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Summary 
 

 

In presented diploma work called „Waste as a secondary raw material“ you 

can find summary of secondary raw material slags and their functional profit. 

Further in the work are proposed modifications and processing technology. In the 

first part is description of types of slags and then technology of inception and 

including in index of waste. In the next part there are process of modification and 

processing technology of slags for profit in real life. In the last part I present 

objective technologic diagram. In conclusion of the work is evaluation that the 

waste is not only compensation for prime material but it is equivalent raw material. 

This is very significant in technologic and economic standpoint.  

 

 

Anotace 
 

V předložené Diplomové práci s názvem Odpad jako druhotná surovina je 

zpracován přehled druhotných surovin, konkrétně strusek a jejich praktické využití. 

Dále jsou navrženy jejich úpravy a technologie zpracování. V první části jsou 

popsány typy strusek, následně pak technologie vzniku a zařazení do katalogu 

odpadů. V další části jsou popsány postupy úpravy a technologie zpracování pro 

využití strusek v praxi. V poslední části uvádím názorná technologická schémata. 

Na  závěr práce je zařazeno vyhodnocení, které vede k faktu, že odpadní 

materiály nejsou jen pouhou náhradou za suroviny primární, ale stávají se 

rovnocennými surovinami, což je velmi významné z ekonomického a také 

technologického hlediska. 
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1 Úvod 

1.1 Odpad nemusí pat řit jen na skládky – odpad druhotná, 

ceněná surovina.  

 

Narůstající množství odpadů, podmíněné rostoucí spotřebou obyvatel, je 

jedním z významných problémů 21. století. Zatímco v přírodě jsou veškeré 

vyprodukované látky spotřebovávány, lidé produkují stále více nevyužitelných 

materiálů - odpadů.  

Ve velké míře metalurgické procesy produkují vysoká množství strusek, 

jejich složení je vhodné pro další použití, ale musí se zabezpečit technologické 

ošetření těchto odpadů, aby byla veškeré jeho využitelné složky odděleny a 

využity.  

V České republice množství různých anorganických průmyslových 

odpadních materiálů stále narůstá. Velká část těchto materiálů končí na skládkách, 

přestože tyto druhy odpadů představují významný surovinový potenciál.  

Strusky jsou jedním ze základních potenciálních zdrojů pro náhradu 

přírodních surovin a to jen odpady nově vznikající, ale odpady deponované na 

skládkách vedle průmyslových podniků nejen z 20. století, ale i odpady historické. 

Odpadní materiály nejsou jen pouhou náhradou za suroviny primární, ale stávají se 

rovnocennými surovinami, které mohou být přínosné z ekonomického i z 

technologického hlediska. Ve světě jsou při výrobě cementu, suchých směsí nebo 

kameniva do betonu nejčastěji využívány strusky , odpady z elektráren, 

recyklovaný stavební odpad, zbytky z těžby a dobývání nerostných surovin, odpad 

z výroby skla, produkty spalování, kaly, odpadní jíly a dřevní odpad. Bylo např. 

zjištěno, že beton může obsahovat až 75 % odpadních materiálů ve formě 

kameniva. 
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2 Odpad jako druhotná surovina 

2.1 Definice odpadu – pojem odpadu dle zákona o odpadec h 

 

 

Zákon č. 185/2001Sb. definuje odpad v § 3.  

 

Pojem odpad  

 

§3 (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

 

§3 (2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, 

příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě 

oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, 

zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i 

tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 

 

§3 (3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 

písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející 

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 

a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 

podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo 

nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování 

služeb, nebo 
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b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo, aniž by bezprostředně 

vzniklo jiné. 

 

Vzhledem k tomu, že některé odpady obsahují složky, které se dají po 

úpravě využít, je nutné taktéž přihlížet k tomu, že je nutné odpady před  jejich 

odstraněním, například skládkováním, využít. Tato teze je velice důležitá, zejména 

při vzniku odpadů, které například nelze ani sládkovat ani odstranit, neboť jejich 

vlastnosti jsou takové, že neodpovídají zákonným limitům pro uložení.         

