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Anotace 

 

V mé práci se zabývám jak historickým tak především současným významem ocelového 

odpadu a jeho recyklace jakož to nedílné součásti výroby oceli a výrobků z ní První 

kapitola stručně popisuje historii výroby oceli, druhy, výskyt a zdroje ocelového odpadu 

a jeho využitelnost. Druhá kapitola je zaměřena na způsoby nakládání s ocelovým 

odpadem včetně technologií na úpravu a zpracování ocelového odpadu a odpadu vzniklého 

při recyklaci. V třetí a poslední kapitole jsou ekonomicky a ekologicky porovnány vybrané 

techniky a technologie pro úpravu a recyklaci ocelového odpadu. Tato bakalářská práce by 

měla osvětlit význam recyklace ocelového odpadu a význam pro ekonomiku a společnost. 
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Annotation 

  

In this thesis, I am dealing with both the historical and mainly present meaning of waste 

metal and it´s recycling as an integral part of steel manufacturing and products made of it. 

The first chapter shortly describes the history of steel manufacturing as well as types, 

occurrence and sources of waste metal and its usability. The second chapter is focused on 

methods of waste metal management, including technologies for treatment and processing 

of waste metal and waste generated during recycling. The third and last chapter contains an 

economic and ecological comparison of selected techniques and technologies for waste 

metal treatment and recycling. This bachelor thesis should clarify the meaning of the waste 

metal recycling and its importance for the economy and society. 
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ÚVOD 

Problematika recyklace ocelového odpadu nás doprovází od prvopočátku masivní výroby 

oceli, která byla odstartována na přelomu 18 a 19 století. Využití ocelového odpadu jako 

vstupní suroviny do procesu výroby oceli nabýval postupem času na čím dál větším 

významu a je řada zemí, kde je ocelový odpad jedinou surovinou pro výrobu oceli. Díky 

technické revoluci a prosperující ekonomice mohou lidé častěji obměňovat vybavení 

domácností, rekonstruovat svá obydlí a obměňovat osobní vozidla. Stejně tak je to u obcí 

měst a státní správy, která díky ekonomické prosperitě a růstu HDP může rekonstruovat 

veřejný majetek, vybavení hřišť, parků, škol a dalších objektů státní správy 

a infrastruktury. Tím pádem vzniká velké množství jak amortizačního ocelového odpadu 

tak i výrobního a zpracovatelského ocelového odpadu, který je nutno sesbírat a recyklovat 

na vsázky schopný materiál. Význam recyklace ocelového odpadu není pouze ekonomická 

stránka, ale jde v neposlední řadě o dopad na životní prostředí. Sběr a recyklace ocelového 

odpadu a jeho přeměna na vstupní surovinu do procesu výroby oceli snižuje potřebu 

výroby surového železa ze železné rudy, které je ekonomicky náročné a při procesu 

pražení vznikají vedlejší produkty jako je SO2 a CO2, které mají negativní vliv na životní 

prostředí.  
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1 OCELOVÝ ODPAD, CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM 

1.1 Historie výroby oceli a využití ocelového odpadu 

při výrobě 

  Znalost železa a jeho odpadů je doložena nečetnými nálezy už ze starší doby kamenné. 

Šlo o železo, které se v přírodě nacházelo v ryzí formě (tzv. meteorické železo - železo-

niklové meteority). Jejich pády nemohly uniknout pozornosti člověka a na několika 

místech byly nalezeny kusy meteoritů, které byly snesené do sídlišť. Takovým případem 

byl i nález sedmi kusů meteorického železa v paleolitické stanici na Kylešovickém kopci u 

města Opava v roce 1924. U nich bylo prokázáno i záměrné dlouhodobé zahřívání 

v ohni.(Tuček 1981) 

  První železné předměty vyráběné tavbou železných rud pochází z období 3000 až 2000 

let př. n. l. z oblasti Egypta, Anatolie (poloostrov Malá Asie, dnešní Turecko), 

Mezopotámie (území dnešního Iráku) a údolí řeky Indus (dnešní Pákistán). Železo bylo 

vhodnějším kovem než bronz kvůli vyšší tvrdosti a hojnosti železných rud, i když kvůli 

vysoké teplotě tavení rud (1300 až 1350 ºC) bylo jeho získávání technologicky náročnější. 

Záhy tak vytlačilo bronz a stalo se nejvýznamněji používaným kovem, podle něhož byla 

pojmenována i celá etapa vývoje lidské společnosti takzvaná doba železná (na našem 

území asi 750 př. n. l. - 0). 

  Původně se železo vyrábělo přímo z rud v pecích různých obměn, vytápěných dřevěným 

uhlím. Vyredukované železo ve formě tzv. železné houby bylo pórovité a nebylo dobře 

oddělené od strusky, díky menšímu obsahu uhlíku ale bylo kujné.  

  Inovací výroby oceli byly tzv. pudlovací pece vytápěné černým uhlím, použité poprvé 

Henrym Cortem v roce 1784. Surové železo se roztavilo v plamenné peci s mělkou nístějí 

a za stálého míchání taveniny byly nežádoucí prvky oxidovány a přecházely do strusky 

bohaté sloučeninami železa, zatímco ocel chladla ve formě houbovitého železa. Pece 

o denním výkonu 3 až 10 t oceli spotřebovávaly přibližně 3 × méně paliva než starší 

metoda, ztráty kovu byly asi 12 až 15 %. 

  Zásadní změnou výroby oceli přinesl nástup průmyslové revoluce. V roce 1855 si 

anglický vynálezce Henry Bessemer nechal patentovat princip výroby oceli dmýcháním 
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vzduchu do roztaveného železa ve sklopné válcové nádobě - konvertoru (obr. 

1). Bessemerův konvertor pracoval s kyselou dinasovou vyzdívkou a kyselou struskou, 

nebylo v něm možno odstranit ze surového železa síru ani fosfor. Tento nedostatek byl 

odstraněn zásaditou vyzdívkou konvertorů, kterou si nechal patentovat další anglický 

vynálezce - Sidney Gilchrist Thomas - v roce 1878.  Ve vsázce do těchto konvertorů mohl 

být podíl ocelového odpadu obvykle do 3 hm. %. 

  

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma konvertoru se spodním dmýcháním vzduchu  

           (Bessemerův a Thomasův konvertor) 

 

 

Střední část zkujňovací nádoby je válcová a ústí v excentricky uložené kuželové hrdlo. 

Ve dně konvertoru jsou otvory, jimiž je do lázně dmýchán vzduch. 

  

   Dalším pokrokem bylo použití pecí s uzavřenou nístějí a předehříváním topného plynu 

a vzduchu, umožňujících dosažení vyšších teplot a zpracování neomezeného množství 

ocelového odpadu (šrotu). Tyto pece německého inženýra Carla Wilhelma Siemense byly 

od roku 1856 využívány ve sklářství, pro ocelářství je použitím žáruvzdorných materiálů 

adaptovali Francouzi Emile Martin a Pierre Martin roku 1864. Jejich Siemens-Martinské 
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pece představovaly efektivní systém využití tepla a ve velkém se používaly ještě počátkem 

2. poloviny 20. století. 

  V roce 1902 se začala ocel vyrábět v elektrických obloukových pecích (zahřívání 

elektrickým obloukem mezi elektrodami a materiálem - Obr. 2) a elektrických indukčních 

pecích (zahřívání elektromagnetickou indukcí - Obr. 3).  

 

Obr. 2 a 3 Schéma elektrické obloukové a elektrické indukční pece. 

 

Vlevo: elektrická oblouková pec s přímým ohřevem - elektrody jsou uloženy svisle 

a oblouk se vytváří mezi každou elektrodou a kovovou vsázkou.  

Vpravo: elektrická indukční pec s vertikálně uspořádaným tavicím žlábkem - měděným 

induktorem (1) se přivádí střídavý proud, přechodem indukovaného proudu mezi (1) 

a kovem (2) v kelímku (3) se kov ohřívá a taví. 

  

  

  V současnosti jsou pro výrobu oceli nejvyužívanější kyslíkové konvertory, též nazývané 

LD (Linz - Donawitz) konvertory. Proces zkujňování v nich probíhá dmýcháním kyslíku 

do tekutého surového železa (Obr. 4).  

  

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/zelezo/indpec.jpg
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Obr. 4 Schéma kyslíkového (LD) konvertoru s vrchním 

dmýcháním kyslíku. Podle Parmy (1988) 

 

Tryskou je do kovové lázně vháněn kyslík pod dostatečným tlakem, aby pronikl vrstvou 

strusky a až do požadované hloubky lázně. 

Ke zpracování většího množství ocelového šrotu jsou určeny obloukové pece (Obr. 5), kde 

jako zdroj tepla slouží elektrický oblouk mezi grafitovými elektrodami a vsázkou. (Parma 

1988) 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Obr. 5 Elektrická oblouková pec 25 t v ocelárně Poldi Hütte, Kladno. Grafitové elektrody a klenba pece jsou 

zdviženy před nasazením nové vsázky.: Foto J. Hodan, 2006. 
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1.2 Charakteristika ocelového odpadu 

Primárně dělíme ocelový odpad podle jeho vzniku na vratný ocelový odpad, 

zpracovatelský ocelový odpad a amortizační ocelový odpad. 

 

Vratný neboli (výrobní) odpad, který vzniká v cyklu hutnické výroby (v ocelárnách, 

kovohutích, slévárnách, kovárnách atd.). Lze sem zařadit i podíl strusek  a slitků 

s vysokým obsahem železa. Tyto druhy odpadu mají obvykle přesně známé chemické 

složení a po metalurgické stránce bývají výhodnější než primární suroviny.  Tento odpad 

ve většině případů zůstává ve výrobním procesu ocelárny či slévárny a je využit zpět 

jako kvalitní základ vsázky. Kovárny vzhledem k absenci vlastní ocelárny nemají 

možnost výrobní odpad vrátit zpět do výrobního procesu, a proto musí vyprodukovaný 

odpad prodávat zpět hutím, od kterých nakupují výrobky k výrobě výkovku, nebo což je 

ve většině případů výhodnější prodávají odpady zpracovatelům ocelového odpadu, kteří 

mají ve svém portfoliu více odběratelů (hutí a sléváren) a jsou tak schopni jejich materiál 

lépe zhodnotit a prodat za vyšší cenu.    

 

 

 

Obr. 6 Odřezky ocelového potrubí 
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Zpracovatelský odpad vzniká při vlastní výrobě strojů, zařízení, nářadí a jiných 

kovových výrobků tzn. při lisování, obrábění, vypalování, řezání a dalšího zpracování 

hutnických polotovarů. Tvoří jej především zbytky materiálu (odřezky,  odstřižky, třísky, 

okuje, piliny, zmetkové části apod.) zejména ze strojírenství. 

 

 

 

 Obr. 7 Výlisky z výroby karoserií 

 

Amortizační odpad představuje vyřazené stroje a jejich součásti, likvidovaná 

průmyslová zařízení, odpady z domácností, části z elektronických a elektrotechnických 

zařízení, ocelové konstrukce, ocelové odpady z drcení železobetonových konstrukcí, 

dopravní prostředky (automobily, vozidla MHD - trolejbusy, autobusy, tramvaje atd., 

železniční vozy a lokomotivy.  

