legujících přísad, její chemickou 

a teplotní homogenizaci, která se provádí spodním dmýcháním inertního plynu (argonem) 

včetně ohřevu střídavým elektrickým obloukem na požadovanou licí teplotu. 
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U každé pánvové pece jsou zplodiny vznikající pod víkem odsávány a následně 

čištěny v tkaninovém hadicovém filtru a odvedeny do komína. Odsáváno je rovněž 

zavážení přísad. Takto zachycený prach je vynášen pomocí šnekového dopravníku přes 

rotační  podavač  do uzavřeného kontejneru.  

Po úpravě tekuté oceli v pánvové peci je licí pánev s tekutým kovem přemístěna 

k odlití na zařízení plynulého odlévání (dále jen ZPO). Princip plynulého odlévání spočívá 

v možnosti nepřetržitého odlévání, tj. bez přerušení více taveb za sebou. V závodě ocelárny 

jsou provozována tři tzv. oblouková ZPO označena ZPO č. 1, 2 a 3. Z toho jsou dvě 

sochorová ZPO, jejich výstupem jsou plynule lité předlitky formátu čtvercového 

a kruhového, určené pro další zpracování válcováním na dlouhé výrobky a trubky, a jedno 

bramové ZPO, jeho výstupem jsou plynulé lité předlitky formátu obdélníkového, určené 

k dalšímu zpracování válcováním na ploché – pásové výrobky. 

Mimopecní zpracování oceli pro ZPO č. 1 je doplněno vakuovacím zařízením 

umožňujícím dosažení nízkých obsahů plynů (hlavně dusíku a vodíku) v tekuté oceli 

 a současně i k odsíření taveniny. Celý proces probíhá v uzavřené nádobě tzv. kesonu, 

do které je pomocí jeřábu vložená licí pánev s tekutou ocelí zpracovanou na pánvové peci. 

Odlučovací zařízení se skládá z podtlakového cyklonu, který slouží pro oddělení 

hrubých nečistot z odsávané vzdušiny a tkaninového filtru pro oddělení jemných nečistot. 

Vzdušina je následně odvedena do komína. Odsun prachu zachycený filtračním zařízením 

je realizován do uzavřeného kontejneru.  

Při výrobě v tandemových pecích dochází ke vzniku spalin, které obsahují velké 

množství prachových částic. Na prachových částicích se kondenzuje značný podíl těžkých 

kovů, které jsou těkavé a uvolňují se z ocelárenské vsázky během zkujňovacího pochodu 

a jsou s nimi unášeny v odcházejících plynech.  Při následném mokrém čistění spalin 

 vznikají tzv. ocelárenské kaly. [12] 

Vzniklý ocelárenský kal z odprášení tandemových pecí se dělí na tzv. hrubozrnný 

a jemnozrnný kal. 

 Hrubozrnný kal z kalových nádob, tzv. popelníků tandemových pecí, je klopen 

do násypek klopiště, odkud se vypouští do speciálně upravených nákladních vozů 

a je jako nebezpečný odpad předáván oprávněné externí firmě k dalšímu zpracování. 

Roční produkce hrubozrnného kalu činí cca 3 900 tun. 
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 Jemnozrnný kal je zpracováván na odstředivkách FLOTTWEG, které se nacházejí 

v závodě 12 – Vysoké pece, a výstupem je certifikovaný výrobek rekultivační směs, 

která je předávána externí firmě k dalšímu využití. Roční produkce jemnozrnného 

kalu činí cca 31 200 tun. 

 

Odprašky z pánvových pecí a vakuovacího zařízení jsou shromažďovány 

v uzavřených kontejnerech a předávány jako nebezpečný odpad oprávněné externí firmě 

k dalšímu zpracování. Roční produkce činí cca 1200 tun. 

Okuje z hydrocyklonů ZPO jsou předávány na závod 12 – Vysoké pece, kde jsou 

využívány v aglomeraci. 

 Nedílnou součástí výrobního řetězce ArcelorMittal Ostrava (dále jen AMO) jsou 

dceřiné společnosti. Jedná se o ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. zajišťující 

výrobu válcovaných bezešvých trubek, jakož i trubek svařovaných ve šroubovici, 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. zajištující výrobu tepelné energie, ArcelorMittal 

Engineering Products Ostrava s.r.o., jejím předmětem činnosti je slévárenství, 

strojírenská výroba, opravy elektromotorů a výroba speciálních náhradních dílů, 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., která se zabývá výrobou 

a dělení plochých a dlouhých výrobků za studena. Vyrábí převážně důlní výztuže a silniční 

svodidla. [4] 

 Pro velké společnosti je neúnosné jak finančně, tak personálně zajistit všechny 

činnosti související s výrobou, provozem, údržbou a vývojem vlastními silami. Snaží  

se proto některé činnosti vyčlenit a přenést na externí dodavatele. Musí ale sledovat, 

aby nedošlo k nežádoucí závislosti na těchto dodavatelích, a přesto byly splněny podmínky 

ekonomické efektivnosti vlastní výroby nebo nákupu. Důvody lze rozdělit do následujících 

čtyř oblastí: 

1. získání konkurenční výhody z dlouhodobého hlediska, 

2. uvolnění „rukou“ pro zdokonalení v tradičních činnostech firmy, 

3. zvýšení výnosů či snížení nákladů, 

4. zjednodušení řídících vztahů v rámci firmy a zeštíhlení výroby. 
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Rozhodující stále zůstává základní myšlenka konkurenční strategie, a to minimalizace 

nákladů a zvyšování diference produktu. Neustále však roste požadavek na zvyšování 

dodavatelského servisu, což poskytuje právě časová a věcná synchronizace výkonů všech 

účastníků. [31] 

 

1.3.3. Provoz Hutní energetika 

 

Hutní energetika, pro předmět této diplomové práce je stěžejním provozem, zajišťuje 

procesy související s nakládáním vysokopecních a ocelárenských kalů (Závody 12 a 13), 

provozování odkališť a odpadového hospodářství.  

Veškeré činnosti spojené s touto prací probíhají na provoze 124 – Hutní energetika, 

který je jedním ze tří provozů závodu 12 – Vysoké pece. Tento provoz je rozdělen na dva 

hlavní úseky, plyn a voda. 

Úsek plynu pak zajišťuje výrobu, úpravu, rozvod a distribuci topných a technických 

plynů a dodávku kapalných paliv pro spalování ve vysokých pecích. 

Úsek vody má za úkol úpravu, rozvod a čištění vod, provozování čerpacích stanic 

 a vodních hospodářství všech výrobních závodů ArcelorMittal Ostrava a.s. kromě 

Koksovny. Dále provozuje tři čistírny odpadních vod a Úpravnu užitkové vody.  

Jedním z úkolů odpadového hospodářství je odvodnění kalů a snížení jeho objemu. 

Tím se výrazně snižují náklady na předání odvodněných kalů externí firmě pro následné 

využití či zneškodnění. [23] Tato diplomová práce bude zaměřena na problematiku 

odvodnění vysokopecních a ocelárenských kalů.    
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3. Technická část - teoretický úvod - Odvodňování vysokopecních 

 a ocelárenských kalů 

 

 V předchozí kapitole bylo uvedeno, kde kaly vznikají a kde se zpracovávají 

(Vysoké pece, Ocelárna a provoz Hutní energetika). Nyní bude vysvětleno, co je to kal 

a z čeho se skládá. Následně jak se kal zpracovává – zahušťuje, a poté odvodňuje, ať již 

přirozeně na kalových polích, nebo strojově na odstředivkách a kalolisech při využití 

flokulantů. 

 

3.1. Kaly a jejich složení 

 

Hutní průmysl, reprezentovaný zejména výrobou železa a oceli, produkuje značné 

množství znečišťující látek. Znečišťující látky jsou hmotné látky, které nepříznivým 

způsobem ovlivňují životní prostředí a jsou produkovány při vlastní výrobě železa 

ve vysokých pecích a při výrobě oceli v pecích tandemových. [7] Takto vzniklé emise, 

látky znečišťující ovzduší, jsou tvořeny plyny, popílkem, prachem a jsou součástí 

vysokopecního a ocelárenského plynu. Vysokopecní i ocelárenský plyn prochází 

několikastupňovým čištěním. Čistí se nejprve za sucha, kdy vznikají vysokopecní 

 a ocelárenské odprašky, a pak za mokra, kde vznikají vysokopecní a ocelárenské kaly. 

Při hrubém čistění se využívá gravitační a odstředivé síly, při jemném čistění se pak 

využívá smáčivých účinků vody. [27] 

 

 Rozdíl mezi vysokopecním a ocelárenským kalem je v chemickém složení (viz 

 Tab. 1) a ve velikosti částic. Vysokopecní kal je tvořen částicemi o velikosti 0,8 – 400 µm 

a obsahuje v průměru 34 – 39 hmot. % železa a až 30 hmot. % vody. Ocelárenské kaly,  

jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3.2, se dělí na hrubozrnné a jemnozrnné kaly a obsahují 

kolem 60 – 80 hmot. % železa. Hrubozrnné kaly jsou tvořeny rozhodujícím podílem částic 

z intervalu 0,1 – 0,5 mm a jemnozrnné konvektorové kaly jsou prstovitého charakteru 

s rozhodujícím podílem frakce do 0,1 mm.  
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Tab. 1 Průměrné složení vybraných prvků ve vysokopecních a ocelárenských kalech [28] 

Druh odpadu [v hmot. %] železo celkem Síra Zinek Olovo Mangan 

Vysokopecní kaly 34 - 39 0,282 0,053 0,011 0,45 

Ocelárenské kaly jemné 61,6 0,13 0,73 0,15 1,3 

Ocelárenské kaly hrubé 75,4 0,093 0,15 0,028 0,91 

  

Z přehledu chemického složení vysokopecního kalu je zřejmé, že obsahuje 

nezanedbatelné množství síry, zinku a olova. Vysokým množstvím zinku a olova se řadí 

mezi nebezpečné odpady. Vysokopecní kaly se z části používají zpět do vysokopecní 

vsázky. Ocelárenské kaly z důvodu vysokých podílů neželezných kovů jsou jako součást 

vysokopecní vsázky nepoužitelné. [28]  

3.2. Zahušťování kalů 

 

Základním požadavkem v technologickém zpracování a likvidace kalu je jeho 

zahuštění a následné odvodnění. Kaly mohou být zahušťovány pomocí gravitačních 

nebo mechanických způsobů, čímž se podstatně snižuje objem kalů. [20] Gravitační 

zahušťování, které probíhá v kalovém prostoru usazovací nádrže (viz Obr. 2), je velmi 

efektivní pro primární kaly a zahuštění dosahuje hodnoty obsahu sušiny kolem 4 % - 6 %. 

Usazovací nádrž je obvykle kruhového tvaru s přívodem suspenze do jejího středu. 

Zahuštěný kal je odtahován z jejího dna a kalová voda je vrácena před usazovací nádrž. 

Zahušťováním kalu před dalším zpracováním snižujeme náklady při jeho dalším 

zpracování a nakládání s ním. 

 

Obr. 2 Schéma gravitační zahušťovací nádrže [18] 
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Po gravitačním zahušťování může ještě následovat zahušťování strojní, 

 kde se nejčastěji používají zahušťovací odstředivky nebo sítopásové lisy. Při strojním 

zahuštění kalů dosahujeme obsahu sušiny okolo 5 % - 7 %.  