Přednostní využívání odpadů definuje § 11 Zákona o odpadech. Každý má při své 

činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem 

zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Vzhledem k vlastnostem 

odpadů má materiálové využití odpadů přednost před jiným využitím odpadů. 

Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost 

způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu 

prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž 

jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní 

prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku 

neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům. 

 

2.2 Druhotné suroviny ve stavebnictví   
 

Přehled nejdůležitějších druhotných surovin používaných ve stavebnictví 

Při průmyslu vznikají odpady (druhotné suroviny), které je nutné znovu použít – ze 

dvou důvodů: nedostatek primárních surovin a problém s jejich uskladněním, 

dělíme je na:  

a) produkované stavebnictvím – z méně hodnotné kamenivo), 

z výroby→výroby a demolic (beton, cihly hydraulická→antuka, ostřivo, 

odprašky→stavebních hmot (cihlový střep vodonepropustnost betonu), většina 

recyklovatelná,→pojiva, kaly izolační→posypy vozovek, lesní cesty, drcený 
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polystyren→netříděná drť kazetové desky pro konstrukci větraných dutinových 

podlah,→desky, papír  

 

b) z jiných průmyslových odvětví - popílky – po spalování tuhých paliv, 

0,001-0,1mm, plná, dutá, průhledná, neprůhledná, žlutá, šedá, zachycují se z 

kouřových plynů, 50% oxidu křemičitého, pucolánová aktivita – schopnost reakce 

amorfního oxidu křemičitého s hydroxidem vápenatým za pojivé vlastnosti→vzniku 

hydratovaných křemičitanů vápenatých rozdělení podle použití:pro výrobu 

maltovin, malt, jako aktivní přísada do betonu, kamenivo do betonu, pro 

neautoklávované lehké betony, pro autoklávované pórobetony, pro agloporit, u nás 

produkce asi 10mil tun/rok, 2.místo na světě v produkci/1 obyv., škvára – pevný 

stavený zbytek po spalování uhlí, nepravidelné porézní útvary, malé procento se 

opět využije ve stavebnictví (podsypy, do betonu), strusky – roztavené hlušiny rud, 

struskotvorných látek a minerálních podílů paliva, využití – pojiva (nejvhodnější je 

granulovaná – ochlazená – vysokopecní struska) plniva (ostatní druhy strusek, jako 

kamenivo), zpěňování strusková→(žhavá tekutá struska+voda-pára-

zpevnění)vysokopecní strusky pemza – izolace, Si-úlety – z výroby elementárních 

křemíků, 85-99% reaktivního oxidu křemičitého, vodonepropustnost betonu, 

slévárenské písky – odpad hutního průmyslu, výroba forem ve slévárnách, méně 

hodnotných betonů, karbidové vápno – do malt a omítek, musí se nechat odležet – 

uvolnění plynů, výhoda - nepřítomnost přepalu , odpadní 

sádrokartonové→sádrovce – regulátory tuhnutí cementu, energosádrovec desky, 

odpadní plasty – odpadní materiál se podrtí na určitou granulometrii a pojí se s 

některou makromolekulární látkou (PVC, kaučuk, epoxid). 

 

2.3 Druhotné suroviny v hutích 

 

Výrobní hutní cyklus TŽ uzavírá zpracování velkoobjemových odpadů, které 

vznikají zejména při výrobě surového železa a oceli. V minulosti se vysokopecní a 

ocelárenské strusky jen z části využívaly a zbylá nezpracovaná část se ukládala na 
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haldu. V současnosti jsou vysokopecní i ocelárenské strusky z veškerého výskytu 

zpracovávány. Dále se zpracovává i hutní suť, vysokopecní a konvertorové kaly a 

také i struska , která je uložena na haldě. Zařízení na zpracování velkoobjemových 

odpadů tvoří výlevny strusek , drticí a třídicí linky na zpracování vysokopecní 

strusky a hutní sutě, mlýnice strusky pro zpracování zejména ocelárenských 

strusek z vlastního výskytu a strusek  z haldy.lZpracované hutní odpady se 

využívají jak ve vlastní hutní výrobě, tak i pro externí odběratele, zejména ve 

stavebním průmyslu. Pro manipulaci s nebezpečnými velkoobjemovými odpady 

slouží víceúčelová ekologická plocha. Zpracovávají se zde zejména jemné 

konvertorové kaly, odprašky z pánvové metalurgie, některé odprašky z aglomerace 

a zaolejované válcovenské okuje. Pro manipulaci s těmito materiály má plocha k 

dispozici čtyři biopole. 