Významným zdrojem amortizačního ocelového odpadu jsou taktéž odpady 

z renovací a oprav infrastruktury. Patří zde odpady z údržby železniční dopravní cesty 

(kolejnice, výhybky, návěstidly, konstrukční prvky trolejového vedení a mostní 

konstrukce).SŽDC – správa železniční a dopravní cesty v rámci standardní údržby a 

modernizace dopravní cesty vyprodukovala v letech 2015 – 2016 více než 2500 

tun/měsíc. Dalšími zdroji ocelového odpadu z prostředí infrastruktury jsou odpady 
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z rekonstrukcí rozvodné elektrické sítě a odpady z oprav a rekonstrukcí silnic a dálnic 

(svodidla, sloupy veřejného osvětlení, dopravní značení apod.) 

 

 

Obr. 8 Vraky osobních vozidel 

 

1.2.1 Druhy ocelového odpadu 

Ocelový odpad dělíme sekundárně podle jeho struktury na lehký a těžký ocelový odpad 

dále pak na ocelové a litinové piliny a třísky a úlety kovů. 

 

Lehký odpad lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou je nový vratný a nový 

zpracovatelský odpad. Tento odpad vzniká při výrobním procesu plechů a pásky 

ve válcovnách plechů. Tento odpad se dále rozlišuje podle povrchové úpravy 

(pozinkovaný, lakovaný a pocínovaný). 

 

Druhým typem lehkého odpadu je starý lehký amortizační odpad. Tento odpad se již 

nerozlišuje podle povrchové úpravy, protože je to prakticky nemožné oddělit tyto materiály 

díky jejich povrchové úpravě převážně lakování či smaltování, nebo jinému znečištění 

a korozi. Jedná se o směs všech výše uvedených materiálů s rozlišnou povrchovou 

úpravou. 
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Obě skupiny lehkého odpadu dále dělíme dle rozměrů vstupních surovin do procesu 

recyklace. Je to upravený a neupravený lehký ocelový odpad. Jedná se o tyto druhy 

dle ČSN 420030 – (21, 27, 28, 61). Bližší specifikace těchto materiálů je uvedena 

v tabulce 6. 

 

Výstupními produkty ze zpravování lehkého ocelového odpadu jsou: 

 

21 - nový lehký upravený (čistý bez povrchové úpravy) 

21 - nový lehký upravený (včetně povrchové úpravy)   

21 - nový lehký upravený (pocínovaný) 

 

31 - 33 - balíky nového ocelového odpadu (čisté bez povrchové úpravy) 

31 - 33 - balíky nového ocelového odpadu (pozinkované) 

31 - 33 - balíky nového ocelového odpadu (lakované) 

31 - 33 - balíky nového ocelového odpadu (pocínované) 

 

27S – starý lehký upravený  

36 – balíky starého odpadu 

76 – drcený ocelový odpad  

 

Rozměry výstupních produktů se liší dle požadavků jednotlivých hutí. Převážně se 

jedná o nastříhaný odpad na rozměr max. 1500 x 500 x 500 mm, tloušťka do 3 mm 

a slisované pakety (balíky) o rozměrech max. 300 x 300 x 600 mm až 800 x 1000 x 1500 

mm. 

Těžký odpad rozdělujeme taktéž na nový a starý ocelový odpad. Převážně jej ale 

dělíme dle tloušťky stěn, vnějších rozměrů a hmotností jednotlivých kusů. Rozdělení 

vstupních surovin do procesu recyklace těžkého ocelového odpadu je rovněž rozdělen 

na upravený a neupravený těžký ocelový odpad a jedná se o tyto druhy dle ČSN 420030 - 

(10 až 19 a 61 až 76). 
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Obr. 9 Železniční vagóny určeny k sešrotování  

 

Výstupními produkty ze zpravování těžkého ocelového odpadu jsou: 

 

11 – nový těžký odpad upravený (tloušťka minimálně 3 mm) 

12 – starý těžký odpad upravený (tloušťka minimálně 6 mm) 

12 V- starý těžký odpad upravený (tloušťka minimálně 8 mm) 

13 - starý těžký odpad upravený (tloušťka minimálně 4 mm) 

14 - starý těžký odpad upravený (tloušťka minimálně 6 mm) 

 

Pro slévárny jsou produkovány tyto speciální druhy ocelového odpadu lišící se 

maximálními rozměry, kusovitostí a chemickým složením (Tab. 3) : 

  

71 - drobný těžký ocelový odpad (tloušťka minimálně 6 mm) 

72 - drobný těžký ocelový odpad (tloušťka minimálně 6 mm) 

73 - drobný těžký ocelový odpad (tloušťka minimálně 3 mm) 
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Další skupinou těžkého ocelového odpadu je odpad litiny. Jsou to druhy – (02,04,06). 

Litinové výstupní produkty dělíme na tři druhy: 

 

02 – kusový litinový odpad (max. 700 mm) 

04 – kusový litinový odpad (max. 700 mm) 

06 – kusový litinový odpad (max. 1500 mm) 

 

Piliny a třísky rozdělujeme na třísky ocelové dlouhé a krátké, třísky litinové a třísky 

z automatové oceli. Třísky z automatové oceli díky jejich čím dále častějšímu výskytu 

musíme velmi pečlivě monitorovat a nakládat s nimi tak, abychom neznehodnotili ostatní 

třísky.  

Automatové třísky jsou díky vyššímu obsahu síry a fosforu dodávány do hutí 

na základě předem dohodnutých podmínek. Také jejich náchylnost k oxidaci i 

za standartních povětrnostních podmínek vyžaduje zvláštní péči při skladování a přepravě.  

 

                                        Tab. 1 Obsah vybraných chemických prvků v automatové oceli v % 

C Mn P S 

max. 0,13 0,9 - 1,5 0,1 0,2 - 0,32 
 

 

Vstupními druhy do procesu recyklace třísek a pilin jsou dle ČSN 420030 – ocelové 

třísky (51,52) a litinové třísky (07). 

 

Výstupními produkty ze zpravování ocelových a litinových pilin a třísek jsou: 

 

51 - třísky ocelové krátké 

52 - třísky ocelové dlouhé 

07 - třísky litinové 

 

38 - brikety z ocelových třísek 

08 – brikety z litinových třísek 
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      Obr. 10 Ocelové třísky  

 

   Úlety kovů kde patří především okuje z válcování. Při tvářeni oceli za tepla, při vlastním 

tváření a při ohřevu materiálu, vzniká oxidací velké množství okují, které, vzhledem 

к velmi vysokému obsahu železa, jsou důležitou druhotnou surovinou. Okuje, které nejsou 

znečištěny organickými látkami, lze bez problémů recyklovat při výrobě surového železa. 

Velká část okují je však znečištěna mazadly, používanými při tváření, především 

válcování. Jsou známé pod názvem zaolejované okuje či okujové kaly. Přítomnost 

organických látek je zdánlivě výhodná, protože jsou v podstatě 

palivem. Při spékání na aglomeračním páse však vyprchají dřív, než se dostanou do pásma 

hoření paliva, jsou odsávané spolu se spalinami a kondenzují na elektrodách elektro 

statických odlučovačů prachu. Zde vytvářejí souvislou vrstvu, která při zvýšení 

teploty začíná hořet a způsobuje tak havárie elektro filtrů. Přítomnost organických látek 

v aglomeračních spalinách přispívá к znečišťování ovzduší, hlavně podporováním vzniku 

velmi nebezpečných emisí typu PCB, VOC, PCDQ/F (polychlorované dibenzo-

dioxiny/furany). Orientační složení okují je uvedeno v (tab. 2). 
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                   Tab. 2 Chemické složení okují v % (*mg.kg-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Z uvedených důvodů se musí zaolejované okuje před recyklací na aglomeračním 

provozu zbavit organických nečistot. V principu je to možné provést dvěma způsoby, a to 

chemicky, což znamená odmašťováním v různých chemických preparátech, nebo 

pyrometalurgicky, tj. oxidací (spálením), nebo odpařením přítomných organických látek. 

Nevýhodou prvního způsobu je vysoká cena loužících prostředků, případně ohřev na reakční 

teplotu. Z hlediska ochrany životního prostředí je problematickým vznik škodlivinami 

nasyceného roztoku, který i přes částečnou recyklaci tvoří odpad, jenž může být pro prostředí 

nebezpečnější než odpad původní.  

 

Při pyrometalurgickém způsobu odstraňování organických látek je kromě vysoké 

energetické náročnosti problémem odstranění škodlivých látek ze spalin tak, aby míra 

znečištění ovzduší nepřesáhla povolené hodnoty. Originální způsob recyklace zaolejovaných 

okují byl vyvinutý v Třineckých železárnách a.s. Princip technologie spočívá v injektáži 

suspenze, vytvořené z oleje a zaolejovaných okují, do vysoké pece pres výfučny. Při teplotě 

až 2200°C dochází к rozkladu až na prvky а k prakticky dokonalému využití jak kovové 

substance, tak uhlovodíkových látek. Jiný způsob úpravy zaolejovaných okují se používá 

v podniku Arcelor Mittal Ostrava a.s. V rotační bubnové peci, při teplotě asi 500oC, probíhá 

Fe 71,3 MgO 0,07 V 0,002 

FeO 58,8 S 0,020 Cd 0,0001 

Fe203 36,0 Cr 0,100 As 0,001 

Mn 0,52 Ti02 0,010 Sn 0,003 

Si02 0,84 Zn 0,007 Sb 0,002 

Аl2O3 0,21 Pb 0,002 Na20 0,07 

CaO 0,37 Cu 0,041 K20 0,01 

P 0,017 Co 0,002 Hg* 0,005 
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tzv. nízkoteplotní destilace uhlovodíkových látek. Odpařené organické látky se zneškodňují 

v dospalovacím zařízení. Odmaštěné okuje se potom zpracovávají v aglomeračním procesu. 

Jednou z dalších možností jak zpracovat zaolejované okuje je využití těchto odpadů 

jako železité korekce při výrobě cementu. 

 

Ocelářská struska a slitky obsahuje značné množství železa, je silně zásaditá a obsahuje 

nezanedbatelné množství manganu, což ji činí vhodnou surovinou pro výrobu surového 

železa ve vysoké peci. Rovněž její vlastnosti jsou pro použití ve vysoké peci vhodné. Její 

využití, jako součástí vysokopecní vsázky, je omezeno obsahem fosforu, který ve vysoké 

peci přechází do surového železa a tím snižuje jeho jakost a možnost použití při výrobě 

ocelí. 

 

                      Tab. 3 Chemické složení konvertorové strusky v % (*mg.kg-1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední způsob dělení ocelového odpadu je třídění podle chemického složení. Limitní 

obsahy jednotlivých prvků jsou pro základních pět tříd uvedeny v tab. 4, která je součástí 

ČSN 420030. Jednotlivé hutě si tyto limity upravují a specifikují v dodacích podmínkách 

kupní smlouvy. V praxi lze zajistit garantované chemické složení pouze u stejnorodého 

vratného odpadu, nebo u zpracovatelského odpadu ovšem za předpokladu, že zpracovatel 

odpad třídí přímo na výstupu. Vratný odpad si ve většině případů hutě spotřebovávají zpět 

Fe 22,0 MgO 8,14 V 0,11 

FeO 18,0 S 0,09 Cd 0,0001 

Fe203 11,5 Cr 053 As 0,001 

Mn 3,44 Ti02 0,3 Sn 0,001 

Si02 12,4 Zn 0,003 Sb 0,004 

A1203 2,12 Pb 0,001 Na20 0,05 

CaO 38,2 Cu 0,04 K20 0,02 

CaF2 0,25 Co 0,001 Hg* 0,005 

P 0,7 Cl 0,16 C 0,2 



 

 

 

 

15 

 

 

 

 

při výrobě oceli až na výjimky, jakou je například Vítkovice Steel a.s., která nakupuje 

bramy pro svou válcovnu v zahraničí a již neprovozuje vlastní ocelárnu. V takovém 

případě vratný ocelový odpad prodává hutím či recyklačním společnostem. 