 

3.3. Odvodňování kalů 

 

 Při odvodňování kalů dochází ke zmenšení jeho objemu a tím ke zmenšení nároků 

na transport a zpracovatelské technologie pro využití kalů a jeho likvidaci. Opět to vede 

ke značným úsporám na zpracování, využití a likvidaci kalů. 

- Přirozené odvodňování kalů – patří k jednoduchým, ale v dnešní době 

 již zastaralým technologiím z důvodu velkého požadavku na plochu, kterou 

zabírají, možnosti kontaminace podzemních vod, časové a investiční náročnosti. 

Pro přirozené odvodňování se používají tzv. kalová pole. Kalové pole 

je otevřená mělká nádrž s betonovým dnem s drenážní vrstvou. 

 

- Strojní odvodnění – je účinnější a rychlejší než přirozené odvodňování. Používají 

se k tomuto účelu nejčastěji odstředivky, kalolisy a lisy různých konstrukcí aj. [18] 

 

3.2.1. Odstředivky 

 

 Nejčastěji používaným typem odstředivek jsou dekantační odstředivky, které 

umožňují dosáhnout co nejvyššího možného výkonu při co nejnižší energetické spotřebě 

a prostorových požadavcích. Kal se přivádí do rotujícího bubnu a vlivem odstředivé síly 

dochází k sedimentaci pevných částí na vnitřním povrchu odstředivky v závislosti na počtu 

otáček. Takto usazené částice jsou vynášecím šnekem vtlačovány do kuželové části 

odstředivky, tzv. suché zóny, kde dochází k jejich zahuštění, a následně jsou pak 

z odstředivky vynášeny jako pevná fáze. Odstředivka i vynášecí šnek se otáčejí stejným 

směrem. [20] Výsledné zahuštění je přímo závislé na počtu otáček odstředivky 

i vynášecího šneku. Proti směru pohybu pevné fáze odtéká přes nastavitelnou přetokovou 

desku tekutá fáze, která je tvořena směsí vody a maziv (viz Obr. 3). Tekutou fázi lze 
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pomocí rozdělovače rozdělit na vodu a emulzní zbytky maziv. Tento typ odstředivky 

se používá i při odvodňování vysokopecních a ocelárenských kalů ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., jak je uvedeno v kapitole 3. 3. [18] 

 

 

Obr. 3 Schéma odstředivky [18] 

Popis odstředivky: 1. přívod suspenze, 2. vnější buben, 3. dopravní šnek, 4. převodovka, 

5. výstup kapaliny, 6. výstup sedimentu, 7. motor 

 

3.2.2. Kalolisy 

 

 Kalolisy se používají při odvodnění těžce odvodnitelných kalů. Zaměříme se na dva 

typy, a to komorové a membránové kalolisy, které dosahují až dvojnásobného výkonu než 

komorové kalolisy. Výhodou komorových kalolisů je jednoduchá konstrukce, dlouhá 

životnost a vysoká spolehlivost. Odvodňování probíhá v prostoru vytvořeném filtračními 

deskami s drenáží pro sběr a odvod kalové vody. Filtrační komory se po naplnění 

středovým nátokem stlačí vzájemným přisunutím dvou sousedních filtračních desek 

s drenážním systémem, které odvedou kalovou vodu přes filtrační tkaninu po povrchu 

desek a dále vrtanými kanálky uvnitř desky ven z kalolisu (viz Obr. 4). 
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Obr. 4 Graf průběhu filtrace komorového kalolisu [9] 

 Přínosy membránových kalolisů jsou ve zkrácení filtračního cyklu, přizpůsobení 

rozdílným koncentracím kalu a řízeným přítlakem membrán je neustále zajištěn průtok 

promývací kapaliny přes koláč, čímž je dosaženo požadované čistoty. Membrána slouží 

k dotlačení nafiltrované vrstvy a tím dosažení vyšší sušiny (viz Obr. 5). Jako tlakové 

médium se nejčastěji používá voda nebo vzduch. [9], [33] 

 

 

Obr. 5 Graf průběhu filtrace membránového kalolisu [9] 
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3.2.3. Použití flokulantů 

 

 Použitím flokulantu v průběhu čistícího postupu se dosáhne výrazného zlepšení 

sedimentačních a filtračních vlastností kalu a dochází ke zvýšení koncentrace sušiny. [26] 

Výběr flokulantů se musí provést podle řady kritérií vždy pro každý konkrétní kal. 

Odvodněním kalu se dosahuje jeho lepší manipulovatelnosti a značné úspory nákladů 

na jeho likvidaci. Platí se totiž externí firmě za hmotnost zlikvidovaného kalu a voda 

je poměrně těžká. Flokulant se dávkuje před strojním odvodněním kalu 

a slouží k vytvoření vloček a  jejich zárodků, napomáhá tomu promíchávání a proudění 

vody v aktivačních nádržích. [13] 
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4. Charakteristika problematiky ve společnosti AMO – zmapování 

současného stavu 

 

V rámci zmapování současného stavu problematiky odvodnění vysokopecních 

a ocelárenských kalů ve společnosti ArcelorMittal Ostrava (dále jen AMO) jsou detailně 

popsány technologické procesy, počínaje čerpací stanicí, dále kruhovými usazovacími 

nádržemi – dorry, zahušťovacími nádržemi a následně úpravou kalů 

na odstředivkách a kalolisech.   

 

4.1. Technologický postup čerpací stanice  

 

 Odvodňování vysokopecních a ocelárenských kalů ve společnosti AMO 

(ArcelorMittal Ostrava dále jen AMO) se provádí na čerpací stanici (dále jen ČS) 

pro závod 12 – Vysoké pece a závod 13 – Ocelárna. 

 Čerpací stanice pro tyto dva závody tvoří tři hlavní samostatné okruhy – 

vysokopecní, ocelárenský a tzv. okruh čistírenský, do kterého patří čistírna vysokopecního 

plynu, odprášení spalin tandemových pecí a prostor haly ocelárny. Tento okruh zahrnuje 

zařízení pro dávkování chemikálií pro zajištění požadované kvality dodávané vody 

a zlepšení funkce čištění vratných kalových vod a systém technologických zařízení 

pro zachycení a zahuštění vysokopecních a ocelárenských kalů. Dále zajišťuje dodávky 

vody pro čistírnu vysokopecního plynu závodu vysokých pecí a čistění spalin odcházející 

z tandemových pecí a prostoru haly závodu 13 – Ocelárna. 

  Čistírenský okruh je rozdělen do dvou samostatných okruhů navzájem 

propojených na straně sacích jímek cirkulačních čerpadel a čerpadel vody na chladicí věže. 

Jeho nedílnou součástí jsou usazovací nádrže, tzv. dorry (viz obr. 2) a kalová koncovka, 

které společně zajišťují čistění vratných kalových vod z jednotlivých uvedených zařízení, 

předzahuštění odsazených prachových podílů a jejich finální odvodnění na požadované 

hodnoty sušiny. 
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Okruh čistění vysokopecního plynu  

 Chladící voda cirkulačního okruhu pro chlazení a čistění vysokopecního plynu 

 je dopravována na čistírnu plynu dvěma potrubími DN 700, která jsou navzájem 

propojena. Vratná voda z čistírny plynu, která obsahuje vysokopecní kaly, je svedena 

do jímky u čistírny plynu a odtud je žlaby odvedena směrem do systému usazovacích 

nádrží (dorrů) a čistírenských jímek. Ztráty v systému jsou doplňovány provozní přídavnou 

vodou. 

 

Okruh odprášení ocelářských pecí 

 

 Voda pro odprašovací zařízení ocelářských tandemových pecí je dopravována třemi 

potrubími DN 400, která jsou navzájem propojena s výtlačnými řady pro čistírnu plynu, 

takže je možno přímo zásobovat odprašovací zařízení ocelárny cirkulační vodou. Vratná 

voda ze všech odprašovacích zařízení, která obsahuje ocelárenské kaly, je dopravována 

potrubím do předusazovacích nádrží pro zachycení hrubých podílů a pak dále do 

usazovacích nádrží (dorrů). 

 

Čištěná voda z jednotlivých závodů natéká do tohoto hospodářství odděleně. 

Základní sedimentace probíhá v kruhových usazovacích nádržích (dorrech). 

Sedimentovaný kal z dorrů je přečerpáván do tzv. zahušťovacích nádrží. Nádrže slouží 

pro uskladnění a zahuštění kalu před vstupem na finální odvodnění kalové hydrosměsi 

na horizontálních odstředivkách Flottweg. Odvodněný kal je dopraven dopravníky 

do přepravních kontejnerů, zvážen a odvážen mimo prostor ČS. Fugát (odstředěná voda) 

je odváděn zpět do nátoku před dorry.  

 Technologický proces mokrého čištění plynu z vysokých a ocelárenských pecí 

způsobuje při každém průchodu oběhové vody technologickým zařízením výraznou změnu 

kvality vody používané pro tyto účely. Proto je nutné kontinuálně provádět úpravu 

oběhové vody, a to čištění, chlazení a dávkování chemikálií, pro její možné opětovné 

použití v technologickém procesu hutní prvovýroby. Především se jedná o trvalý vnos 

kyselých a ve vodě rozpustných složek plynu, dále pak k zachycení velkého množství 

pevných nerozpustných prachových podílů. Následkem toho dochází k intenzivní korozi 
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veškerého zařízení vlivem snížení hodnoty pH a dále k zanášení odprašovacího zařízení 

tvrdými inkrusty a měkkými úsadami kalu.  

Pro zajištění jakostních parametrů vody čistírenského okruhu, přijatelných 

pro spolehlivý provoz veškerého technologického zařízení, je nutno do tohoto okruhu 

dávkovat následující chemické prostředky:  

- uhličitan sodný: je chemikálie určená pro úpravu pH. Hodnota pH vody 

 v stanoveném rozmezí zajišťuje potlačení korozní agresivity vody a dále řízené 

srážení zinku obsaženého v rozpuštěné formě ve vodě čistírenského okruhu.  

- polymerní organický flokulant, jehož funkce spočívá ve vytvoření rychleji 

sedimentujících částic a tím zvýšení účinnosti odstranění nerozpuštěných částic 

pro zlepšení sedimentace nerozpuštěných látek.  

- stabilizátor určený k potlačení tvorby tvrdých inkrustů fluoridu vápenatého 

 na technologickém zařízení.  

Dávkovací trasy flokulantu jsou celkem dvě, jedna před ocelárenskými dorry a jedna 

před vysokopecními dorry, která se v prostoru pod dorry rozděluje do dvou míst 

s rotametry průtoku na každé odbočce. 

 

4.2. Kruhové usazovací nádrže - dorry 

 

 Jejich technologickou funkcí je zajistit zachycení, zahuštění a finální odvodnění 

prachových podílů zachycených vodou při jejím průchodu čistícími zařízeními vysokých 

pecí a ocelárny. Účelem je především odstranění nerozpustných látek, které se do této vody 

dostanou z odprášení tandemových pecí včetně haly závodu 13 – ocelárny (ocelárenské 

kaly), a z čistírny vysokopecního plynu (vysokopecní kaly).  

Usazovací nádrže vysokopecní 

 

 Šest kruhových usazovacích nádrží, kde je voda zbavována nerozpuštěných látek. 

Nádrže č. 1, 3 a 5 se spodním nátokem zajišťují čištění vod z čistírny plynu vysokých pecí. 