 

Hlavními výrobky jsou:  

1. Umělé hutné kamenivo  

2. Granulovaná vysokopecní struska  

3. Fe korekce  

4. Kovové a kovonosné přísady  

5. Směs umělých kameniv 

 

Zpracování odpadů a jejich využití jako druhotných surovin má pro TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY hlavně ekonomický význam. 

Nezanedbatelný význam má také komplexní zpracování hutních odpadů a 

následné využívání z nich získaných druhotných surovin pro životní prostředí, a to 

nejen v okolí železáren, ale také všude tam, kde jsou druhotné suroviny využívány 

a kde nahrazují přírodní suroviny.  
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3 Typy strusky  

3.1 Struska  

 

Jak již bylo uvedeno, struska získává stále větší význam při náhradě 

minerálních surovin, kterých je a bude v budoucnosti čím dál tím méně, zejména 

z necitlivou těžbou a nízkou výtěžností. Strusky jak z procesů výroby surového 

železa a oceli, tak i dalších odvětví železných a neželezných kovů. Velmi ceněné 

jsou strusky z tzv. aluminotermnie. Tímto procesem jsou získávány legovací přísady 

do ocelí, například fero-vanad, fero-chrom a další. Odpadním produktem je struska 

s obsahem nad 7-75 % oxidu hlinitého s velice nízkou ztrátou žíhání, která má velice 

dobré uplatnění jako ztekucovací bazická přísada.  

Nemalý význam mají strusky ze zpracování hořčíku. Tyto strusky bývají však 

reaktivní, ale vzhledem k technologii obsahují dostatečné množství hořčíku, který je 

bohužel v současné době pouze složkou strusky, která je jako nebezpečný odpad 

ukládána na skládky. 

Poslední skupinou, o které je nutno se zmínit , jsou strusky solné, jejich 

význam a možné ekonomické zhodnocení nebylo dosud doceněno. Je možné tuto 

strusku upravit a získat tak jednak solný koncentrát na bázi chloridu sodného, dále 

pak kamenivo, vyhovující jako konstrukční materiál na skládky i pro stavebnictví a 

dále kaly, které lze opět použít na skládkách.  

3.1.1 Struska 

Struskou označujeme hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými 

hranami a skelným leskem. Se struskou se můžeme setkat téměř všude - třeba ve 

stavebnictví a při údržbě chodníku v zimním období, dále jako vhodné pomocné 

materiály v dalších stupních metalurgie, zejména strusky na bázi oxidu hlinitého. 

 

3.1.2 Vznik strusky 

Struska vzniká během výroby oceli, tavení a rafinaci kovů, spalování uhlí, 

různých odpadů, dřevní hmoty a spontánně při vývěru lávy. 
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3.1.3 Použití strusky 

Struska je často považována za nechtěný produkt, nicméně je dále hojně 

využívána ve stavebnictví. Jak již bylo uvedeno struska není jenom vhodný stavební 

produkt, ale lze ji dle chemického a granulometrického složení použít jako : 

1. Náhrada kyselého tavidla fluoritu ( fluoridu vápenatého ) při rafinaci železa. 

Tyto technologie jsou založeny na struskách z aluminotermie. Náhrada je 

vhodná zejména cenově a dále tím, že touto náhradou se omezuje emise 

fluoru do ovzduší z fluoritu při snižování aktivační teploty a snížení 

viskozity při tavbě. 

2. Strusky používané jako složky speciálních cementů 

3. Strusky jako pomocná moučka v zemědělství 

4. Konstrukční materiály skládek. Materiál – struska dané granulometrie jako 

technologický materiál na zajištění skládky včetně materiálu využívaného 

při uzavírání a rekultivaci skládky k vytváření vyrovnávací vrstvy pod 

uzavírací těsnicí vrstvou skládky, jak jsou definovány technickou normou 

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek.

