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ANOTACE
V úvodu  diplomové  práce  jsem  se  zaměřila  na  obecný  stav  odpadů  v České

republice, výrobu oceli a vznik odpadů doprovázející tento proces. Obecně  struskám

jsem věnovala kapitolu č. 4, kde popisuji jejich vlastnosti. Kapitola č. 5 je již zaměřená

na ocelárenské strusky,  jejich  vliv  na životní  prostředí,  jejich  využití  v zemědělství

a hlavně ve stavebnictví. Součástí kapitoly je i zpracování strusky. 

Další část mé práce je zaměřena výskytu hutních odpadů v ostravsko – slezském

regionu a  na společnost  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  jakožto původce

velkoobjemového odpadu. O současném nakládání se struskou z VHM, o možnostech

dalšího využití této strusky a možných změnách v legislativě,  je věnována závěrečná

část mé diplomové práce.

Pro  účely  této  diplomové  práce  byly  použity informace  a  materiály  poskytnuté

společností  VÍTKOVICE  HEAVY MACHINERY a.s  a  zdroje  uvedené  v seznamu

použité literatury. Součástí diplomové práce jsou obrázky, grafy a přílohy.



ANOTATION OF THESIS
In the beginnig of my thesis I target the common sort of the waste in the Czech

Republic, produce of steel and waste origin attendant the proces of steel production.

I inscribed in chapter No. 4 slags generally where I described theirs nature of material.

Chapter No. 5 is specialized on steel slags, theirs effect on enviroment, theirs use for

agriculture and basic use for building industry. The part of chapter No. 5 is processing

of slag.

Another part of my thesis is target the appearence metallurgic waste in ostravsko –

silesian region and the  the company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. which

produce bulk cargo waste. About present slag use from VHM, about possibility another

use this slag and possible changes in our legislation is inscribe in the final part of the

thesis.

For  purposes  this  thesis  were  used  information  and  materials  provided  by  the

company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s and origin a literature introduced in

the list of used literature. Part of the thesis are pictures, graphs and appendices.
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1. Úvod
Ochrana  životního  prostředí  je  nedílnou  součástí  rozvoje  životní  úrovně

v moravskoslezském regionu. Je třeba vycházet z naléhavého úkolu zlepšit celkový stav

jednotlivých  složek  životního  prostředí  v  našem  regionu,  neboť  tento  region  patří

k nejvíce postiženým oblastem České republiky. 

Ve své diplomové práci bych chtěla navrhnout možnosti využití velkoobjemového

odpadu  po  uzavření  odvalu  Hrabůvka.  Odpad  ze společnosti  VÍTKOVICE

HEAVY MACHINERY a.s. bude do roku 2010 ukládán na odval Hrabůvka, odkud se

postupně těží a míchá se struskou, uloženou zde již několik desítek let. Díky tomuto

postupu  vzniká  kamenivo,  které  je  velmi  kvalitní  a  užitečné  pro  všechny  typy

stavebních  firem.  Během  roku  2007  zde  bylo  navezeno  pomocí  automobilové

a železniční dopravy cca 220 000 t odpadu kategorie „O“ – ostatní a odpadu nehořlavé,

v důsledku tepelné aktivity odvalu. V příloze č. 4 je uveden seznam odpadů, se kterými

se smí na tomto odvalu nakládat. Jen v loňském roce zde bylo vytěženo cca 440 000 t

kameniva [5].

Důležité je najít vhodný materiál  nebo odpad, se kterým by se dala ocelárenská

struska míchat a který by sloužil jako nynější vytěžené kamenivo. V současné době je

zjištěno,  že  strusky  z EOP mají  vysokou  hustotu  a  hmotnost.  Tyto  její  vlastnosti

napomáhají  k  její  rozpadavosti,  a  pro  je  nutno  ji  míchat  s již  vytěženou  struskou.

V roce 2009 ustane na odvalu Hrabůvka těžba strusky a v následujícím roce 2010 se

odval uzavře. S tím je také spojeno nalezení vhodného prostoru či plochy, odpovídající

technickým podmínkám a platnému provoznímu řádu.

Stavebnictví  poskytuje  velmi  významné  a  široké  možnosti  využití  tohoto

průmyslového odpadu, jak při výrobě některých stavebních hmot a dílců, tak i přímo

na stavbách  pozemních.  Dopravní  stavby  zužitkovávají  strusky  vysokopecní

i ocelárenské,  které  jsou  vhodné  pro  zpevňování  podkladních  vrstev  vozovek

a letištních ploch i při stavbě železničního svršku anebo pro stavby cyklistických cest.

Proto by bylo vhodné uvažovat o využití ocelárenské strusky v této oblasti.
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2. Odpadové hospodářství České republiky
Veškerá lidská činnost zahrnující výrobní postupy i spotřebu produktů, je provázena

vznikem  určitého  množství  nepotřebných  materiálů  –  odpadů.  Odpady  znamenají

pro Evropany environmentální, sociální a ekonomický problém. U někoho vyvolávají

negativní  představy:  pytle  s  odpadky,  smetí  a  skládky  toxického odpadu.  Pro  jiné

znamenají odpady příležitost – snaha Evropy nakládat s odpady ekologicky správným

způsobem vytváří pracovní i obchodní příležitosti. Odvětví zabývající se nakládáním

s odpady a recyklací  má vysokou míru růstu. V rámci  25 zemí Evropské unie byla

v roce  2005  výše  jeho  odhadovaného  obratu  100  mld.  eur.  Má  vysokou  potřebu

pracovní  síly  a  zajišťuje  1,2  až  1,5  mil.  pracovních  příležitostí.  Recyklace  odpadů

zajišťuje výrobním odvětvím stále větší množství zdrojů: nejméně 50 % papíru a oceli,

43  %  skla  a  40  % neželezných  kovů  vyrobených  v  EU  se  v  současnosti  získává

z recyklovaných materiálů [1, 4].

Produkce odpadů v České republice je znázorněna v grafu č.1, kde je zřejmý trend

v postupném  snižování  celkové  produkce.  Ke  snížení  došlo  např.  u  odpadů

ze zemědělství  a  z  lesnictví,  z  dolování  a  těžby,  ze stavebnictví  a  energetiky  nebo

u produkce  odpadů  z  čištění  města  a  u  komunálních  odpadů.  Na celkové  produkci

odpadů  v České republice v roce 2006 tvořily největší  podíl  odpady ze stavebnictví

(32,6 %), odpady průmyslové (24,7  %) a komunální odpady (14,9 %) [2]. Statistickým

šetřením  bylo  zjištěno,  že  v roce  2006  byla  celková  produkce  odpadů  v ČR

24,6 mil. t,  což  je  o  1 %  méně  vyprodukovaných  odpadů  než  v roce  předchozím.

K poklesu došlo především v produkci podnikového odpadu, odpad vykázaný obcemi

zůstává  na přibližně  stejné  úrovni.  Činností  ekonomických  subjektů  (podniků)

vzniklo celkem 21,3 mil. t odpadů (v roce 2005 21,8 mil. t) viz tabulky č. 1 a č. 2 [27].

Graf č. 1: Produkce odpadů v ČR dle třídění OECD [2].
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Tabulka č. 1: Produkce odpadů v roce 2006 [27].

Celková  produkce odpadů
Celkem

odpady[t]
nebezpečné ostatní

24 627 1 307 23 320
z toho:
Podniková produkce odpadů 21 624 1 290 19 974
odpad ze zemědělství a
lesnictví

315 5 310

odpad z dolování a těžby 472 24 447
průmyslový odpad 6 866 694 6 172
odpad z energetiky 
(mimo radioaktivního)

2 075 33 2 043

odpad ze stavebnictví 8 380 93 8 286
odpad z dopravy 329 19 310
odpad  z odstraňování
odpadních vod, pevného
odpadu a čištění měst

1 218 374 844

Odpad z obcí 3 363 17 3 346
z toho:
komunální odpad 3 039 8 3 031

Tabulka č. 2: Produkce odpadů v roce 2005 [27].

Celková  produkce odpadů
Celkem

odpady[t]
nebezpečné ostatní

24 936 1 372 23 564
z toho:
Podniková produkce odpadů 21 774 1 344 20 430
odpad ze zemědělství a
lesnictví

463 5 458

odpad z dolování a těžby 647 22 625
průmyslový odpad 6 038 687 5 351
odpad z energetiky 
(mimo radioaktivního)

2 309 35 2 274

odpad ze stavebnictví 9 105 125 8 980
odpad z dopravy 281 14 267
odpad  z odstraňování
odpadních vod, pevného
odpadu a čištění měst

1 150 388 762

Odpad z obcí 3 162 28 3 134
z toho:
komunální odpad 2 954 17 2 937

Odpady se stále více považují za cenné průmyslové zdroje. V oblasti regulovaných

odpadů,  jako  jsou  obalové  odpady,  vozidla  s  ukončenou  životností,  odpady

z elektrických a elektronických zařízení, biologicky rozložitelné odpady a pneumatiky,

se začínají používat takové metody, jako je opětovné využívání, recyklace a energetické

využití. Vyloučení biologicky rozložitelných odpadů ze skládek a zvyšující se recyklace
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a využití odpadů přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů. I přes tyto úspěchy

však zůstávají odpady problémem. Objemy odpadů nadále rostou [1].

Postupem doby,  kdy  došlo  k omezení  až  místnímu  vyčerpání  některých  zdrojů

potřebných  surovin  se  začal  měnit  názor  na  odpady,  které  často  obsahují  značné

množství užitkových složek a jsou způsobilé k dalšímu hospodářskému nebo jinému

využití. Odpady se v důsledku této situace stávají druhotnými surovinami, které dále

slouží  k získání  potřebných  látek,  neboť  se  vyvinuly  postupy,  umožňující

za ekonomicky vyhovujících podmínek, přepracovat dosud nevyužívané materiály [3].

2.1.Průmyslové odpady

Tabulka  č.  3  nám  ukazuje  porovnání  produkce  průmyslových  odpadů  v České

republice za období let 2002 – 2006. Můžeme říci, že produkce odpadů v našem kraji je

kolísavá a při možném srovnání s dalšími kraji naší republiky je největší. 

Tabulka č. 3: Produkce průmyslových odpadů podle krajů [27].

ČR
[tis. t]

2002 2003 2004 2005 2006
7 959 8 076 8 751 6 038 6 866

Hlavní město Praha 1 292 299 326 333 454

Středočeský kraj 559 648 664 602 676

Jihočeský kraj 260 419 259 254 232

Plzeňský kraj 418 392 573 411 528

Karlovarský kraj 84 93 90 83 84

Ústecký kraj 1 030 883 484 565 576

Liberecký kraj 160 162 160 298 184

Královehradecký kraj 310 431 496 372 208

Pardubický kraj 186 175 241 146 153

Vysočina 468 580 842 461 547

Jihomoravský kraj 407 592 442 395 983

Olomoucký kraj 250 971 920 279 349

Zlínský kraj 286 308 284 273 258

Moravskoslezský kraj 2 249 2 123 2 970 1 566 1 635

Růst produkce průmyslových odpadů vyvolává nutnost ochrany životního prostředí

a racionální  využívání  všech  odpadů.  Obavy  vyvolávají  trvale  neudržitelné  trendy

vzniku  odpadů  a  otázky  politiky,  protože  vznik  odpadů  může  být  příznakem

- 11 -



environmentálně  neefektivního  využívání  zdrojů.  Mimo  to  způsobuje  nakládání

s odpady emise vypouštěné do ovzduší, vody a půdy i hluk a jiné druhy obtěžování,

které přispívají k ekologickým problémům a přinášejí ekonomické náklady [1].