Usazovací nádrže č. 2 a č. 6 s horním nátokem zajišťují čištění vod 

 z odprašovacích jednotek ocelářských pecí, usazovací nádrž č. 4 s horním nátokem 

 je možno použít pro oba okruhy dle potřeby do obou druhů vod. Do nátoku 
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před jednotlivé usazovací nádrže je vždy v různých dávkách dávkován flokulant 

 pro zvýšení účinnosti sedimentace.  

Usazovací nádrž se skládá z otočného mostu s pohonem, manipulační lávkou 

opatřenou zábradlím, otočného ramene se stíracími škrabkami, norné stěny a přepadové 

hrany s odváděcím žlabem. Otočný most se stíracím zařízením je poháněn variátorem 

(speciální převodová skříň) s elektromotorem o výkonu 1,5 kW. Ovládání pohonu mostů 

 se provádí z řídícího velínu nebo z místa přímo na mostě.  

Voda z čistírny vysokopecního plynu se svádí do jímky, kde za pomoci hradítek 

 je umožněno regulovat přítok vody do dvou povrchových žlabů. Do jímky u čistírny 

vysokopecního plynu je rovněž zaústěn výtlak z dávkovacích čerpadel sody a do středové 

šachtice výtlak z dávkovacích čerpadel flokulantu do čistírenských vod. Voda ze středové 

šachtice vstupuje gravitačně potrubím DN 600 (přes kanalizační uzávěr - hradítko) 

do střední válcové části usazovací nádrže. Zde se řízenou změnou směru toku a snížením 

rychlosti při cestě k obvodovému žlabu voda zbavuje (sedimentací) nerozpuštěných látek, 

které klesají ke dnu. Ze dna jsou usazené kaly stírány do kuželové jímky 

a kontinuálně odčerpávány jedním ze dvou kalových čerpadel. Z těchto je vysokopecní kal 

dopravován čerpadly v kalovém potrubí z jednotlivých dorrů do zahušťovacích nádrží, 

kde jsou instalována měřidla hustoty odčerpávaného kalu.  

Vyčištěná voda z dorrů č. 1, 3 a 5 je svedena povrchovými žlaby do čistírenských 

jímek ČS.  

Usazovací nádrže ocelárenské 

 Usazovací nádrže ocelárenské mají jinou technickou koncepci. Nádrže č. 2 a č. 6 

mají horní nátok a není zde otočný most, nýbrž hrabky pro stírání kalů, které jsou 

upevněny na hřídeli. Ty mají možnost svislého posuvu (cca 60 cm), který je ovládán 

na základě množství kalu (odporu) automaticky hydraulickým mechanismem. Ovládání 

pohonu hřídele se provádí z místa nebo z panelu na velíně.  

Voda z odprašovacích zařízení ocelářských pecí je transportována čerpadly z nádrží 

pod jednotlivými odprašovacími jednotkami do předusazovací nádrže a dále jedním 

ze dvou potrubí DN 600 k šoupátkovému uzlu před usazovacími nádržemi, odkud je pak 

přes regulační armatury rozdělena v potřebném poměru do usazovacích nádrží č. 2 nebo 6.  
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Do potrubí DN 600 je rovněž zaústěn výtlak z dávkovacích čerpadel sody a výtlak 

z dávkovacích čerpadel flokulantu pro úpravu pH a zvýšení účinnosti sedimentace. 

Znečištěná kalová voda z odprašovacích zařízení (s flokulantem) vstupuje shora přes síta 

do středové části usazovací nádrže. Zde obdobně jako u dorru se spodním nátokem dochází 

k usazování kalu (sedimentací) ve středové kuželové části usazovací nádrže. Odtud je kal 

čerpán pomocí čerpadel do jedné ze dvou zahušťovacích ocelárenských nádrží (č. 1 a č. 2). 

Na kalovém potrubí jsou instalována měřidla hustoty odčerpávaného kalu.  

Vyčištěná voda z dorrů č. 2 a č. 6 je svedena povrchovými žlaby do čistírenských 

jímek ČS.  

 

4.3. Zahušťovací nádrže 

 

Zahušťovací nádrže plní funkci zároveň akumulační a homogenizační. 

Vysokopecní a ocelárenský kal sedimentovaný v kalovém prostoru jednotlivých 

usazovacích nádrží je dopravován kalovými čerpadly do ocelových nadzemních 

zahušťovacích nádrží.  

Vysokopecní kal je zahušťován dvojstupňově, a to primárně v nádrži č. 4 a č. 5 

a sekundárně v nádrži č. 6 nebo č. 7. Ocelárenský kal je akumulován a zahušťován 

jednostupňově v zahušťovacích nádržích č. 1 nebo č. 2.  

 Zahušťovací nádrže vysokopecního kalu  

Současné akumulační nádrže vysokopecního kalu (č. 4 a 5) o objemu 120 m³  

jsou konstrukčně přizpůsobeny pro zachycení hrubých nečistot a zvýšení zahušťovacího 

efektu těchto nádrží. Tyto nádrže rovněž plní funkci akumulační. Každá nádrž 

 je vybavena shrabovákem kalu a měřením hladiny. Kaly z těchto nádrží č. 4 a č. 5 jsou 

přečerpávány čerpadly a umístěny pod těmito zahušťovacími nádržemi do následných 

akumulačních a zahušťovacích nádrží č. 6 nebo č. 7 o stejném objemu 120 m³ k docílení 

optimální hustoty kalu před vstupem do odstředivky. Jsou vybavená míchadlem a opět 

měřením hladiny. Odsazená voda z jednotlivých zahušťovacích nádrží přepadá přepadem 

instalovaným v jejich horní části a vrací se potrubními rozvody zpět. Z nádrží č. 4 a č. 5 

do žlabu před vysokopecní usazovací nádrže, z nádrží č. 6 a č. 7 do gravitačního potrubí 
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před ocelárenské usazovací nádrže. Nádrž je taktéž upravena tak, aby při poruše kalové 

koncovky byla zachována možnost vyprázdnění nádrže a dopravovat kaly autodopravou. 

Již zahuštěné kaly jsou z nádrže č. 6 nebo č. 7 dopravovány potrubím do čerpací 

stanice zahuštěných kalů. Provoz zahušťovacích nádrží je zajištěn buďto přímo z místa, 

nebo dálkově z velínu čerpací stanice.  

 Zahušťovací nádrže ocelárenského kalu 

Současné nádrže ocelárenského kalu (č. 1 a č. 2), které mají objem 120 a 90 m³, 

jsou konstruovány jako akumulační. Zároveň však plní funkci zahušťovací.  

Kal z ocelárenských usazovacích nádrží č. 2 nebo č. 6 je do zahušťovacích nádrží 

dopravován čerpadly a čerpadlo je v provozu dle zahuštění v každé z nich. V každé nádrži 

je nainstalováno měření hladiny s přenosem signálu do počítače na velínu ČS. Voda 

odsazená z jednotlivých zahušťovacích nádrží přepadá přepadem instalovaným v jejich 

horní části a vrací se potrubními rozvody zpět do gravitačního potrubí před ocelárenské 

usazovací nádrže č. 2 nebo č. 6. Nádrž je taktéž upravena tak, aby při poruše kalové 

koncovky byla zachována možnost vyprázdnit nádrže a dopravovat kaly autodopravou. 

Zahuštěné kaly jsou z nádrže č. 1 nebo č. 2 dopravovány potrubím do čerpací stanice 

zahuštěných kalů.  

 

4.4. Úprava kalů na odstředivkách 

 

 Ve společnosti AMO jsou nainstalovány v technologickém systému čerpací stanice 

závodu 12 – Vysoké pece a závodu 13 – Ocelárny odstředivky firmy FLOTTWEG 

 za účelem odvodnění kalových vod z těchto závodů. 

 Úpravou těchto vod jsou vyprodukovány dva druhy kalu - ocelárenský a vysokopecní, 

což je odpad, který je následně producenty odpadů odvážen mimo čerpací stanice. Dalším 

produktem je voda, tzv. fugát, který je zpětně použit ve výrobním procesu. 

 Pro dopravu ocelárenského a vysokopecního kalu ze zahušťovacích nádrží 

do odstředivek jsou ve stávajícím objektu čerpací stanice instalována dvě kalová čerpadla 

pro vysokopecní kal, které je možno regulovat pomocí plynulé regulace z počítače 
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 na velínu čerpací stanice v rozmezí 750 až 1500 ot./min., a tři kalová čerpadla 

 pro ocelárenský kal, které je také možno regulovat pomocí plynulé regulace v rozmezí 

700 až 1000 ot./min., a to v ručním nebo automatickém režimu. Jedno čerpadlo je vždy 

provozní a druhé jako rezervní.  

Sání všech pěti čerpadel jsou napojena na zahušťovací nádrže. Způsob propojení 

čerpadel s nádržemi umožňuje čerpání kalů příslušným čerpadlem z kterékoliv uvedené 

nádrže, do tří výtlačných potrubí směrem do budovy odstředivek.  

 
 Kvalita odstředění přímo závisí na homogenitě a stabilním zahuštění odvodňované 

směsi na vstupu odstředivek. Doředění hydrosměsi je prováděno v sacích potrubích 

čerpadel zahuštěných kalů tlakovou vodou. Na tyto řady je instalován hmotnostní 

průtokoměr, který průběžně poskytuje signál pro ovládání servoarmatur k dořeďování 

vysokopecních kalů na 200 - 350 g/l a ocelárenských kalů na 200 - 350 g/l.  

 
Na výtlačných řadech čerpadel zahuštěných kalů jsou instalovány indukční 

průtokoměry pro sledování množství dopravované zahuštěné směsi do odstředivek.  

Potrubní propojení umožňuje vzájemnou variabilitu provozu jak z hlediska 

jednotlivých zahušťovacích nádrží, tak čerpacích agregátů a výtlačných potrubních řadů 

DN 65. Potrubní řady DN 65 jsou instalovány ve stejné trase jako stávající. Jedná 

se o nadzemní vedení na potrubním mostě. Délka trasy je cca 200 m. Veškerá potrubí 

v potrubním svazku jsou společně zaizolována a oplechována zinkovým plechem.  

Z potrubních řadů je jedno potrubí využito pro provozní přídavnou vodu a druhé 

potrubí pro přívod ocelárenského kalu k odstředivce č. 3.  

Podle potřeby a před každým přerušením odvodňování se provede proplach potrubí 

pro dopravu kalů z kalových nádrží do odstředivek. [17] 

4.4.1.  Odstředivky Flottweg 

 

Flottweg vyvíjí a vyrábí odstředivky více než 60 let a je jedním z předních 

světových výrobců dekantačních odstředivek.  Použití technologie Flottweg snižuje 

náklady na spotřebu vody, což je zásadní argument pro provozovatele oceláren a vysokých 

pecí, a tím značně přispívá ke snížení provozních nákladů. [10] 
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 Každá z odstředivek č. 1 a č. 2 je schopna odvodňování jak ocelárenských, 

tak vysokopecních kalů. Jediná podmínka jejich vzájemné zastupitelnosti je dána pouze 

tím, že se kaly nesmí vzájemně smíchat (na vstupu ani na výstupu). Odstředivka (č. 3)  

je určena pouze pro odvodňování ocelárenského kalu. Odstředivka (č. 1) je určena 

pro vysokopecní kaly, odstředivka (č. 2) je vedena jako univerzální.  

 Účinnost odvodňování zvyšují chemikálie dávkované do přívodního potrubí 

 předzahuštěné kalové směsi.  