Velice výhodný způsob užití strusek. 

 

3.1.4 Struska jako stavební materiál 

Recyklovaná struska má mnoho dalších využití. Vhodným stavebním 

materiálem je granulát vysokopecní strusky: vyznačuje se dokonalou hydraulickou 

vlastností, přidává do cementu a do struskových tvárnic. Rovněž se osvědčily jiné 

druhy strusek jako plnidlo cihlářských pálených výrobků, kde příměs strusky zvyšuje 

odolnost proti tahu, tlaku, nárazu a povětrnostním vlivům. 

 

3.1.5 Recyklace strusky 

Nežádanou příměsí strusky je síra, která se odděluje chemickou reakcí 

taveniny strusky s karbidem vápníku. 
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Mnohdy bývá struska vlhčena, aby se zabránilo přílišnému prášení při 

manipulaci. Dodatečná vlhkost může negativně ovlivnit rychlost reakce, třeba tuhnutí 

betonu, kde nedochází k opětovnému sušení betonové směsi. 

Struska se zbytky fosforu je používaná k výrobě fosfátového hnojiva, známého 

pod názvem thomasova moučka. 

Čistá struska, bez síry, zdraví nebezpečných látek a znovu využitelných kovů, 

je již plně recyklována a využita ve stavebnictví. 

 

3.1.6 Další praktické využití strusky ve stavebnict ví 

Struska ve stavebnictví je používána zejména všude tam, kde splňuje 

požadavky pevnosti, propustnosti a certifikace jako stavebních drtí. Těmito 

speciálními použitími jsou například: 

� použití v dopravní a inženýrské výstavbě 

� součást stabilních podkladů vozovek 

� složka při budování podkladových vrstev zátěžových staveb 

� výstavba náspů, zásypů a obsypů 

� posypový materiál pro zimní údržbu komunikací 

� nerozpadavá struska jako drenážní podklady při odvodňovacích stavbách 

 

 

3.1.7 Výskyt strusky 

Struska je vedlejším produktem mnoha termických a spalovacích procesů jak 

již bylo uvedeno v předchozích kapitolách.  

Nejznámější jsou strusky metalurgické, vznikající při tavení a rafinaci kovů

(škváry z vysokých pecí), dále strusky jako produkt spalovacích procesů při 

spalování pevných paliv (stavebnické škváry), spalovaní odpadů a strusky 

vulkanické. Strusky sestávají převážně z oxidů s příměsemi sloučenin síry, fosforu a 
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kovových částic. 

 

3.1.8 Metalurgické strusky 

 

V metalurgii vznikají strusky při zpracování roztavených tekutých kovů. 

Nekovové složky vsázky (okuje, korozní produkty, znečistěniny ap.), produkty vzniklé 

při metalurgických reakcích v tavenině, stržené částečky z vyzdívek ap. vyplouvají na 

povrch kovové lázně a vytvářejí více nebo méně souvislou vrstvu na povrchu 

taveniny. 

V metalurgii mají však strusky ještě další důležitou funkci. Na volbě 

optimálního struskotvorného režimu závisí nejen úspěch metalurgického pochodu, 

ale také náklady výroby. Zpracování tekutých kovů je značně komplexní 

termodynamický proces, který se odehrává v systému tavenina-struska-atmosféra. 

Tyto tři složky se vzájemně ovlivňují a dochází zde k výměně iontů na fázových 

rozhraních. Ke splnění této úlohy musí strusky vykazovat zcela určité a pro každý 

metalurgický pochod specifické vlastnosti. Nejdůležitější je dobrá tavitelnost za 

používaných teplot, chemická aktivita, schopnost absorbovat nežádoucí látky z 

taveniny, měrná hmotnost musí odpovídat daným podmínkám atd. 

Vlastnosti strusek jsou proto v hutích velice bedlivě sledovány a kontrolovány. 