  

Z oblasti zpracovatelského odpadu jsou to automobilky a společnosti, které vyrábí 

komponenty pro automobilový průmysl, kde můžeme zajistit chemicky zaručený ocelový 

odpad vhodný pro dodávky do hutí, které tuto garanci vyžadují. 

  

Amortizační ocelový odpad je převážně nevhodný k dělení dle chemického složení 

vyjma odpadu homogenního, jako jsou například kolejnice, dvojkolí z likvidovaných 

železničních vozů a ocelové konstrukce z likvidovaných technologických celků, mostů 

apod. 

 

 

Tab. 4 Třídy nelegovaného ocelového odpadu 

Třída Obsah prvků Poznámka 

001 Cr max 0,10 %, Ni max 0,10%, W max 0,10%, Co max 0,03 % Mo 

max 0,03 %, V max 0,10 %, Mn max 2,00 %, Si max 0,40 % Co max 

0,10 %, Sn max 0,005 %, Pb max 0,003 %, 

 S max 0,04 % , P max 0,04 % 

odpad  

vysoké čistoty 

002 Cr max 0,30 %, Ni max 0,20 %, W max 0,20 %, Mo max 0,10% , 

V max 0,20 %, Mn max 2,00 %, Cu max 0,30 %, Sn max 0,03 %, 

 Pb max 0,005 %, P max 0,08 %, S max 0,08 % 

odpad  

průměrné čistoty 

 

003 Cr max 0,50 %, Ni max 0,30 %, Mn max 2,00 %, Cu max 0,30 % odpad  

nižší čistoty 

004 Cr max 1,00 %, Ni max 0,50 %, Mn max 8,00 %, Cu max 0,30% odpad 

nízké čistoty 

005 Cr max 1,00 %, Ni max 0,50%, Mn max 8,00 %, Cu max 0,50% Odpad velmi nízké 

čistoty 

 

 

       

 

 



 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Zjištění procentuálního obsahu sledovaných prvků bylo v minulosti obtížné a velmi 

nákladné. Pro zpracovatele ocelového odpadu téměř nedostupné. Laboratorní 

a spektrometrické měření bylo prováděno v laboratořích oceláren a sléváren, nebo 

ve výzkumných ústavech. Dnes jsou již relativně finančně dostupné rentgenové 

analyzátory, kterými můžeme v krátkém čase a s vysokou přesností vyhodnotit desítky 

vzorků zpracovávaného ocelového odpadu, litinového odpadu, třísek, pilin i úletů kovů. 

 

 Jedním z nejpoužívanějším ručním rentgenovým analyzátorem v ČR je Americký 

přístroj Delta Professional (Obr. 11), který u nás distribuuje společnosti BAS Rudice s.r.o. 

 

Spolu se standardními prvky Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, 

Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb přístroj dokáže analyzovat prvky, jako jsou Au, Pd, Pt, Ir, Rh a 

dále pak samozřejmě prvky Al, Mg, Si, P, S bez použití vakua či hélia, a to 

s bezkonkurenční analytickou přesností a rychlostí. Je možné přidat i další měřené prvky. 

Přístroj je bateriově napájen. Lze analyzovat vzorky, které mohou mít různé velikosti a 

tvary. Velkou výhodou je, že ve většině případů není potřeba žádná příprava vzorků a 

měření je nedestruktivní.  

 

 

Obr. 11 Přístroj DELTA PROFESSIONAL s technologií X-Act Count 

 

http://www.bas.cz/rucni-analyzator-kovu-pro-trideni-kovu-pmi/x-act-count-technologie-delta-professional.pdf
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1.2.2 Výskyt ocelového odpadu 

 

Ocelový odpad se vyskytuje prakticky ve všech odvětvích průmyslu. Zdrojem těchto 

odpadů je výkup od obyvatelstva, ocelové odpady vratné a zpracovatelské, dále 

separovaný sběr, velkoobjemový komunální odpad, průmyslové odpady, 

elektrotechnický odpad, odpady z likvidace autovraků, ocelový odpad ze spaloven 

komunálních odpadů, energetiky a ze stavebnictví.  

 

 Výkup od obyvatelstva byl odedávna v ČR významným zdrojem ocelového 

amortizačního odpadu. Zároveň je i nezanedbatelným zdrojem příjmů občanů, kteří se 

sběrem aktivně zabývají a to i přes výrazně zpřísněné podmínky pro odevzdání těchto 

odpadu ve sběrnách kovových odpadů, které byly za posledních 10 let postupně upraveny a 

zpřísněny 

 

1.2.3 Využitelnost ocelového odpadu 

 

Ocelový odpad je cenou surovinou pro výrobu oceli, ocelolitiny, litiny a je využíván 

také jako železitá korekce při výrobě cementu. V (Tab. 5) jsou uvedeny roční spotřeby za 

roky 2015 a 2016 ocelového odpadu ve vybraných členských zemí Evropské osmadvacítky 

a dále je zde uvedena celková výroba surového železa za dané roky. Jak lze vypozorovat 

jsou zde výrazné rozdíly v poměrech spotřebovaného ocelového odpadu na celkovou 

výrobu surového železa.  

 

Zatím co průměrné poměry mezi spotřebou ocelového odpadu a výrobou surového 

železa jsou meziročně v rámci celé EU na téměř shodné hodnotě 54,45 a 54,30 % tak 

například Itálie má poměr spotřeby na hodnotě 86,88 % a Lucembursko, Portugalsko, 

Řecko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko mají využití ocelového odpadu ve výrobě 

surového železa respektive oceli na hodnotě 100 %. Česká republika má poměr 35,72 % 

spotřebovaného ocelového odpadu na 1 tunu vyrobeného surového železa což svědčí 



 

 

 

 

18 

 

 

 

 

o stále převládajícím vyšší využíváním železné rudy jako hlavní suroviny pro výrobu oceli 

v ČR.  

Tab. 5 Spotřeba ocelového odpadu a výroba oceli za roky 2015 a 2016 v EU (tis. Tun) 

 

 Spotřeba ocelového odpadu Výroba surového železa 

2016 2015 % rozdíl    2016    2015     % rozdíl 

Itálie 19.911 19.499 +2.1 23.341 22.018 +6.0 

Německo 18.360 18.491 -0.7 42.082 42.676 -1.4 

Španělsko 10.396 11.679 -11.0 13.654 14.845 -8.0 

Francie 7.028 7.376 -4.7 14.633 14.984 -2.3 

Polsko 5.569 5.433 +2.5 8.939 9.198 -2.8 

Belgie 3.075 3.064 +0.4 7.686 7.252 +5.9 

Rakousko 2.584 2.711 -4.7 7.438 7.687 -3.2 

Velká Británie 2.556 3.700 -30.9 7.561 10.964 -30.9 

Lucemboursko     2.450 2.396 +2.3 2.260 2.127 +6.2 

Finsko 2.231 2.129 +4.8 4.101 3.988 +2.8 

Švédsko 2.185 2.115 +3.3 4.620 4.374 +5.6 

Portugalsko 2.140 2.158 -0.9 2.028 2.035 -0.3 

ČR 1.889 1.886 +0.2 5.305 5.262 +0.8 

Rumunsko 1.764 1.832 -3.7 3.313 3.352 -1.2 

Holandsko 1.583 1.731 -8.5 6.917 6.995 -1.1 

Slovensko 1.379 1.345 +2.5 4.808 4.562 +5.4 

Řecko 1.360 1.071 +26.9 1.199 0.910 +31.8 

Slovinsko 0.690 0.670 +3.0 0.613 0.604 +1.6 

Bułharsko 0.565 0.582 -2.9 0.501 0.543 -7.7 

Maďarsko 0.560 0.620 -9.7 1.274 1.675 -23.9 

Chorvatsko 0 0.130 0 0 0.122 -99.9 

EU-28 88.272 90.614 -2.6 162.293 166.173 -2.3 
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1.2.4 Výpis nejužívanějších druhů dle ČSN 420030 

Tato norma určuje všeobecné zásady pro třídění, zkoušení, skladování, dodávání a dopravu 

ocelového a litinového odpadu.  

 

Dělí ocelový odpad na tyto druhy:  

- ocelový odpad: nový a starý odpad legovaných a nelegovaných ocelí 

- litinový odpad: nový a starý odpad legovaných a nelegovaných litin 

- nový odpad: vzniká při výrobě ocelí a litin nebo při zpracování jejich polotovarů na 

- finální výrobky: je bez příměsí a má charakter materiálu, z něhož vznikl 

- vratný odpad: nový odpad, který vzniká a spotřebovává se při ocelárenské a    

   slévárenské výrobě 

- vsázkové ingoty: nový odpad, určený pro vsázku do ocelárenských pecí; je vyroben    

   přetavením ocelového odpadu; přetavením se homogenizuje chemické složení  

- starý odpad: odpad vyřazených výrobků a jejich částí 

 

Rozlišuje a zařazuje ocelový a litinový odpad podle chemického složení, podle tvaru, 

rozměrů nebo hmotnosti jednotlivých kusů.  

 

V případě, že to není předmětem dohody mezi dodavatelem a odběratelem 

ocelového odpadu, je zde uveden postup specifikace a způsob třídění ocelového odpadu. 

Třídí ho na ocelový a litinový nový a starý odpad, podle chemického složení, podle tvaru, 

rozměrů a hmotnosti, případně jiné charakteristiky, uvedené v této normě.  

 

Ocelový odpad, který se skládá z neoddělitelně spojených součástí z ocelí různých 

značek, se zařazuje do třidy odpadu, odpovídající průměrnému chemickému složení. 

 

 

 

 



 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Tab. 6 Vybrané druhy ocelového a litinového odpadu z ČSN 420030 

Druh Název odpadu Popis odpadu 

02 litinový odpad  
kusový 

upravený; rozměry max. 450 mm; hmotnost max. 30 kg; 
podíl kusů o hmotnosti do 1 kg se připouští do 15 %hmotnosti dodávky 

06 litinový odpad neupravený, včetně slitku; rozměr nad 700 mm; hmotnost nad 100 kg; 
tloušťka max. 250 mm; znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky; odpady větší 
tloušťky se dodávají na základě smlouvy 

07 litinové třísky přípustný obsah spečenců do 5 % hmotnosti dodávky 

08 brikety  litinových  
třísek 

objemová hmotnost nad 4,5.103 kg.m-3; připouští se 1 % oleje 

11 nový těžký odpad upravený; rozměr max. 1500x500x500 mm; tloušťka min 3 mm; průměr lan min 
3 mm; krátké a zmetkové ingoty; odpad z válcoven; nový odpad lan svázaný do 
kruhu o průměru max. 700 mm 

12 starý těžký odpad upravený; rozměr max. 1500x500x500 mm; tloušťka min 6 mm; průměr lana min 
6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan vázaný do kruhu o průměru max. 
700 mm; odpad trubek 

13 starý těžký odpad upravený; rozměr max. 1500x500x500 mm; tloušťka min 4 mm; průměr lan min 
4 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max. 
700 mm; odpad trubek 

14 starý těžký odpad upravený; rozměr max. 1500x500x500 mm; tloušťka min 6 mm; může obsahovat 

max. 25 % starého ocelového odpadu do tl. 6 mm a max. 2 % litinového odpadu 

16 starý těžký odpad neupravený; kusy do 5500x800x500 mm nebo hmotnost do 3000 kg; tloušťka 
min 6 mm; velkokusý odpad; části strojů a zařízení; části dopravních prostředků; 
dodává se na základě smlouvy 