 

4.4.2. Flokulační stanice 

 

 Příprava flokulačních činidel se realizuje v automatické dávkovací stanici, která 

 je konstruována jako dvoukomorová (2 x 4 m³). Jedna komora je určena jako pracovní 

 a ve druhé probíhá ředění a zrání flokulantu. Práškový flokulant je přivezen v textilním 

vaku o objemu 0,8 m³ – tak zvaný „BIG BAG“. Pomocí elektrického zvedacího zařízení 

 je BIG BAG dopraven nad podávací zařízení. Práškový flokulant je ze zásobníku 

odsávacím zařízením dopraven do nádrže šnekového podavače, kde je dávkován 

do ředicích nádrží. V první nádrži se flokulant míchá a zraje a druhá je určena pro odběr 

a dávkování. Když poklesne hladina v příslušné ředicí nádrži na úroveň minimální, odstaví 

se od dávkovacích čerpadel a šnekový podavač provede na základě časového údaje 

dávkování flokulantu a jeho současné zředění s vodou na maximální úroveň hladiny 

v nádrži. V obou nádržích jsou neustále v provozu míchadla. Dávkování sypkého 

flokulantu, míchání a přejíždění nádrží je možno v režimu AUTOMAT nebo RUČNĚ.  

Flokulant je dávkován samostatně čerpadly před kteroukoli odstředivku, kde 

je transportován do potrubí kalové směsi pomocí šnekových čerpadel umístěných 

v blízkosti dávkovací stanice. Vysokopecní flokulant je dávkován čerpadlem o nižším 

výkonu. Na potrubí flokulantu jsou namontovány průtokoměry měření dávkovaného 

množství pro možnost sledování spotřeby flokulantu pro vysokopecní i ocelárenské kaly 

samostatně.  

 Fugát z odstředivek, voda z proplachů a případné zbytky kalů jsou gravitačně 

svedeny do podzemní nádrže s míchadlem. Odsud je čerpán čerpadly, která jsou umístěna 

v přilehlé podzemní čerpací stanici, zpět do ocelárenských dorrů. 
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 Vysokopecní i ocelárenský kal je dopravován pásovými dopravníky do čtyř 

přistavených kontejnerů (pro každý druh kalu bude jeden záložní a jeden rezervní), které 

jsou umístěny na čtyřech ocelových plošinách. V podélném směru jsou vytvořeny dvě 

trasy pásových dopravníků ukončené výstupy do kontejnerů umístěných na plošině 

vážního systému.  

Každý dopravník je konstruován jako otočný s pojezdovým kolem. Prochází 

z budovy odstředivek do venkovního prostoru a slouží k dopravování kalů od odstředivek 

do přistavených kontejnerů. Otočné řešení dopravníku je realizováno z důvodu kontinuální 

výměny kontejnerů. S ohledem na zmenšení rozstřiku kalů při plnění do kontejnerů jsou 

umístěny na vyvýšené odkládací plošině. Pod každým kontejnerem je instalovaná vážící 

plošina. Po naplnění kontejneru zazní zvuková signalizace, která dává znamení obsluze, 

 aby provedla dálkové otočení dopravníku pro plnění dalšího kontejneru. Dále provede 

 z obslužné kabiny, ve které je umístěn počítač, zvážení hmotnosti nákladu a vystavení 

vážního lístku, který slouží pro evidenci množství produkovaného odvodněného odpadu 

a je předáván k evidenci producentům odpadů. 

Prachové podíly jsou pak v podobě ocelárenských a vysokopecních kalů odváženy 

v kontejnerech automobilovou dopravou, externí odbornou firmou, zabývající se likvidací 

těchto kalů. [17] 
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5. Ekonomický pohled 

 

Všechna rozhodnutí ekonomického charakteru, spočívají ve srovnání přínosů určitého 

alternativního rozhodnutí a prostředků na něj vynaložených. V ekonomice podniku 

se používá pro tyto vynaložené prostředky termín náklady.  Náklady jsou obvykle 

definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení prostředků a práce 

v průběhu hospodářské činnosti podniku [36]. 

Náklady jsou důležitým ukazatelem kvality činnosti podniku. Úkolem managementu 

je proto řídit a usměrňovat tyto náklady. Předpokladem jejich úspěšného řízení je jejich 

podrobné třídění.  

 

5.1. Třídění nákladů 

 

 Základní podmínkou pro třídění nákladů je jejich rozdělení podle obecně 

akceptovatelných znaků do menších celků. Náklady za účelem jejich řízení se můžou 

rozdělit podle [30]: 

1. nákladových druhů – na spotřebu materiálu a energie, nakoupené služby, odpisy 

dlouhodobého majetku, osobní náklady, finanční náklady, daně a poplatky, tvorba 

rezerv a opravných položek k provozním a finančním nákladům, mimořádné 

náklady, ostatní náklady, 

2. položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic,  

3. místa vzniku a okruhů odpovědnosti, – tj. podle hospodářských, příp. nákladových 

středisek,  

4. závislosti na změnách objemu výroby – na variabilní a fixní, 

5. zákona o daních z příjmů – na daňově uznatelné a neuznatelné, 

6. obecné ekonomické teorie 

- náklady explicitní (vyvolané spotřebou cizích výrobních faktorů), které jsou 

zachyceny ve finančním účetnictví a jsou závazkem podniku, 

- náklady implicitní (náklady za spotřebu vlastních výrobních faktorů, resp. 

náklady ušlé příležitosti).  
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5.2. Vybrané nákladové druhy 

 

V této práci budou pro další výklad vybrány jen některé ze základních nákladových 

druhů, které v podniku představují podstatnou část nákladů z pohledu svého objemu. Jedná 

se zejména o: 

- spotřebu materiálu a energie,  

- osobní náklady, 

- odpisy dlouhodobého majetku, 

- externí služby a ostatní náklady. 

Spotřeba materiálu a energie (nebo tzv. materiálové náklady) – zahrnují náklady, které 

jsou přímo spotřebovávány na výrobu výrobků a tvoří nejpodstatnější položku nákladů, 

zejména u průmyslových firem. Existují dvě možnosti jak tyto náklady snížit: 

- nakoupit materiál za nižší cenu, 

- snížit měrnou spotřebu materiálu. 

Osobní náklady – jsou náklady vynakládané na mzdy pracovníků a rozdělují se do dvou 

významných skupin: 

- přímé: mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí ve výrobě a realizaci podnikových 

výkonů, 

- nepřímé: mzdy administrativních pracovníků. 

Odpisy – tvoří velmi významnou skupinu nákladů, která představuje snížení hodnoty 

dlouhodobých aktiv v důsledku jejich opotřebení. Snížení odpisů lze dosáhnout: 

- využitím zařízení s nižší hodnotou, 

- lepším využitím instalovaných zařízení. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek patří mezi stálý majetek podniku. Nespotřebovává 

 se jednorázově, ale postupně se opotřebovává. Jeho opotřebení je vyjádřeno v odpisech 

 a postupně přechází do ceny výrobků a služeb. Rozlišují se dva druhy odpisů: 

- účetní odpisy, 

- daňové odpisy. 
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- Účetní odpisy – uplatňují se podle skutečné doby používání dlouhodobého majetku 

a vystihují jeho skutečné opotřebení. Podnik si může zvolit vlastní účetní odpisy, 

ale do základu daně z příjmů může uplatnit jen výši daňových odpisů. 

 

- Daňové odpisy – používají se pro účely výpočtu základu daně z příjmů, kdy jsou 

zahrnuty do nákladů nutných na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Způsob 

výpočtu je tedy upraven zákonem o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění 

předpisů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že může dojít k rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy.   

Pro daňové účely vymezuje zákon o dani z příjmů, z důvodu jednotného postupu, 

dvě možné odpisové metody: 

- metoda rovnoměrného odpisování (lineární), 

- metoda zrychleného odpisování (degresivní). 

Dle daňového zákona při pořízení dlouhodobého majetku je tento majetek v roce jeho 

pořízení začleněn do jedné z šesti odpisových skupin, pro které je zákonem stanovena doba 

odepisování (viz Tab. 2) a odpisové sazby. 

Tab. 2 Odpisové skupiny [36] 

Odpisová skupina 1 2 3 4 5 6 

Doba odpisování v letech 3 5 10 20 30 50 
 

Do nákladů se však účtují účetní odpisy. V případě používání lineární odpisové 

metody je možno roční odpis za předpokladu odpisování do 100 % vstupní ceny 

dlouhodobého majetku vypočítat i na základě normované životnosti tohoto majetku podle 

vzorce (1) [36]: 

            
  

 
                                                                                                                                                            

 

VC – vstupní cena dlouhodobého majetku v Kč 

n – životnost (počet let jeho používání a zároveň odepisování) 
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Vstupní cena – je nejčastěji pořizovací cena majetku, výjimečně i reprodukční cena nebo 

ocenění vlastními náklady, pokud byl majetek vyroben ve vlastní režii. Pořizovací cena 

 je cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů spojených s jeho pořízením. 

  

 Velká přednost této metody spočívá v jednoduchosti jejího praktického použití. 

 Je pochopitelné, že tato metoda však neumožňuje vyjádřit přesné opotřebení hmotného 

majetku. Pro účely této diplomové práce je však dostačující. 

Externí služby a ostatní náklady – tato poslední skupina, v sobě zahrnuje ostatní 

náklady, které jsou pro podnik nezbytné. [24] 

 Druhové členění nákladů nelze zcela využít pro kontrolu a řízení hospodárnosti 

v podniku, protože slouží především k zachycování nákladů podniku jako celku. Proto 

 pro řízení hospodárnosti, účinnosti i efektivnosti vynakládaných nákladů je nutné 

kombinovat druhové členění s účelovým členěním nákladů podle místa vzniku 

 a odpovědnosti. [22] 

  

5.3. Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

 

Pro řízení nákladů v podniku má podstatný význam členění nákladů podle místa vzniku 

a odpovědnosti. Odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich 

vznik. Podle uvedeného kritéria přiřazujeme náklady k vnitropodnikovým útvarům 

(např. divize, závod, provoz, sklad, účtárna apod.). Vnitropodnikové útvary se rozdělují 

v principu na hospodářská a nákladová střediska.  

Hospodářská střediska jsou základními vnitropodnikovými útvary, ve kterých 

 se sledují náklady, výnosy a výsledek hospodaření.  Výnosy mohou být externí, oceněné 

tržní prodejní cenou, nebo interní, oceněné vnitropodnikovou cenou. Vytvářejí se v oblasti 

hlavní činnosti podniku a jsou přímo zainteresována na tvorbě vnitropodnikového výsledku 

hospodaření. 

Nákladová střediska jsou řízena podle limitů nákladů, podle jejich úspor 

 nebo překročení, protože plánovat a vykazovat výnosy (zisk) je nemožné nebo nákladné. 

Vstupy nákladových středisek mohou být tvořeny jak od externích dodavatelů, 
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 tak od produkce ostatních vnitropodnikových útvarů. Několik nákladových středisek 

obvykle vytváří středisko hospodářské. [30], [35] 

Tato práce se bude zabývat odvodňováním kalů v nákladovém středisku, kde jak 

 je výše uvedeno, je obtížné vykazování výnosů, a proto budou investiční projekty 

porovnány na základě porovnání provozních a investičních nákladů. 