Vlastnosti jako specifická hmotnost, viskozita roztavené strusky, povrchové napětí

nebo napětí na fázovém rozhraní a elektrická vodivost strusek patří mezi další 

důležité parametry, které musí být respektovány. Dalším důležitým parametrem je 

bazicita strusek. Bazicita je poměr mezi kyselými a zásaditými složkami strusky -

(CaO+MgO)/SiO2 . Viz obrázek č.1 
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Obrázek č.1: Ternární diagram typické strusky; Základy metalurgie, skripta VSB 

Základní informace o vlastnostech strusek lze odečíst z rovnovážných 

diagramů strusek. Jedná se zde většinou o tří - nebo vícesložkové diagramy. (Příklad 

viz obr.) Metalurgické strusky sestávají hlavně z kovových oxidů jako oxid křemičitý, 

silikáty, oxidy železa, oxid vápenatý atd. Před odléváním musí být struska z povrchu 

taveniny pečlivě odstraněna – stažena. Zbytky strusek mohou zhoršovat kvalitu 

vyráběných ingotů a odlitků jako nekovové vměstky především zhoršením 

mechanických vlastností výrobků. 

Mnohé strusky, zejména strusky ocelářské, slévárenské a strusky z výroby 

neželezných kovů obsahují sloučeniny kovů, které mohou být metalurgicky 

recyklovány. Tyto strusky se potom dále zpracovávají, například některé slévárenské 

strusky obsahují až 60% železa, které je možno magneticky separovat. Recyklování 
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strusek tvoří významnou ekonomickou oblast hutní výroby. V roce 2003 bylo v USA

vyrobeno více jak 20 milionů tun strusek.  

Strusky obsahující vodou rozpustné sloučeniny jako například odsiřovací 

strusky obsahující CaS nebo sloučeniny těžkých kovů musí být deponovány na 

zvláště k tomuto účelu určených vodotěsných skládkách. Stejně je tomu tak u tzv. 

solných strusek. 

 

3.1.9 Vysokopecní strusky 

 

Vysokopecní strusky musí vykazovat takové chemické složení, které 

umožňuje, aby popel koksu a hlušina železné rudy mohly opustit vysokou pec jako 

kompaktní tavenina. K tomuto účelu jsou do vsázky přidávány struskotvorné přísady 

jako vápenec, kazivec, křemen apod. viz tabulka č.1 

Tabulka č. 1 Typické složení vysokopecní strusky v %  

SiO2 Al2O3       CaO   MgO  Fe    Mn    TiO2 S P 

36,0 11,5    41,5     6-12 0,40 0,75 1,2 1,3 0,1 

 

Vysokopecní struska je po výstupu z pece granulována ve vodě na struskový 

granulát nebo struskovou vlnu. Granulát má dobré hydraulické vlastnosti a je 

přidáván do cementu, nebo slouží k výrobě struskových tvárnic. 

 

3.1.10 Ocelářské strusky 

 

Strusky při zpracování oceli se významně podílejí na metalurgických 

pochodech a jejich složení musí být vždy přizpůsobeno používanému procesu. Jejich 

chemické složení se mění v závislosti na principu metalurgického pochodu. Jiné jsou 
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strusky pro odkysličení, pro odsíření, odfosfoření atd. Odfosfořovací struska z 

thomasova konvertoru je používána pro svůj vysoký obsah fosfátů na výrobu hnojiv -

tzv. thomasovy moučky. Ocelářské strusky jsou většinou basické s basicitou 2-4. 

 

3.1.11 Slévárenské strusky  

3.1.12 Kupolní struska 

Při tavení litiny v kupolních pecích slouží struska v průběhu tavení k ochraně 

tekutého kovu před oxidací spalinami a umožňuje rafinaci tekutého kovu. Zdroje 

vzniku strusky jsou propal prvků kovové vsázky (Fe,Si,Mn), odtavování keramické 

vyzdívky kuplovny, písek, nečistoty a oxidy ulpělé na povrchu kovové vsázky, popel 

koksu a tavicí přísady (vápenec, křemen ap.). Celkové množství strusky bývá mezi 5 

a 10% hmotnosti kovové vsázky. Kuplovny pracují většinou v oblasti kyselých až 

neutrálních strusek s bazicitou mezi 0,6 – 1,1. Zásaditá struska s bazicitou 1,1 – 2,4 

umožňuje účinné odsíření taveniny, ale zvyšuje neúměrně spotřebu koksu. 