Průmyslová odvětví  hledají  způsob výroby bez odpadů,  tj.  výroba v uzavřeném

cyklu,  nevyžadující  skládky odpadů,  nenarušujících životní  prostředí,  nebo s malým

odpadem  a  tam,  kde  toho  nelze  dosáhnout,  řeší  se  zužitkování  odpadů  v jiných

odvětvích výroby [3].

Velmi  významné  je  získávání  kovů  z druhotných  surovin  jak  z hlediska

surovinového,  tak  i  energetického.  Kovy  jsou  stále  nejdůležitějšími  materiály

pro technický a ekonomický rozvoj světa a jejich potřeba se stále zvyšuje.

Základem  výroby  kovů  jsou  především  kovonosné  suroviny  a  zdroje  energie.

V souvislosti  s energetickou  náročností  výroby  kovů,  vystupuje  do  popředí  význam

druhotných surovin (viz. graf č. 2) [3].

Graf č. 2: Nakládání s ostatními odpady v ČR podle způsobu nakládání, 

2002 – 2006 [2].

Z grafu je zřejmé, že dochází ke zvyšování množství využívaných odpadů a naopak

dochází  ke snižování  množství  odpadů  ukládaných na skládky.  Stále malé procento

odpadů  je  energeticky využíváno (2,2 %) nebo spalováno (0,2 %).  V roce 2006 se

recyklace  a  využívání  odpadů  v  porovnání  s  minulými  roky  zvýšila.  Celkem bylo

v roce 2006 využito 23,1 mil. t odpadů, tj. 86,3 % proti 68,7 % v roce 2005. Využívají

se především kovové, železné i neželezné odpady a stavební odpady, v menší míře se

využívají kovonosné odpady a odpady z plastů, skla a papíru.
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Skládkování odpadů byl a stále je rozšířeným způsobem jejich odstranění vzhledem

k poměrně nízkým nákladům na tento způsob odstraňování odpadů a nízkým poplatkům

za uložení odpadů na skládky viz příloha č. 1 [4, 30]. V roce 2006 bylo na skládkách

uloženo o 4,8 % odpadů méně než v roce 2005, což také odpovídá 5 % poklesu celkové

produkce odpadů. Počet skládek má klesající tendenci a v současné době provozované

skládky musí odpovídat normám ČR [2].

Recyklace  a  zužitkování  průmyslových  odpadů  šetří  základní  suroviny

a energetické  zdroje,  oddaluje  vyčerpání  přírodních  zdrojů  a  přispívá  k ochraně

životního  prostředí,  ohroženého  akumulací  odpadů,  jejich  vysokou  prašností,

kontaminací vodotečí a záborem půdy [21].

V roce  2005  byl  zpracován  Realizační  program  pro  průmyslové  odpady.  Jak

z názvu  vyplývá,  jeho  předmětem  jsou  odpady  průmyslové,  tedy  část  odpadů

vznikajících v rámci výrobního procesu v průmyslu. Odpady vznikající v průmyslových

podnicích mohou obvykle zahrnovat vedle výrobních odpadů souvisejících s provozem

jednotlivých technologií i odpady energetické, ale i odpady další. Při SWOT analýze

na počátku zpracování RPPO byly jako tři  nejzávažnější  slabé stránky projednávané

oblasti  stanoveny  Nekázeň  a  stávající  praktiky (v nakládání  s těmito  odpady),

Provázanost  legislativy (přesněji  neprovázanost)  a Nejednotnost  výkonu  státní

správy [25]. 

Odpadů, které by bylo možno do množiny průmyslových odpadů zařadit, je několik

set. Liší se vzájemně jak technologií vzniku, tak fyzikálními vlastnostmi, nebezpečnými

vlastnostmi,  obsahem  nebezpečných  složek,  požadavky  na  technologie  využívání,

úpravy,  nakládání a odstraňování [25].  Tato diplomová práce je zaměřena na odpad

z hutnického průmyslu, z výroby oceli, na nezpracovanou strusku.

Výroba  oceli  je  vždy  doprovázena  vznikem  odpadů,  které  znamenají  pro  celý

výrobní  proces  buď  vratný,  dále  použitelný materiál,  nebo  materiál  v další  výrobě

nepoužitelný, ztrátový. Omezení tohoto ztrátového materiálu na minimální hodnoty je

v současné  době  úkol  velmi  naléhavý,  vzhledem  k cenám  vstupních  surovin.

Každoročně tímto způsobem vznikají ztráty železné substance, které se pohybují v celé

České republice okolo 1 500 000 t.
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Odpady  z  ocelárenské  výroby  jsou  velmi  omezeně  zpracovány  jako  druhotné

suroviny,  nebo  jako  vratné  materiály  příslušných  výrob.  Velké  množství  pevných

odpadů je ukládáno většinou mimo závod. 

Tento stav je prakticky neudržitelný z hlediska ekologického a vyžaduje radikální

řešení.  Proto  snaha  řady  odborníků  spočívá  v nalezení  cesty  ke  snížení  množství

hutních, k jejich racionálnímu využití zejména ve stavebnictví [21].
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3. Výroba oceli
Výroba  oceli  je  zkujňovací  proces,  který  spočívá  ve  snížení  obsahu  uhlíku

a některých dalších  prvků  oxidací.  K oxidaci  se používá vzduch,  kyslík  nebo oxidy

železa (rudy). Zároveň se upravuje chemické složení oceli a její struktura. V současnosti

se ocel vyrábí hlavně třemi technologickými postupy:

1) v nístějových pecích typu Siemens-Martin a v tandemových pecích

2) v konvertorech s dmýcháním shora, zdola nebo kombinovaně

3) v elektrických obloukových a indukčních pecích.

Konvertory se používají pro hromadnou výrobu ocelí, elektrické pece pro výrobu

jakostních ocelí, tandemové pece jsou v moderních ocelárnách spíše výjimkou, v ČR

však  tuto  technologii  používá  největší  výrobce  oceli  –  ArcelorMittal  Ostrava,  a.s.

Výroba  v Siemens-Martinských  pecích,  v minulosti  nejrozšířenější,  se  dnes

v moderních  ocelárnách  nepoužívá,  protože  při  výrobě  oceli  tvoří  významnou  část

vsázky ocelový šrot, znečištěný neželeznými kovy, plasty a dalšími látkami, projeví se

to i ve složení emisí a produkovaných odpadů [19].

Sekundární metalurgie 

Po  odpichu  a  stažení  strusky  postupuje  surová  ocel  do  zařízení  sekundární

metalurgie, jejímž cílem je tekutou ocel chemicky a teplotně zhomogenizovat, odsířit,

přesně dolegovat, odplynit a dohřát dle potřeb následného odlévání [23].

Možnosti  volby,  jak využít  širokou paletu strusek ze sekundární metalurgie jsou

omezené. Rozhodujícími faktory pro využití strusek ze sekundární metalurgie je zrnitost

a  konstantnost  objemu.  Někdy  je  lze  použít  v  oblasti  stavebnictví.  Značný  podíl

vznikajících strusek  se však musí  uložit  na skládku,  protože stěží  existuje možnost

prevence, snižování množství nebo využití [11].

3.1. Elektrické pece 
V  elektrických  obloukových  pecích  (EOP)  se  provádí  přímé  tavení  materiálů

s obsahem železa, jako je například šrot. Tyto pece hrají důležitou a stále rostoucí úlohu

v konceptech moderních oceláren.
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Ocel vyráběna ve VHM

V ocelárně  je  ocel  vyráběna  tavením  pevné  vsázky  na  třech  elektrických

obloukových pecích – EOP č. 3 – č. 5 o užitečném objemu (hmotnosti tavby) 22 až 75 t

tekuté  oceli.  Tavení  a  ohřev  se  provádí  elektrickými  oblouky,  které  hoří  mezi

grafitovými elektrodami a vsázkou. 

Ocelárna je rovněž vybavena pánvovou pecí LF. Pánvová pec je zařízení, kde se

tekutá ocel homogenizuje, snižuje se zde obsah síry v oceli  a upravuje se chemické

složení oceli na požadované hodnoty. Licí (rafinační) pánev s   bazickou vyzdívkou je

uložena na převážecím pánvovém voze. Vůz s tekutou ocelí v licí pánvi zajede pod víko

LF.  Vodou  chlazené  víko  se  spustí  na  pánev.  Ocel  v licí  pánvi  je  prodmýchávána

inertním plynem (Ar, N2), který je foukán porézní tvárnicí ve dně licí pánve.

Ocel v licí pánvi je ohřívána pod syntetickou struskou elektrickým obloukem, který

hoří  mezi  třemi  grafitovými  elektrodami  a  hladinou oceli.  Pro  úpravu  chemického

složení  oceli  v pánvi  je  LF  zařízení  vybaveno  osmi  zásobníky  přísad:  feromangan

(FeMn), hliník (Al),  oxid vápenatý (CaO),  karbid vápníku (CaC2),  ferovanad (FeV),

ferosilicium (FeSi),  ferochrom (FeCr) a uhlík (C).  Přísady jsou do pánve podávány

mechanicky.  Z prostoru  pod víkem LF jsou  zplodiny rafinace  odsávány přes  vodní

chladič plynu do filtrační stanice plynočistírny [5].

Pokud jde o konečné produkty rozlišuje se mezi výrobou běžné, tzv. uhlíkové oceli,

stejně  jako  nízkolegované  oceli  a  oceli  vysokolegované  tzv.  korozivzdorné  oceli.

V Evropské unii se vyrábí okolo 85 % uhlíkové anebo nízkolegované oceli [11].

Ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se vyrábí jak ocel typu

uhlíková,  tak  nízkolegovaná  a  vysokolegovaná.  Typ  oceli  se  vyrábí  dle  zakázek

a požadavků zákazníka.
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Obrázek č. 1: EOP se 3 elektrodami a šachtou (v popředí) pro vsazování šrotu [11].

Pevné odpady a vedlejší produkty

V tabulce č.  3 jsou pro názornou ukázku vyjmenovány pevné odpady a vedlejší

produkty z ocelárny s EOP společně s jejich specifickým množstvím.

Tabulka č. 3: Pevné odpady a vedlejší produkty z ocelárny s EOP [11].

Pevné odpady/vedlejší produkty
Rozmezí měrného množství

[kg/t tekuté oceli]

Struska z výroby uhlíkové oceli / nízkolegované oceli:
Struska z EOP
Struska z pánve

100 - 150
10 - 30

Strusky z výroby vysokolegované oceli:
Struska z EOP
Struska z pánve

100 - 135
30 - 40

Prach z výroby oceli uhlíkové, nízkolegované, vysokolegované 10 - 20

Žáruvzdorné cihly 2 - 8
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4. Charakteristika hutních odpadních materiálů

4.1. Hutní odpadní materiály
Výroba, válcování  a zušlechťování oceli  jsou doprovázeny tvorbou různorodých

odpadů, jejichž uskladňování negativně působí na životní prostředí.