 

5.4. Investiční rozhodování  

 

 Investiční rozhodování se může charakterizovat jako vynakládání zdrojů za účelem 

získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím časovém období. Rozhodování 

o investicích je rozhodování o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti. Patří proto 

k nejdůležitějším manažerským rozhodnutím. [29] 

 Pro hodnocení efektivnosti investic se v praxi používá několika metod. Některé 

z nich nepřihlíží k působení faktoru času (jsou statické, ale jednoduché), jiné s faktorem 

času počítají (jsou dynamické, ale složitější). Jiným hlediskem pro třídění metod 

hodnocení investičních projektů může být pojetí efektů z investičních projektů. 

Pak se metody hodnocení efektivnosti rozdělují na [34]: 

- metody, kde jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů, 

- metody, kde je kritériem hodnocení očekávaný účetní zisk, 

- metody, kde je kritériem hodnocení očekávaný peněžní příjem z projektu.  

 V této práci budou použity nákladově orientované metody hodnocení efektivnosti 

investic, jako vhodný nástroj pro výběr nejlepší varianty. Tyto metody vycházejí 

z hodnocení změn investičních a provozních nákladů a jsou speciálně vhodné pro 

porovnání projektů se stejnými vstupy (objem produkce) a různými technickými 

 a technologickými podmínkami. Projekty s různou dobou životnosti budou převedeny 

 na stejnou dobu životnosti. Ke srovnání doby životnosti lze použít několik metod [15]: 

- nejmenší společný násobek životnosti porovnávaných projektů, 

- nebo do varianty s kratší dobou životnosti bude zahrnuta i současná hodnota 

obnovovaného investičního majetku, 
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- lze samozřejmě jít i cestou zkrácení doby životnosti delšího projektu, pak je nezbytné 

vzít v úvahu i zůstatkovou cenu.  

V úvahu musí být brány oba dva druhy nákladů. Rozhodování jen podle provozních 

nebo jednorázových investičních nákladů by bylo chybné. Jednorázové investiční náklady 

a roční provozní náklady se spojují do společné kategorie tzv. ročních průměrných 

nákladů. Pomocí ročních průměrných nákladů lze počítat jen tzv. srovnatelnou efektivnost 

investičních projektů (tj. určovat, který projekt je vhodnější či méně vhodný). Nelze jimi 

vyjádřit efektivnost jednotlivého projektu a jeho přínos k tržní hodnotě firmy. [6] 

Pro finančně-ekonomické hodnocení přijatelnosti projektu pomocí dynamických metod 

je nutné stanovit požadovanou výnosnost investičních projektů. Je to minimální výnosnost, 

kterou požaduje investor za odložení spotřeby a kompenzaci za podstoupení rizika 

investování, stanovená diskontní mírou. [34] 

Úlohou diskontní míry je především převést budoucí výnosy na současnost, vyjádřit 

očekávanou míru investice v čase a zohlednit i míru rizika spojenou s investicí. Investor 

musí dosáhnout minimálně takového výnosu, který by získal srovnatelnou investicí 

se shodnou mírou rizika. [37] 

Tato diplomová práce se zabývá investicemi do obnovy stávajícího zařízení sloužící 

k výrobě pro stejný trh, které se považují z hlediska rizikovosti za bezrizikové. 

Jsou to takové investice, které nepřinášejí žádná nebo jen minimální rizika. Bezriziková 

výnosnost není konstantní v čase a je závislá na dvou klíčových faktorech, a to na reálné 

výnosnosti a očekávané inflaci. Stanoví se použitím nominální diskontní sazby podle 

vzorce (2) [34]: 

                   [%]                          (2) 

N – nominální diskontní sazba 

R – reálná diskontní sazba 

I – inflační koeficient (roční míra inflace) 

 U bezrizikových investic se požaduje přinejmenším takový výnos, jaký by investor 

dostal, kdyby investoval do státních dluhopisů s obdobným rizikem a s obdobnou dobou 

splatnosti, jako má investice do podniku. Aby se zohlednily i daňové efekty, používá 
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se pro tyto účely čistý výnos dlouhodobých státních dluhopisů, které lze získat 

u kteréhokoli obchodníka s cennými papíry nebo v bankách.  

 Čistý výnos, který požaduje investor od investice do podniku, je výnos, který  

by obdržel, kdyby investoval do státních dluhopisů, navýšený o riziko, které podstupuje 

investicí do podniku. [37] 
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6. Ekonomické posouzení rozdílných způsobů odvodňování kalů a 

použitých flokulantů 

 

Ekonomické posouzení je prováděno ve dvou samostatných krocích: 

1) Ekonomické posouzení rozdílných způsobů odvodňování kalů (kapitola 6.1.), 

2) Provedení provozních testů a ekonomické posouzení použitých flokulantů  

(kapitola 6.2.). 

Ad 1) Ekonomické posouzení provádím pro následující způsoby odvodňování kalů 

za použití: 

1. odstředivek,  

2. kalolisů, 

3. kalových polí. 

Jednotlivé varianty jsou posouzeny na základě: 

- porovnání provozních nákladů - kapitola 6.1.1., 

- porovnání investičních nákladů - kapitola 6.1.2. 

Následně pak provádím ekonomické srovnání všech 3 investičních variant 

(kapitola 6.1.3.). 

Ad 2) Ekonomické posouzení použitých flokulantů se provádí na základě provedení 

provozních testů. 

 

6.1.  Ekonomické hodnocení rozdílných způsobů odvodňování kalů 

 

Kaly jako produkty úpravárenských procesů patří z hlediska ochrany životního 

prostředí mezi odpady. Podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech je původce odpadu povinen 

zajistit odstranění odpadu. Podle tohoto zákona je možno odpady využívat, upravovat nebo 

odstraňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. Při těchto 
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činnostech nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí 

být překročeny limity znečistění stanovené zvláštními předpisy. [38]  

 Základní materiálová bilance procesu odvodňování je charakterizována vstupy, 

které tvoří vysokopecní nebo ocelárenský zahuštěný kal a dávkovaný flokulant 

před odstředivkou, a výstupy, které tvoří odvodněný vysokopecní nebo ocelárenský kal 

 a fugát. 

 V minulosti již byla v podnikovém výzkumném a zkušebním ústavu ověřována 

možnost provozu, kdy zahušťování bylo provozováno za stejných podmínek s flokulantem 

i bez flokulantu.  Bylo jednoznačně prokázáno, že přídavek flokulantu zvyšuje podíl sušiny 

v pevné fázi a tím ovlivňuje provozní náklady. Zpracování vysokopecních kalů bez použití 

flokulantu způsobuje nárůst opotřebení zařízení vlivem abraze. Při vyšším opotřebení nelze 

dodržet optimální zahuštění kalů, které je klíčovým kritériem pro přepravitelnost kalu. 

Ocelárenské kaly bez použití flokulantu musely být v minulosti trvale odváženy nebo 

čerpány na kalové pole. Optimální zahuštění vysokopecních kalů se pohybuje kolem 

66 % – 68 % hmotnostního podílu sušiny, u ocelárenských kalů se pohybuje kolem 65 % 

hmotnostního podílu sušiny. Optimálním zahuštěním se podstatně sníží objem kalů, které 

je dále nutno zpracovat a přepravovat běžnými silničními nebo železničními dopravními 

prostředky. 

Pro zahuštění je možné použít jednu z  výše popsaných variant pro odvodňovaní  kalů: 

1. zahuštění kalu a mechanické odvodňování na odstředivce, 

2. zahuštění kalu a mechanické odvodňování na kalolisu, 

3. rekonstrukce stávajících kalových polí. 

Pro zhodnocení a výběr nejlepší varianty byla zvolena nákladová kritéria, která 

nehodnotí projekt z hlediska peněžních toků, ale na základě výše provozních (viz Tab. 3) 

 a investičních nákladů na jednotlivé druhy odvodňování kalů (viz Tab. 4). 

 

 Protože práce využívá citlivé údaje, které byly získány u ArcelorMittal 

 Ostrava a.s., byla některá data pro potřeby téhle práce upravena. 
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6.1.1. Porovnání provozních nákladů u jednotlivých variant 

 

 Pro porovnání provozních nákladů jsou použity náklady pro jednotlivé varianty 

zjištěné u ArcelorMittal Ostrava a.s. (viz Tab. 3) 

Tab. 3 Provozní náklady: (jsou vyčísleny bez odpisových sazeb) 

    Varianta č. 1 

Odstředivky 

Varianta č. 2 

Kalolisy 

Varianta č. 3 

Kalové pole 

Množství kalu t/den 100,27 100,27 701,89 

Instalovaný elek. příkon kW 148 69 22 

Spotřeba el. energie  kWh/den 2 960 1 380 440 

Náklady na elek. energii Kč/den 6 512,00 3 036,00 968,00 

Dávka flokulantu kg/den 18,4 18,4 _ 

Cena za organ. flokulant Kč/den 185,00 185,00 _ 

Spotřeba provozní vody m³/den 10,24 10,24 _ 

Cena za provozní vodu Kč/den 36,90 36,90 _ 

Náklady na roztok flokulantu Kč/den 3 440,90 3 440,90 _ 

Náklady na pracovníka Kč/den 4 492,00 4 492,00 62 

Náklady na dopravu Kč/den 52 892,40 52 892,40 52 892,40 

Náklady na odtěžení  Kč/den _ _          

Provozní náklady celkem Kč/den 67 337,30 63 861,3 59 401,8 

 

V tabulce jsou použity následující jednotkové ceny: 

- 1 m³ provozní vody = 3,6 Kč, 

- 1 kWh = 2,2 Kč, 

- 1 kg organického flokulantu = 185 Kč. 

Varianta č. 1:  

U varianty č. 1 jsou vyčísleny průměrné denní provozní náklady na 3 odstředivky. 

Odstředivka č. 1 převážně pro vysokopecní kal a záložní odstředivka č. 2 (lze využít 
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 pro oba druhy kalu) o průtoku 7 – 9 m
3
/h, odstředivka č. 3 pro ocelárenské kaly o průtoku 

18 -22 m
3
/h. 

Varianta č. 2: 

 U varianty č. 2 jsou vyčísleny průměrné denní provozní náklady na 3 kalolisy 

 o stejné kapacitě zpracování kalů jako u výše uvedených odstředivek. 

Varianta č. 3: 

 U varianty č. 3 jsou vyčísleny průměrné denní náklady, které by musely 

být vynaloženy na 1 úložiště o objemu 160 000 m³, zde je využit provozní odhad.  

  

Množství kalu: 

Průměrná roční produkce odvodněného kalu, získaná za poslední 3 roky, 

 činí u vysokopecních kalů 6 600 t a ocelárenských kalů 30 000 t. Platí pro varianty č. 1 

a č. 2. K výpočtu je použit vzorec (3). 

                                           
                         

                
               (3) 

                                           
            

   
          

U varianty č. 3 se jedná o nezahuštěné kaly z důvodu jejich možného čerpání 

 na kalové pole.   

 

Výpočet spotřeby elektrické energie podle vzorce (4): 

                                                               kWh/den    (4) 

                                                             kWh/den 

                                                              kWh/den 

                                                                kWh/den 
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   Zařízení na odvodňování kalů je v provozu průměrně 20 hodin denně. Ostatní čas 

 je spotřebován na běžné provozní odstávky, opravy a údržbu. 

Náklady na čerpání na kalové pole zahrnují náklady na elektrickou energii, které 

vychází z příkonu čerpadla, která zajišťují čerpání na kalová pole. 

