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Poděkování: 

Rád bych poděkoval všem svým spolupracovníkům z Magnesium Elektron CZ 

s.r.o. za poskytnuté rady a vstřícný přístup k řešení naší problematiky zpracování 

hořčíkových strusek. 

 



Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku hořčíkových strusek ve 

společnosti Magnesium Elektron CZ s.r.o., která se zabývá recyklací a výrobou 

hořčíkových slitin. 

Hořčíkové strusky klasifikované jako nebezpečný odpad představují klíčový 

problém nejenom pro společnost Magnesium Elektron CZ s.r.o., ale i pro další 

společnosti ve světě, zabývající se recyklací a výrobou hořčíkových slitin, jestliže 

chtějí setrvat na trhu. Tlak, který vyvíjí současná legislativa na společnosti 

produkující hořčíkové strusky z jejich výroby, staví některé producenty před 

problém co s tímto odpadem v blízké budoucnosti. Společnost Magnesium 

Elektron CZ s.r.o., na základě těchto skutečností, vyvíjí vlastní zařízení na 

zpracování hořčíkových strusek. 

Cílem diplomové práce je zvolit nejlepší dostupnou technologii pro 

zpracování hořčíkových strusek a zbavit je jejich nebezpečných vlastností tak, aby 

se mohly ukládat na skládku odpadů. 

 

Klíčová slova  

Nebezpečný odpad, hořčíkové strusky, shromažďování odpadu, zpracování. 

 

Abstract 

This thesis is focused on questions of magnesium drosses at company 

Magnesium Elektron CZ s.r.o., who is occupying in recycling and producing of 

magnesium alloys. 

Magnesium drosses classified as hazardous waste is presenting key problem 

not only at company Magnesium Elektron CZ s.r.o., but it is worldwide problem for 

the others companies who is occupying in recycling and producing of magnesium 

alloys, if they wanting to continue with their business. Present legislation forces 

companies who producing magnesium drosses and some of producers are ahead 

of problem what to do with this waste in near future. Company Magnesium 



Elektron CZ s.r.o. based on these facts is developing their own equipment for 

processing of magnesium drosses. 

The target of this thesis is to choose the best available technology for 

processing of magnesium drosses and dispose of their hazardous property for 

placing drosses on waste site. 
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1. Úvod 

Společnost Magnesium Elektron, založena v roce 1936 ve Swintonu ve Velké 

Británii, má více jak 70 let zkušeností v pozici světového lídra v oblasti výroby a 

recyklace hořčíkových produktů jako jsou hořčíkové odlitky, hořčíkové výkovky, 

plechy a tyče, hořčíkové prášky a slitiny. 

Magnesium Elektron vyvinula a patentovala více hořčíkových slitin než 

jakákoliv jiná společnost ve světě. Své výrobky dodává širokému spektru 

zákazníků po celém světě. Vlastní 7 výrobních závodů ve Velké Británii, Evropě a 

Severní Americe. Jedním z výrobních závodů je Magnesium Elektron CZ s.r.o. se 

sídlem v Louce u Litvínova. 

V roce 2001 Česká vláda schválila investiční záměr na vybudování závodu 

na recyklaci hořčíkových slitin v katastru obce Louka u Litvínova. V témže roce 

proběhlo schválení EIA.  

V roce 2002 začala výroba hořčíkových ingotů v závodě Magnesium Elektron 

Recycling CZ s.r.o. Recyklační servis hořčíkových slitin nabízí komplexní služby 

od odvozu hořčíkových výmětů až po doručení recyklovaných hořčíkových ingotů. 

Recyklační služby využívá více než 20 firem po celé Evropě, včetně předních 

Evropských výrobců automobilů a jejich dodavatelů. V posledních 10 letech, 

pobočky Magnesium Elektron rozšířily a vyvíjely nové technologie, aby co nejvíce 

vyšly vstříc požadavkům svých zákazníků. V současné době závod v Louce u 

Litvínova nejenže hořčíkové slitiny recykluje, ale vyrábí také primární hořčíkové 

slitiny, čímž bylo vypuštěno z názvu slovo Recycling. 

Závod Magnesium Elektron CZ s.r.o. má roční výrobní kapacitu 10 000 tun. 

Při výtěžnosti 93% z hořčíkových výmětů připadá 7 % na hořčíkové strusky. Při 

naplnění roční kapacity vyprodukuje Magnesium Elektron CZ s.r.o. 700 tun tohoto 

nebezpečného odpadu, který je potřeba zpracovat.  
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2. Současný stav řešené problematiky 

2.1. Nakládání s ho řčíkovými struskami v Magnesium 

Elektron CZ s.r.o. 

Od roku 2002, kdy se spustil provoz na recyklaci hořčíkových slitin, se 

s hořčíkovými struskami nakládalo hned několika způsoby: od skládkování odpadu 

na skládce pro nebezpečné odpady, shromažďování strusek v areálu Magnesium 

Elektron CZ s.r.o., až přeprava odpadů do mateřské firmy v Manchesteru. 

2.1.1. Skládkování 

Prvním ze způsobů nakládání s hořčíkovými struskami bylo skládkování. 

Strusky z tavících pecí se vybíraly do nádob k tomu určeným a po vychladnutí se 

vysypávaly do kontejnerů přistavených smluvní firmou pro jejich přepravu na 

skládku nebezpečných odpadů. Vývoz se prováděl v pravidelných intervalech 

třikrát týdně. Strusky se ukládaly na oddělené místo od ostatních odpadů. Strusky 

se nikterak nevyužívaly k druhotnému využití i přes cca. 15% obsah kovu. 

V roce 2004 došlo na skládce k požáru viz. obrázek č. 1. Jako údajný zdroj 

tohoto požáru byly označeny hořčíkové strusky z Magnesium Elektron CZ s.r.o.. 

Na základě tohoto požáru byl proveden průzkum skládky nejen pracovníky 

Magnesium Elektron, ale byla provedena i inspekce ze strany České inspekce 

životního prostředí (dále jen ČIŽP). I přes zpochybnění ze strany Magnesium 

Elektron CZ s.r.o., že by zdrojem požáru mohla být jejich struska, bylo oznámeno 

ze strany provozovatele skládky, že na základě rozhodnutí ČIŽP se nebudou 

strusky více ukládat na skládku nebezpečných odpadů.  