Podle množství a formy existence železa a dalších kovů lze odpady z hutní výroby

dělit na tři hlavní skupiny:

a) Kovový odpad

V těchto  materiálech  se převážná část  sledovaného  kovu  vyskytuje  v původním

stavu samostatně nebo ve slitinách s proměnlivým množstvím dalších složek. Pro jejich

oddělení se uplatňují postupy založené na rozpojování a třídění, případně formování

do vhodných tvarů.

b) Kovonosný odpad

V těchto substrátech se kovy nacházejí  převážně  ve formě  sloučenin a při  jejich

získávání se více uplatňují složitější úpravárenské postupy, případně v méně obvyklých

obměnách.  Některé  materiály  této  skupiny mohou též  obsahovat  určitý  podíl  kovů

v původní formě.

c) Nekovový odpad

Představuje  suroviny,  které  vznikají  při  výrobě  a  přepracování  kovů,  případně

v doplňkových procesech a obsahují poměrně malé množství kovů. Vzhledem k velkým

objemům však  může být  získání  kovů  ekonomicky účinné a  dále  nekovové podíly

představují využitelné složky pro další průmyslové odvětví.

Podle skupenství, ve které se vyskytují, lze odpady hutní výroby členit na:

a) pevné – strusky,  okuje,  vratný ocelový odpad, použitý žáruvzdorný materiál  

apod.,

b) tekuté – kaly, vody, olej, louhy, apod., 

c) plynné – spaliny, exhalace [3, 21].

4.1.1.Hlavní druhy kovonosných  odpadů vznikají při výrobě oceli ve VHM

Technologie výroby oceli ve VHM zahrnuje již jen ocelárnu s návazným zařízením,

dále pochody zušlechťující ocel, slévárnu a kovárnu.
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Tyto technologie jsou provázeny:

a) vznikem strusky a odprašků z plynočistíren

b) oxidací povrchových vrstev oceli

c) tvorbou drobně zrnitého kovového odpadu z opracování oceli

d) odpady z údržby zařízení (guma, dřevo, textilie) [17, 21].

Tyto surovin,  zejména strusky a odprašky jsou odlučovány suchým, až prašným

způsobem. Strusky se vyváží na struskoviště, odprašky se předávají oprávněné osobě,

jakožto  odpad  spadající  do  kategorie  „N“  –  nebezpečný,  přestože  obsahují  vysoké

množství kovonosných složek. Při  výrobě  a produkci oceli  ve VHM nejsou schopni

vzniklou strusku třídit  a  takto tříděnou ji  ukládat.  Proto se na struskoviště  ukládají

všechny typy strusek, které společnost vyprodukuje. Dále bylo by problematické třídit

a ukládat množství vyprodukované strusky na tomu uzpůsobené zařízení, neboť by bylo

kapacitně  vyčerpáno  a  nemohl  by  se  zde  již  ukládat  jiný  odpad.  Uložení  odpadů

by navíc  mělo  být  pouze přechodným jevem,  nejen  z hlediska zlepšování  životního

a pracovního prostředí, zejména však s ohledem na omezené zásoby rud. Všechny další

odpady by měly být zpracovány v uzavřeném výrobním cyklu bez tvorby odpadních

skládek [17].

Suroviny odpadající při výrobě oceli se liší chemickými i mineralogickým složením

a fyzikálním stavem. Některé však vykazují velmi podobné vlastnosti, resp. příbuznost

určitému technologickému procesu, a proto byly tuhé hutní odpadní suroviny rozděleny

do těchto základních skupin:

I. Druhotné kovonosné suroviny z výroby oceli:

1. vratné materiály, které lze přímo vracet do hutního cyklu

2. materiály, které spočívají ve fyzikálně – chemické úpravě 

Do této skupiny odpadů zahrnujeme např. následující materiály:

a) ocelárenské úlety

b) ocelárenské strusky (kovové podíly)

II. Nekovové odpady využitelné v jiných průmyslových odvětvích

Tuto skupinu tvoří např.:

- 19 -



a) vysokopecní strusky

b) ocelárenské strusky (nekovové podíly)

III. Spalitelné odpady

IV. Nezužitkovatelný odpad

Jedná se převážně  o různorodé směsi  materiálů  z úklidu provozů,  jejichž třídění

a využití by znamenalo vysoké náklady s minimálním ekonomickým přínosem, a proto

se o nich zatím neuvažuje. 

Zpracování odpadních surovin znamená:
a) přínos železné substance, případně neželezných kovů

b) přínos surovin pro další průmyslové odvětví (stavebnictví, zemědělství)

c) zlepšení tepelné bilance

d) zlepšení životního a pracovního prostředí [17].

4.2.Strusky

4.2.1.Klasifikace strusek

Základní dělení strusek je podle [17]:

1. druhy výroby:  

a) vysokopecní

b) ocelárenské

a další možné dělení jsou 

podle:

2. chemické složení:

a) bazické

b) kyselé

c) neutrální

3. stupně stálosti:

a) nerozpadavé

b) se sklonem k rozpadu

c) rozpadavé

4. stupněm tavitelnosti:

a) lehkotající

b) tuhé

5. hydraulické aktivity:

a) aktivní

b) neaktivní

6. rychlosti ochlazení:

a) pomalu (přirozeně)

b) rychle (uměle) 
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Ocelárenskou strusku jde dále rozdělit  na elektropecní a konvertorovou. V EOP

struska činí okolo 100 – 150 kg/t vyrobené oceli. Strusku z EOP lze použít jako umělý

kámen,  podobný  přírodnímu  kamenivu,  který  obsahuje  oxidy  železa  (FeO),  vápno

(CaO), oxid křemičitý (SiO2) a další oxidy (MgO, Al2O3, MnO) (viz tabulka č. 2).

Strusky z EOP jsou charakteristické vysokou pevností, dobrou odolností k počasí

a také vysokou odolností proti obrusu. Důležitým kriteriem pro využití strusky z EOP

všeobecně je konstantnost jejího objemu, která závisí na přítomnosti volného vápna.

Většina strusek z jakostí  nízkouhlíkové oceli  má relativně  nízký obsah volného

vápna  (viz tabulka. č. 4) a jsou vhodné k rozličnému použití při stavbě silnic, mají také

vlastnosti, které je činí vhodnými pro použití ve vodohospodářském stavitelství a jako

zemní  podloží.  Rozhodujícími  faktory  s  ohledem  na  tato  využití  je  přijatelnost

pro životní prostředí a stavební vhodnost.

Pokud jsou splněny podmínky požadované legislativou pro využití  na stavbách,

musí se pro další použití elektropecní strusky drtit a třídit. Složky železa ve strusce se

oddělí  pomocí  magnetických  separátorů.  Upravená  struska  se  využívá  k různým

stavebním účelům, závislým také na zrnitosti [3]. 

4.2.2.Chemické složení strusek

Obecné  složení  strusky  z  výroby  uhlíkové  a  nízkolegované  oceli  je  uvedeno

v tabulce č. 4. Kromě  toho tabulka obsahuje složení strusky z výroby korozivzdorné

oceli a ze sekundární metalurgie. Strusky ze sekundární metalurgie AOD a VOD jsou

struskami, které vznikají  při  pochodech AOD a VOD, které zajišťují vysoké využití

chrómu při nízkých obsazích uhlíku.

Při  výrobě  vysokolegovaných  ocelí  vznikají  podobné  bazické  strusky,  které

při obsahu  páleného  vápna  (CaO)  nad  50  %  mají  i  malá  množství  oxidů  železa

a chrómu.  Ostatní  prvky  ve  stopovém  množství,  jako  je  Pb,  As,  Sb,  Hg,  Cl,  F

a šestimocný Cr se mohou vyskytovat také [11].

Daleko  převažující  podíl  strusek  připadá  na  elektropecní  nebo  pánvové.

Při zásaditých  výrobních  postupech se obvykle  ve  struskách vyskytují  vyšší  obsahy

vápna, než je potřebné k dosažení rovnovážného stavu. Tím se současně šetří i vyzdívka

metalurgických nádob. 
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Při  výrobě  nízkolegovaných ocelí  mají  strusky z EOP ve srovnání  se struskami

z pánvových  pecí LF  nižší  obsah  vápna.  Naproti  tomu je  obsah  oxidu  hořečnatého

(MgO) v důsledku reakce se žáruvzdornou vyzdívkou zpravidla vyšší [21].

Tabulka č. 4: Chemické složení strusky z EOP z výroby uhlíkové, nízkolegované a vysokolegované oceli
[11].

Výroba uhlíkové /
nízkolegované oceli

Výroba
vysoko-

legované oceli
Sekundární metalurgie

složka
[% hmot. ]

Struska
z EOP

Struska z pánve
Struska
z EOP 2 Struska z AOD Struska z VOD

Fe celk. 10 - 32 2 - 5 2 1 - 2 max. 2

CaO 25 - 45 30 - 50 45 35 - 50 35 - 50

CaOvolný 4 10 10 5 - max. 10 max. 5

SiO2 10 - 18 10 - 20 30 25 - 35 20 - 30

Al 2O3 3 - 18 3 - 12 5 1 - 10 1 - 10

MgO 4 - 13 7 - 18 7 4 - 7 5 - 15

MnO 4 - 12 1 - 5 2 1 n.d.

Cr2O3 1 - 2 0,5 3 1 - 5 1 - 5

TiO2 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

P2O5 0,01 - 0,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

Na2O 0,461 n.d. n.d. n.d. n.d.

K2O 0,11 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

V2O5 0,11 - 0,25 n.d. n.d. n.d. n.d.

ZnO 0,02 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

CuO 0,03 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

NiO 0,01-0,4 n.d. n.d. n.d. n.d.

S 0,02 1 n.d. n.d. n.d. n.d.

C 0,331 n.d. n.d. n.d. n.d.

legenda:
n.d.: není k dispozici
1 údaje jsou k dispozici pouze z jednoho závodu
2 údaje pouze z jednoho závodu

4.2.3.Technologické vlastnosti strusek

Chemickým a mineralogickým složením vykazují  krystaly utuhlé strusky z EOP

pochodů podobnost s rozličnými přírodními kamenivy. 

Upravené elektropecní strusky vykazují ve srovnání s přírodním kamenivem, jako

je např. žula nebo čedič, velmi dobré vlastnosti. Pro široké použití tohoto přetaveného

kameniva především ve stavebnictví však existují i některé překážky.
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Těmito překážkami jsou:

• vysoká  hustota  ocelárenských  strusek  je  sice  v některých  oblastech  použití

výhodná,  avšak  nepříznivě  působí  na  náklady  na  dopravu  strusky,  zejména

na vzdálenosti větší než 20 km,

• v důsledku vyššího obsahu oxidu vápenatého a oxidu hořečnatého (CaO a MgO)

vzniká nižší objemová stálost ocelárenských strusek. Tyto volné oxidy mohou při

přístupu  vlhkosti  hydratovat  a  postupně  tak  zvětšovat  svůj  objem,  což  vede

k rozpadavosti těchto strusek.