 

Výpočet nákladů na elektrickou energii podle vzorce (5): 

                                                                              (5) 

                                                                     

                                                                     

                                                                        

 

Výpočet nákladů na přípravu roztoku flokulantu podle vzorce (8): 

Zahrnují denní náklady na dávku flokulantu v kg podle vzorce (6) a spotřebu provozní 

vody spočtenu podle vzorce (7). 

                                                                          (6) 

                                             

                                                                           (7) 

                                                    

                                                                                  

                                                           

 

Náklady na pracovní sílu: 

 Jsou počítány z ročního nákladu na 1 pracovníka 408 000 Kč pro 4 směnný provoz podle 

vzorce (9) pro variantu č. 1 a č. 2.  
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Zahrnují všechny výdaje vynaložené zaměstnavatelem: 

- mzdy pracovníků  

- náklady na zákonem stanovené odvody za zaměstnance na zdravotní a sociální 

pojištění 

- zákonem stanovené náklady v případě zaměstnanecké dovolené 

- náklady na školení, zaučení do požadované práce a další soustavné vzdělávání 

související s výkonem zaměstnání 

- náklady na pořízení a údržbu ochranného pracovního oděvu 

- náklady na zaměstnanecké výhody (benefity) 

- další případné náklady plynoucí z kolektivní smlouvy mezi odbory 

 a zaměstnavateli 

                                      
                             

                
                      (9) 

                                     
       

   
             

Vzhledem k tomu, že se jedná o 4 směnný provoz, pak náklady na 1 systematizované 

pracovní místo budou ve výši: 1 123 * 4 = 4 492          

U varianty č. 3 je kalové pole uvažováno jako bezobslužné pouze s pochůzkou tak 

20 min denně podle vzdálenosti od zdroje. Náklady na pracovníka se pak vypočtou podle 

vzorce (10): 

                                 
                             

              
                          (10) 

                                 
     

     
           

 

Náklady na dopravu: 

Jsou uvedeny včetně dopravy a odstranění kalů certifikovanou externí odbornou 

firmou zabývající se nakládáním s velkoobjemovými kaly. Uvedené náklady jsou vypočteny 

podle vzorce (11) jako průměrná cena za odvoz ocelárenských a vysokopecních kalů a činí 

527,5 Kč za tunu. Denně se odveze 100,27 tun odvodněného kalu u varianty č. 1 a č. 2. 
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                                                                         (11) 

                                                  

V případě, že vysokopecní a ocelárenské kaly, které jsou evidovány v kategorii 

nebezpečný odpad, by nebyly likvidovány certifikovanou externí společností, ale ukládány 

na skládku činila by sazba 6 200,- Kč/t za uložení a vypočetly by se podle vzorce (12): 

                                     

                                                                                    

                                                            

Pak by denní náklady na uložení tohoto odpadu činily 621 674 Kč. Ekologickou 

likvidací kalu certifikovanou externí společností ušetří náklady na likvidaci kalu ve výši 

568 781,6 Kč denně. 

U varianty č. 3 budou náklady na odvoz odvodněného kalu shodné s výše 

uvedenými náklady, protože množství odvodněného kalu na odtěžení a odvezení bude 

v podstatě shodné. Odtěžení a odvezení kalu se u varianty č. 3 neprovádí denně, 

 ale jednou ročně. V kalovém poli se odvodnění děje gravitačně, voda je pak svedena 

 na čistírnu odpadních vod ArcelorMittal Ostrava a.s. Denní náklady na odtěžení kalu 

 se vypočtou podle vzorce (13): 

                               
                              

                
                               (13) 

 

                               
         

   
             

 

6.1.2. Porovnání investičních nákladů u jednotlivých variant 

 

  Pro porovnání investičních nákladů jsou použity odhadní ceny 

pro jednotlivé varianty zjištěné u ArcelorMittal Ostrava a.s. (viz Tab. 4). Investiční 

náklady pro srovnání jednotlivých variant jsou vyčísleny jako nové investice, které 

by musely být provedeny pro jednotlivé varianty odvodnění kalů.  
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Tab. 4 Investiční náklady, ostatní kritéria 

 
  

Varianta č. 1 

Odstředivky 

Varianta č. 2 

Kalolisy 

Varianta č. 3 

Kalové pole 

Investiční náklady:         

1) Stavební část tis. Kč 17 000 18 000 280 000 

2) Technologická část tis. Kč 30 320 35 200 2 000 

Investiční náklady celkem tis. Kč 47 320 53 200 282 000 

Propočet ročních provozních 

nákladů (denní prov. nákl. * 365) 
tis. Kč 24 578 23 309 21 682 

Ostatní roční provozní náklady 

(údržba strojních zařízení) 
tis. Kč 443 532 100 

Roční provozní náklady celkem tis. Kč 25 021 23 841 21 782 

Lineární roční odpisy tis. Kč 1 856 2 120 5 700 

vliv na okolí - hluk dB cca 60 dB cca 40 dB žádný 

automatika provozu   

plná 

automatika, 

ruční příprava 

flokulantu 

plná 

automatika, 

ruční příprava 

flokulantu 

bez nároku 

vliv klimatických podmínek   bez vlivu bez vlivu bez vlivu 

provozní spolehlivost   

záložní 

instalovaná 

odstředivka 

záložní 

instalovaný 

kalolis 
bez vlivu 

nároky na dopravu   
odvoz odvod. 

kalu 
odvoz odvod. 

kalu 
vytěžení 1x 

rok 

 

1) Stavební část: 

Pro varianty 1 a 2 bude rozsah stavebních části zahrnovat: 

- přípravu území, 

- kalové pole – provozní rezerva, 

- úpravy objektu pro zahušťování, 

- vodohospodářské objekty, 

- kanalizace, 

- komunikace a oplocení. 

Pro variantu 3 bude zahrnovat: 

- přípravu území, 

- rekonstrukce kalových polí podle platné legislativy, 

- vodohospodářské objekty, 

- kanalizace, 

- komunikace a oplocení. 
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2) Technologická část: 

Pro varianty 1 a 2 bude zahrnovat: 

- doplnění mechanického předčištění, 

- propojovací potrubí, 

- zahušťování kalu, 

- odvodňování kalu – odstředivka nebo kalolis, 

- elektrotechnická zařízení v odpovídajícím rozsahu,  

- instalace měřicích a regulačních obvodů pro zajištění automatického provozu. 

Pro variantu 3 bude zahrnovat: 

- doplnění mechanického předčištění, 

- propojovací potrubí, 

- elektrotechnická zařízení v odpovídajícím rozsahu, 

- instalace měřicích a regulačních obvodů pro zajištění automatického provozu. 

Varianta č. 3 je navrhována tak, aby splňovala platnou legislativu a ekologické 

požadavky s cílem zabránění kontaminace podzemních vod. 

Ostatní roční provozní náklady: 

U varianty č. 1 jsou náklady na údržbu strojního zařízení zjištěny u AMO jako 

průměrné náklady za posledních 6 let uvedeny v tis. Kč. 

U varianty č. 2 a č. 3. jsou použity odhadní provozní náklady na dané zařízení 

uvedeny v tis. Kč. 

Výpočet ročních lineárních odpisů pro jednotlivé varianty podle vzorce (1). 

 Výpočet ročních lineárních odpisů podle výše uvedeného postupu (viz Tab. 5). 

U jednotlivých variant č. 1, 2 a 3. je důležité rozdělit stavební a technologickou část 

pro výpočet ročních lineárních odpisů z důvodu jiné životnosti, která tvoří značnou část 

stavebních nákladů. 
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Tab. 5 Roční lineární odpisy pro jednotlivé varianty 

    Var. č. 1  

Odstředivky 

Var. č. 2   

Kalolisy 

Var. č. 3  

Kalové pole 

Odpisová 

skupina 

Životnost 

v letech 

Stavební část tis. Kč 17 000 18 000 280 000 6 50 

Lineární 

odpis 
 tis. Kč 340 360 5 600 

  

Technologická 

část 
 tis. Kč 30 320 35 200 2 000 4 20 

Lineární 

odpis 
 tis. Kč 1 516 1 760 100 

  

Lineární 

odpis celkem 
tis. Kč 1 856 2 120 5 700 

  

 

Příklad výpočtu ročního lineárního odpisu pro odstředivku č. 1 stavební část bez kalového 

pole podle vzorce (1): 

             
      

  
            

 

Porovnání posuzovaných variant: 

Varianta č. 1:  

Výhodou odstředivek je relativně malý nárok na obestavěný prostor, kontinuální 

provoz, žádné prachové emise a vysoká provozní bezpečnost. Nevýhodou je velká 

energetická náročnost, vyšší hladina hluku a vyšší provozní náklady.  

Varianta č. 2: 

Výhodou je nižší spotřeba elektrické energie, hladina hluku a celkové provozní 

náklady oproti variantě č. 1. Nevýhodou kalolisů je potřeba většího prostoru při stejné 

kapacitě. Nutnost používání vysokotlakých čerpadel, přerušovaný cyklus odvodňování 

 a vyšší náklady na údržbu. Investiční náklady jsou vyšší než u varianty č. 1. 
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Varianta č. 3: 

Rekonstrukce stávajících kalových polí, aby splňovaly legislativní a ekologické 

požadavky, jejichž cílem je zabránění kontaminace podzemních vod, je velmi ekonomicky 

náročná. V dnešní době se kalové pole pro ocelárenské a vysokopecní kaly používají pouze 

jako havarijní rezerva pro případ poruchy nebo havárie kalového hospodářství. 

Pro vybudování nového úložiště pro uložení stávající produkce vysokopecního 

 a ocelárenského kalu by musely být vybudovány min. 2 úložiště o objemu 160 000 m³ 

 s četností těžení v intervalu 1x za rok. Takové volné prostory v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

nejsou k dispozici. Kalové pole se doporučuje navrhovat jen výjimečně, protože vybavení 

odpovídá skládkám odpadu, které se navrhují podle příslušných právních předpisů 

 a technických a ekologických norem. Z tohoto důvodu se rekonstrukce stávajících 

kalových polí nedoporučuje.  

 

6.1.3. Ekonomické srovnání investičních variant: 

 

Pro porovnání jednotlivých variant využiji metodu absolutních hodnot, 

 která se používá při porovnání investičních variant s rozdílnými investičními a provozními 

náklady, ale předpokládá shodné výnosy (přínosy) a stejnou dobu životnosti. 

U této metody se hodnotí výše celkových nákladů a výhodnější je ta varianta, 

která má celkové náklady nižší podle vzorce (13) [14]: 

                                                              (13) 

PC – pořizovací cena investičních variant (investiční náklady celkem) 

RPN – roční provozní náklady  

 

Propočet jednotlivých variant podle vzorce (13): 

 

Varianta č. 1:  
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Varianta č. 2: 

                                                    

 

Pokud bude provedeno orientační srovnání i s variantou č. 3, musíme předpokládat 

životnost u variant č. 1 a č. 2 také 50 let z důvodu srovnatelného rozložení nákladů v čase. 

Do výpočtu variant č. 1 a 2 s kratší dobou životnosti bude zahrnuta i současná hodnota 

obnovovaného investičního majetku (tj. pořizovací cenu technologické části, 

 která by musela být 1,5 krát obnovena za delší dobu životnosti). 

 

Varianta č. 1:  

                                                                   

Varianta č. 2: 

                                                                   

Varianta č. 3: 

                                                                    

 

Z orientačního posouzení jednotlivých investičních variant vyplývá, že varianta 

č. 3 – Kalové pole má značné investiční náklady a vzhledem k vlivu na životní prostředí 

 je realizace této varianty velmi neekonomická. Z tohoto důvodu se práce více touto 

variantou nebude zabývat. Jako nejvýhodnější varianta se jeví varianta č. 2. 