Později vešla v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí (dále jen 

MŽP) č. 294/2005 Sb., která vymezuje seznam odpadů, které je zakázáno ukládat 

na skládky všech skupin nebo využívat na povrch terénu. Jsou zde uvedeny 

nebezpečné odpady, které mají některou z nebezpečných vlastností jako: 

výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce 

toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo 
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infekčnost. Dále do seznamu patří odpady, které prudce reagují s vodou. Mezi tyto 

odpady hořčíková struska z Magnesium Elektron CZ s.r.o. jednoznačně patří [1]. 

Na základě těchto skutečností byla společnost Magnesium Elektron 

postavena před dlouhodobý problém jak naložit s tímto nebezpečným odpadem.  

 

 

Obrázek č. 1: Zahoření strusky na skládce Celio a.s. (zdroj: Magnesium Elektron) 

 

2.1.2. Shromaž ďování strusek v areálu Magnesium Elektron 

Od podzimu roku 2004 se vedení Magnesium Elektron začalo vážně zabývat 

otázkou co dělat s hořčíkovými struskami. Žádný z oslovených partnerů 

nedisponoval technologií na zpracování hořčíkových strusek a skládkování bylo 

nemožné. Nabízelo se pouze shromažďování strusek v kójích určených původně 

pro skladování hořčíkových výmětů v areálu Magnesium Elektron CZ s.r.o.. 
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 Vyhláška MŽP č. 383/2001 vymezuje požadavky na shromažďování odpadů. 

Shromažďovací prostředky odpadů, zejména u původců, musí splňovat tyto 

základní technické požadavky: 

- tvarové, barevné nebo popisné odlišení shromažďovacích prostředků 

odpadů od prostředků nepoužívaných pro nakládání s dopady 

- zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy 

- odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny 

- zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností  

- odpad je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, 

smícháním s jinými druhy nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní 

prostředí 

-  v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo na 

nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu, který obsahuje: 

název a kód odpadu, kód podle ADR, původce odpadu nebo oprávněnou osobu, 

fyzikální a chemické vlastnosti odpadu, nebezpečné vlastnosti odpadu, 

bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě, opatření při 

nehodách, haváriích a požárech 

- na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno 

katalogové číslo a název odpadu, osoba odpovědná  za plnění, vyprazdňování a 

údržbu prostředku [2].   

V průběhu shromažďování strusek byla pořízena montovaná hala, viz. 

obrázek č. 2, která byla postavena v areálu Magnesium Elektron CZ s.r.o. a měla 

sloužit nejen pro navýšení kapacity k ukládání strusek, ale v budoucnu se s ní 

počítá jako se skladovou halou pro vstupní materiál. I přes vybudování tohoto 

skladovacího místa bylo jasné, že skladovací prostory nebudou stačit a navíc 

struska, která absorbovala vzdušnou vlhkost, svým nabýváním značně 

deformovala kóje pro uložení hořčíkových výmětů, viz. obrázek č. 3, což 

představovalo i značný ekonomický náklad na opravu těchto kójí.  
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Obrázek č. 2: Montovaná hala pro shromažďování strusky (zdroj: autor) 

 

Obrázek č. 3: Struskou zdeformované kóje (zdroj: autor) 
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V průběhu shromažďování strusek v areálu Magnesium Elektron CZ s.r.o. 

byly provedeny desítky jednání s možnými partnery na zpracování strusek, ale 

tato jednání byla bezúspěšná. Ve většině případů se naráželo na zcela 

nepřípustné postupy při nakládání se struskami z hlediska legislativního, ale 

objevovaly se i velice konstruktivní návrhy, které zase narážely na problém 

vysokých investic. Proběhlo také jednání se zástupci Ministerstva životního 

prostředí na téma povolení přepravy nebezpečného odpadu do mateřské firmy 

v Manchesteru ve Velké Británii. 

Hořčíkové strusky se dodnes shromažďují v areálu Magnesium Elektron CZ 

s.r.o.. 

2.1.3. Přeprava ho řčíkových strusek do Velké Británie 

Jelikož se nedařilo najít strategického partnera na zpracování hořčíkových 

strusek na území České republiky, bylo osloveno Ministerstvo životního prostředí 

o udělení souhlasu s přepravou odpadu mimo území České republiky. Současně 

byly osloveny příslušné státní orgány států, kterých by se přeprava odpadu přes 

jejich území týkala. 

Mateřská firma v Manchesteru disponuje primitivní technologií na zpracování 

hořčíkových strusek. Jedná se o dva betonové nepropustné bazény, které se 

napustí vodou a postupně se plní hořčíkovou struskou. Jakmile se bazén naplní 

nechá se struska reagovat s vodou, aby se uvolnily plyny a struska se stala 

nereaktivní. Uvolněné plyny nejsou nikterak jímány a jsou volně vypouštěny do 

ovzduší. Během reakce s vodou vzniká vysoká teplota a voda se postupně 

odpařuje. Kovový podíl hořčíku ve strusce je zachytáván na sítech. Po odpaření 

veškeré vody se bazén vyprázdní a nereaktivní struska se odváží na skládku 

v blízkosti Magnesium Elektron. Tímto způsobem se periodicky střídá využití obou 

bazénů. 

Strategií Magnesium Elektron CZ s.r.o. bylo najít především partnera na 

likvidaci strusky na území České republiky. Po bezúspěšných jednáních s českými 

partnery se vedení mateřské firmy a závodu v Litvínově dohodlo na vzájemné 
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pomoci. Řešením je přeprava hořčíkových strusek do Manchesteru, kde budou 

zpracovány výše uvedenou metodou. 

Přeshraniční přeprava odpadů se řídí zákonem MŽP č. 185/2001 Sb., který 

vymezuje oznámení o přeshraniční  přepravě odpadů, souhlas, zákazy a námitky, 

změny v přepravě a finanční záruky a pojištění [3].  

Dále vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. popisuje podrobnosti o náležitostech 

oznámení o přeshraničním pohybu odpadů, podrobnosti o dokladech 

doprovázející přeshraniční přepravu odpadů a odpady, které mohou být 

nebezpečné [4].   

Dne 23.12.2005 byl obdržen souhlas Ministerstva životního prostředí 

s přepravou odpadu do Velké Británie. Povolení od tranzitních států byla obdržena 

již dříve a 11.01.2006 byl proveden první vývoz strusky do Velké Británie, kam se 

do dnešního dne vyvezlo cca 1 400 tun hořčíkových strusek. 

Touto metodou se nedá vytěžit maximum kovového podílu ve struskách. Síta 

zachytávají pouze větší kusy kovu. Zbytek reaguje s vodou a rozpouští se na 

hydroxid hořečnatý. 