Ocelárenská  struska  (zbavená  ocelových  komponentů),  odpovídá  požadavkům

příslušných  norem  a  může  být  efektivně  využita  v různých  odvětví  stavebnictví.

V dnešní  době  probíhají  výzkumy,  zda by bylo  možno ze strusky kromě  železného

a neželezného šrotu získávat i sklo (asi 3 %). Zbývající minerální frakce (o zrnitosti

nad 0,5 mm) by mohly nahrazovat při stavbě silnic kamennou drť a přispívat k ochraně

přírodních zdrojů.  Pro zbývající  jemnou frakci  bude nutno najít  využití  – například

při výrobě cihel.

V celku hodnocení využitelnosti strusek v ostravsko –  slezském regionu je příznivé

a pokud se zajistí trvalost kvality výroby a jejich odbyt, zlikvidují se odvaly, vyřeší to

nedostatek těženého kameniva pro stavebnictví a hlavně aktivně se přispěje k regeneraci

životního prostředí regionu [21].
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5. Ocelárenská struska
Světová  produkce  výroby  oceli,  odhadovaná  na  cca  760  Mt,  je  doprovázena

vznikem asi 400 Mt vedlejších produktů.  Při  výrobě  jedné tuny oceli  tedy současně

získáme asi 570 kg vedlejších produktů. Řadu z nich, jako například kovové vedlejší

produkty a  množství  drobných odpadů  (např.  odpad z  elektrod)  lze opětovně  zcela

využít, u řady dalších však je nutné problematiku jejich využití řešit.

Největší  část  vedlejších  produktů  výroby  oceli  tvoří  ocelárenská  struska.  Tato

struska  je  nezbytnou  technologickou  složkou  výroby  oceli  a  má  z řady  pohledů

nezastupitelnou úlohu [21].

Ocelárenské  strusky,  odpadající  jako  vedlejší  produkt  při  výrobě  oceli

v martinských,  tandemových,  elektrických  pecích  a  kyslíkových  konvertorech,  mají

značný obsah železa a bazických složek (20 – 30 % Fe, 25 – 50 % CaO + MgO). Jejich

mineralogické složení je charakterizováno jednak přítomností složek oxidických, jednak

přítomností  silikátové  fáze  a dalších  minerálů.  Chemické  i  mineralogické  složení

ocelárenských  strusek  je  velmi  proměnlivé  a  ve  značné  míře závisí  na  technologii

ocelářského procesu, výsledné kvalitě vyráběných ocelí apod. [11].

Obsah  metalického  železa  ve  struskách  je  určen  intenzitou  tavby.  Ve  velkých

intenzivně provozovaných pecích dosahuje obsah metalického železa 7 až 8 %, někdy

i přes 10 %. Ve starších typech pecí je obsah metalického železa podstatně nižší [3, 17].

Výskyt  ocelárenské strusky se v závislosti  na použité technologii  a řadě  dalších

parametrů, jako je složení výchozí vsázky, množství přidaných struskotvorných přísad

apod. pohybuje v poměru širokých mezí, uvádí se rozpětí od cca 60 do cca 250 kg/t

surové oceli.

Pomineme-li  zanedbatelný  podíl  kyselých  pochodů  výroby  oceli,  představují

ocelárenské  strusky  materiály  bazické  s rozdílným  podílem  dalších  oxidů,  zejména

oxidů železa.

Ocelárenská struska však není směsí  oxidů,  ale je složitou soustavou, v níž lze

indikovat  více  než  100  složek,  které  nelze  mechanicky  oddělit.  Oddělit  lze  pouze

kovové částice, které reálná struska obsahuje [21].

Všechny ocelárenské strusky z hutních oceláren v regionu a celé České republice

mají zásaditý charakter. Kyselé ocelárenské strusky se u nás prakticky nevyskytují.



5.1.Vliv ocelárenských strusek na životní prostředí 

Předpokladem úvah o možnostech využití strusek je poznání jejich vlivu na životní

prostředí. Společnost VHM si nechala provést kontrolní odběr a rozbor odpadu typu –

nezpracovaná  struska,  aby  bylo  zjištěno,  zda  se  tento  odpad  i  nadále  smí  ukládat

na zařízení. V protokolu č. 1 jsou uvedeny limitní hodnoty pro nezpracovanou strusku

dle vyhlášky č.  294/2005 Sb. viz příloha č.  4  [29].  Tento odpad se řadí do odpadů

z průmyslů železa a oceli a má podle Katalogu odpadů kód 10 02 02 kategorie O.

Výluh  byl  proveden  společností  OKD,  DPB,  a.s.  Analytické  laboratoře  dne

27.02.2008, v Ostravě-Vítkovicích, areál firmy VHM, NS 320, struskoviště.

Základní podmínky

Vzhled výluhu můžeme označit jako čirý, hmotnost laboratorního vzorku 3,0 kg,

hmotnost analytického vzorku 0,075 kg. Vlhkost odpadu 0,2 % a teplota výluhu 21,3°C.

Příprava vodného výluhu se řídí vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. a ČSN EN 12457,

což je norma týkající  se  Charakterizace odpadů  – Vyluhování – Ověřovací  zkouška

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů. Dle provozního řádu odvalu Hrabůvka, musí

nezpracovaná  struska  splňovat  třídu  vyluhovatelnosti  ІІ.a.  Jak  je  z protokolu  č.  1

zřejmé, podle třídy vyluhovatelnosti ІІ.a nezpracovaná struska vyhovuje limitní hodnotě

a může být bez problému ukládaná na skládku.

Ostravské odvaly hutních podniků se odhadují na 50 mil. t, tj. 30 až 35 mil. m3.

Celkové množství deponovaných hutních odpadů na haldě Vítkovice, a.s. se odhaduje

na cca 20 mil. t. V roce 2005 bylo vyvezeno na odval cca 25 000 t strusky a v loňském

roce o  cca  10 000  t  strusky  více.  Předpokládá  se  s dalším  nárůstem průmyslových

odpadů, které budou muset být odváženy na skládky v důsledku narůstající výroby. Toto

obrovské množství  odpadů  v moravskoslezském regionu negativně  působí  na životní

prostředí krajiny. Úpravou tohoto odvalového materiálu lze získat surovinu vhodnou pro

stavební účely a tím se uspoří značné množství přírodního kameniva a hlavně přispěje

k řešení ekologického problému v ostravském regionu [5, 21].



Protokol č.1: Vzorkování odpadu [5].



5.2.Zpracování ocelárenských strusek
Pro zvýšení využití ocelárenských strusek je nutno upravit strusku na metalurgicky

hodnotné produkty určené svoji kvalitou a zrnitostí pro vrácení do hutnického procesu

(ocelárna,  slévárna)  a  pro  část  strusky maximálně  ochuzené  o  železné komponenty

nalézt nejvhodnější uplatnění mimo hutnický proces. 

Pro  tyto  účely  se  ocelárenské  strusky  zpracovávají  převážně  mechanickými

způsoby, a to: drcení a mletí a dále fyzikálním způsobem, a to magnetickou separací.

Přehled možných způsobů zpracování ocelárenské strusky je uveden na schématu č. 1.

Úprava je obecně vedena tak, že lze získat:
a) vysoce kvalitní kovové slitky určené k přímému použití v ocelárně

b) jemnozrnný koncentrát, který svou bohatostí vyhovuje pro přepracování [3].

Slévárna oceli ve VHM

NS  330  -  Slévárna  vyrábí  ocelové  odlitky  velkých  rozměrů,  náročných  tvarů

kusového  a malosériového  charakteru.  Základními  materiály  jsou  uhlíkaté

a nízkolegované  konstrukční  oceli,  podle  potřeb  odběratele  i  vysokolegované  oceli.

V současné době nabízí i dodávky těžkých odlitků z tvárné litiny.

Slévárna  dodává  hutní  odlitky,  struskové  pánve,  stacionárně  lité  válce,  stojany

válcovacích  stolic  a  lisů,  díly  pro  zařízení  oceláren,  válcoven,  kováren  a  lisoven.

Odlitky  nosných  kruhů  a  věnců  cementárenských  pecí,  odlitky  pro  zpracování

železných rud atd.  Pro lodní  průmysl  jsou to odlitky  nosičů  kormidla,  kormidlová

ložiska apod. Roční kapacita slévárny je 14 000 t [5].





5.2.1.Způsoby zpracování ocelárenských strusek

Čisté ocelové slitky se přímo vracejí  do ocelárny. Slitek je kus železa a kamenů

spečený dohromady.  Pro  tuto  úpravu  se  používají  speciální  nůžky,  které  by  slitek

rozstřihly  a struska  by  odpadla.  Takto  zbylý  materiál  se  drtí  a  třídí  v kombinaci

s magnetickou separací, kdy se získávají další materiály pro ocelárnu, pro strojírenské

provozy a struska pro stavební účely. Odtříděné drobnější podíly se melou a magneticky

separují a výsledkem jsou Fe – koncentráty. Stále se hledají nové způsoby, jak získat

toto potřebné železo, jelikož mnohdy vznikají i několika tunové slitky, jejichž oddělení

od kameniva a rozdrcení není možné a nájem speciálních strojů, které by uměly oddělit

železo od kameniva stojí obrovské množství peněz.

Získání metalického i chemicky vázaného železa

Všechny navržené postupy směřují k redukci železa, přítomného ve strusce, s cílem

získání různých slitin železa. Redukce se provádí převážně  vodíkem, případně směsí

vodíku  a chlorovodíku.  Další  varianta  je  redukce  pevným  palivem  a chloridem

vápenatým (CaCl2). Byly též navrženy postupy obdobné metodám přímé výroby železa

z rud [3, 17].

Principem technologie  komplexního  zpracování  ocelářských  strusek  autogenním

mletím, tříděním a magnetickou separací je získání maximálně vysokého podílu železa

ve formě kvalitních produktů pro ocelárnu (slitky a cca 95 % železa) [17].

5.3.Využití ocelárenských strusek

Velká možnost využití této suroviny je ve stavebnictví. Podíly s vyšším obsahem

železa se vsazují zpět do oceláren. Zbytek se prodává stavebním organizacím, například

pro  výrobu  obalování  silniční  drtě,  výstavby  podkladních  vrstev  pro  komunikace,

výstavby inženýrských sítí, výstavby obsypů, zásypů a násypů, výroba tepelné izolace

(minerální vlna). 

Využívání  ocelárenských  strusek  je  věnováno  ve  všech  průmyslově  vyspělých

státech značná pozornost s cílem zvyšování stupně komplexního zpracování a snížení

množství odvalů.

Problematika  zpracování  strusek,  ať  již  vysokopecních  nebo  ocelárenských,  je

velmi široká, neboť  z hlediska konečných produktů  úpravy zahrnuje nejen materiály

pro vlastní  hutní  závod  (aglomerace,  vysoké  pece  a  ocelárny),  ale  též  velký  počet



výrobků  pro  stavebnictví  a  pro  zemědělství.  Proto  vznikají  pro  zpracování  strusek

specializované instituce a podniky. 