17 starý těžký odpad neupravený; kusy do 5500x800x500 mm; tloušťka min 4 mm; velkokusý odpad; 
části strojů a zařízení; části dopravních prostředků; dodává se na základě 
smlouvy 

21 nový lehký odpad pro lisování; tloušťka do 3 mm; odpad plechu a jiných částí nepokovených, bez 
smaltovaných a jiných povlaků; trubky; svitky, mašle, dle dohody 

27 starý lehký odpad pro lisování; tloušťka do 4 mm; ocelový odpad lehký včetně stočených lan a drátů 
nebo jejich kusů do délky 1500 mm; připouští se ocelový odpad s běžnou 
povrchovou úpravou nátěry, laky apod.; nejsou povoleny nádoby od dehtu, 
asfaltu, kyselin, uzavřené sudy, uzavřené tlakové nádoby; není dovoleno 
znečištění neželeznými kovy v metalické podobě; neškodlivé nečistoty 
se odečítají z hmotnosti dodávky; pevně spojené části o tloušťce stěny nad 
4 mm, ale max. 10 mm, mohou činit max. 5 % hmotnosti dodávky 

28 starý lehký odpad pro drcení; tloušťka do 4 mm; množství neželezných a nekovových součástek se 
připouští do výše jejich původní hmotnosti; lehký odpad obsahující neželezné 
kovy (ledničky, pračky, mrazničky, odstředivky, plynové a elektrické sporáky, 
autovraky osobních a dodávkových silničních vozidel zbavené pohonných hmot 
a oleje, smaltované předměty); části autovraků zbavené neželezných kovu 
a smaltovaných dílu patří do druhu 27; dodávky na základě smlouvy 

31 balíky nového  
ocelového odpadu 

rozměr max. 2200x1000x900 mm; nový odpad bez povlaku a bez třísek; 
rozměr balíku může být předmětem dohody 
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  Podíl smaltovaných litinových předmětů se připouští pouze u odpadu z litin 

s lupínkovým grafitem, a to v množství nepřesahujícím 10 % celkové hmotnosti dodávky. 

Obsah ocelového odpadu se připouští do 5 % celkové hmotnosti dodávky. Znečištění 

neškodnými nekovovými příměsemi může činit maximálně 2 % hmotnosti dodávky. 

Balíky a briketované třísky musejí být kompaktní. Při vykládce, prosazování 

a skladování se nesmí porušit kompaktnost balíků a briketovaných třísek. 

 

33 balíky nového  
ocelového odpadu 

rozměr max. 600x600x600 mm; nový odpad bez povlaku a bez třísek 

36 balíky starého  
ocelového odpadu 

rozměr max. 2200x1000x900 mm; starý odpad a dlouhé třísky; dodávky 
a rozměry balíků jsou předmětem dohody 

38 brikety 
z ocelových třísek 

objemová hmotnost nad 4,5.103 kg.m-3 ; obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá 
z hmotnosti dodávky 

51 třísky ocelové  
krátké 

délka do 50 mm; 
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky 

52 třísky ocelové  
dlouhé 

délka nad 50 mm; 
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti dodávky 

61 drobný odpad 
lehký 

kusy do rozměru max. 100x50x50 mm; tloušťka do 3 mm; výseky a odpad 
z řezání, lisování, kování, bez smaltovaných a pokovených kusů; znečištění se 
odečítá z hmotnosti dodávky 

71 těžký ocelový  
odpad 

upravený, kusový; rozměr max. 500x300x200 mm; tloušťka min 6 mm; hmotnost 
kusu do 45 kg; kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není dovolen pokovený 
a smaltovaný odpad, podíl kusů do hmotnosti 2,5 kg může činit max. 15 
% hmotnosti dodávky 

73 drobný odpad 
těžký 

kusový; rozměr max. 100x50x50 mm; tloušťka nad 3 mm; drobné částečky, 
amortizované nástroje, výseky a odpady z řezání, lisování, kování; znečištění se 
odečítá z hmotnosti dodávky 

76 drcený ocelový  
odpad 

odpad z drticích mlýnů; sypná hmotnost min 1,1 t.m-3; ocelové sbalky   
ojedinělými jen částečně sbalenými kusy, bez mechanicky přimísených 
neželezných kovů a nekovových materiálů 

95 okuje okuje z válcoven a kováren; povoleno znečištění nekovovými příměsemi do 
5 % hmotnosti dodávky; dodávka na základě smlouvy 

96 tryskací písky,  
kaly, slitky  
a obdobné 
odpady 

obsah železa nad 65 %, znečištění nekovovými příměsemi povoleno do 35 
% hmotnosti dodávky; dodávky na základě smlouvy 
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1.2.5 Výpis z katalogu odpadů 

 

Vyhláška č.93/2016 zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje 

katalog odpadů a postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů. Popisují se zde 

povinnost původce odpadů nebo oprávněných osob k nakládání s odpady jak zařazovat 

odpady do skupin, podskupin a druhu odpadu. Odpady se zde dělí podle odvětví, nebo 

technologického procesu, v němž odpad vzniká. 

 

Tab. 7 Vybrané ekologické kódy odpadů  

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 

K
at

eg
o

ri
e 

 02        ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, 

LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN    

 02 01     Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti a rybářství   

 02 01 10 Kovové odpady O 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ   

 10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli   

 10 02 10 Okuje z válcování O 

 12 01 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů   

 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 

 12 01 02 Úlet železných kovů O 

 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

 12 01 04 Úlet neželezných kovů O 

15 
ODPADNÍ OBALY ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ   

 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)   

 15 01 04 Kovové obaly O 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ   

 16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 

strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby   

 16 01 04 Autovraky N 

 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O 

 16 01 

16 Nádrže na zkapalněný plyn O 
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 16 04 Odpadní výbušniny   

 16 04 01  Odpadní munice N 

 16 08  Upotřebené katalyzátory   

 16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, 

iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) O 

 16 08 02 Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich 

sloučeniny N 

 16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny 

přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)   

 16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 16 08 07) O 

 16 08 05 Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou N 

 16 08 06 Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory N 

 16 08 07 Opotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MÍST   

17 04 Kovy (včetně jejich sloučenin)   

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A 

ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO 

ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY 

VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY   

19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů   

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování O 

19 10 Odpady z drcení odpadu obsahující kovy   

19 10 01 Železný a ocelový odpad O 

19 12 

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, 

lisování, paletizace)   

19 12 02 Železné kovy O 
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2 TECHNOLOGIE RECYKLACE A ÚPRAVY 

OCELOVÉHO ODPADU 

2.1 Úpravnické metody 

 

Cílem úpravy výrobního (vratného), zpracovatelského a amortizačního ocelového 

o odpadu, který také obsahuje nečistoty, nežádoucí prvky a látky, je získání materiálu, 

který svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi bude vhodný pro další metalurgické 

zpracování. Především se jedná o dosažení vhodného kusovosti (granulometrického 

složení) a s tím související sypné hmotnosti. Tohoto můžeme dosáhnout zařazením 

zdrobňování a zhutňování do procesu úpravy ocelového odpadu (stříhání, řezání 

plamenem, lisován, briketování a drcení).  

 

K základním činnostem při úpravě ocelového odpadu patří rozčlenění svezeného 

materiálu podle fyzikálních vlastností (rozměr, tloušťka stěny, chemické složení atd.). 

Dalším krokem je tento rozčleněný materiál rozdružit pomocí zdrobňování. Tímto 

procesem také dojde k uvolnění jednotlivých složek zpracovávaného materiálu včetně 

nečistot v něm obsažených, tento proces je obvykle spojen s procesy mechanického třídění 

a rozdružování. Druhým typem úpravy ocelového odpadu je pak jeho zhutňování (lisování 

a briketování). Zhutňujeme a zdrobňujeme za účelem dosažení vyšší objemové hmotností 

materiálu, což příznivě ovlivňuje náklady na dopravu, sázení do hutnických agregátů 

a vlastní proces tavení. Jelikož u lisování (paketování) ocelového odpadu, odpadá 

předběžná úprava zdrobňováním, nedochází tedy k oddělení nežádoucích složek (hlína, 

kamení, části vegetace atd.) zejména u tzv. lehkého amortizačního ocelového odpadu, je 

proto nutno věnovat zvýšenou pozornost separaci nežádoucích příměsí narušujících kvalitu 

ocelového odpadu a následnou tavbu.  

  

Pro úpravu ocelových a litinových pilin a třísek jsou využívány v závislosti 

na charakteru třísek (velikost, obsah olejů a řezných emulzí) různé úpravnické procesy 

a jejich kombinace. Suché dlouhé ocelové třísky se většinou pouze zdrobňují v uzavřeném 
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výrobním procesu původce odpadu na drtičích určených pro drcení ocelových třísek, nebo 

až u zpracovatele ocelového odpadu. Tyto případy jsou však velmi výjimečné a třísky se 

drtí na místě vzniku. Stejně tak třísky s vysokým obsahem olejů a řezných emulzí jsou 

těchto podílů zbavovány převážně přímo ve výrobním procesu původce odpadu. Úprava se 

provádí na odstředivkách a v rotačních sušičkách. Lisováním ocelových třísek spolu 

s lehkým ocelovým odpadem do balíků již v dnešní době není příliš časté a ani výhodné, 

protože cena volně ložených ocelových a litinových třísek v posledním asi desetiletém 

období výrazně převyšuje cenu balíku starého ocelového odpadu. 

  

Zdrobňování znečištěného ocelového odpadu (amortizačního ocelového odpadu 

a některých druhů zpracovatelských odpadů) si pak klade za cíl mimo dosažení maximální 

možné objemové hmotnosti také odstranění všech nežádoucích nečistot a příměsí 

obsažených v ocelového odpadu a zaručením vyžadované kvality hutním průmyslem. 

Toho může dosáhnout zdrobňováním ocelového odpadu s následnou úpravou třídícími 

a separačními (rozdružovacími) procesy.  

   

Úprava litinového odpadů není příliš technicky náročná vzhledem k jeho 

fyzikálním vlastnostem (křehkost) je možno bez větších obtíží litinový odpad tlouct, lámat 

i stříhat speciálně upravenými nůžkami. Převážná část litinového odpadu je zpravidla čistá 

a i částečně roztříděná. Výjimka však tvoří amortizační odpad strojů a zařízení, v nichž 

jsou přítomny rovněž ocelové podíly a podíly neželezných kovů jako jsou obráběcí stroje, 

spalovací motory, kompresory atd. Úprava litinových odpadů převážně spočívá na jejich 

zdrobňování. Úprava (zdrobňování) litinového odpadů se nejčastěji provádí 

na tzv. tlučkách litiny. Pro těžké a silnostěnné litinové odpad je možno použít speciálních 

pálicích kopí, nebo ve výjimečných případech rozstřelování. V případě zpracování 

strojních zařízení jakož to směsí litinových odpadů s obsahem ocelí, neželezných kovů 

a nekovových podílů, se do technologického procesu zařazuje i ruční třídění, nebo 

magnetické rozdružování. K odstranění nemagnetických příměsí dochází také manipulaci 

s  litinovým odpadem pomocí elektromagnetů. Litinové třísky se převážně pouze zbavují 

nemagnetických příměsí a nečistot. Mezi takovéto nemagnetické příměsi patří i hliníkové 

třísky, které se do litinových třísek dostávají při výrobě bloků motorů pro osobní 
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a nákladní vozidla. Při procesu konečného opracování bloku motoru se provádí souběžně 

operace honování válců motoru (litinové třísky) a vývrtu chladících, mazacích 

a upevňovacích otvorů v bloku (hliníkové třísky) přičemž dojde ke smíšení obou druhů 

třísek. 