2.2. Současné technologie na zpracování strusek ve sv ětě 

Firma Magnesium Elektron provedla v posledních třech letech rozsáhlý 

celosvětový průzkum ohledně technologií na zpracování hořčíkových strusek. Zde 

je ve zkratce uveden výčet několika zkoušených nebo fungujících technologií na 

zpracování strusek. 

2.2.1. Akademická studie – firma LKR, Rakousko 

Jedním z témat 12. semináře pro výrobce hořčíku a koncové uživatele 

v Aalenu 2004 byla likvidace hořčíkových stěrů a strusek. Firmou LKR byl 

prezentován systém suché separace a loužení s vodou. Předpokládané výstupy 

z procesu jsou zasolená voda a filtrační koláče hydroxidu hořečnatého bez 

nebezpečných vlastností.  
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Systém loužení byl testován pouze v laboratorních podmínkách a je 

nepoužitelný pro komerční účely. 

2.2.2. Akademická studie – University of Delph, Hol andsko 

Zbytkový kov v solných hořčíkových struskách od firmy ReMag Alloy, benefit 

nebo problém? V roce 2004 se S. Steeneken zabýval touto otázkou ve své 

diplomové práci. Práce byla zaměřena na používání kyseliny fosforové pro loužení 

strusek a následnou výrobu fosfátu hořčíku, který může mít uplatnění jako hnojivo. 

Způsob zpracování byl testován pouze v laboratorních podmínkách a je 

nepoužitelný pro komerční účely. 

2.2.3. Akademická studie – Universita v Clausthalu,  Německo 

Na konferenci ECM 2001 byl prezentován uzavřený okruh při recyklaci 

hořčíkových výmětů typu 1 (výměty, které neobsahují podíl pilin a jiných kovů). 

Struska z recyklace je loužena kyselinou chlorovodíkovou. Výstupem z loužení je 

zasolená voda, která se používá pro elektrolytickou výrobu čistého hořčíku.  

Loužení testováno pouze v laboratorních podmínkách. Jelikož žádné zařízení 

na elektrolytickou výrobu hořčíku v Evropě není, tudíž pro zasolené vody není 

využití, nelze výše uvedený způsob komerčně využívat. 

2.2.4. Garfield Alloys, USA 

Firma byla navštívena zástupci Magnesium Elektron. Technologie zaměřená 

na loužení s vodou. V reakčním bubnu struska reaguje s vodou za vzniku plynů, 

které jsou vypouštěny do ovzduší. V kalolisu je filtrační koláč zbaven vody. 

Výstupem jsou inertní koláče hydroxidu hořečnatého, ale také veliké množství 

slabě zasolené vody. 

Technologie spotřebovává extrémně velké množství vody, produkuje hluk a 

uvolněné plyny nejsou jímány. Technologie není použitelná pro komerční účely. 
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2.2.5. Alma, Norsko 

Firma byla navštívena zástupci firmy Magnesium Elektron. Používanou 

technologií je vysokoobjemová drtící a třídící jednotka. Výstupem je granulát a 

jemný prach. Granulát je používán při desulfuraci a jemný prach obsahující oxidy 

hořčíku a chloridy bude zpracován loužením. Systém loužení je zpracován pouze 

ve formě dokumentace.  

Předpokládá se vysoká tvorba odpadních vod, chloridy budou likvidovány 

vypouštěním do moře. Systém loužení není možné využít pro komerční účely. 

2.2.6. TCG Unitech, Rakousko 

Firma navštívena zástupci Magnesium Elektron CZ s.r.o.. Technologie 

využívá systém loužení hrubě nadrcené strusky ve vodě. Využívají se reakční 

bubny, které se naplní struskou a vodou, struska reaguje s vodou za vzniku plynů 

a páry. Reakční buben se po dobu čtyřiceti minut otáčí. Voda se při první reakci 

z velké části odpaří. Po čtyřiceti minutách se doplní stejné množství vody a proces 

probíhá stejným způsobem. Voda se poté odfiltruje je zpětně využita pro první 

reakci se struskou. Výstupem jsou inertní koláče hydroxidu hořečnatého 

s obsahem chloridů. 

Technologie sice neřeší záchyt plynů a separaci kovového hořčíku, ale lze 

využít technologii komerčně.  

Ve firmě TCG byl proveden test se struskou z Magnesium Elektron CZ s.r.o., 

který je níže popsán v této práci. 

 

Žádná z uvedených technologií nezahrnuje komplexní zpracování 

hořčíkových strusek, a proto na základě výsledků tohoto světového průzkumu 

dostupných technologií mohla společnost Magnesium Elektron CZ s.r.o. zahájit 

vývoj vlastního zařízení. 
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3. Platná legislativa 

Současná platná legislativa nakládání s odpady se řídí základními zákony, 

vyhláškami a nařízeními vlády. V České republice nakládání s odpady řeší tato 

platná legislativa: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

- zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství pravidla pro 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

působnost orgánů státní správy [3]. 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  

- zákon upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 

postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních 

samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. Posuzování vlivů 

na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a 

koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí [5]. 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší)  

- zákon stanoví práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při 

ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou 

činností a při zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozonovou 

vrstvu Země, a s výrobky, které takové látky obsahují, podmínky pro další 

snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících 

nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí 

nebo na hmotný majetek [6] .  

Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady  
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- vyhláška upravuje technické požadavky na skládky odpadů a podmínky 

jejich provozování, seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, 

případně které lze ukládat na skládku pouze za určitých podmínek a 

způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob 

prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a odstraňování 

odpadů [1]. 

Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu  

- vyhláška stanoví obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti 

tohoto pověření, obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a 

obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů [7]. 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů)  

- vyhláška stanoví postup zařazování odpadů podle Katalogu odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů, seznamy odpadů a států za účely vývozu, 

dovozu, nebo tranzitu odpadů a postupy při žádosti k udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu nebo tranzitu odpadů [4]. 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  

- vyhláška stanoví postup při žádosti o souhlas k provozování zařízení 

na využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a dále i žádost       

o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, způsob vedení evidence a 

ohlašování odpadů, plány odpadových hospodářství a způsob vytváření a 

čerpání finanční rezervy [2]. 
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4. Recyklace ho řčíku 

Jelikož nemá čistý hořčík jako konstrukční materiál širší technologické 

uplatnění, tudíž se čistý hořčík ani nerecykluje. Odpad čistého hořčíku v podobě 

pilin, třísek či jiných odřezků se spíše používá jako přísada při výrobě hořčíkových 

nebo jiných slitin. Závody na recyklaci hořčíku se ze sta procent zabývají recyklací 

hořčíkových slitin. 