Vysoké  využití  dosahují  struskové  stavební  materiály  zákonitě  ve  státech,  kde

omezené  prostory  nutí  výrobní  závody,  aby  pro  svoje potřeby  rozšiřovaly  území

navážkou do moře, jako je tomu v Holandsku nebo Japonsku.

Celkově  je  využití  strusek  jako  i  dalších  odpadů  výrazně  závislé  na  místních

podmínkách,  které  vedle  zdrojů  nerostných  surovin,  vyspělosti  průmyslu,  kvality

vsázky  pro  hutní  výrobu  apod.  též  ovlivňují  tradice  výroby v návazných  oblastech

(stavebnictví, zemědělství) [17].

Graf č. 3: Využití vybraných druhotných surovin v ČR [13].

5.3.1.Využití ocelárenských strusek ve stavebnictví

Ocelárenská struska se používá jako umělé kamenivo, vznikající při metalurgickém

procesu,  kde  prostřednictvím  aktivní  strusky  se  odlučují  nežádoucí  příměsí

a nadbytečný uhlík.  Na rozdíl  od strusek vysokopecních je obsah oxidu křemičitého

a vápenatého  v této  strusce  výrazně  nižší.  Tím  se  snižuje  podíl  ortosilikátu  jako

strukturální složky ocelárenských strusek. V ocelárenské strusce se nemohou uskutečnit

fázové  přeměny  ortosilikátu,  které  vedou  k tzv.  vápenatému  rozpadu  v důsledku

několika podmínek:

a) vznik za vysokých teplot



b) ortosilikát  v důsledku  nízkého  součtového  obsahu  oxidu  křemičitého  (SiO2)

a oxidu  vápenatého (CaO)  netvoří  základní  strukturální  složky.  Tím se obsah

ortosilikátu dostává pod hranici, která vytváří podmínky pro rozpadavost

c) významné  obsahy  oxidů  fosforu,  chrómu,  hořčíku  a  železa  stabilizují  fáze

ortosilikátu

d) rychlým ochlazením se zvyšuje stabilita strusky. 

Ocelárenská struska našla uplatnění převážně v silničním stavitelství. V pozemním

stavitelství se tato struska využívala jako plnivo do malt a částečně i do betonu. Podle

výsledků zkoušek struskových malt různého složení plyne, že ocelárenskou strusku lze

doporučit jako plnivo do betonu, jak pro nadzemní tak pro základové konstrukce. Dobré

vlastnosti byly prokázány u potěrových betonů, který je vyráběn pouze z cementu, písku

a vody a u kterých se používá 50 % hmotn. štěrkopísků a 50 % ocelárenské strusky

a na 1 m3 hotového betonu se přidá 40 až 50 kg popílku. Intenzivně je sledováno použití

ocelárenských strusek z elektropecí pro stavební účely na základě strusko – alkalických

pojiv pro výrobu betonu.

Struska drcená na štěrk je vhodná pro odvodnění velkých ploch, na filtry odpadních

vod, jako násypový materiál při zpevňování břehů a pro zavážení terénu. Využití strusek

pro stavebnictví spolu s dalšími typy odpadů, např. hlušinovým odpadem z úpravy uhlí,

je rovněž předmětem širokého výzkumu [9, 21]. Mohli bychom se inspirovat u našich

západních  sousedů.  Struska  ze spaloven odpadů  se  v některých  oblastech  Německa

využívá jako hodnotný stavební materiál. Možnosti jejího použití jsou ovšem omezené.

Protože se na trh dostává stále více recyklovaného materiálu jiného původu, je nutno

hledat  pro strusku ze spaloven jiné možnosti  využití.  Za rok 2002 vzniklo v asi  60

spalovnách v Německu 3,14 mil. t strusky, z níž po zpracování (odstranění železného a

neželezného šrotu) ještě zbylo 2,9 mil. t. Z ní bylo 70 % využito jako stavební materiál,

převážně  jako plnivo (ochranné vrstvy proti  mrazu),  zbytek byl  odstraněn (skládky,

zakládky). Využívání strusky ze spaloven je omezeno na spolkové země Severní Porýní

– Vestfálsko a Hamburk [25].

Pokud bychom zůstali u možnosti zbavovat se strusky ve spalovnách, je tady další

možnost  jak  strusku  efektivně  využít.  Příkladem nám může být  liberecká  spalovna

komunálních odpadů TERMIZO a.s. Ta zvažuje alternativu vyvážet svou směs strusky

a popelovin  do recyklačního střediska v Halle  v Německu.  Zde je vybudován třídící



závod  provozovaný  firmou  STRABAG,  který  zpracovává  popeloviny  z několika

spaloven komunálního odpadu. Tím by Česká republika nadále používala na podobné

stavby primární  neobnovitelné suroviny,  vyráběla  z železné rudy  železo  a  dovážela

barevné kovy místo materiálového využívání odpadů. 

5.3.2.Využití hutních odpadů v zemědělství

Působením exhalací na zemědělskou půdu se stupňuje kyselost půdy, což vyžaduje

zvýšenou spotřebu vápenatých hmot k její neutralizaci. To vše znamená, že je nezbytné

používat  v zemědělství  velkých  množství  hnojivých  látek,  aby  se  zajistily  výnosy

zemědělských plodin. Tím se u nás dostává do koloběhu v přírodě obrovské množství

látek, které v převážné míře dovážíme ze zahraničí.

Nevyužité odpady, které jsou většinou druhotnými surovinami, je nutno ukládat,

a tím se blokuje zemědělská půda. Proti tomu zemědělství vyžaduje mnohé látky, které

se  v uložených  odpadech  vyskytují  a  při  minimální  úpravě  jsou  pro  využití

v zemědělství  vhodné.  Účelnost  a solidnost  této  cesty  potvrzuje  využívání

ocelárenských strusek v mletém stavu.

Do 1.  skupiny druhotných surovin (obsahující  významné množství  makroprvků)

patří například:

• vysokopecní  strusky  jako  zdroj  vápníku  a  hořčíku  (Ca  a  Mg)  s výrazným

neutralizačním efektem v půdě

• ocelárenské strusky jako zdroj Ca, Mg, manganu (Mn) a fosforu (P)

• zásadité žáruvzdorné vyzdívky jako zdroj Mg.

Do  2.  skupiny  (zdroj  mikroprvků)  patří  selektivní  odpady  z galvanotechniky

a jiných pokovovacích pochodů a povrchových úprav, například:

• ocelárenská struska s obsahem Mn.

Do  3.  skupiny  patří  látky  zlepšující  především  strukturu  půdy  a  dodávající

organickou hmotu:

• ocelárenské strusky

• čistírenské kaly

• popílky [3].



Principem technologie komplexního zpracování ocelárenských strusek autogenním

mletím, tříděním a magnetickou separací je získání užitkových složek – manganu (Mn),

oxidu  vápenatého  (CaO),  oxidu  hořečnatého  (MgO)  a  tím  splnění  požadavků

zemědělství  na vápenato  –  hořečnaté  hnojiva.  Použitím  mleté  martinské  strusky  se

dosahuje zvýšení výnosu plodin, neboť mletá struska má příznivější účinky něž samotné

vápno,  a  to  vzhledem  k obsahu  oxidů  hořečnatého,  manganatého  a  fosforečného

a stopových prvků.

V široké míře bylo odzkoušeno použití SM strusky jako hnojiva a bylo zjištěno, že

SM struska je plnohodnotné vápenaté hnojivo, které svým obsahem silikátové formy

CaO  +  MgO  velmi  účinně  ovlivňuje  nepříznivou  původní  kyselost  a  působí

na zvyšování výnosů zemědělských plodin [17].



6. Výskyt hutních odpadů v Moravskoslezském kraji
V Moravskoslezském kraji  je hutní výroba soustředěna do tří  velkých akciových

společností  a  to  TŘINECKÉ  ŽELEZÁRNY,  a.s.,  ArcelorMittal  Ostrava,  a.s.

a VÍTKOVICE, a.s. Zatím co TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a ArcelorMittal Ostrava,

a.s. jsou zaměřeny převážně na hutní výrobu, VÍTKOVICE, a.s. patří mezi strojírenské

společnosti s hutní základnou [21].

Struktura produkce odpadů odpovídá struktuře průmyslové výroby. Převládajícími

oblastmi jsou výroba železa a oceli, výroba elektrické a tepelné energie a související

výroba koksu. Moravskoslezský kraj, zejména jeho ostravsko – karvinská průmyslová

aglomerace  je  charakteristická  řadou  probíhajících  asanačně  rekultivačních  staveb

(rekultivace  starých  odvalů  a  odkališť),  kde  jsou  využívány  především  odpady

a materiály z těžby uhlí, stavební odpady a vybrané druhy odpadů z energetiky [18].

Existence těchto starých ekologických zátěží, tj. uzavřené, technicky nevyhovující

skládky odpadů, které vznikly v minulosti v urbanizovaných územích, je slabá stránka

našeho  regionu.  Průmyslové  podniky  produkují  stále  značný  počet  průmyslových

odpadů a s tím jsou spojena bezpečnostní rizika z koncentrace potenciálně nebezpečné

průmyslové výroby v části kraje a dopravy nebezpečných látek v něm. Mnoho skládek

již bylo rekultivováno z prostředků SFŽP ČR, na řadě  průmyslových lokalit probíhá

sanace (do 31.12. 2005 financováno z prostředků Fondu národního majetku ČR. Od 1.1.

2006 řeší tyto ekologické zátěže ministerstvo financí) [12].

V tabulce  č.  5  a  č.  6  je  souhrnně  uveden  celkový  výskyt  odpadů

v Moravskoslezském kraji. Z těchto tabulek je zřejmé, že úprava nebo využití odpadů je

stále  častější,  naopak  spalování  odpadů  je  prakticky  nevyužito  a  zbylý  odpad  se

většinou ukládá.

Tabulka č. 5: Produkce a nakládání s odpadem v Moravskoslezském kraji za rok 2005 [kt] [2].

2005

Produkce odpadu celkem
ostatní nebezpečný

4 944,3 340,6

Úprava nebo využití odpadu 4 232,6 212,3

Odstranění odpadu 628,6 36,4

Odstranění spalováním 0,3 16,9



Tabulka č. 6: Produkce a nakládání s odpadem v Moravskoslezském kraji za rok 2004 [kt] [28].

2004

Produkce odpadu celkem
ostatní nebezpečný

6 316,7 445,7

Úprava nebo využití odpadu 5 379,0 297,4 

Odstranění odpadu 737,1 44,2 

Odstranění spalováním 0,6 14,9 

Skládky  odpadů  jsou  v  současné  době  nadále  využívány  jak  pro  odstraňováni

průmyslových odpadů, tak i pro odstraňování komunálních odpadů. 

Je  proto  důležité,  aby  byl  zavedený  systém,  kde  by  docházelo  ke  zpětnému

využívání  odpadů  z průmyslu,  aby  došlo  ke  zlepšení  systému  nakládání  s odpady

a odstranění starých ekologických zátěží [2, 21].