 

 

2.1.1 Předúprava ocelového odpadu  

Třídění provádíme buď to již v samotném výrobním procesu, ale také můžeme 

ocelový odpad třídit při výkupu ocelového odpadu na sběrných či místě původ, jako jsou 

likvidace strojních zařízení, technologických celků a demolicí. Ovšem ne vždy jsou 

dostatečné podmínky k separaci odpadu přímo v místě původu. Společnosti zabývající se 

sběrem, úpravou e recyklací ocelového odpadu jsou vybaveny potřebnými prostory 

a manipulačními plochami včetně strojního vybavení určenému k tomuto účelu.  

 

Po vyložení odpadu na manipulační plochu a jeho kontrole jakosti začíná proces 

třídění. Nejprve se provádí vizuální kontrola, zda ocelový odpad neobsahuje nečistoty, 

nebo nebezpečné předměty jako jsou například uzavřené nádoby (zásobníky, hydraulické 

válce, tlakové láhve, nádrže na LPG/CNG a jiné). Dalším bezpečnostním a výrazným 

rizikem jsou výbušniny (náboje, dělostřelecké a ruční granáty). Ačkoli je nález takovéto 

výbušniny či munice velmi ojedinělý, ale může k němu dojít a v případě neodhalení by 

manipulace s takovými to předměty mohla skončit ohrožením života a škodou na majetku 

zpracovatelské společnosti, nebo hutního podniku. Proto jsou v dnešní době na základě 

historických negativních zkušeností kladeny vysoké nároky na nepřítomnost takovýchto 

předmětů v hutní vsázce. Kupříkladu Rakouská huť VOEST Alpine v Linzi uplatňuje 

v případě nálezu uzavřené nádoby v dodaném ocelovém odpadu sankci 2000 Eur za každý 

jednotlivý kus!  

 

Dalším krokem je roztřídění ocelového odpadu podle jeho rozměrů a tloušťky 

stěny, podle chemického složení a charakteru odpadu na jednotlivé druhy upraveného či 

neupraveného ocelového odpadu, litiny, pilin a třísek podle normy ČSN 420030. 
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Takto roztříděný ocelový odpad je následně upravován postupy a technologiích, které jsou 

popsány v následujících kapitolách. 

 

 K manipulaci při třídění se dnes převážně užívají kolové překládací bagry 

s čelisťovými drapáky a břemenovými elektromagnety. Výjimkou jsou ještě portálové 

jeřáby, které využívají hutní podniky, ale i ty postupně kvůli jejich malé rychlosti 

a vysokým provozním nákladům a nákladům na údržbu vytlačují již zmíněné kolové 

překládací bagry. Díky vysoké variabilitě závěsných uchopovacích zařízení včetně 

hydraulických nůžek na ocelových odpad jsou kolové překládací bagry hojně využívány 

nejen k úpravě a třídění, ale také i při likvidacích technologických celků a zařízení.  

 

 

Obr. 12 Kolový překládací bagr výrobce Fuchs s demoličními nůžkami 
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2.1.2 Úprava ocelového odpadu pálením 

Tento způsob dělení nadrozměrných částí ocelového odpadu se v úpravnické praxi 

využívá již od počátku hutního průmyslu. Doposud se využívá tam, kde není možno dělit 

ocelový odpad jinak, produktivnějšími a ekonomičtějšími způsoby dělení. Princip pálení je 

znázorněn na (Obr. 13). Hořlavý plyn (3 a 5) smíšený s kyslíkem zahřívá kov (2) v místě 

řezu tak, že se jeho částice spalují a začíná se vytvářet řezná spára (1). Řezaný materiál se 

nejprve zahřívá na zápalnou teplotu, při které začíná v proudu kyslíku hořet. Přitom se 

uvolní velké množství tepla. Materiál se postupně prohřívá a celý a kov v dělící spáře se 

postupně taví. Středem řezací hubice prochází skrze zvláštní trysku (4) tak zvaný řezací 

proud kyslíku a ten proniká do přes natavené místo, kyslík prudce reaguje s roztaveným 

kovem a vyfukuje z řezné spáry roztavený kov, čímž rozšiřuje řeznou spáru. V zásadě jde 

o soustředěnou, postupně prováděnou oxidaci oceli za vydatného přívodu kyslíku. Řezat 

plamenem lze téměř všechny druhy ocelí, s výjimkou některých nerezových materiálů 

s  více než 18%Mn a 1,3%Cr, dále s vysokými obsahy legovacích prvků ( 3,8%Si,0,4%C, 

10% Ni) a oceli s více než 20%W a Mo. Z běžnějších ocelí se obtížněji řežou všechny 

legované oceli s vyššími obsahy Cr a Mo. Jako řezací plyny se dnes převážně používají 

propan, nebo propan-butan a výjimečně acetylén. Dalšími alternativami jsou vodík, 

svítiplyn, metan, zemní plyn, koksový plyn případně i benzínové a petrolejové páry. Tyto 

alternativní tavné plyny se dnes využívají spíše sporadicky. 

 

Obr. 13 Schéma hořáku pro řezání plamenem 
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Zejména ekonomické hledisko hrálo roli v postupném přechodu z acetylénu jakožto 

historicky nejužívanějšího tavného plynu k propanu a propan-butanu, ale také praktická 

stránka věci. Na jednu lahev acetylénu se zpravidla spotřebují 2 až 4 lahve kyslíku 

a na jednu 33 kg láhev propanu se spotřebuje přibližně 24 lahví kyslíku. Řezný plyn – 

kyslík se dnes transportuje přímo na místo využití pomocí mobilních kontejnerů 

nazývaných POS o objemu 350 a 500 litrů kapalného kyslíku. Společnosti s větší 

spotřebou řezacího kyslíku budují na svých provozech stáčecí stanice kapalného kyslíku 

a plní si sami zásobníky POS plynem dodaným přímo výrobcem což má výrazný efekt 

na úsporu nákladů. 

 

 

 

Obr. 14 Mobilní zásobník kyslíku POS společnosti Linde. 

  

Zvláštním způsobem řezání plamenem je řezání pomocí speciálního prášku, 

do plamene se přivádí jemnozrnný prášek (nejčastěji feromangan) který se v předehřívacím 

plamenu ohřívá a v proudu kyslíku velmi rychle shoří. Uvolňuje se přitom velké množství 

tepla, takže kysličníky se snadno taví a odtékají rychle z řezné spáry. Řezání práškem je 

mnohem produktivnější než výše uvedený způsob a lze jím řezat všechny kovy (šedou 
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litinu, legované oceli, neželezné kovy apod.) Jeho nevýhodou jsou nevyhovující hygiena 

práce (dýmy). 

 Dalším způsobem je řezání plamenem pomocí tzv. kopí, kdy kyslík pod vysokým 

tlakem prochází přes přívodní hadici do ventilu se šroubením, nebo speciálním 

rychloupínačem do kterého je upevněna trubka nahrazující řeznou trysku v hubici řezáku. 

K zapálení se používá klasický řezák a poté používáme pouze kyslík. Díky výrazně 

většímu tlaku a průtoku kyslíku skrze tuto trubici je možno rozřezávat mnohem větší 

a silnostěnné materiály než je tomu u klasického řezáku. Výhodou tohoto způsobu je i to, 

že délka trubice je díky závitovému šroubení prakticky nekonečná a dovoluje nám rozřezat 

velké kusy prakticky v nepřetržitém procesu.  

 

 

Obr. 15 Ukázka řezání pomocí kyslíkového kopí 

  

Kromě řezání ocelového odpadu plamenem je možno k řezání použít i jiné druhy 

rozpalování (řezání) a to rozřezávání pomocí elektrického oblouku, plasmou, laserem nebo 

vodním paprskem. Tyto techniky však našly uplatnění především v oblasti zpracování 

hutních výrobků. Díky jejich citlivosti na čistotu vnějšího prostředí a vysokým finančním 

nákladům se tyto techniky v praxi zpracování ocelového odpadu takřka nevyužívají až 

na řezání legovaného odpadu a to hlavně chromniklové oceli pomocí plasmy. 
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2.1.3 Úprava ocelového odpadu strojním dělením 

Střihání ocelového odpadu je proces, při kterém lze velmi efektivně zdrobňovat 

prakticky všechny druhy lehkého i těžkého ocelového odpadu. Význam stříhání se 

pronikavě zvýšil zavedením hydraulických nůžkolisů do procesu zdrobňování, kde je šrot 

před samotným střiháním předlisován na potřebnou hustotu a následně stříhán na variabilní 

délku tak, aby byla dosažena maximální ložná objemová hmotnost.   

  

V nedávné historii ještě před zkonstruováním hydraulických nůžek byly k dělení 

ocelového odpadu používány mechanické nůžky, které měly jednoduchou konstrukci, byly 

relativně levné a měly nízké provozní náklady. Jejich hlavní předností bylo obvykle 

mobilní provedení. Jejich možnosti uplatnění byly však velmi omezené. Dnes se většinou 

pouze pro dělení drátů, kabelů a lan, které je nutno nadělit na místě. Takovéto materiály se 

do stroje dobře zavádí a nevyžadují příliš namáhavou ruční práci.   

 

Aligátorové nůžky byly prvním typem elektricky poháněných mechanických 

nůžek, které se v Americe začaly používat kolem roku 1910. Pohyb nožových čelistí 

zajišťoval klikový mechanismus, který poháněl elektromotor přes řemenice a klínové 

řemeny. Čelisti nůžek jsou zabudovány v masivním rámu, který spolu s nimi tvoří 

kompaktní a mobilní celek.    

 

 Obr. 16 Kinematické schéma aligátorových mechanických nůžek  
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Dalším a dnes nejvyužívanějším typem nůžek k zdrobňování ocelového odpadu 

jsou nůžky gilotinové. Tyto nůžky se od předchozího typu odlišují, způsobem pohybu 

čelistí. Tyto čelisti jsou konstruovány tak, že stejně jako u aligátorových nůžek je spodní 

nožová čelist pevně spojena s konstrukcí, ale horní nožová čelist se nepohybuje 

po kružnici, ale její osa pohybu je kolmá k ose spodní čelisti a orientace osy je převážně 

vertikální. 

 

 Konstrukčně jsou gilotinové nůžky rozděleny na stacionární a na mobilní zařízení. 

Dále pak se liší v konstrukci lisovací komory, kde jsou dvě konstrukce a to lisovací 

komora uzavíratelná pomocí dvou křídel pohybujících se po kružnici a tzv. šuplíková 

konstrukce komory, kde se vrchní křídlo tvořící „poklop“ pohybuje rovněž po kružnici, ale 

boční lisovací beran má pohyb horizontální a kolmý k ose komory a tvoří druhou boční 

stenu komory. Výhodou této konstrukce je dosažitelnost vyšší objemové hmotnosti 

předlisovaného materiálu, ale díky této konstrukci je rychlost lisování respektive rychlost 

uzavření komory nižší než u nůžek se dvěma křídly. Tímto se proces zpomaluje a klesá 

produktivita výroby. 