4.1. Hořčík 

Hořčík je lehký, středně tvrdý, stříbrošedý kov, druhý nejlehčí z kovů 

alkalických zemin. Je to prvek, který je hojně zastoupen v zemské kůře cca. 2,7%. 

Teplota tání hořčíku je při atmosférickém tlaku 650 ± 1 ºC, teplota varu pak     

1090 ºC. Je málo chemicky odolný a snadno podléhá korozi. Na vzduchu lze 

hořčík také velmi snadno zapálit, pokud je v podobě pilin, třísek nebo prášku. 

V tekutém stavu lze snížit oxidaci přidáním malého množství berylia v řádu ppm. 

Jako čistý kov se v přírodě nevyskytuje, ale je součástí mnoha sloučenin [8,9,10].  

Zdrojem pro výrobu čistého hořčíku jsou rudy různého typu a jejich ložiska 

pro komerční využití se nacházejí v mnoha zemích světa. Nejčastěji se používají 

minerály dolomit (MgCO3·CaCO3) a magnezit (MgCO3). Dolomit se používá 

nejčastěji pro pyrometalurgický způsob výroby čistého hořčíku. Směs dolomitu, 

vápence a křemíku se rozdrtí a upraví do formy pelet. Těmito peletami se naplní 

ocelolitinové retorty, které jsou zahřívány na 1200°C. V míst ě plnění těchto retort 

se umístí nádoba, která již není zahřívána a do níž destilující hořčík kondenzuje. 

Dále se používá minerál karnalit (MgCl2·KCl·H2O), ze kterého se získává chlorid 

hořečnatý (MgCl2). Další fází je elektrolytická výroba čistého hořčíku. 

Pyrometalurgickým způsobem lze získat čistý hořčík o čistotě až 99,90 hm. %, 

elektrolyticky lze získat hořčík s čistotou až 99,98 hm. % [8]. 

Jako konstrukční materiál se čistý hořčík uplatňuje jen málo. Důvodem toho 

je jeho malá odolnost proti korozi a nízké mechanické hodnoty. Část produkce 

čistého hořčíku se spotřebovává v polygrafickém průmyslu, dále pak pro výrobu  

konstrukcí suchých baterií. Významné využití hořčíku je na katodickou ochranu 
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vodních nádrží, potrubí a odpadových nádrží, kde plní funkci anody. Většina 

vyrobeného čistého hořčíku se využívá pro výrobu jeho slitin s majoritním nebo 

minoritním podílem. Hořčík je velmi silným redukčním činidlem a používá se při 

výrobě titanu a u celé řady kovů a slitin je dezoxidační přísadou. Hořčík ve formě 

prášku využívá pyrotechnický průmysl k výrobě světlic a podobných produktů. 

4.2. Hořčíkové slitiny 

Z hlediska technologických aplikací je použitelnost čistého hořčíku velmi 

omezená. Vhodným legováním hořčíku však získáme důležité konstrukční 

materiály. Legující přísady výrazně zvyšují pevnost, houževnatost, odolnost proti 

korozi a slévatelnost hořčíku. Podle způsobu zpracování je možno rozdělit slitiny 

hořčíku do dvou základních skupin [10]: 

- Slévárenské slitiny hořčíku 

- Slitiny hořčíku pro tváření 

Řadíme-li například slitiny hliníku ke slitinám lehkým (jejich měrná hmotnost 

je 2700 až 2900 kg·m-3), lze slitiny hořčíku řadit mezi zvlášť lehké (jejich měrná 

hmotnost je 1800 až 1300 kg·m-3). Jak již bylo výše uvedeno, legováním čistého 

hořčíku dalšími prvky: Al, Mn, Si, Th, Zn, Li a Zr, můžeme jejich působením 

výrazně zvýšit jeho pevnost, houževnatost, odolnost proti korozi a slévatelnost. 

Tvářením nebo vhodným tepelným zpracováním lze rovněž zvyšovat mechanické 

vlastnosti hořčíkových slitin. 

Hořčíkové slitiny se používají k výrobě tvarově rozmanitých odlitků a souvisí 

s rozvojem automobilového a leteckého průmyslu. Slitina AZ91 se využívá  

v automobilovém průmyslu nejhojněji a tudíž se také nejvíce recykluje. Tím je také 

dáno minoritní složení hořčíkových strusek v Magnesium Elektron. Tato slitina se 

používá zejména pro výrobu konstrukcí převodovek.  

4.3. Recyklace ho řčíkových slitin v Magnesium Elektron CZ 

Jak již bylo výše uvedeno, společnost Magnesium Elektron CZ s.r.o. 

poskytuje plný servis v oblasti recyklace hořčíkových slitin. Většina hořčíkových 
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výmětů, viz. obrázek č. 4, které se v Magnesium Elektron CZ  recyklují, pochází 

z tlakového lití a dodavatel musí zajistit 100% homogenitu výmětů. Jakékoliv jiné 

přísady nebo jiné slitiny než hořčíkové, výrazně ovlivňují kvalitu finálního výrobku, 

kterým je hořčíkový ingot. Magnesium Elektron nerecykluje odpady z autovraků. 

Poskytovaný servis začíná u zákazníka. Zde se naloží do přistaveného 

kamionu hořčíkové výměty, které se také zváží a poté se přepraví do závodu 

Magnesium Elektron. 

Po příjezdu se kamión váží podruhé z důvodu kontroly naloženého množství. 

Výměty se vysypou na předem určené místo (v minulosti kóje určené pro šrot) a 

v případě, že materiál se ihned neupotřebí ve výrobě, musí se překrýt ochrannou 

plachtou, aby se materiál ochránil před deštěm či sněhem. Vlhkost materiálu 

výrazně snižuje výtěžnost vsázky.  

 

Obrázek č. 4: Hořčíkové výměty (zdroj: autor) 

Jakmile je od zákazníka obdržena objednávka na přepracování dodaného 

matriálu, začíná samotný proces recyklace. Hořčíkové výměty jsou převezeny 
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k dopravníku, který vede do drtiče. Nadrcený materiál se dalším dopravníkem 

dopravuje do kontejnerů, které se umisťují na váhy pod dopravník. Všechny 

kontejnery určené pro nadrcený šrot jsou konstruovány na stejnou váhu. Po 

naplnění požadované vsázky v kontejneru se dopravník automaticky přepne 

k plnění druhého kontejneru. Operátor, který obsluhuje drtič, po naplnění 

kontejneru vyplní kartu tavby, kde uvede číslo tavby, slitinu a zákazníka. 