Zlepšení systému nakládání s odpady:

• vytvoření integrované strategie nakládání s odpady na území kraje

• omezování vzniku odpadů

• podpora vývoje technologií v oblasti využití odpadů

• omezení  převažujícího  a  z  hlediska  životního  prostředí  nevhodného  způsobu

nevhodného způsobu odstraňování odpadů skládkováním [12].



6.1.Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
Tato společnost je dceřiná společnost, jejímž držitelem

akcií  jsou  VÍTKOVICE,  a.s.  a vznikla  v  rámci

restrukturalizace  VÍTKOVICE,  a.s.  v roce  2001.  Svoji

činnost zahájila po vkladu části podniku jako divize 400 -

VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ v roce 2002. V rámci jednotného označení příslušnosti

ke  skupině  VÍTKOVICE  změnila  společnost  od  1.6.  2005  název  na VÍTKOVICE

HEAVY MACHINERY a.s.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je hutní a strojírenská výroba, výroba

ocelových konstrukcí  a zařízení  pro energetiku a petrochemii  (díly vodních turbín),

potrubí velkých průměrů, díly vysokých pecí, ocelové komíny atd.

Společnost  se  zaměřuje  na  dodávky  zejména  v  oblasti  odlitků,  opracovaných

výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, výroby a montáže ocelových konstrukcí, kotlů,

tlakových nádob, skladovacích nádrží, zařízení pro hutní prvovýrobu, zařízení oceláren

a válcoven.

V rámci holdingu bude z výrobních oborů rozvíjena především výroba, která má

tržní potenciál, která umožní maximální využití technologického a lidského potenciálu

obou  skupin  společností  a  která  umožní  využít  synergie  ze  stávajících obchodních

kontaktů.

Je tvořena následujícími organizačními jednotkami:

• nákladová střediska: NS 320 – Ocelárna

NS 330 – Slévárna

NS 340 – Kovárna

NS 370 – Těžká mechanika – Obrobna

NS 371 – Těžká mechanika – Montáž 

• podnikatelské jednotky: PJ 822 – Mostárna

PJ 830 – Energetické strojírenství [5].



7. Odvaly velkoobjemových odpadů z hutní výroby
Producenty  velkoobjemových  odpadů  v ostravsko  –  slezské  regionu  jsou

ArcelorMittal Ostrava, a.s. a VÍTKOVICE, a.s., resp. byly velké hutní komplexy včetně

jejich  předchůdců  (NOVÁ  HUŤ,  a.s.,  NHKG,  VŽKG).  Tyto  společnosti  vlastní

následující odvaly:

Studený odval ArcelorMittal Ostrava, a.s. – Lihovarská, 66 ha 

Odval ArcelorMittal Ostrava, a.s. – Rudná, 3,5 ha 

Struskový odval VÍTKOVICE, a.s. – Hrabová, 19 ha 

Odval VÍTKOVICE, a.s. – Hrabůvka, 101,8 ha [6, 7].

Komplexu VÍTKOVICE, a.s. sloužily odvaly Hrabová, kde byl ukládán převážně

struskový odpad a Hrabůvka, kde byly do 30.6. 1996 kromě strusek ukládány rovněž

kovonosné kaly,  neutralizační kaly (např.  z mořírenských lázní),  zeminy a materiály

znečištěné ropnými látkami, zejména z průmyslových havárií a havarijních úniků při

nehodách na komunikacích,  tzv. havarijní jímky. Od tohoto data je těleso tvarováno

a postupně rekultivováno dle schválené studie rekultivace a podle prováděcích projektů.

Z původních 6 mil. t odpadu na odvalu šedé strusky v Ostravě-Hrabové vytěžila

firma Heckett Multiserv CZ, s.r.o. téměř veškeré toto množství. S konečnými pracemi

by měla být hotova letošní rok. Na odvalu Hrabůvka, provozuje zařízení pro separaci

odpadů a odpovídá za technický stav třídícího zařízení strusek a haldoviny společnost

VÍTKOVICE Doprava, a.s., která je také provozovatelem odvalu [5, 6, 20].

Komerčně  využitelné  odpady,  zejména  strusky  z uvedených  odvalů,  jsou

v posledních letech odtěžovány, zpracovány a používány zejména při realizaci staveb

(např. dálnice D 47). Společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s. v současné době realizuje

významnou zakázku spočívající  v  zabezpečení  výroby a  dodávek  zhruba 200 tis.  t

umělého  těžkého  kameniva  pro  výstavbu  automobilky  HYUNDAI  v  Nošovicích.

Na základě uzavřených kupních smluv s firmami Bögl a Krýsl − Silnice Morava s.r.o.

a Štěrkovny  spol.  s.r.o.  Dolní  Benešov,  podílejících  se  na  výstavbě  automobilky,

VÍTKOVICE Doprava,  a.s.  vyrábí  a  prodává  těmto  firmám  denně  zhruba  2  500  t

kameniva,  což  tvoří  převážnou  část  denní  produkce,  která  pak  směřuje  právě

na staveniště automobilky HYUNDAI [5]. 



Řešení  případných  problémů  s negativními  vlivy  v důsledku  migrace  škodlivin

z těchto odvalů  je potenciálně  zajištěno ministerstvem financí (dříve řešeno Fondem

národního majetku ČR) [6].

Obrázek č. 2: Technická rekultivace odvalu Hrabůvka [foto autor].



7.1.Odval Hrabůvka
Odval Hrabůvka se nachází v Ostravě, městském obvodu Ostrava-Jih, katastrálním

území Hrabůvka viz příloha č. 6 a je ohraničen na východě řekou Ostravicí, na západě

komunikací  I/56,  na  severu  rampou  z  ulice  Moravská  na  ulici  Místecká  a  na  jihu

sídlištěm Šídlovec v k.ú. Hrabůvka, viz příloha č. 5 [10]. Na sever od odvalu se nachází

průmyslový areál VÍTKOVICE, a.s. Na východ odvalu se nachází průmyslový areál

ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Odval  byl  založen  v roce 1890.  Do roku  1948 byli  provozovateli  této  skládky

Vítkovické  důlní  a  hutní  těžířstvo  a  OKD,  od  roku  1948  je  uživatel  skládky

VÍTKOVICE, a.s. Byl na něj po dobu řádově 100 let ukládán odpad (kategorie  ostatní)

z důlních, hutních, strojírenských a obslužných provozů. 

Je  rozdělen  hlavní  přístupovou komunikací na  západní  a  východní  část.  V prostoru

příjezdu  na  odval je  umístěna  správní  budova  a  objekty  bývalého  VISTEMATu.

Obvodové svahy odvalu jsou ze všech stran porostlé stromy a keři z výsadby, na temeni

odvalu – mimo plochy, na nichž se manipuluje s odpady – se skupinově  i jednotlivě

vyskytuje různorodá  dřevinná vegetace.  Ročně  na ní  přibývá na deset  tisíc  stromů

[5,10,20].

Obrázek č. 3: Mapa lokality [10].



Současný stav

V současné době na odvalu Hrabůvka probíhají terénní úpravy a využívá se veškerá

produkce strusky. Ta se míchá s vytěženou struskou, vzniká výrobek (kamenivo), který

se prodává se ziskem jako posypový materiál  při  stavbě  dálnic a jiných podzemních

komunikací.  V grafu č.  4 je uvedena produkce strusky z VHM od roku 2002. Roční

produkce je v současné době cca 36 000 t/r [5].

Graf č. 4: Produkce ocelárenské strusky [5].

36

25,5
27,5

13

21

16,7

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007

rok

ho
dn

ot
a 

(ti
s.

 t)



Obrázek č. 4: Situace lokality [10].



7.1.1.Rekultivace odvalu Hrabůvka

Rozsah rekultivovaného území odvalu o celkové ploše 101,8 ha (včetně svahů) je

rozdělen do dvou lokalit:

„A“ – o ploše 57,8 ha (jižní část s lesnickou rekultivací a plochami pro sport)

„B“ – o  ploše  39,3  ha  (severní  část  s částečnou  lesnickou  rekultivací  a  zónou

lehkého průmyslu).

Rekultivace  odvalu  řeší  těžbu strusky z  tělesa odvalu  (střední  část  odvalu)  viz

příloha č. 8. Odtěžená struska, která je vhodná k výrobě kameniva se drtí na několik

frakcí požadovaných odběrateli a následně se odváží pro stavební účely mimo lokalitu.

Vytěžený prostor po strusce, který je v hloubce 5 – 7 m, bude postupně rekultivován

a dotvarován  odpady kategorie  „O“.  Pro  toto  dotvarování  terénu  celé  plochy  bude

zapotřebí: 700 000 m3  povolených odpadů, materiálů vhodných pro uložení na povrchu

terénu [5].

Obrázek č. 5: Rekultivační práce na odvalu Hrabůvka [foto autor].



Popis průběhu rekultivace

S 3. etapou rekultivace odvalu Hrabůvka je spojeno drcení strusky, které probíhá

v depresi, pod úrovní terénu, což může významně omezit distribuci prašnosti ovzduším

k nejbližší obytné zástavbě.

Na lokalitě je instalováno zařízení k úpravě odtěžované strusky viz příloha č. 7 [foto

autor]. Jedná se o  provoz  mobilního drtiče a  třídiče.  Odtěžená  struska je  vkládána

bagrem do linky.  Na vstupním roštu jsou odděleny kusy větší  než 250 mm. Ty jsou

bagrem odsunuty do prostoru u linky, kde je pojízdným mechanismem provedeno jejich

základní  rozdělení  na  magnetické  a nemagnetické  podíly.  Odtěžená  struska,  která

propadne  roštem  prochází  magnetickou  separací  a  základním  hrubým  tříděním

na magnetické i nemagnetické podíly.  Linka je vybavena pásovou váhou pro měření

množství nemagnetického podílu.

Výstupy z linky jsou – viz schéma č. 2: 

Rozlišení výstupů 1 a 2 se provádí mobilním magnetem. Výstupy 3 a 7 se využívají

jednak k prodeji a rovněž k dotvarování haldy (technická rekultivace).

Doplňkové zpracování

a)  Hrubé  nemagnetické  podíly  jsou  shromaždovány  a  kampaňovitě  drceny

mobilním drtičem vybaveným magnetem (samostatné zařízení  s vlastním provozním

řádem). Výstup z drcení se vrací zpět na vstup linky.

b)  Třídění  strusek  nebo  případně  výstupu  3  z linky  po  separaci,  je  prováděno

na třídírně – viz schéma. č. 2

• Nemagnetické podíly určené k dotvarování odvalu tj.  (viz  schéma 2)  výstupy

3 a 7 (výrobek) jsou odváženy silničními prostředky k místu použití, vyklopeny

a rozhrnuty. Tyto činnosti zajišťuje VÍTKOVICE – STAMONT, spol. s.r.o.

• Nemagnetické podíly určené k expedici, tj. výstupy 3, 9, 10, 11 (výrobky) jsou

odváženy silničními případně železničními prostředky včetně vážení.

• Magnetické podíly hrubší zrnitosti  (šrot A, B), tj. výstupy 1, 4 jsou odváženy

vagóny včetně vážení.

Magnetické podíly jemnější  zrnitosti (šrot C, D), tj.  výstupy 5, 6, 12 jsou odváženy

silniční dopravou včetně vážení.