Tabulka č. 2 :Rozmezí chemického složení strusek v %:  

SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO MnO S  

30-50 7-20 25-40 1-15 2-10 2-10 0,05-0,8  

 

3.1.13 Struska induk čních elektrických pecí 

Elektrické indukční pece slouží v podstatě pouze k přetavování a struska zde 

má převážně jen funkci ochraňovat tekutý kov před oxidací. Během tavení vzniká 

malé množství strusky opalem vyzdívky a z nečistot ulpělých na vsázkovém 

materiálu. Tato struska se po natavení vsázky odstraní a nahradí skelnou ochrannou 

struskou. 

 

3.1.14 Struska v elektrických obloukových pecích 

V závislosti na chemickém charakteru vyzdívky pece se pracuje buď s kyselou 

struskou nebo struskou zásaditou. V kyselých struskách převládá složka SiO2, v 
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zásaditých struskách potom CaO. 

 

3.1.15 Odsi řovací strusky 

Odsíření taveniny se provádí přídavkem karbidu vápníku CaC3 nebo směsí 

vápna a kazivce (CaF2). Vzniklé strusky obsahují vodou rozpustné sloučeniny síry a 

v případě použití karbidu vápníku jeho aktivní zbytky. Strusky musí být proto 

skladovány na zvláštních vodotěsných skládkách. 

 

3.1.16 Strusky modifikace tvárné litiny ho řčíkem 

Tyto strusky obsahují převážně MgO a SiO2. Jejich chemické složení je 

závislé na použité technologii modifikace taveniny. Při použití předslitin mají strusky 

kyselý charakter, basicita pod 1. Při modifikaci kovovým hořčíkem leží basicita mezi 

1,5 a 3. Tyto strusky mohou obsahovat také MgS a až 60 % železa. 

 

 

3.1.17 Strusky z výroby neželezných kov ů 

Při výrobě a přetavování neželezných kovů je hlavní problém naplynění 

tavenin a jejich odplynění. Zde se používají velice různorodé přísady do kovu 

samotného a strusky mají spíše ochranný charakter. Základní strusky obsahují SiO2, 

CaO a FeO. Tyto strusky obsahují v mnoha případech větší koncentrace kovů a jsou 

proto recyklovány a tyto kovy se z nich separují a dále zpracovávají. 

 

3.2 Typy strusek – technologie vzniku 

 

3.2.1 Solná struska z prvého a druhého tavení  

Solné strusky obsahující rozpustné soli tvoří velikou skupinu strusek, jejich 

odstranění spočívá v solidifikaci.  Vzhledem k tomu že strusky jsou svou podstatou 
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několika složkové komponenty, kde se jedná o možnou využitelnosti jak pevné tak 

kapalné části.  

V současné době provedením solidifikace odpadu a uložením solidifikátu na 

skládku nižší třídy je tzv. základní způsob odstranění odpadů, ovšem bez využití 

jakékoliv složky odpadu. Je zřejmě, že sypký "N" odpad strusky lze úspěšně použít i 

jako konstrukční materiál "N" skládky, ukládaný za cenově zvýhodněných podmínek, 

bez účtovaných poplatků. Toto je známo a odpovídá i vyhlášce 294/2005 Sb. 

 

3.2.2 Vysokopecní granulovaná struska 

 

Granulovaná vysokopecní struska je latentně hydraulická látka, vznikající 

rychlým ochlazováním vhodně složené tekoucí taveniny zásadité strusky, která 

odpadá jako vedlejší zplodina při výrobě surového železa ve vysoké peci. Je-li 

tavenina strusky rychle zchlazena vodou, zabrání se její krystalizaci, takže se 

stabilizuje její sklovitý charakter. Rychlé ochlazení má udržet strusku ve skelném 

stavu, neboť hlavně taková má při vhodném složení latentně hydraulické vlastnosti. 

Je schopna v alkalickém prostředí reagovat za přítomnosti síranů na hydráty 

podobným způsobem jako portlandský slinek. 