Poté je materiál převezen do výroby, kde se vysype do zásobníku šikmého 

dopravníku, kterým se nadrcený materiál přepravuje do tavící pece. Tavící pec by 

před nasypáváním měla být úplně vyprázdněna a nadrcený materiál musí být 

suchý. V opačném případě hrozí nebezpečí detonace při styku roztaveného kovu 

s mokrým nebo studeným materiálem a následně nebezpečí úrazu. Jestliže jsou 

výše zmíněná pravidla dodržena může, se vsázka začít nasypávat do tavící pece. 

Po úplném roztavení vsázky a dosažení potřebné teploty, může začít proces 

rafinace (homogenizace) taveniny. Veškeré slévárenské nářadí, které se při tomto 

procesu použije, musí být předehřáté. Stejné pravidlo platí pro celý proces 

s roztaveným kovem. Rafinace se provádí probubláváním taveniny dusíkem nebo 

mechanickým míchadlem a probubláváním dusíkem za účelem odplynění taveniny 

(dusík je také po tomto procesu hojně zastoupen ve strusce). Při procesu rafinace 

se přidávají do taveniny rafinační soli za účelem vyčištění taveniny. Nečistoty se 

obalují těmito solemi a díky vyšší specifické hmotnosti se usazují na dne tavícího 

kelímku. Soli jsou základem hořčíkové strusky. V průběhu rafinace se odebírají 

vzorky k určení chemického složení taveniny. Na základě výsledku spektrální 

analýzy operátor doleguje taveninu podle zákazníkova požadavku. Pokud 

výsledek analýzy vyhovuje příslušnému požadavku zákazníka, operátor přelije 

taveninu z tavící pece do pece udržovací. Tavící pec je poté vyčištěna od strusky, 

která je v tekutém stavu vybrána z pece do určené nádoby viz. obrázek č. 5. 

V udržovací peci se po přelití taveniny vyčistí hladina od vzniklých oxidů při 

přelití. Oxidy se ukládají do předem určených nádob. Odebere se kontrolní vzorek, 

který je vzorkem výstupním. Analýza by už v této chvíli měla být pouze důležitou 

formalitou, neboť veškeré dolegování musí proběhnout v tavící peci. 



Radek Lukavský : Zpracování hořčíkových strusek 

2009  16 

Pokud je výsledek analýzy v pořádku, může se tavenina odlévat do 

předehřátých kokil. Tavenina se čerpá elektricky poháněným čerpadlem. Odlité 

ingoty se na začátku licího dopravníku chrání plynem proti oxidaci. Při lití taveniny 

do kokil, se stírají oxidy vzniklé v místě proudu taveniny a v licí hubici čerpadla, 

aby se dosáhlo co nejlepšího povrchu ingotu. Stěry se ihned recyklují v tavící peci 

s další vsázkou. Na konci licího dopravníku se ingoty kontrolují a skládají na 

paletu, viz. obrázek č. 7, podle požadavku zákazníka.  

Po vyčerpání taveniny se musí také udržovací pec vyčistit. Pec se 

seškrábnutím a následným vybíráním, zbaví usazených oxidů během čerpání 

taveniny. Strusky z udržovacích pecí, viz. obrázek č. 6, se v minulosti ukládali na 

skládku. Nyní se recyklují v tavících pecích. 

Tímto je proces tavení ukončen. Vyrobené ingoty se zváží a uloží ve 

skladovací hale k vychladnutí. Po vychladnutí se ingoty balí podle požadavku 

zákazníka. Po naložení na kamión se hořčíková slitina dostává k zákazníkovi 

k dalšímu využití. 

 

Obrázek č. 5: Nádoba se struskou z tavící pece (zdroj: autor) 
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Obrázek č. 6: Struska z udržovací pece (zdroj: autor) 

 

Obrázek č. 7: Odlité ingoty (zdroj: autor) 
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5. Hořčíkové strusky a hodnocení jejich zpracování 

5.1. Strusky 

Pojem struska může být alternativním názvem pro tuhý zbytek po spalovaní 

v energetice nebo po termickém zpracování odpadů. Výhradně jsou ale strusky a 

odpady na jejich bázi pojmem z oboru metalurgie. Strusky představují jeden 

z rozhodujících faktorů v metalurgii neželezných kovů pro dosažení potřebného 

tavícího procesu a získání požadovaných vlastností výsledného kovu [11,12]. 

Při metalurgických procesech neželezných kovů, které probíhají za nižších 

teplot, než metalurgické procesy oceli, se používají zcela jiné struskotvorné 

materiály, jejichž složení tvoří převážně různé typy alkalických solí (chloridy, 

fluoridy) s příměsí dalších funkčních přísad. Proto se odpadní strusky z metalurgie 

neželezných kovů vyznačují vlastnostmi, se kterými je při jejich nakládání 

(zpracování, recyklace, využívání) nezbytné počítat. Z tohoto důvodu představují 

strusky z metalurgie neželezných kovů daleko problematičtější skupinu odpadů 

než strusky z metalurgie oceli [11,12]. 

Zřejmě neproblematičtější skupinou odpadních strusek z metalurgie 

neželezných kovů jsou strusky z recyklace hořčíkových slitin. Jejich podstatu tvoří 

vysoký podíl solné fáze na bázi alkalických chloridů (rafinační soli mají podobné 

složení jako mořská sůl) a vodné výluhy překračují až patnáctkrát obsahem 

chloridů a mnohonásobně obsahem rozpuštěných látek limity III. výluhové třídy 

vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.  

Dalším problémem tohoto typu strusek je jejich reaktivita s vodou, způsobená 

přítomností reaktivních reakčních produktů z výrobního procesu, obsahem nitridů 

v důsledku probublávání taveniny v tavící peci dusíkem a také reakcí zbytkového 

obsahu kovového hořčíku s vodou. V důsledku toho dochází při kontaktu strusky 

s vodou k uvolnění velkého objemu plynné fáze, jejíž podstatou je amoniak, vodík 

a příměs některých uhlovodíků. 

Průvodním projevem reakce strusky s vodou je velký vývoj tepla. Při 

pokusném zpracování strusky v našem závodě, jsme použili asi 50 kilogramový 
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blok hořčíkové strusky z tavící pece, který jsme uložili do vyřazeného kelímku 

udržovací pece a napustili jsme přibližně 300 litrů vody. Během reakčního procesu 

se voda ohřála k bodu varu. Po 16 hodinách se voda zcela odpařila. Hořčíkové 

strusky jsou jednoznačně odpadem kategorie N-nebezpečný, vyznačující se 

nebezpečnými vlastnostmi č. H13, H12 uvedených ve vyhlášce MŽP                     

č. 376/2001 Sb. Z toho vyplývá, že odpad nelze v jeho nativním stavu uložit na 

skládku. 