Středem  odvalu  (severovýchodním  směrem)  probíhá  terénní  deprese,  ve  které  se

provádí těžba, třídění a drcení strusky. Snížení vzhledem k obvodovým svahům odvalu

je cca 20 m. Obvodové svahy odvalu jsou již v současnosti upraveny a ozeleněny.

Automobilová doprava a pohyb stavebních mechanizmů probíhá z podstatné části

po nezpevněných  komunikacích.  Na  staveniště  se  dováží  rekultivační  materiál

na tvarování  terénu.  Přepravní  trasa  v  případě  odvozu  upravené  strusky  je  vedena

nejkratší  přístupovou  cestou  z  prostoru  úpravy  přímo  k  vrátnici  na  severní  straně

odvalu. Její délka je cca 750 m [8, 10].

7.1.2.Navrhované využití území 

Území odvalu Hrabůvka obsahuje následující:

a) Těžba strusky

Těžba strusky probíhá v centru východní poloviny odvalu na ploše cca 8,170 ha

do hloubky max. 15 m,  tj.  na úroveň  stávající ulice Místecká na kótu 235,0 m n.m.

Struska je upravena separací kovových částí, dochází k drcení strusky na požadované

frakce a k jejímu odvozu. A následně bývá použita pro stavební účely. Pracoviště drcení

a  třídění  strusky má samostatný provozně  manipulační  řád,  produktem je  náhradní

kamenivo pro stavební účely a vyseparované slitky pro hutní  výrobu. Celkové množství

odtěženého materiálu bude   cca 1 440 000 m3  (část objemu strusky byla již odtěžena

cca  500 000 m3). 

b) Technická rekultivace

Vytěžený  prostor  je  zavážen  odpady  (kategorie  ostatní), na  kterém  bude

rozprostřena rekultivační vrstva zeminy (směs zeminy a vyhnilých čistírenských kalů).

V místě těžby strusky nebude terén dosypáván na stávající výšku, ale bude dotvarován

tak, aby plynule navazoval na okolní terén. 

Terén bude modelován tak, aby měl charakter přírodního útvaru bez ostrých hran

svahů, které budou mít zaoblenější tvar. Jako stavební materiál pro dotvarování bývalé

skládky odpadů  VÍTKOVICE, a.s. v rámci její  technické a biologické rekultivace se

používají odpady uvedeny v příloze č. 3.



c) Biologická rekultivace

Konečnou úpravou ploch je jejich zalesnění. Vzhledem k nepříznivým stanovištním

podmínkám  (zcela  cizorodý  půdotvorný  substrát,  místy  extrémní  sklonitost,  imisní

zatížení ovzduší) se výsadba lesa jeví jako optimální varianta.  Záměr bude realizován

na stávající  lokalitě,  úpravy  nevyžadují  další  zábor  ZPF  nebo  LPF.  Jedná se

o rekultivaci v současné době neplodné půdy. Výsadba na nově tvarovaném povrchu

odvalu je navržena celoplošně, na ostatním území se jedná o dosadbu od 30 % do 80 %

plochy s ohledem na množství a kvalitu stávajícího porostu [10]. 

Terénní  a  biologické  úpravy  území  odvalu  v lokalitě  „A“  v rámci  lesnické

rekultivace zahrnují prvky pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel z blízkého okolí. Ty

představují přístupové komunikace, cyklistické stezky a plošné areály pro odpočinek.

Vybudování  této  zóny  v souladu  s Územním  plánem  města  Ostravy  a  její  předání

do užívání městskému obvodu Ostrava-Jih umožní rozšíření klidového prostoru v dané

oblasti. Území odvalu se tak začlení do krajinného rámce obvodu. Lokalita „B“ odvalu

bude rovněž lesnicky rekultivována.

Předpokládaný termín dokončení realizace záměru

Dle rozhodnutí Magistrátu města Ostravy bude dokončení rekultivace zájmového

území,  které  je  regionálním  biocentrem,  včetně  zalesnění  a  přeměny  na  lužní  les

a lesopark realizováno nejpozději do konce roku 2010. A již nebude moci být využíván

jako  zařízení  sběru,  výkupu  a  využití  odpadů  ve  smyslu  zákona  č.  185/2001  Sb.

o odpadech. Do konce roku 2009 ustane těžba strusky z těla odvalu a příjem odpadů

do tohoto zařízení. Po tomto termínu již nebude zařízení k dispozici a bude nutné najít

jiné využití odpadu. Do budoucna se plánuje využít plochu pro sportovní vyžití, v úvahu

je např. golf a již je započatá spolupráce s architekty [5, 10, 20].



7.2.Možnosti využití strusky po ukončení provozu odvalu

Využití v cementárně

Společnosti  VHM  byla  nabídnuta  možnost  využití  strusky  z EOP  a  strusky

z pánvové pece LF v cementárně  na Slovensku jako Fe korekci při  výrobě  cementu.

Obecně  je  Fe  korekce  materiál  s vysokým  obsahem  Fe2O3,  FeO  do  10  %  a  bez

metalického železa. Bylo  odebráno  asi  25  t  netříděné strusky přímo ze struskoviště

v NS 320 pro zkoušku. 

Výsledné zjištění 

Neseparovaná struska je  naprosto nevyhovující  pro  výše uvedené využití  a  byl

domluven další postup s cílem odběru strusky separované přímo v odvalu Hrabůvka.

K tomuto  zatím  nedošlo,  neboť  se  čeká  na  pokyny  technologů  cementárny

na Slovensku.

Cementárna Mokrá

V cementárně  by struska  byla  využita  jako  materiál  pro  výrobu  slinku,  což  je

základní  složka  pro  výrobu  cementu.  Je  však  nutný  nízký obsah  železa  a  chrómu

a vysoký  obsah  vápníku.  Výhody  strusky  z EOP  jsou  ty,  že  obsahují  dostatečné

množství vápníku. V prosinci loňského roku bylo odvezeno do cementárny cca 120 t

separované  strusky  z odvalu  Hrabůvka  s cílem  vyzkoušet  využití  strusky  z NS 320

(z EOP ve výše uvedenému účelu).

Výsledky zpracování pokusné dodávky ocelárenské strusky z EOP 5:

1. hlavní problém – vysoký obsah železa

2. nižší hladina přídavku strusky, než se předpokládalo 2,8 % namísto 5 %

3. obsah železa pro 5 % přídavku by se musela pohybovat kolem 15 % obsahu Fe

4. obsah chrómu – limitován normou 2 ppm v hotovém cementu

5. běžný obsah 6 až 8 ppm ve slinku, navýšení na 13 ppm v průměrném 20h vzorku

6. v bodovém vzorku 54,5 ppm mělo za následek nutnost delší zkoušky

7. další efekt – nárůst manganu



Zkouška  nebyla  ještě  definitivně  ukončena  a  čekají  se  oficiální  vyjádření

Cementárny Mokrá. Předběžné vyjádření při ústním jednání bylo takové to – v tomto

složení,  které  bylo  poskytnuto  ke  zkoušce  je  struska  pro  cementárnu  ekonomicky

nevýhodný materiál.

Využití strusky z pánvové pece LF v betonárně 

V oblasti  zpracování  rozpadavých  strusek  ze  sekundární  metalurgie  byly  navázány

kontakty  s firmou  vyrábějící  betony.  V  Laboratoři  – Ostrava  byly  prezentovány

dosažené výsledky zkoušek s využitím těchto strusek. Struska ze sekundární metalurgie

je přidávána do směsí na lité podlahy. Výsledky zkoušek potvrzují  dobrou možnost

využití těchto strusek ve směsích na lité podlahy. Firma projevila zájem o spolupráci

s VÍTKOVICEMI,  a.s.  a  o  zájem  o  dodávky  strusky  ze  sekundární  metalurgie.

Podmínkou  dodávek  však  je,  že  struska  musí  být  upravena  tak,  aby  mohla  být

po přepravě  z místa úpravy, přímo použita pro výrobu směsi, bez dalších úprav. Pro

úpravu  strusek  na  požadované  parametry  bude  muset  být  připraveno  a  vyrobeno

potřebné zařízení. Dle vyjádření představitelů firmy je firma schopna využít celý výskyt

strusky ze sekundární metalurgie [5].



8. Vliv změn v připravované legislativě
Ministerstvo  životního  prostředí  připravuje  novelu  zákona  č.  185/2001  Sb.,

o odpadech. MŽP přichází s tzv. velkou novelou o odpadech. Jde o významnou změnu

v systému nakládání s odpady. Česká republika by se chtěla dostat na evropskou špičku

v podílu  vytřídění  druhotných  surovin,  v maximální  míře  tedy  využít  druhotnou

surovinu. S tím je také spojeno využití ekonomických nástrojů, což je dlouhodobý trend

MŽP a EU.  Ti  se tímto snaží  motivovat  znečišťovatele,  tedy producenty odpadů  či

zpracovatele odpadů, firmy, které podnikají v této oblasti, motivovat je k nejšetrnějšímu

ekologickému chování. Navrhuje se nárůst poplatků za skládkování a spalování. Cílem

je,  využití  ekonomických  nástrojů,  aby  využití  odpadu  bylo  co  nejvýhodnější,

nejekonomičtější,  aby docházelo k materiálovému využití  a  recyklování.  Na druhém

místě  by  mělo  být  spalování,  ale  spalování  pouze  toho,  co  zbude  po  vytřídění

druhotných  surovin.  A až  na  třetím  místě  by mělo  být  skládkování.  Dnes  se  platí

na skládce  400  Kč/t  uloženého  odpadů.  MŽP  navrhuje  postupný  nárůst  poplatků

za skládkování a spalování. U skládkování jsou tržní náklady 1 000 Kč na skládkování,

spalování  je  nákladnější  a  zde  jsou  tržní  náklady  2 000  Kč.  Do  této  doby  bylo

nejvýhodnější  sládkovat odpad, MŽP tuto hierarchii  otáčí  a chce, aby nejvýhodnější

bylo recyklovat a vytřídit druhotné suroviny, poté spalovat a až pak sládkovat. Poplatky

se zvýší skoro na čtyřnásobek. 

Ekonomika odpadového hospodářství souvisí i s „injekcí“, která na konci loňského

roku přišla z EU, a to Operační program životního prostředí, jehož objem je 5 mld. euro.

Je to  druhý největší  operační  program v České republice.  V něm je přímo v oblasti

podpory zkvalitnění s nakládáním s odpady. Je zde připraveno 525 mld. eur pro období

2008 – 2013 plus 3 roky.  Byly poskytnuty informace ze SFŽP ČR a již  teď  je tam

61 projektů na zlepšení třídění odpadů,  52 projektů na zavádění nových recyklačních

technologií atd.