 

 

Obr. 17 Mobilní nůžkolis společnosti Louritex, Lda z Portugalska 
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Tab. 8 Modelová řada mobilních nůžkolisů společnosti Louritex, Lda 

  PHGM 500T  PHGM 600T PHGM 700T 

STŘIŽNÁ SÍLA 500 tun  600 tun  700 tun 

POHONNÁ JEDNOTKA 

Diesel 200 Hp / 

Electric 90 Kw 

 Diesel 345 Hp / 

Electric 2 x 75 Kw 

Diesel 345 Hp / 

Electric 2 x 90 Kw 

HYDRAULICKÁ VÝBAVA 

Parker Pumps and 

Valves 

 Parker Pumps and 

Valves 

Parker Pumps and 

Valves 

SÍLA PŘIDRŽOVAČ 90 tun  115 tun 115 tun 

SÍLA KŘÍDEL 2 x 130 tun  2 x 180 tun 2 x 180 tun 

SÍLA BERANU 120 tun  120 tun 120 tun 

DÉLKA KOMORY 

5 metrů x 2,4 

metrů 

 

6 metrů x 2,4 metrů 6 / 7 metrů x 2,4 metrů 

ROZMĚR KOMORY       800 x 600 mm                               800 x 600 mm 800 x 600 mm 

HMOTNOST ± 45 tun  ± 63 tun ± 77 tun 

 

 Mobilní nužkolisy jsou poháněny buď to dieselovým motorem, nebo 

elektromotorem. Výhodou těchto strojů je jak naznačuje název je jejich mobilita, možnost 

jejich transportu na místo výskytu většího množství ocelového odpadu a tím významnou 

úsporou za transportní náklady. Upravený materiál je pak možno expedovat přímo 

do hutního podniku. Tyto stroje mají velikou variabilitu výstupních produktů, od lisování 

paketů (balíků) z lehkého nového a starého ocelového odpadu a neželezných kovů přes 

stříhání všech druhů ocelového odpadu až do síly stěny 150 mm na délky, které je možno 

během procesu dělení plynule nastavovat libovolně s přesností na centimetry.  

 

 Stacionární nůžky a nůžkolisy jsou konstrukčně shodné jako mobilní zařízení avšak 

na rozdíl od mobilních zařízení nemají stacionární stroje limity v střižné síle, protože 

mobilní zařízení jsou limitována celkovou hmotností soupravy, především vnějšími 

rozměry a výkonu hnací jednotky. Zatím co je maximální střižná síla u mobilních 

nůžkolisů na hodnotě 700 tun tak u největších stacionárních strojů je střižná síla 

na hodnotě max. 2500 tun. Takové nůžky mohou stříhat i celé vagónové cisterny, části lodí 

a podobně.    
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Dalším zařízením pro strojní dělení jsou lamačky pro dělení tvrdých, ale křehkých profilů, 

tyčí a především k dělení železničních kolejnic. Princip zařízení je založený na křehkosti 

materiálu. Lamačka má zpravidla dva až tři hydraulické, za sebou řazené válce opatřené 

různě tvarovanými nástroji a razníky. Kolejnice jsou do lamačky přiváděny válečkovým 

dopravníkem, po vsunutí kolejnice do lamačky sjede píst prvního válce dolů a pevně ji 

přidrží. Poté se posune dolů píst druhého válce, který je opatřen nasekávacím nožem, který 

vytvoří na povrchu kolejnice malý vrub. Poté se kolejnic posune na hranu lámací plochy a 

poslední největší válec kolejnici v místě vrubu zlomí. Lamače kolejnic jsou zpravidla 

konstruovány tak, aby bylo možno provádět nasekávání a lámání souběžně, čímž se 

hodinový výkon podstatně zvyšuje. Celý postup se pak automaticky opakuje, až 

do rozlámání celé kolejnice. Standardní lamače vyvíjí při lámání sílu 750-1500 kN 

a při lámání běžné železniční kolejnice mají výkon 5-15 tun za hodinu dle typu zařízení.  

 

 Lamače kolejnic jsou zpravidla stacionární zařízení, ale známe i mobilní závěsná 

zařízení k lámání kolejnic na kolových překládacích bagrech, nebo je možno kolejnice 

lámat pomocí speciálně upravených aligátorových demoličních nůžek. Těmito nůžkami 

však nemůžeme zajistit dělení na konstantní délku a vzhledem k tomu, že se kolejnice 

z velké části dělí na délku do 400 mm pro slévárny, jsou takovéto nůžky používány jen 

k dělení na transportní délky v místě výskytu a poté jsou zpracovávány na stacionárních 

lamačkách. 

 

        Obr. 18 Stacionární lamač kolejnic společnosti Mistra s.r.o. 
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2.1.4 Úprava ocelového odpadu lisováním 

Lisování (paketování) ocelového odpadu představuje proces, tzv. zhutňování 

ocelového odpadů s cílem dosáhnou vyšší sypné hmotnosti a tím úsporu na přepravních 

nákladech materiálu.   

První stroje pro lisování ocelového odpadů se začaly v Evropě uplatňovat po první 

světové válce v souvislosti s rozvojem výroby oceli a její orientaci na výrobu v Siemens-

Martinských pecích. Nejstarší paketovací lisy měly pákový nebo šroubový pohon a teprve 

později se objevil i pohon hydraulický. Lisy stlačovaly odpad nejprve pouze v jednom 

směru a byly schopny zpracovávat pouze velmi lehký a stejnorodý odpad. Těsně před 

druhou světovou válkou se objevily první paketovací lisy stlačující odpad ve třech 

směrech. Tyto stroje byly v současnosti částečně nahrazeny obdobně pracujícími lisy, u 

nichž je lisovací víko nahrazeno vertikálním předlisem viz (Obr. 19). Moderní lisy 

vytvářejí balíky (pakety) s objemovou hmotností 2,5 až 3,5 t/m3 a rozměry balíků až 

1000x1000x2000mm a zpracují za hodinu až 100 tun ocelového odpadu. Paketování se 

dnes však omezuje jen na nový výrobní a zpracovatelský lehký ocelový odpad.  

  

 Obr. 19 Schéma paketovacího lisu  
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Stejně jako u nůžek a nůžkolisů se paketovací lisy vyrábějí jak v stacionárním tak 

v mobilním provedení. Ty se pak se liší v konstrukci lisovací komory, kde jsou dvě 

konstrukce a to lisovací komora uzavíratelná pomocí dvou křídel pohybujících 

se po kružnici a tzv. šuplíková konstrukce komory, kde se vrchní křídlo tvořící „poklop“ 

pohybuje rovněž po kružnici, ale boční lisovací beran má pohyb horizontální a kolmý k ose 

komory a tvoří druhou boční stenu komory. Po uzavření komory a částečné kompresi 

upravovaného ocelového odpadu dochází pomocí třetího stupně lisování k dokončení 

procesu paketování. Otevřením posuvné závory a vytlačením balíku z komory může celý 

proces pokračovat znovu. Všechny moderní paketovací lisy a nůžkolisy jsou vybaveny 

dálkovým rádiovým ovládáním s možností automatického provozu. K tomuto jsou 

na lisech umístěny násypky pro přípravu vsázky a po ukončení lisování a otevření komory 

stroj sám vysype obsah násypky do lisovací komory. Obsluha nakladače má tedy dostatek 

času v době paketování naplnit násypku ocelovým odpadem což značně zvyšuje 

produktivitu.  

  V ČR je jediným výrobcem velkých paketovacích lisů společnost ŽDAS a.s.  

 

 

Obr. 20 Stacionární paketovací lis společnosti ŽĎAS a.s. 
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2.1.5 Úprava ocelového odpadu drcením a mletím 

V současné době drtíme především ocelové odpady s nízkou čistotou a nutnosti 

zdrobňování s následným odstraněním nečistot a nežádoucích příměsí. Nejčastěji 

zpracovávaným odpadem na mlýnech jsou autovraky, bílá technika, hliníkové bloky 

motorů a amortizační ocelový odpad z oblasti elektroniky. Konstrukce drtičů vychází 

z totožných typů strojů, jako jsou stroje pro drcení primárních surovin upravených 

pro drcení ocelového odpadu. Nejčastěji jsou využívány modifikované kladivové drtiče, 

nazývány též jako šrédry. Pro úpravu a zdrobňování ocelového odpadu jsou využívány 

přibližně od 70. let dvacátého století.  

  

Drtiče konstruovány s horizontálním rotorem a spodním roštem označovány jako 

drtiče typu Becker představují první vývojový typ a jsou odvozeny z klasických 

kladivových drtičů. Ocelový odpad vstupuje do drtiče násypkou a pomocí posuvného 

mechanismu do pracovního prostoru rotoru. Společným působení rotoru s kladivy a 

tzv. kovadliny dochází k drcení odpadu. K vynášení nadrceného ocelového odpadu dochází 

skrze rošt, který je umístěný v dolní části drtící komory. Kusy ocelového odpadu, které 

nebyly dostatečně rozdrceny, zůstávají v drticím prostoru a jsou vrhány proti 

pancéřovémuvyložení, přitom jsou deformovány a drceny do doby, kdy projdou roštem. 

Aby nedošlo k  poškození drtiče tvrdými a nedrtitelnými kusy odpadu, je drtič vybaven 

vyhazovacím zařízením - obvykle hydraulicky ovládanou klapkou. Některé drtiče mívají 

před vstupem do drtící komory zařízení pro předlisování (stlačení) nadrozměrného 

ocelového odpadu především autovraků.  

  

Drtiče s horizontálním rotorem a vrchním roštem (Obr. 21) se od předcházejícího 

typu liší pouze v umístění vynášecího roštu. Oba typy mají své výhody i nevýhody. Hladká 

dolní část drtiče s horizontálním rotorem a vrchním roštem údajně zabraňuje zaseknutí 

kusů ocelového odpadu mezi rotorem a roštem jako k tomu může dojít u druhé konstrukce 

s dolním roštem. Výhodou konstrukce drtící komory s dolním roštem je schopnost lépe 

sbalovat kusy ocelového odpadu a tím zajistit vyšší objemovou hmotnost, tím pádem lepší 

vytížení dopravních prostředků a úsporu na přepravních nákladech.   
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Obr. 21 Šrédr s horizontálním rotorem Lindemann Eta®Shred Shredder 

 

 

Mlýny konstrukce s vertikálním rotorem (Obr. 22), které jsou často označované 

také jako šrotovací mlýny, jsou využívány pro zdrobňování již před upraveného 

či nastřihaného lehkého ocelového odpadu.   

  

Pracovní prostor je tvořen skříní (1) ve tvaru mnohoúhelníku vyloženého třemi 

řadami vyměnitelných odrazových (mlecích) desek. Tyto desky jsou zpracovány 

do symetrických tvarů s pravidelně opracovanými mlecími hranami. Rotor (3) se skládá 

z hřídele (otáčky cca 4000min ) opatřené několika řadami volně uložených mlecích kladiv. 

Ve vrchní řadě jsou umístěna dvě hranolovitá mlecí kladiva (4) a v ostatních řadách jsou 

kladiva disková (5). Kladiva jsou rozmístěna jako planety v osazeních hřídele.    

 

Ocelový odpad vstupuje do drtiče násypkou (6) a po procesu zdrobňování 

a průchodem mlecí komorou vystupuje vynášecím otvorem (7). K vlastnímu zdrobňování 

dochází mezi rotujícími kladivy a vyložením skříně. Díky konstrukci drtící skříně 

a sestupně se zužující mezerou mezi kladivy a vyložením skříně jsou hrany vytvořených 
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částic ocelového odpadu sbalovány směrem dovnitř a tímto dochází ke vzniku 

kompaktnějších kusů odpadu s objemovou hmotností 1,2-1,8 t/m3.   

 

Obr. 22 Drtič (mlýn) s vertikálním rotorem  

 

Tvar kladiv ve velké míře u všech typů mlýnů ovlivňuje výsledek zdrobňovacího 

procesu. Základní tvary kladiv jsou uvedeny na (Obr. 23). Pro zdrobňování lehkého 

ocelového odpadu jsou navrženy kladiva podle (Obr. 23 b/c) a kladiva typu d) jsou 

používána na drtičích s vertikálním rotorem, nebo pro drcení hliníkových odpadů. 