5.2. Analýzy ho řčíkových strusek 

V této kapitole jsou uvedeny analýzy strusek v jejich nativním stavu. Strusky 

z Magnesium Elektron CZ s.r.o. nelze ukládat na skládku, což jasně prokazují 

analýzy obou typů strusek, jak z tavící pece, tak z pece udržovací. Výsledky 

analýz jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Výsledky testu vyluhovatelnosti strusek v nativním stavu  

Parametr Jednotka  Struska 1 
(tavící pec) 

Struska 2 
(udržovací 

pec) 

Limit III. podle 
vyhlášky MŽP    
č. 294/2005 Sb. 

DOC mg / l  160 120 100 
fenolový index mg / l - - - 
chloridy mg / l 28.100 14.400 2.500 
fluoridy mg / l 30,1 37,1 50 
sírany mg / l 33,1 31,7 5.000 
arsen mg / l < 0,005 < 0,005 2,5 
baryum mg / l 24,1 7,6 30 
kadmium mg / l < 0,004 < 0,004 0,5 
chrom celk. mg / l < 0,05 < 0,05 7 
měď mg / l < 0,02 < 0,02 10 
rtuť mg / l < 0,001 < 0,001 0,2 
nikl mg / l < 0,03 < 0,03 4 
olovo mg / l < 0,05 < 0,05 5 
antimon mg / l < 0,005 < 0,005 0,5 
selen mg / l < 0,005 0,025 0,7 
zinek mg / l < 0,01 < 0,01 20 
molybden mg / l < 0,05 < 0,05 3 
rozpušt ěné látky mg / l 66.700 34.500 10.000 
pH   10,2 9,8 - 
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Silně vytištěné hodnoty v tabulce č. 1 identifikují překročení limitních hodnot, 

definovaných vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. pro III. výluhovou třídu. 

 

Byl také proveden test reaktivity s vodou, který byl zaměřen na objem a 

složení plynné fáze. Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Výsledky testu reaktivity strusek s vodou  

Parametr Jednotka  Struska 1            
(tavící pec) 

Struska 2       
(udržovací pec)  

celk. objem plynné 
fáze 

l / kg.hod 24,9 22,6 

Složení plynné fáze:       

vodík % hmotn. 6,7 10 
methan % hmotn. 0,3 1,8 
ethan % hmotn. < 0,1 < 0,1 
acetylen % hmotn. < 0,1 < 0,1 
amoniak % hmotn. podstata podstata 

 

Oba posuzované odpady z hlediska vyluhovatelnosti nevyhovují ve smyslu 

vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. limitům III. výluhové třídy – viz překročení limitních 

hodnot v případě obsahů DOC (rozpuštěný organický uhlík) a především extrémní 

překročení limitních hodnot v případě chloridů a rozpuštěných látek ve vodném 

výluhu.  
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5.3. Loužení ho řčíkových strusek 

Jako jedna z množností zpracování strusek je systém loužení vodou, který je 

používán ve firmě TCG. Tento systém však neřeší záchyt unikajících plynů.  

5.3.1 Popis vzork ů 

Pro tento experiment byly vybrány 2 vzorky strusky (Vzorek 1  a Vzorek 2 ) 

z tavících pecí. Jejich základní složení a chemické reakce s vodou jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Základní složky strusky z tavící pece a produkty reakcí s vodou 

Základní složky strusky v reakci s vodou Produkty r eakcí 

MgO(s) + H2O(l) Mg(OH)2(s) 

Al2O3(s) + 2·H20(l) 2·Al(OH)3(s) 

MgCl2(s) + 2·H2O(l) Mg2+(sol) + 2·Cl-(sol) + (OH-) + (H3O
+) 

KCl(s) + 2·H2O(l) K+(sol) + Cl-(sol) + (OH-) + (H3O
+) 

Mg(s) + 2·H20(l) Mg(OH)2(s) + H2(g) 

2·Al(s) + 6·H20(l) 2·Al(OH)3(l) + 3·H2(g) 

Mg3N2(s) + 6·H20(l) 3·Mg(OH)2(s) + 2·NH3(g) 

(s) – solid: pevný, (l) – liquid: kapalný, (g) – gas: plyn, (sol) – solution: roztok  

  

Během experimentu byl dále odebrán Vzorek 3, zbytek vody z prvního procesu 

loužení pro rozbor směsné soli.  
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5.3.2 Postup loužení 

Vzorek č. 1 byl podroben pouze jednomu loužení, voda se při reakci se 

struskou téměř všechna odpařila. Ze zbylého kalu byl odebrán vzorek určený 

k analýze. 

Vzorek č. 2 byl loužen dvakrát. Po odpaření vody z prvního loužení byla 

dodána čerstvá voda a vzorek byl loužen podruhé. Po následné filtraci vody byl 

odebrán vzorek určený k analýze. 

Vzorek č. 3 byl vzorek směsné soli, který byl připraven filtrací a odpařením 

koncentrovaného roztoku po loužení Vzorku č. 1. Byl to tedy zbytek vody z prvního 

procesu loužení určený pro rozbor směsné soli. 

5.3.3 Výsledky loužení 

U Vzorku č. 1 a Vzorku č. 2 byly provedeny testy vyluhovatelnosti podle 

vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb. (kontrola nebezpečných vlastností č. H13). 

Výsledek je uveden v tabulce č. 4. Dále byly provedeny testy vyluhovatelnosti 

podle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. za účelem ověření možnosti odstranění 

daných produktů uložením na skládku. Výsledek je uveden v tabulce č. 5.  

Tabulka č. 4: Výsledky testu vlastnosti č. H13 

Ukazatel výluhu  Jednotka  Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 
Limit III. podle 
vyhlášky MŽP   
č. 376/2001 Sb. 

pH  9,7 12,1 5,5 - 13 
konduktivita mS /m 3.160 618 2.000 
fenolový index mg / l 0,03 0,07 100,0 
kyanidy celkové mg / l < 0,01 0,01 20,0 
kyanidy volné mg / l < 0,01 < 0,01 10,0 
As mg / l 0,002 0,002 5,0 
Cd mg / l < 0,004 < 0,004 0,5 
Cr celkový mg / l <0,05 <0,05 50,0 
Hg mg / l < 0,001 < 0,001 0,05 
Ni mg / l < 0,02 < 0,02 50,0 
Pb mg / l < 0,05 < 0,05 10,0 
Se mg / l < 0,005 < 0,005 5,0 

Silně vytištěné hodnoty v tabulce č. 4 identifikují překročení limitních hodnot. 
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Tabulka č. 5: Výsledky testu vyluhovatelnosti po loužení s vodou 

Parametr Jednotka  Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

Limit III. podle 
vyhlášky MŽP   
č. 294/2005 

Sb. 