V tabulkách č. 7 a č. 8 je uveden odhad nákladů na odstranění ocelárenské strusky

dle platného zákona o odpadech a dle návrhu novely tohoto zákona viz příloha č.1. Je

zde uveden odhad přijatého množství odpadů v tunách. Vycházelo se z produkce strusky

v dřívějších letech a z toho, že produkce strusky bude i v dalších létech růst. V celkové

ceně za odstranění odpadu je uveden již manipulační poplatek, který činí odhadem 200

Kč.  Podle  návrhu  novely  zákona  č.  185/2001  Sb.u  externích  dodavatelů,  je  tento

poplatek vyšší a odhadem činí 400 – 500 Kč. Kromě manipulačního poplatku je zde



ještě  zahrnuta například tvorba rezervního fondu a zisk. Při  tomto porovnání cen je

zřejmé, že pokud návrh zákona bude schválen a poplatky za uložení odpadů na skládky

budou přijaty, stoupne celková cena za odstranění strusky skoro na čtyřnásobek. Tato

situace je znázorněna v grafu č. 5. Podle MŽP by text novely zákona o odpadech měl

být hotov pro vládu do konce června. Nová norma, by měla platit od začátku příštího

roku.

Tabulka č. 7: Porovnání cen za odstranění ocelárenské strusky společností VHM a u externích odběratelů
dle stávajícího zákona č. 185/2001 Sb. [4, 5].

Rok
Přijaté množství

odpadu [t]
Celková cena za
odstranění [Kč]

Ceny externích
odběratelů

v případě odvozu
odpadu k nim

[K č/t]

Celková cena za
odstranění u

externích
odběratelů [K č]

2007 36 000 21 600 000 600 21 600 000

2009 38 500 26 950 000 800 30 800 000

Tabulka č. 8: Porovnání cen za odstranění ocelárenské strusky společností VHM a u externích odběratelů
dle návrhu změny zákona č. 185/2001 Sb. [5, 24].

Rok
Přijaté množství

odpadu [t]
Celková cena za
odstranění [K č]

Ceny externích
odběratelů

v případě odvozu
odpadu k nim

[K č/t]

Celková cena za
odstranění u

externích
odběratelů [K č]

2007 36 000 21 600 000 600 21 600 000

2009 38 500 34 650 000 1 100 42 350 000

2011 42 500 51 000 000 1 400 59 500 000

2013 45 000 76 500 000 2 000 90 000 000
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Graf č. 5: Porovnání cen za odstranění ocelárenské strusky
dle návrhu změny zákona



9. Závěr
Cílem  mé diplomové  práce  bylo  navrhnout,  jak  vhodně  využít  velkoobjemový

odpad, ocelárenskou strusku produkovanou společností VHM. Do roku 2010 se tento

odpad ukládá na odval Hrabůvka, odkud se postupně těží a míchá se struskou uloženou

zde již od konce devatenáctého století. 

Problematika ukládání  odpadů  se stává stále komplikovanější,  ukládací  prostory

velmi rychle ubývají.  Proto se hledají nové formy zpracování odpadů. Na skládkách

průmyslových  podniků  je  shromážděno  velké  množství  nejen  strusky,  ale  i  škváry,

popelovin, kameniva, odprašků  apod. Z těchto odpadů  je značné množství takových,

které by se úspěšně mohly využívat ve stavebnictví nebo v zemědělství, a proto je nutno

na tento odpad pohlížet jako na druhotnou surovinovou základnu a je nezbytné najít

nové způsoby jejich využití. Našemu hospodářství vznikají značné škody a ztráty tím,

že se řada druhotných surovin  doposud efektivně  nevyužívá,  podléhá znehodnocení

na skládkách a devastuje krajinu. Dlouhodobá devastace krajiny je spojená s neúměrnou

těžbou černého uhlí, výrobou oceli a energie. 

Průmyslový odpad regionu je z hlediska ekonomického a ekologického použitelný

při  plném  respektování  základních  požadavků,  kladených  na  stavební  materiály.

Pro všechna  průmyslová  odvětví  je  důležité,  aby  ocelárenská  struska  byla  již

separovaná, neboť se na trh dostává stále více recyklovaného materiálu jiného původu. 

Na základě  studia  dostupných materiálů,  konzultací  a spolupráce se společností

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se jeví jako nejvhodnější způsoby, jak využít

ocelárenskou strusku následující možnosti:

1. Ocelárenskou  strusku  produkovanou  společností  VÍTKOVICE  HEAVY  

MACHINERY a.s. lze použít v cementárně pro výrobu slinku. Tato možnost je 

už  ověřována.  Jak  struska  z EOP,  tak  struska  z pánvové  pece  LF  byla  

nabídnuta  cementárně  na  Slovensku.  Byly  provedeny   provozní  zkoušky,  

v současné době se očekává a vyjádření technologů cementárny na Slovensku.

2. Další  možností  je  využití  ocelárenské  strusky  ze  sekundární  metalurgie

v betonárnách jako přísady do směsí pro lité podlahy. Toto využití se jeví zatím

jako  nejlepší.  Firma  vyrábějící  beton  projevila  zájem  o  spolupráci

s VÍTKOVICEMI, a.s. a je schopna využít celý výskyt strusky ze sekundární

metalurgie.



3. Struska má šanci se uplatnit i v zemědělství, protože se v ní vyskytují prvky jako

např. Ca, Mg, Mn, P, které jsou vhodné pro výživu rostlin. Doporučuji navázat

kontakty se zemědělskými firmami a společnostmi a společně najít způsob jak

strusku v zemědělské výrobě uplatnit. 

4. Ocelárenská struska je vhodná do směsi se struskou ze spaloven komunálního

odpadu. Tato směs by po certifikaci mohla najít uplatnění jako stavební materiál.

Již dnes je ověřeno, že struska ze spaloven je vhodná jako stavební materiál,

převážně  jako plnivo (ochranné vrstvy proti  mrazu) a spalovny komunálního

odpadu nabízí stavebním firmám materiál pro stavební účely k jasně určenému

použití.

Pokud  se  nenajde  vhodný,  ekonomicky  výhodný  způsob,  jak  z vyprodukované

strusky získat druhotnou surovinu, která by neměla negativní vliv na životní prostředí,

bude společnost VÍTKOVICE, a.s. znovu postavena před problém, kdy bude muset tyto

odpady opět ukládat. Za takový způsob nakládání se struskami bude platit vysoké sumy.

Dle  navrhované  změny  zákona  o  odpadech,  při  předpokládané  rostoucí  produkci

strusky,  náklady na její  odstranění  stoupnou. Již příští  rok je tato suma odhadována

na 34 650 000 Kč/rok, což je téměř o deset miliónů korun více než podle stávajícího

zákona  o  odpadech,  kde  je  odhadovaná  cena  za  nakládání  se  struskou

26 950 000 Kč/rok. V roce 2013 stoupne odhadovaná suma za odstranění odpadu, podle

navrhované  novely  zákona,  dokonce  na  čtyřnásobek  původní  ceny  a  to

76 500 000 Kč/rok.
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Příloha č. 1: 

a) Přehled sazeb poplatků za ukládání odpadů za období 1991  až
2004 pro odpad kategorie „ostatní“ [Kč/t]

Zákon o
odpadech

238/1991 Sb. 125/1997 Sb. 185/2001 Sb.

Platnost sazby 1992 až 1997 1998 1999 až 2000 2001 2002 až 2004

Sazba za
ukládání

10 20 30 50 200

b) Příloha č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.

Sazba základního poplatku za ukládání odpadů [Kč/t]

Kategorie
odpadu

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

léta

Nebezpečný 1100 1200 1400 1700

Komunální a
ostatní

200 300 400 500



Příloha č.  2:  Příloha č.  6 k návrhu zákona, kterým se mění  zákon  
č. 185/2001 Sb. 

Rok

Odstraňování odpadu
způsoby uvedenými pod
kódy D1, D3, D4, D5 a
D12 v příloze č. 4

Komunální
odpad a
ostatní

Nebezpeč-
ný

Ukládání
technolog.
materiálu na
zajištění
skládky za
účelem jejího
technického
zabezpečení 

Odstraňování odpadu  způsoby
uvedenými pod kódy D2 a D10,
D4 v příloze č. 4, s výjimkou
spalování komunálního odpadu
ve spalovnách komunálního
odpadu

Spalování
komunál-
ního
odpadu ve
spalov-
nách
komunál-
ní odpadu
 

Komunální
odpad a ostatní

Nebezpečný

2009
2010

700 7 000 700 300 3 000 200

2011
2012

1 000 10 000 1 000 400 4 000 250

Od r.
2013

1 500 15 000 1 500 600 6 000 300



Příloha č.  3:  Příloha č.  4 k návrhu zákona, kterým se mění zákon  
č. 185/2001 Sb.

Způsoby odstraňování odpadů

Kód Způsob odstraňování odpadů

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.)

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.)

D3
Hlubinná injektáž (např.  injektáž čerpatelných kapalných odpadů  do vrtů,  solných komor
nebo prostor přírodního původu apod.)

D4
Ukládání  do  povrchových  nádrží  (např.  vypouštění  kapalných  odpadů  nebo  kalů  do
prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.)

D5
Ukládání  do  speciálně  technicky  provedených  skládek  (např.  ukládání  do  oddělených,
utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.)

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno

D8
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1
až D12

D9
Fyzikálně-chemická  úprava  jinde  v  této  příloze  nespecifikovaná,  jejímž  konečným
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených
pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

D10 Spalování na pevnině

D11 Spalování na moři

D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

D13
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených
pod označením D1 až D12

D14
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13

D15
Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením
D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním
potřebného množství)



Příloha č. 4: Seznam odpadů, se kterými se smí nakládat

Kat. číslo Kat. Název odpadu

01 04 08 O Odpadní štěrk a kamenivo

17 05 08 O Štěrk ze železničního svršku

17 05 06 O Vytěžená hlušina

10 02 01 O Odpad ze zpracování strusky

10 02 02 O Nezpracovaná struska

16 11 04 O Vyzdívka a žáruvzdorný materiál z  metalurg. procesů

16 11 06 O Vyzdívka a žáruvzdorný materiál z  nemetalurg. procesů

10 09 08 O Upotřebená licí forma

10 12 01 O Keramické hmoty před tep. zpracováním

10 13 14 O Odpadní beton a betonový kal

17 01 01 O Beton

17 01 02 O Cihly

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 

17 08 02 O Stavební  mat. na bázi sádry

17 05 04 O Zemina a kamení

 



Příloha č. 5: Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti

Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé
třídy vyluhovatelnosti

ukazatel

Třídy vyluhovatelnosti

I IIa IIb III

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]
DOC

(rozpuštěný organický uhlík)
50 80 80 100

Fenolový index 0,1

Chloridy 80 1500 1500 2 500

Fluoridy 1 30 15 50

sírany 100 3000 2 000 5 000

As 0,05 2,5 0,2 2,5

Ba 2 30 10 30

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5

Cr celkový 0,05 7 1 7

Cu 0,2 10 5 10

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2

Ni 0,04 4 1 4

Pb 0,05 5 1 5

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5

Se 0,01 0,7 0,05 0,7

Zn 0,4 20 5 20

Mo 0,05 3 1 3

RL (rozpuštěné látky)1) 400 8 000 6 000 10 000

pH ≥ 6 ≥ 6

Poznámka k tabulce:
1)   Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit
hodnoty koncentrací síranů a chloridů.  



Příloha č. 6: Širší okolí lokality



Příloha č. 7: Zařízení k úpravě odtěžované strusky



Příloha č. 8: Těžba strusky