K porovnání dvou zaměnitelných vzájemně se vylučujících investičních variant, 

varianty č. 1 a 2 se stejnou dobou životnosti bude použita metoda diskontovaných nákladů. 

Modelově lze vyjádřit diskontované náklady investičního projektu podle vzorce (15) [34]: 

        

 

   

                                                                                                                              

D – diskontované náklady investičního projektu 

J – investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje) 

Vn – diskontované ostatní roční provozní náklady (tj. roční provozní náklady bez odpisů) 

n – jednotlivá léta životnosti 

N – doba životnosti 
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Tato varianta porovnává souhrn všech nákladů, které jsou spojeny s realizací 

jednotlivých variant investičního projektu za celou předpokládanou dobu životnosti. 

Náklady vyskytující se v různých letech je třeba modifikovat o vliv času, aby se mohly 

sčítat, musí se diskontovat. Za předpokladu, že provozní náklady budou každý rok stejné, 

lze použít vzorec pomocí zásobitele pro výpočet jejich současné hodnoty. Diskontované 

náklady investičního projektu charakterizujeme jako sumu peněz, kterou 

by firma v okamžiku uvedení do provozu musela dát stranou, aby zajistila pořízení 

a provoz navrhované investice. Požadovanou výnosnost projektu určíme jako součet 

nominální diskontní míry vypočtené podle vzorce (2) a čistého výnosu z dlouhodobých 

státních dluhopisů. 

 

Výpočet nominální diskontní míry podle výše uvedeného vzorce (2):  

 

 Reálná diskontní sazba pro rok 2015 činí 0,05 % [8] a průměrná míra inflace v roce 

2016 podle predikce Ministerstva financí České republiky by měla činit 1,4 % [19]. 

Pak výše nominální diskontní sazby bude činit podle vzorce (2): 

 

                                             = 1,52 %  

  

Čistý výnos z dlouhodobých státních dluhopisů činí podle Ministerstva financí 

České republiky 2,5 % [21]. Požadovaná výnosnost projektu pak činí 4,02 %. Nyní 

můžeme porovnat jednotlivé investiční projekty.  

 

Výpočet pro variantu č. 1 : 

 

                        
             

                
                

Výpočet pro variantu č. 2: 
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 I podle metody diskontovaných nákladů je stále varianta č. 2 výhodnější.  

 

Pro porovnání varianty č. 1 a č. 2 z hlediska úspor nákladů budeme dále porovnávat 

jen investiční náklady na technologickou část (tj. hodnotu obnovovaného investičního 

majetku) a to metodou průměrných ročních nákladů pomocí umořovatele, který zohledňuje 

klesající vázanost kapitálu. Investiční náklad zde představuje jakoby půjčku.  Výše ročních 

odpisů a požadovaných výnosů z klesající zůstatkové ceny hmotného majetku se považuje 

za anuitní splátku, která se stanoví tak, že umořovatelem násobíme příslušnou půjčku podle 

vzorce (16) [32]: 

  

  =   
         

           
                                                                                                                          

 

R - roční průměrné náklady varianty investičního projektu 

i -  požadovaná výnosnost (úrok)  

J - investiční náklad (obdoba kapitálového výdaje) 

V - ostatní roční provozní náklady (tj. celkové provozní náklady bez odpisů) 

n - jednotlivá léta životnosti 

Výpočet pro variantu č. 1: 

R1 = 30 320 *  
                

              
                                            

Výpočet pro variantu č. 2: 

R1 = 35 200 * 
                

              
                                            

Ze srovnání obou variant vyplývá, že z hlediska ročních nákladů je výhodnější 

varianta č. 2, protože přináší větší úsporu provozních nákladů.  

 Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že varianta č. 2 přináší větší úsporu 

provozních nákladů, i když je investičně náročnější. V této části byla porovnávána pouze 

technologická část, vzhledem k tomu, že se nejedná o zcela novou investiční výstavbu, 

ale pouze o porovnání provozu odvodňování vysokopecních a ocelárenských kalů pomocí 

jiného odvodňovacího zařízení (tj. kalolisů).  
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 Z důvodu vysokých investičních nákladů je velice důležité zvážit všechny 

okolnosti. Je třeba si uvědomit, že cílem je nalézt funkční technologii, nikoli nejlevnější 

variantu. Výrobce těchto zařízení dnes již provádí filtrační zkoušky, které mohou 

poskytnout relevantní informace, aby bylo možné navrhnout konkrétní efektivnější 

a levnější řešení do budoucna. Tyto zkoušky se provádí u výrobce nové technologie 

ze vzorku poskytnutého kalu. Při zvažování investičního záměru bych provedla investiční 

záměr i na membránové nebo jiné kalolisy.   

 

6.2. Provedení provozních testů a ekonomické posouzení použitých flokulantů 

 

 Do procesu odvodňování vstupuje zahuštěný vysokopecní nebo ocelárenský kal 

a flokulant, a z odvodňovacího zařízení vystupuje odvodněný vysokopecní kal 

na 65 % - 70 % nebo ocelárenský kal odvodněný na 66 % – 68 % obsahu sušiny a fugát 

(viz obr. 6). Obsah sušiny závisí na druhu a výkonu odvodňovacího zařízení 

a na dávkování flokulantu. Dalším výstupem z odvodňovacího zařízení je fugát. Fugát 

je tvořen vodou vyseparovanou z kalu, která i nadále obsahuje určité množství pevných 

látek, které se udávají v mg/l. Tyto údaje se stanovují analyticky v laboratoři a optimální 

hodnoty se pohybují do 55 mg/l. 

 

 

    

 

Obr. 6 Materiálová bilance odvodňování 

 

  Snižování nákladů na odvoz a likvidaci kalu, které se neustále zvyšují, 

vedou ke snaze podstatně ovlivňovat redukci vysokopecního a ocelárenského kalu a jejich 

celkového objemu snížením obsahu volné vody. Vyvážená hustota kalu je zajišťována 

přiměřeným, přesně spočítaným množstvím flokulantu. Díky tomu vzniká hmota 

 o předem stanovené konzistenci, která je optimální jak pro přepravu a likvidaci daného 

kalu, tak pro strojní odvodňování kalu, aby co nejméně zvýšila opotřebení odvodňovacího 

zařízení. Vyšší konzistence by způsobila vyšší hustotu kalu v odstředivce, 

Zahuštěný kal 

flokulant 

Odvodňovací 

zařízení 

Fugát  

 

Odvodněný kal 
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což by ji neúměrně zatěžovalo z hlediska spotřeby energie a mechanického namáhání. Toto 

by v konečném důsledku zvýšilo opotřebení nejen odstředivky jako zařízení, ale také 

napájecích motorů vzhledem k jejich životnosti. Což by vedlo ke zvýšení nákladů 

na údržbu a zkrácení životnosti. Z tohoto důvodu je velice důležité optimalizovat hustotu 

kalu použitím flokulantu. V této části práce se zaměříme na ekonomické posouzení 

jednotlivých flokulantů, které máme k dispozici. 

 V období od 12/2014 do 2/2015 byly vysokopecní i ocelárenské kaly trvale 

odvodňovány na odstředivkách firmy Flottweg. V tomto období byly z důvodu stanovení 

vhodného flokulantu, který je nezbytný pro dodržení požadované sušiny kalů, prováděny 

zkoušky použití jednotlivých flokulantů. 

 Cílem zkoušek bylo: 

- dlouhodobější ověření dostupných typů flokulantů při současném dodržení 

požadovaných parametrů (tj. dodržet obsah sušiny v optimálním zahuštění 

 u vysokopecních kalů i ocelárenských kalů), 

- stanovení vhodných typů flokulantů ve vazbě na náklady spojené s jejich 

skutečnou spotřebou a doporučení nejvhodnějšího typu. 

 

 Flokulanty, které se používaly k měření, jsou organická, syntetická, slabě anionická 

vysokomolekulární flokulační činidla na bázi polyakrylamidu. Anionické polymerní 

flokulanty se díky chemickým skupinám vyznačují ve vodném roztoku silnou afinitou 

k povrchu suspendovaných částic, které jsou součásti zahuštěných kalů. Dochází 

k neutralizaci povrchových nábojů nerozpuštěných částic a k jejich spojování za vzniku 

objemných makrovloček. Polymerní flokulanty se používají formou značně ředěných 

vodných roztoků v koncentraci 0,1 % – 0,2 %.  Roztok se připravuje v automatické 

akumulační nádrži tvořící systém spojených nádob. Je konstruována jako dvoukomorová. 

Jednu komoru tvoří ředicí nádrž pro přípravu roztoku, kde připravený roztok vyžaduje 

přibližně jednohodinovou dobu zrání, během které je roztok míchán, a pak je přečerpán  

do pracovní nádrže, která je určena pro odběr a dávkování. Z této nádrže je čerpán 

do potrubí se zahuštěným kalem, aby společně s ním pak přicházel na odstředivku.  

Pro stanovení obsahu sušiny u vysokopecních a ocelárenských kalů byl odebírán vzorek 

asi 5 – 7 g odvodněného kalu za odstředivkou a stanoven na vysoušecích vahách. 
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K odvodňování kalů byly ve výše uvedeném termínu zkoušeny následující druhy 

práškových flokulantů: 

1. Magnafloc,  

2. Sedifloc, 

3. Zetag. 

Výsledky zkoušek porovnání měrných spotřeb posuzovaných flokulantů jsou uvedeny  

v tabulce č. 6. Jedná se o údaje získané vždy při nejoptimálnějším chemickém režimu 

dávkování každého typu flokulantu. Provozní zkoušky byly provedeny s omezeným 

množstvím flokulantu (cca 25 – 30 kg). 

 

Tab. 6 Porovnání měrných spotřeb posuzovaných flokulantů 

Flokulant 
Období 

Druh 

kalu 
Spotřeba 

flokulantu 
Množství 

kalů 
Obsah 

sušiny 
Množství 

sušiny kalu 
Měrná 

spotřeba 

   
[kg] [t] [% hm.]  [t] [kg/t sušiny] 

Zetag 9. -10.12. VP 8,5 47,3 69,2 32,7 0,2599 

  2014 OC 21,5 112,6 68,6 77,2 0,2785 

Magnafloc 11. -12.12. VP 7,6 32,0 69,3 22,2 0,3427 

  2014 OC 22,4 96,8 67,9 65,7 0,3408 

Sediflok 16. -17.12. VP 5,8 23,7 69,3 16,4 0,3531 

  2014 OC 19,2 79,9 67,9 54,3 0,3539 

 

Spotřeba flokulantu nám udává skutečné spotřebované množství flokulantu 

 v  kg přepočteno na vysokopecní (VP) a ocelárenské (OC) kaly dle množství sušiny. 

Množství kalů v tunách je odečteno z vážního lístku z vážícího zařízení, umístěného 

 u budovy odstředivek.  

Obsah sušiny se stanovuje z odběru vzorků odvodněného kalu, který je odebírán 

 ze šnekového dopravníku těsně za odstředivkou. Vzorek obsahuje asi 7 – 10 g 

odvodněného kalu, který se suší na vysoušecích vahách. 