 Rychlým zchlazením struskové taveniny vodou vzniká produkt vzhledu 

hrubého písku, který má bezprostředně po granulaci 30% vody. Toto množství se 

během skladování a dopravy sníží, ale při mletí strusky do cementu je nutno počítat 

s určitou vlhkostí. 

 Chemické složení vysokopecních strusek, stejně jak je tomu u většiny 

druhotných surovin, je dosti proměnné. Zastoupení jednotlivých chemických složek 

bývá obvykle v následujících rozsazích (% hmotnosti): viz tabulka č.3 

Tabulka č. 3 :Rozmezí chemického složení vysokopecních strusek v %:  

SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO+ 

Fe2O3       

MnO S  

30 – 43% 5 – 18% 30 – 50% 1 – 15% 0,2 - 3% 0,2 - 2 0,5 – 3  
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Vhodnost chemického složení je posuzováno podle několika vzorců 

vycházejících z výsledků chemických rozborů. 

 Z hlediska využití vysokopecních granulovaných strusek pro výrobu pojiv je 

rozhodující jejich chemické a fázové (mineralogické) složení. Tyto dva parametry 

významně ovlivňují jejich latentní hydraulické schopnosti. 

 Na základě obsahu jednotlivých sloučenin ve strusce lze její kvalitu hodnotit 

pomocí modulů, stejně jak je tomu u cementů. 

Vzhledem k tomu, že pro výrobu cementů se doporučují zásadité strusky je 

jedním ze základních hodnotících kritérií modul zásaditosti Mz. 

Je-li Mz < 1 jedná se o strusky kyselé, při Mz > 1 se jedná o strusky zásadité. 

Dalším kritériem pro posuzování kvóty vysokopecních granulovaných strusek 

je index F, který navrhl Keil. Tento zohledňuje i vliv obsahu CaS a MnO ve struskách 

a vypočítá se ze vztahu : 

 

Podle tohoto kritéria je struska zařazována do 3 kategorií: 

        F < 1         struska nevhodná pro výrobu struskoportlandských  cementů 

        F = 1,5 - 1,9    struska dobré kvality 

        F > 1,9       struska velmi dobré kvality. 

Podmínkou pro vhodné latentně hydraulické vlastnosti vysokopecní strusky je 

její rentgenoamorfní stav, samozřejmě za předpokladu vhodného chemického 

složení. Tohoto stavu se dosáhne rychlým ochlazením strusky. 
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V kyselých struskách jsou hlavními minerály: 

        anortit - CaO.Al2O3.2SiO2 

        diopsid - CaO.MgO.2SiO2 

  

Hlavními minerály v zásaditých a neutrálních struskách jsou: 

        gehlenit - 2CaO.Al2O3.SiO2 

        akermanit - 2CaO.MgO.2SiO2 

        melilit - pevný roztok gehlenitu a akermanitu 

        merwinit - 3CaO.MgO.2SiO2 

        belit -  - 2CaO.SiO2 

        wollastonit -  - CaO.SiO2 

  

Při pomalém ochlazování přechází zásadité strusky do krystalického stavu a 

hrozí zde nebezpečí silikátového rozpadu strusky, což je ve své podstatě modifikační 

přeměna β  - C2S na γ  - C2S, která je provázena zvětšením objemu konečného 

produktu cca o 10% a snížením objemové hmotnosti. 

U kyselých tavenin při jejich chlazení poměrně rychle narůstá jejich viskozita, 

takže zde nejsou tak vhodné podmínky pro vznik krystalické struktury. 

 U strusek může dojít dále k železnatému a manganatému rozpadu. Železnatý 

rozpad způsobuje FeS obsažený ve strusce. Ve vlhkém prostředí dochází k oxidaci 

Fe2+ na Fe3+ za současného vzniku síranu železnatého i železitého. Objem produktů 

reakce se zvětšuje cca o 40 %. Manganatý rozpad - mechanismus je obdobný jako u 

železnatého, ale způsobuje ho MnS. I zde dochází ke zvětšení objemu vzniklého 

produktu – Mn(OH)2, což může mít za následek rozpad strusky. 