DOC mg / l 7,6 9,2 100 

fenolový index mg / l - - - 
chloridy mg / l 11.500 1.290 2.500 
fluoridy mg / l 9,5 21,2 50 
sírany mg / l 60 27,8 5.000 
arsen mg / l 0,002 0,002 2,5 
baryum mg / l 16,1 4,6 30 
kadmium mg / l < 0,004 < 0,004 0,5 
chrom celk. mg / l < 0,05 < 0,05 7 
měď mg / l < 0,01 < 0,01 10 
rtuť mg / l < 0,001 < 0,001 0,2 
nikl mg / l < 0,02 < 0,02 4 
olovo mg / l < 0,05 < 0,05 5 
antimon mg / l 0,002 0,003 0,5 
selen mg / l < 0,005 < 0,005 0,7 
zinek mg / l 0,02 0,03 20 
molybden mg / l < 0,05 < 0,05 3 
rozpušt ěné 
látky mg / l 19.960 3.380 10.000 

pH   9,7 12,1 - 

Silně vytištěné hodnoty v tabulkách č. 5 identifikují překročení limitních hodnot. 

 

Vzorek č.1 z hlediska vyluhovatelnosti nevyhovuje ve smyslu vyhlášky MŽP 

č. 294/2005 Sb. limitům III. výluhové třídy (viz překročení limitních hodnot 

v případě chloridů a rozpuštěných látek ve vodném výluhu). Nevyhovuje ani ve 

smyslu vyhlášky MŽP č. 376/2001 Sb. pro hodnocení nebezpečných vlastností 

H13 (viz překročení limitní hodnoty v případě konduktivity).  

 

Vzorek č. 2 splňuje limitní hodnoty v obou případech. Některé hodnoty u 

Vzorku č. 2 jsou vyšší než u Vzorku č. 1. To je dáno značnou heterogenitou 
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strusek, neboť proces tavení hořčíkových slitin vyžaduje individuální přístup ke 

každé z taveb. 

Výsledek rozboru směsné soli (Vzorek č. 3) je uveden v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Výsledek rozboru směsné soli 

Parametr Jednotka  Stanovená        
hodnota 

vápník % 4,48 
draslík % 28,92 
hořčík % 6,54 
sodík % 0,31 

NH4+ % < 0,05 
železo % < 0,05 
chloridy % 56,68 
fluoridy % < 0,05 
bromidy % < 0,1 
dusičnany % < 0,1 
sírany % < 0,2 
uhličitany % < 0,5 
pH 1 % vodného roztoku 7,53 

 

Z výsledků analýz vyplývá, že systém dvojího loužení by pro zpracování 

strusek vyhovoval. Filtrační koláč z tohoto procesu je již možné uložit na skládku, 

ale systém loužení, který byl pro test použitý, neřeší záchyt plynů a separaci 

kovového podílu ve struskách.  

Rozbor směsné soli ukázal, že může být použita pro výrobu rafinačních solí, 

které mají základ MgCl2 a KCl. 
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5.4. Návrh řešení zpracování strusek 

Jedním z předpokladů pro vhodné zpracování strusek je jejich drcení. Volbou 

vhodného drtiče se může docílit oddělení kovového podílu ze strusek a získat 

tento podíl pro další zpracování v tavících pecích a snížit reaktivitu strusek. Zbylý 

podíl je nutné upravit procesem loužení se zajištěním odsávání plynů. 

5.4.1. Drcení strusky 

Pro drcení hořčíkové strusky bylo vyzkoušeno několik typů drtičů. Provedené 

zkoušky naznačovaly jakým směrem by se mělo drcení strusek ubírat.  

Některé z drtičů nebyly schopny strusku vůbec zpracovat. Byly vyzkoušeny 

výkonné dvouhřídelové drtiče, které stříhají a drtí materiál pomocí segmentů na 

hřídelích. Tento drtič byl schopen strusku rozdrtit, ale výsledek drcení nebyl 

vyhovující, neboť kovový podíl nebyl oddělen od zbytkového pevného podílu.  

Jako nejlepší volba pro drcení strusky se jevil bubnový drtič. Drcení probíhá 

pomocí rotačního mechanizmu drtiče a zároveň narážením jednotlivých částí 

drceného materiálu o sebe. Byla provedena zkouška drcení zhruba 5 tun strusky. 

Dosažené výsledky byly vynikající: dokonale oddělený kovový podíl od zbytkového 

jemně nadrceného podílu strusky viz. obrázky č. 8 a 9. Výsledky drcení byly 

poskytnuty vedení mateřské firmy v Manchesteru. Na základě úspěšné zkoušky 

bylo rozhodnuto o zakoupení tohoto typu drtiče, včetně třídící linky obou podílů 

strusky. Schéma linky na drcení strusky je zobrazeno na obrázku č. 10.  
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Obrázek č. 8: Nadrcený kovový podíl strusky 4-40 mm (zdroj: autor) 

 

Obrázek č. 9: Jemně nadrcený podíl strusky (zdroj: autor) 
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Obrázek č. 10: Schéma linky na drcení strusky (zdroj: Magnesium Elektron) 

Popis linky: 

1) Vstupní násypka vibračního dopravníku    

1a) Vibrační podavač     

2) Pásový dopravník     

3) Bubnový drtič      

3a) Násypka bubnového drtiče      

3b) Hydraulický agregát      

4) Vibrační dopravník  (Vibrační žlabový podavač)  

5) Pásový dopravník  
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6) Magnetický separátor (Závěsný permanentní separátor s vynášecím      

pásem) 

7) Vibrační síto 

8) Pásový dopravník  

9) Pásový dopravník  

50) Řídící rozvaděč  

A) Dopravník 

B) Odsávací a filtrační jednotka 

Dopravníky jsou vyobrazeny bez pásů (mimo „A“) 

 

Popis funkce: 

Do linky se odpad (v podobě kostek nebo v sypkém stavu) zakládá strojově 

do vstupní násypky vibračního dopravníku (1). Vibrační dopravník rovnoměrně 

vysypává strusku na pásový dopravník s válečkovou sekcí (2). 

Po dopravníku putuje odpad do násypky (3a) bubnového drtiče (3). 