Množství sušiny se stanovuje výpočtem podle vzorce (17):  

                 
                          

   
                              (17) 
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Příklad výpočtu množství sušiny: 

                 
          

   
          

Měrná spotřeba: 

Měrná spotřeba nám udává množství spotřebovaného flokulantu v kg na tunu 

sušiny kalu a stanovuje se výpočtem podle vzorce (18): 

                
                   

               
                             (18) 

Příklad výpočtu měrné spotřeby: 

                
     

     
                  

Tento ukazatel je velmi důležitý, protože nám umožňuje porovnat jednotlivé 

flokulanty mezi sebou a stanovit jejich měrnou cenu. 

Požadované hodnoty u výše sledovaných flokulantů, obsah sušiny a kvalita fugátu, 

zjištěné analyticky v laboratoři, se pohybovaly ve výše uvedeném vyhovujícím rozmezí. 

Z toho vyplývá, že všechny testované flokulanty je možno použít pro provoz odstředivek. 

 Důležitým ekonomickým ukazatelem je stanovení měrné ceny podle vzorce (19) 

 u jednotlivých testovaných flokulantů uvedené v tabulce č. 7. Měrná cena stanovuje, kolik 

stojí odvodnění 1 tuny sušiny kalu. Pro výběr a cenové srovnání nákladů na flokulanty 

byly použity platné ceny pro běžné odběratele zjištěné u dodavatelů. 

 

Tab. 7 Porovnání měrných cen u posuzovaných flokulantů 

Flokulant Druh kalu Měrná spotřeba Cena flokulantu Měrná cena 

  

[kg/t sušiny] [Kč/kg] [Kč/t sušiny] 

Zetag VP 0,2599 195,00 50,68 

 

OC 0,2785 195,00 54,30 

Magnafloc VP 0,3427 205,60 70,46 

 

OC 0,3408 205,60 70,07 

Sediflok VP 0,3531 199,00 70,27 

 

OC 0,3539 199,00 70,43 

 

 



50 

 

Příklad výpočtu měrné ceny flokulantu v Kč na t sušiny: 

                                                                                   (19) 

                                        

Z porovnání měrných cen posuzovaných flokulantů se jako nejvýhodnější jeví 

flokulant Zetag. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se doporučovalo provést 

rozšíření provozních zkoušek s větším množstvím flokulantu Zetag za účelem ověření 

možnosti jeho trvalého využití při odvodňování VP i OC kalů. Cílem mělo být odzkoušení 

dávkování flokulantu při různých provozních stavech a také vyhodnocení jeho účinnosti 

v závislosti na proměnlivosti kalů v delším časovém období. Na tyto zkoušky 

bylo společnosti AMO zajištěno 750 kg flokulantu Zetag.  U tohoto flokulantu byla tedy 

provedena měsíční zkouška, která by měla eliminovat možné nesrovnalosti, 

a bylo by možné provést srovnání se stávajícím flokulantem. Zkouška flokulantu Zetag 

proběhla v období od 6. 1. – 10. 2. 2015. Pro srovnání se stávajícím flokulantem jsou 

do tabulky č. 8 uvedeny výsledky zkoušky výše uvedeného flokulantu a hodnoty 

stávajícího flokulantu Praestolu, které byly zjištěny za období od 1. 11. – 30. 11. 2014 

z provozní evidence.  

 

Tab. 8 Porovnání zkoušeného flokulantu Zetag se stávajícím flokulantem Praestol 

Flokulant Období 

Druh 

kalu 
Spotřeba Množství 

kalů 

Obsah 

sušiny 

Množství 

sušiny kalu 

Měrná 

spotřeba 

   

[kg] [t] [% hm.] [t] [kg/t sušiny] 

Praestol  1. -30.11. VP 116,5 643,1 69,7 448,3 0,2599 

stávající 2014 OC 475,5 2 655,9 68,9 1 829,9 0,2598 

Zetag 6.1- 10.2. VP 202,9 1228,4 67,5 829,2 0,2447 

  2015 OC 547,1 3291,9 67,9 2235,2 0,2448 

 

Po provedení provozních zkoušek a srovnání se stávajícím flokulantem 

 má flokulant Zetag nižší měrnou spotřebu (tj. nižší množství spotřebovaného flokulantu 

v kg na tunu sušiny kalu). Provedeme proto srovnání měrných cen u stávajícího 

 a zkoušeného flokulantu (viz Tab. 9). 
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Tab. 9 Porovnání měrných cen u stávajícího a zkoušeného flokulantu 

Flokulant Druh kalu Měrná spotřeba Cena flokulantu Měrná cena 

  

[kg/t sušiny] [Kč/kg] [Kč/t sušiny] 

Praestol VP 0,2599 182,30 47,38 

stávající OC 0,2598 182,30 47,36 

Zetag VP 0,2447 195,00 47,72 

 

OC 0,2448 195,00 47,74 

 

Z ekonomického hlediska pro odvodňování vysokopecních i ocelárenských kalů 

 se jako nejvýhodnější jeví stávající flokulant Praestol. Vzhledem k dávkování flokulantu 

při různých provozních stavech a také vyhodnocení jeho účinnosti v závislosti na značné 

proměnlivosti kvality kalů v jednotlivých obdobích, bylo provedeno srovnání se stávajícím 

flokulantem za delší časové období, tj. jeden rok od 1. 1. – 31. 12. 2014, zjištěné 

z provozní evidence (viz Tab. 10) a (viz Tab. 11).    

Tab. 10 Měrná spotřeba za rok 2014 

Flokulant 

Druh 

kalu 
Spotřeba Množství 

kalů 

Obsah 

sušiny 

Množství sušiny 

kalu  
Měrná spotřeba  

    [kg] [t] [% hm.] [t] [kg/t sušiny] 

Praestol VP 1 108,1 6 540,4 71,0 4 642,4 0,23869 

stávající OC 5 218,5 31 975,7 69,1 22 098,4 0,23615 

 

Tab. 11 Měrná cena stávajícího flokulantu za rok 2014 

Flokulant Druh kalu Měrná spotřeba Cena flokulantu Měrná cena 

  

[kg/t sušiny] [Kč/kg] [Kč/t sušiny] 

Praestol VP 0,23869 182,30 43,51 

stávající OC 0,23615 182,30 43,05 

 

Jak je patrné z tabulky č. 10 a č. 11 za delší časové období jednoho roku vykazuje 

stávající flokulant dlouhodobě stabilní měrnou spotřebu a tím i nižší měrnou cenu. 

Z tohoto důvodu je vhodné ponechat stávající flokulant pro odvodňování VP a OC kalů. 

Z důvodu zabezpečení plynulosti provozu zároveň doporučuji ponechat zkoušený flokulant 

Zetag v databázi alternativních flokulantů.  
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7. Závěr 

 

 Tato diplomová práce je rozdělená na dvě části – technickou a ekonomickou.   

 

1) V první části, zaměřené na zmapování současného stavu odvodňování 

vysokopecních a ocelárenských kalů, je popsána provázanost jednotlivých provozů včetně 

používaných technologií při výrobě a zpracování vysokopecních a ocelárenských kalů. 

Byly zde popsány technologické odlišnosti, výhody a nevýhody jednotlivých technologií 

pro odvodnění kalů. V důsledku toho bylo provedeno ekonomické posouzení 

pro následující 3 technologie - odstředivky, kalolisy a kalové pole, a to včetně stěžejní role, 

kterou v tomto procesu hrají flokulanty. Dále byly provedeny provozní testy flokulantů, 

za účelem jejich ekonomického posouzení s cílem nalezení provozních úspor. Výsledky 

ekonomického posouzení jsou popsány v následující druhé části.  

 

2) V druhé části, zaměřené na ekonomické posouzení rozdílných způsobů 

odvodňování kalů, byla stanovena nejvýhodnější ekonomická varianta jejich 

technologického zpracování, a to na základě porovnání provozních (kapitola 6.1.2) 

 a investičních (kapitola 6.1.3) nákladů jednotlivých variant. 

Varianta, že by se tyto kaly pouze ukládaly na skládku nebezpečného odpadu 

(jedná se o nebezpečný odpad podle vyhlášky č. 376/2001), je velice ekonomicky náročná 

 a činila by zatížení denních provozních nákladů částkou 621 674 Kč. Z tohoto důvodu 

 se k jejich likvidaci využívají certifikované společnosti, čímž dochází k úspoře denních 

provozních nákladů o 568 782 Kč. Přesto je snaha, aby objem a hmotnost odvezeného 

vysokopecního a ocelárenského kalu byl co nejnižší, což znamená, aby obsahoval  

co nejmenší přijatelné množství vody. Proto se provádí odvodňování vysokopecního 

 a ocelárenského kalu výše uvedenými metodami.  

Z ekonomického srovnání jednotlivých variant a jejich předností i nevýhod (str. 41) 

vyplývá, že největší úsporu provozních nákladů i za předpokladu vyšších investičních 

nákladů přináší varianta č. 2, tj. používání membránových kalolisů. Roční úspora nákladů 

oproti variantě č. 1 (odstředivky) činí 820 000 Kč (str. 45).  
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Další nespornou výhodou kalolisů, kromě ekonomických, jsou i lepší dopady 

 na životní prostředí, protože kalolisy mají nižší hladinu produkovaného hluku. Navíc 

v dnešní době jsou již tato zařízení na vysoké technické úrovni vyráběna i v České 

republice, a odpadá tak problematická technická pomoc ze zahraničí při zpracování návrhu 

nebo při vzniklých problémech v provozu. 

3) Při hledání dalších úspor byl dán zřetel na ekonomické vyhodnocování 

jednotlivých flokulantů používaných při strojním odvodňování vysokopecních 

 a ocelárenských kalů. Z výše uvedených provozních zkoušek (kapitola 6.2) při měsíčním 

porovnání vykazuje nově zkoušený flokulant Zetag nižší měrnou spotřebu, ale vzhledem 

k vyšší ceně je ekonomicky výhodnější stávající flokulant Praestol, což potvrdily 

 i výsledky získané z provozní evidence a srovnání s roční spotřebou.   

Vzhledem ke krátkému časovému období prováděného testování a dále k nutnosti 

odstavení zařízení pro rozdružování kalů (má vliv na spotřebu z důvodu častého najíždění 

a odstavování zařízení odstředivek) není záruka, že při delším testování bude dosaženo 

shodných výsledků u zkoušeného flokulantu Zetag. Z hlediska spotřeby flokulantu 

 pro provoz odstředivek je nevyhovující časté střídání používaných typů flokulantů. Změny 

zapříčiňují zvyšování měrných spotřeb a nutnost ruční kalibrace dávkovacího zařízení 

 ve složitých provozních podmínkách. Z uvedených důvodů doporučuji pro dlouhodobější 

provoz využít pouze jeden typ flokulantu, a to stávající flokulant Praestol, 

který dlouhodobě dosahuje nízkých měrných spotřeb a provozní spolehlivosti.  

Zkoušený flokulant Zetag doporučuji ponechat v databázi možných flokulantů 

jako alternativní a v budoucnu, při změně cenové hladiny tohoto flokulantu, provést 

dlouhodobější testy a nové ekonomické vyhodnocení. 
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Použité zkratky: 

ZPO – zařízení plynulého odlévání 

AMO – ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ČS – čerpací stanice pro závod 12 a 13 

DN – průměr potrubí 

pH – vodíkový exponent (neutrální voda pH = 7, pH < 7 kyselina, pH > 7 zásada) 

inkousty - jsou tvořeny nerozpustnými solemi vápníku 

fugát – zbytková voda z proplachů 
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