Hmotnosti kladiv se pohybují v závislosti na typu a síle drtiče v rozmezí 50 a 125kg 

(výjimečně až 180kg). Počty kladiv se také liší dle jednotlivých typů mlýnů. Zpravidla jsou 

drtiče osazeny 12 až 32 kladivy.  

 

Obr. 23 Základní tvary kladiv 



 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

Převážná část drtičů je osazena symetricky rozmístěnými kladivy z manganové 

oceli s vysokým obsahem uhlíku, které jsou ještě na pracovní straně opatřeny návary 

otěruvzdorné legované oceli (Cr,Ni,Mo a Si).  

 

Hodinové výkony mlýnů se pohybují v závislosti na konstrukci mlýna a druhu 

zpracovávaného ocelového odpadu. Drtiče s horizontálním rotorem mohou mít produkci 

od 6 do 150t/hod a u drtičů s vertikálním rotorem se pak hodinový výkon pohybuje od 5 

do  7t/h.  

V průběhu zdrobňování se vyvíjí teplota 150 až 180oC přičemž dochází k tavení, 

plastů, barev, laků, pryže a dalších příměsí a nečistot. Proto je nutno u všech typů 

a konstrukcí drtičů (mlýnů) provádět odsávání prachových částic a sazí vyvinutých 

procesem zdrobňování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Sbalek ocelového odpadu 

 

 

Současné moderní linky pro drcení ocelového odpadu jako je např. linka 

Německého výrobce Lindemann, provozovaná společností Vítkovice Recycling a.s., jsou 

vybaveny několika stupni rozdružování výstupního produktu drcení. Materiál po průchodu 



 

 

 

 

41 

 

 

 

 

drtící komorou, ze které jsou prachové částice a saze z hořících příměsí a nečistot jako je 

(barva, dřevo, plasty, pryž a jiné) odsávány do cyklónových filtrů, propadává skrze spodní 

rošt na dopravník.  

 

Materiál je následně skrápěn proudem vody, aby byly odstraněny zbytky 

prachových částic ulpělých na směsi ocelových sbalků, neželezných kovů a nekovových 

příměsí, které nebyly dostatečně rozdrceny a odsáty či neshořely přímo v drtící komoře. 

Poté je zařazena do procesu rozdružování magnetická separace, kde se oddělí ocelové 

sbalky a neželezné kovy spojeny s ocelovými kusy od nemagnetické frakce.  

 

Ocel s příměsí neželezných kovů poté putuje po pásovém dopravníku přes ruční 

dotřizovací linku, kde se oddělí neželezné kovy a ocelové sbalky putují dále buď to přímo 

do železničních vagónů, nebo na skládku finálního produktu. Směs neželezných kovů 

a ostatních nekovových příměsí je rozdružována na jemnou frakci do 36 mm a hrubou 

frakci, které se následně rozdružují na rozdružovacích linkách využívající vířivých proudů 

a gravitačního rozdružování. 
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2.2 Úprava a využití odpadu recyklace 

2.2.1 Význam recyklace   

Při procesech úpravy a rozdružování ocelového odpadu jak pálením, stříháním, drcením, 

lisováním tak i tlučením vzniká odpad složený z drobných zbytků ocelového odpadu, 

litiny, ocelových a litinových pilin a třísek, oxidů kovů a ostatních nemagnetických 

a nekovových příměsí (sklo, dřevo, plasty, barvy, laky a jiné). 

 

 Tuto směs je nutno dále rozdružovat, abychom maximalizovali výtěžnost vsázky 

schopného ocelového odpadu a dalších užitkových surovin jako jsou neželezné kovy 

z celého objemu vstupní suroviny do procesu recyklace. Tímto rozdružováním také 

minimalizujeme objem nevyužitelného odpadu, který je ukládán na skládkách, tím 

zatěžujeme životní prostředí. 

 

  Procentuální podíl tohoto odpadu se různí v závislosti na čistotě vstupních surovin 

do procesu úpravy a recyklace. Pohybuje se od 1,5 % při pálení těžkého ocelového odpadu 

až po 24 % u drcení osobních vozidel v mlýnech. Ve společnosti Trojek a.s. jsme za dobu 

činnosti, která je v letošním roce 24 let, vypočítali průměrnou hodnotu tohoto odpadu 

na cca. 3 – 4 % ze vstupního objemu odpadu. Vezmeme-li průměrnou měsíční produkci 

zpracovaného ocelového odpadu pouze společností Trojek a.s., která činí cca. 20.000 tun 

krát 12 měsíců a z toho 3,5 % odpadu dostáváme se na roční objem cca. 8.400 tun odpadu, 

který je nutno recyklovat.  

 

 Složení odpadní směsi určené k recyklaci se liší podle čistoty vstupní suroviny a 

charakteru upravovaného materiálu.   

 

 Vratný výrobní odpad: okuje, stěry, dřevo (palety, prokladky), komunální odpad. 

 Zpracovatelský odpad: okuje, stěry, dřevo (palety, prokladky), komunální odpad. 



 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 Amortizační odpad: sklo, dřevo, plasty, pryž, zemina, kameny, zbytky vegetace, 

beton, cihly a například z likvidovaných železničních vagónů také vápno, cement, 

uhlí a jiné.  

 

Všechny tyto odpady vzniklé při úpravě ocelového odpadu musí být v maximální míře 

vytřízeny, aby nezatěžovaly životní prostředí emisemi z hutních podniků a také 

nezvyšovaly cenu výsledného produktu – vsázky náklady za uložení tohoto odpadu 

na skládku.  

 

Důkladným a správně zvoleným typem rozdružovacích technologií ovlivňujeme 

kvalitu výsledného produktu a také hospodářského výsledku recyklační společnosti. 

 

 

2.2.2 Sítové třídiče 

Sítové třídiče využívají k roztřídění materiálu plochu tvořenou buď to děrovaným 

plechem, nebo pletivem s přesně definovanou velikostí a tvarem otvorů. Vzájemně se liší 

zejména pohybem třídící plochy a způsobem vyvolání tohoto pohybu.  

 

Sítové třídiče je možno velmi zjednodušeně rozdělit na:  

 

 třídiče se stejnosměrným pohybem sítové plochy, mezi něž patří zejména válcové a 

kuželové třídiče, otáčející se kolem podélné osy.  

 vibrační třídiče, jejichž sítové plocha provádí vibrační pohyb buď v podélné ose sítové 

plochy, nebo v rovině kolmé k podélné ose sítové plochy. Jednotlivé body třídící 

plochy mohou konat pohyb kruhový a přímočarý v rovině síta nebo kruhový, eliptický 

či přímočarý v rovině kolmé k rovině síta.  

 

Z těchto sítových třídičů patří mezi nejvýkonnější válcové třídiče, které jsou primárně 

využívány k rozdružování zemin, písků, štěrkopísků a kameniva.  Jsou vyráběny 
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ve stacionárním i mobilním provedení v široké výkonové paletě a s velkou spoustou 

příslušenství a modifikací. 

 

 Jedním z mnoha výrobců těchto třídičů je společnost Doppstadt, která vyrábí 

stacionární i mobilní třídičky. Tyto třídičky jsou stacionární, nebo mobilní konstrukce 

s výměnným roštem a je ji možno použít jako hrubotřídič tak s použitím jemnějšího síta 

k do třízení podsítného podílu z hrubotřízení. Je to ideální stroj k primárnímu roztřídění 

jemné a střední frakce odpadu vzniklého při úpravě a recyklaci ocelového odpadu. 

 

 

 

Obr. 25 Válcový sítový třídič - Drum Screen SM 518 Plus, výrobce Doppstadt 

 

 V tabulce 9 jsou uvedeny nejdůležitější technické parametry tohoto stroje. Velikou 

výhodou tohoto zařízení je jeho mobilní provedení a dieselová pohonná jednotka, která 

nám dovoluje zpracovávat odpady nejen v rámci areálu společnosti zabývající se úpravou a 

zpracováním ocelového odpadu, ale také je možno třídit na místě výskytu, například 
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při demolicích, nebo ve spalovnách komunálního odpadu k vytřízení kovového podílu 

z konečného procesu spalování (popel, kovové obaly apod. Obr. 26).  

 

 

 

Obr. 26 Kovový podíl s popelem ze spalovny komunálního odpadu 

 

Tab. 9 Technická specifikace Drum Screen SM 518 Plus 

Motor Deutz TCD 2.9 L4 

Výkon motoru 55 / 75 kW/k. 

Palivová nádrž 300 l 

Průměr třídícího bubnu 1800 mm 

Délka třídícího bubnu 4700 mm 

Tloušťka stěny bubnu 6-10 mm 

Velikost ok 8-100 mm 

Kapacita násypky 5 m3 

Šířka násypky 3750 mm 

Délka vynášecího dopravníku 5500 (zadní) / 5500 (boční) mm 
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2.2.3 Roštové třídiče 

 

Roštové třídiče jsou dalším strojním zařízením pro roztřídění ocelového odpadu a 

byly taktéž, jako sítové třídiče, které byly prvotně konstruovány k rozdružování primárních 

surovin. Roštové třídiče se používají k hrubému třídění, zpravidla tam kde potřebujeme 

oddělit velké kusy ocelového odpadu od drobných nežádoucích příměsí. Tato konstrukce 

třídičů se využívá k roztřídění ocelového odpadu ještě před jeho úpravou pálením, 

stříháním či lisováním, nebo pro roztřídění odpadu vzniklého při úpravě ocelového 

odpadu. Jsou vhodné pro třídění směsí ocelového odpadu s vyšším podílem kusů větších 

než 70 mm. Jejich konstrukce může být v několika provedeních. 

 

Jednou z konstrukcí jsou třídiče s nepohyblivými roštnicemi s vodorovným, nebo 

nakloněným roštem tvořeným profily, nebo tyčemi různých tvarů, profilů a pevností. 

Slouží nám k oddělení ocelového odpadu určeného k dalšímu zpracování a směsi drobného 

ocelového odpadu s nežádoucími příměsemi určené k třídění pomocí sítových a 

magnetických rozdružovačích. Základní roštové třídiče jsou vyrobeny z kolejnic, nebo 

silných tyčí, které jsou uloženy pod určitým úhlem, směrem dolů se mezera mezi nimi 

zvětšuje a kusy ocelového odpadu se po roštu působením gravitace svážejí, postupně 

propadávají roštem, přičemž největší kusy sklouznou až ke konci roštu. 

 

Další konstrukcí užívané k třídění ocelového odpadu jsou třídiče s otáčivými 

roštnicemi, jejichž rošt je tvořen soustavou otáčejících se roštnic, na kterých jsou upevněny 

distanční disky, kroužky, válečky nebo nálitky různých tvaru. Tyto třídiče rovněž slouží 

k roztřídění směsí ocelového odpadu určeného k dalšímu zpracování a drobného ocelového 

odpadu s nežádoucími příměsemi a nečistotami. Můžeme ho ale také díky jeho vysokému 

výkonu používat k třídění nového výrobního a zpracovatelského ocelového odpadu např. 

z automobilového průmyslu, konkrétně z lisoven k oddělení drobných odstřižků 

od materiálu určeného k zpracován v lisech. Jedním z výrobců třídičů s otáčivými 

roštnicemi je i společnost Doppstadt a na (Obr. 26) vidíme takovéto zařízení v provozu 

při třídění ocelového odpadu.   
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Obr. 26 Třídič s otáčivými roštnicemi SPLITTER H2 výrobce Doppstadt 

 

 

2.2.4 Magnetické rozdružování 

 

Zařazení magnetického rozdružování do procesu úpravy a zpracování ocelového 

odpadu a odpadu vzniklého při jeho recyklaci závisí ve velké míře na charakteru odpadu, 

jeho složení a především jeho magnetických schopnostem. Vzhledem ke skutečnosti, že 

převážná část směsi drobného ocelového odpadu a nežádoucích příměsí je silně i slabě 

magnetická není možno frakci 0-4 mm běžnými magnetickými rozdružovači od sebe dobře 

oddělit a v případě zvýšené lepivosti díky vlhkosti prakticky nemožné.  