Násypkou se dostává k hydraulické bráně (meziklapky). Hydraulická brána, 

uváděná do pohybu pomocí hydraulického agregátu (3b), zajišťuje plynulé 

dávkování odpadu do pracovního prostoru drtiče a zároveň z větší části omezuje 

únik prachu z pracovního prostoru bubnového drtiče. Zbytek prachových částic je 

z prostoru násypky drtiče odsáván. V drtiči dochází k samotnému tříštění strusky. 

Drť prostupuje výstupní částí drtiče na vibrační dopravník (4). Na něm se drť 

stejnoměrně rozprostírá a je dopravována na pás navazujícího kluzného 

dopravníku (5). Nad pásovým dopravníkem je umístěn magnetický separátor (6), 

který odděluje magnetické částice od nemagnetických. Separátor je zavěšen na 

nosné konstrukci. Magnetický odpad je separátorem unášen přes jeho hranu do 

přistaveného kontejneru (některé hořčíkové výměty obsahují železné části, které 

jsou pak obsaženy ve struskách).  

Dále pak vytříděný drcený odpad padá přes okraj kluzného dopravníku do 

vibračního síta (7). Zařízení obsahuje dvě síta, kterými je materiál oddělen na 3 

výstupní velikosti. Nejhrubší a největší kusy (frakce nad 40 mm) padají na čelní 



Radek Lukavský : Zpracování hořčíkových strusek 

2009  29 

straně síta do kontejneru. Polohrubé částice (frakce 4 – 40 mm) se pak dostávají 

na pás kluzného dopravníku (9) a padají do zvlášť připraveného sudu 

s polyethylenovou fólií k ochraně proti oxidaci. Jemná drť (frakce pod 4 mm) 

putuje po dopravníku (8) do dvoupolohové klapky. Zde obsluha volí jeden ze dvou 

velkokapacitních vaků s polyethylenovou vložkou proti vlhkosti  a sleduje plnění. 

Po naplnění jednoho z vaků obsluha ručně klapku překlopí, za provozu linky, do 

polohy plnění druhého připraveného prázdného vaku. 

Vše je spouštěno, hlídáno a napájeno z centrálního rozvaděče (50), kde se 

nachází i místo obsluhy.  

Při provozu linky musí být v provozu i odsávání prachových částic, bez 

kterého nelze linku používat vzhledem k nadměrné prašnosti. 

V prosinci 2008 byla dodána technologie do Magnesium Elektron CZ s.r.o. a 

v lednu 2009 byl zahájen zkušební provoz této linky. Velkokapacitní vaky s jemně 

nadrcenou struskou budou dočasně uskladněny ve skladovacích prostorech firmy. 

Z prvních výsledků drcení připadá 25% na kovový podíl hořčíku a 75% na jemně 

nadrcený podíl strusky s malým obsahem jemného kovového hořčíku, který bude 

potřeba dále zpracovat. 

5.4.2. Loužení strusky 

Na základě provedeného testu ve firmě TCG, se nabízí možnost dalšího 

zpracování nadrcené strusky loužením vodou. Test prokázal, že dvojí filtrací 

strusky lze dosáhnout limitů III. výluhové třídy podle vyhlášky č. 294/2005 Sb.. 

Navrhovaný postup loužení je uveden ve zjednodušeném schématu na 

následující stránce viz. obrázek č. 11.  

Jemně nadrcená struska bude smíchána s vodou. Plyny vzniklé při loužení 

budou jímány a spalovány ve spalovací komoře. Následuje první filtrace, kde bude 

separována voda od filtračního koláče. Zbylý roztok nasycený solemi z prvního 

loužení bude rozředěn vodou a odveden do zásobní nádrže. Odtud bude čerpán 

do odparky, kde dojde k zahuštění a po následném ochlazení k vykrystalizování 

solí, které budou shromažďovány ve velkokapacitních vacích s ochranou vložkou.  
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Následuje míchání filtračního koláče s nově přivedenou vodou. Po tomto 

míchání bude následovat druhá filtrace se separací vody. Roztok z druhé filtrace 

bude opět zředěn vodou a následně v uzavřeném okruhu přiveden zpět k využití 

v první fázi loužení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Zjednodušené schéma zpracování strusky loužením (zdroj: autor) 

Promytý filtrační koláč bude dopravován do homogenizátoru, kde bude 

smíchán s vhodným pojivem a tím se získá tranportovatelný produkt. Zbytkový 

filtrační koláč bude po úpravě solidifikací vápnem uložen na odpovídající skládce. 

Voda  

Loužení 

strusky  

Nadrcená 

struska  

 

Filtrace 1  

Míchání filtra čního  

koláče (druhé loužení)  

Filtrace 2  

Homogenizace  a 
stabilizace filtra č. 

koláče 

Sušení/dehydratace 

slaného roztoku 

 

Směsná sůl 

tavících solí   

Filtra ční 

 koláč   

Jímání výpar ů 

CO2, NO2  

Spalování  

vodíku a amoniaku   
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6. Diskuse a záv ěr 

Hořčíkové strusky představují jako odpad dosti značný problém, ale 

z hlediska jejich využití představují surovinu, kterou lze využít mnoha způsoby.  

Jak již bylo uvedeno, drcením lze získat podíl kovového hořčíku, který je 

možno dále využít k jeho přetavení. Jelikož Magnesium Elektron poskytuje 100% 

návratnost materiálu při recyklaci, lze tento materiál využít jako náhradu za 

ztracenou výtěžnost při tavení. Tento produkt představuje značnou ekonomickou 

úsporu při nahrazování materiálu ztraceného při procesu tavení. 

Systémem loužení lze získat mnoho produktů, které je možné také komerčně 

využít. Jímané plyny (především vodík) by mohly být úpravou technologie využity 

pro sušení vlhkých kalů a tím ušetřit přívod energie potřebný k tomuto procesu. 

Vykrystalizované soli by bylo možné využít pro výrobu tavících solí, které mohou 

být opět použity v procesu tavení hořčíku. Sloučeniny hořčíku ve filtračním koláči 

by bylo možné využít v zemědělství. 

Úpravou procesu rafinace hořčíkových slitin, což představuje uvedení  

mechanických míchadel do provozu, lze snížit obsah dusíku vstupujícího do 

taveniny na její odplynění. Tím se také sníží obsah nitridů ve struskách a jejich 

reaktivita. Momentálně jsou mechanická míchadla ve stadiu zkoušek. 

Jelikož skladovací kapacity strusky v Magnesium Elektron CZ s.r.o. se blíží 

k jejich maximálním limitům, společnost podniká v současné době příslušné kroky 

k zahájení zpracování strusek, neboť na této problematice spočívá její existence 

jako výrobního závodu.  
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