 

Proto je velmi důležitá předúprava na sítových a roštových třídičích a také skladování 

odpadu před magnetickou separací. Drobné frakce do 4 mm je optimální skladovat 
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na zastřešených skládkách, abychom je mohli efektivně zpracovat a také zkrátili čas mezi 

mechanickým a magnetickým rozdružováním. 

 

 Vzhledem k tomu, že jemná frakce obsahuje největší podíl oxidů železa, zeminy, 

zbytků vegetace a jiných nečistot je v případě skladování na volné nezastřešené skládce 

vystavena povětrnostním vlivům především dešti a tím pádem rychle podléhá další oxidaci 

a v případě velké teplotní změny může dojít i k vznícení této hmoty. Také se tím výrazně 

prodlužuje proces vysychání, proto je ideální ihned po rozdružování na roštových či 

sítových třídičích materiál přemístit pod krytou skládku. 

 

Magnetické rozdružovače využívané při zpracování ocelového odpadu zjednodušeně 

dělíme na bubnové a deskové s elektromagnetickou cívkou nebo s permanentním 

magnetem.  

 

Bubnové magnetické rozdružovače jsou konstrukčně zakomponovány 

do dopravníkového vynášecího pásu, kde jsou umístěny na konci pásu a zachytávají 

magnetické kusy ocelového odpadu a ten padá pod tento dopravník, přičemž pokračuje 

po dalším přepravním pásu na skládku. Nemagnetické podíly jsou vrhány 

před dopravníkový pás (Obr. 27) a transportovány převážně kontejnery k dalšímu 

zpracování. 

 

 

Obr. 27 Princip rozdružování bubnového magnetického třídiče. 
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Deskové magnetické rozdružovače jsou konstruovány do nadvěšených vynášecí 

dopravníkových pásů krátkých délek (Obr. 28), které se zpravidla umísťují nad hlavní 

dopravníkový pás kolmo k jeho ose. Zavěšují se na táhla, nebo řetězy díky čemu je možno 

upravovat vzdálenost magnetu nad pásem pod ním. Můžeme díky tomu při procesu 

magnetického rozdružování oddělit více skupin materiálu s různou magnetizací a tím ještě 

zvýšit produktivitu recyklace.       

 

 

 

Obr. 28 Princip rozdružování deskového magnetického třídiče. 
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3 EFEKTIVITA VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ 

 

 

3.1 Srovnání úpravy ocelového odpadu mezi řezáním 

plamenem a stříháním  

Dělení ocelového odpadu plamenem je dnes využíváno především k předúpravě 

nadrozměrných kusů těžkého ocelového odpadu určeného k následnému strojnímu dělení. 

Dále se tímto způsobem dělí ocelový odpad, který nelze žádným jiným strojním dělením 

upravovat (kokily, ingoty, vagónová soukolí apod.). Další oblastí využité řezání plamenem 

jsou demolice a likvidace technologických celků, kde není možno využít hydraulických 

demoličních nůžek na kolových či pásových bagrech.    

 

Výhodou řezání plamenem je jeho všestrannost a aplikovatelnost prakticky na všechny 

druhy těžkého ocelového, litinového a legovaného odpadu až na několik výjimek. Mezi 

nevýhody tohoto způsobu dělení je malá produktivita práce u dělení standartního těžkého 

ocelového odpadu a malá aplikovatelnost na lehké druhy ocelového odpadu. Dalším 

negativním faktorem jsou pracovní podmínky dělníků provádějících řezání plamenem, a to 

především vyšší teploty na pracovišti (zejména v letním období), vysoká prašnost 

způsobená vířením prachu z manipulační plocha a také exhalace z řezných plynů spojená 

s dýmy z hořících konzervačních prostředků, barev a jiných příměsí ulpělých 

na upravovaném ocelovém odpadu. Požadavky na větší manipulační plochu u tohoto 

způsobu dělení při zpracovávání většího množství ocelového odpadu je další nevýhodou 

pálení plamenem. 

 

Abychom byli schopni zpracovat na jednom provoze během standartní 8 hodinové 

směny 200 tun těžkého ocelového odpadu, potřebujeme k tomu zhruba 8 pracovníků, což 

znamená min. 4 zásobníky kapalného kyslíku a 8 lahví propanu či propan-butanu 

a manipulační ploch o výměře cca. 1200 m2. Obsluhu a manipulaci s neupraveným 
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a následným upraveným ocelovým odpadem v tomto případě provádí zpravidla dva kolové 

bagry s drapákem či elektromagnetem. 

 

 Oproti tomu technologie úpravy ocelového odpadu stříháním na stacionárních, nebo 

mobilních nůžkách či nůžkolisech skýtá z převážné části především pozitiva.  

 

Hlavní výhodou tohoto způsobu zpracování je velký hodinový výkon, možnost 

upravovat i lehký ocelový odpad, variabilita výstupních druhů ocelového odpadu 

a nenáročnost na počet pracovníků obsluhy. Z ekonomického hlediska nám úprava 

ocelového odpadu strojním dělením přináší úsporu přepravních nákladů díky výrazně vyšší 

objemové hmotnosti upraveného odpadu (Tab. 10), snížení mzdových nákladů 

na zaměstnance (paliče) a také menší nároky na velikost manipulačních ploch. Pro úpravu 

200 tun těžkého ocelového odpadu na standartní 8 hodinové směně nám vystačí nůžkolis 

o střižné síle 1000 tun, jeden kolový bagr s drapákem a jeden pracovník obsluhy, který 

zajišťuje nakládku vsázky do nůžek a pomocí dálkového ovladače ovládá nůžkolis.  

 

 Jedinou nevýhodou je prvotní vysoká investice do nákupu nůžkolisu, která je 

dramaticky vyšší než nákup vybavení pro úpravu plamenem. Proto je pořízení nůžek nebo 

nůžkolisu investicí, která musí být podložena dlouhodobě stabilním přísunem materiálu 

ke zpracování.    

 

 

Tab. 10 Ložná hmotnost v tunách železničního vagónu EAS 51,52o objemu 72 m3  

Druh odpadu ČSN 42 0030 ŘEZÁNÍ PLAMENEM STŘÍHÁNÍ 

27 24 45 

12 41 53 

13 35 47 

72-73 46 57 
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3.2 Srovnání úpravy ocelového odpadu mezi stříháním a 

drcením 

 

Úprava ocelového odpadu drcením na mlýnech (šrédrech) je určena ke zpracování 

lehkého amortizačního ocelového odpadu především s vyšším obsahem nežádoucích 

příměsí a nečistot.  

 

Výstupní produkt z úpravy ocelového odpadu drcením na šrédrech je velmi čistý, 

zbavený většiny nežádoucích příměsí a neželezných kovů především mědi, která není 

ve vsázce žádoucí, proto je výstupní surovina pro hutní podniky velmi vhodná na rozdíl 

od lehkého amortizačního ocelového odpadu upraveného stříháním. Stříhaný lehký 

amortizační ocelový odpad obsahuje podíl nežádoucích nečistot a také neželezných kovů, 

které nelze tímto způsobem úpravy eliminovat a pro hutní podniky není z teoretického 

hlediska příliš výhodný vyššími ztrátami na materiálu díky většímu podílu strusky 

při tavícím procesu a čištění oceli. Přes všechny kvalitativní výhody drceného ocelového 

odpadu je tento po ekonomické stránce v nevýhodě oproti výrazně méně kvalitnímu 

stříhanému lehkému ocelovému odpadu. Jelikož náklady na drcení a ztráta z celkové 

hmotnosti oddělením nečistot a uložením na skládku odpadu, výrazně převyšuje náklady 

na stříhání a minimální ztráty na materiálu při tomto způsobu úpravy. Ačkoli je drcený 

ocelová odpad pro hutní podniky výrazně výhodnější, rozdíl mezi cenou stříhaného 

lehkého ocelového a cenou drceného ocelového odpadu je velmi malý a nekoresponduje 

s rozdílem nákladu na tyto dva druhy úpravy. 

 

Náklady na stříhání lehkého ocelového odpadu na nůžkách, nebo nůžkolisech se 

pohybují přibližně 330 Kč/tuna a objem odpadu je zhruba 2-3% oproti nákladům na drcení 

ve výši okolo 930 Kč/tuna a objemu odpadu ze stejné vstupní suroviny na úrovni 5-8%. 

Pokud spočítáme rozdíl v ceně nákladů, který činí 600 Kč/tuna a přičteme ztrátu 

na hmotnosti v průměrné výši 4% a aktuální průměrné ceně lehkého amortizačního 
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ocelového odpadu (5000 Kč/tuna) což je 5000 x 4% = 200 Kč bude rozdíl činit hodnotu 

800 Kč/tuna. Musíme k tomu ale ještě přičíst náklady na uložení 4% odpadu na skládku 

což je z tuny 40 Kg x 2,5 Kč/kg (poplatek za uložení na skládku) dalších 100 Kč/tuna. 

Celkový rozdíl nákladů na jednu zpracovanou tunu lehkého amortizačního odpadu tedy 

činí 900 Kč/tuna. 

 

Standartní rozdíl mezi těmito dvěma druhy je v hutních podnicích v rámci celé Evropy 

na hodnotě okolo 500 – 600 Kč/tuna, což je zřejmé i z indexu cen BDSV ocelového 

odpadu zveřejňovaného každý měsíc na stránkách https://www.bdsv.org/unser-

service/markt-preise, kde je rozdíl mezi druhem E1(stříhaný starý ocelový odpad) 

a druhem E4(drcený starý ocelový odpad) v rozmezí 20 až 24 Eur/tuna což je při kurzu 

25,3 Kč/Eur zhruba 500 až 600 Kč/tuna. Je zřejmé, že rozdíl odbytové ceny drceného 

a stříhaného odpadu nekoresponduje s rozdílem v nákladech za zpracování a drcením 

standardních lehkých amortizačních odpadů mimo autovraky tvoříme ztrátu okolo 300 až 

400 Kč/tuna.  
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4 ZÁVĚR 

Závěrem mohu říci, že úprava a recyklace ocelového odpadu není, jak se na první 

pohled zdá jen nezajímavým sběrem odpadu (šrotu), ale skýtá celou řadu možností 

zdokonalování jak technologických tak procesních postupů úpravy a recyklace 

ocelového odpadu.  

 

V žádném případě nemůžeme říci, že jsou všechny způsoby úpravy a recyklace 

ocelového odpadu dokonalé a že je není třeba dále zdokonalovat a přizpůsobovat 

novým trendům, především v technologickém vybavení zpracovatelů ocelového 

odpadu. V neposlední řadě je nutno brát zřetel na ochranu životního prostředí a z toho 

důvodu investovat do nových moderních technologií, které tolik nezatěžují životní 

prostředí přímými exhalacemi při procesu úpravy ocelového odpadu, ale 

také díky dokonalejšímu roztřídění ocelového odpadu snižují exhalace hutních 

podniků.  
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