 Nebezpečí rozpadu granulovaných strusek spočívá v tom, že procesy 

vedoucí k jejich rozpadu jsou velice pomalé. Negativním faktorem při využíváni 

strusek je jejich rekrystalizace. Vzniká gehlenit, akermanit a další fáze. To má za 
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následek zhoršování fyzikálně - mechanických vlastností produktů z nich vyrobených.

Vysokopecní granulovaná struska je pro výrobu směsných cementů běžně 

používána od roku 1945.  

Stejně jako u portlandských cementů i u struskopotrlandských cementů se 

vzrůstajícím měrným povrchem těchto cementů dochází k nárůstu jejich pevností. V 

závislosti na druhu a složení strusky se tento nárůst projevuje buď v počátečním 

období tvrdnutí cementu nebo dochází k nárůstu až dlouhodobých pevností. 

 

3.2.3 Chemické složení vysokopecních strusek  

Chemické složení vysokopecních strusek je patrné z níže uvedených tabulek, 

které charakterizují průměrné složení za 10 let. Složení strusek získáno z laboratoří 

NH Ostrava. 

Tabulka č. 4: Chemické složení struska z NH Ostrava  

Struska NH Ostrava  

Složka Obsah [% hmotn.] 

CaO 4,44 

SiO2  rozp. 5,15 

SiO2  nerozp. 52,79 

Al2O3 14,66 

Fe2O3 4,32 

MnO 0,12 

SO4
2- 1,22 

Cl- 0,07 

 

 



Markéta Luňáková : Odpad jako druhotná surovin 

2009 Stránka 18 
 

Tabulka č.5 : Chemické složení struska z TŽ  Třinec 

    Ocelářská struska TŽ T ŘINEC 

Složka  Obsah [% hmotn.] 

Fe 17,5 

MnO 3,8 

SiO2 14,4 

CaO 41,9 

MgO 8,0 

Al2O3 3,9 

P2O5 1,3 

FeO 10,9 

C 0,8 

S 0,2 

TiO2 0,4 

Cr2O3 0,4 

Fe2O3 12,9 
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Tabulka č.6 : Chemické složení Vysokopecní granulované strusky TŽ 

TŘINEC 

Vysokopecní granulovaná struska TŽ T ŘINEC 

Složka Obsah [% hmotn.] 

MnO 0,55 

SiO2 30,11 

CaO 37,01 

MgO 6,30 

Al2O3 5,68 

Fe2O3 1,04 

K2O 0,58 

Na2O 0,38 

SO3 1,71 
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Tabulka č.7 : Chemické složení teplárenské strusky TŽ TŘEBOVICE 

Teplárenská struska TŽ TŘEBOVICE 

Složka Obsah [% hmotn.] 

MnO 0,2 

SiO2 56,2 

CaO 4,3 

MgO 3,3 

Al2O3 21,4 

P2O5 0,2 

FeO 0,6 

C 2,1 

S 0,5 

Ztráta žíháním + 0,28 

TiO2 0,9 

Cr2O3  0,1 

Fe2O3 5,8 

K2O 2,6 

Na2O 0,2 
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Tabulka č.8 : Chemické složení směsné strusky KOTOUČ A.S. 

Směsná struska Kotou č, a.s. 

Složka Obsah [% hmotn.] 

SiO2 37,9 

Al2O3 5,8 

CaO 40,0 

MgO 11,9 

MnO 0,6 

Scelk. 0,7 
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3.3 Strusky v katalogu odpad ů 

Jak již bylo uvedeno, strusky vznikají tepelnými procesy a na toto reaguje 

obdobně katalog odpadů č. 381/2001 Sb. V katalogu odpadů je zařazena většina 

procesů, kde vznikají tyto strusky. Níže je uvedený výběr odpadů, kde je struska již 

v názvu odpadu. 

 

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach 

 

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli 

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky 

10 02 02 Nezpracovaná struska 

 

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku 

10 03 30 Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neobsahující 

nebezpečné látky 

 

10 03 odpady z pyrometalurgie hliníku  

 

10 03 04* strusky z prvního tavení  

10 03 05 odpadní oxid hlinitý  

10 03 08* solné strusky z druhého tavení 

 

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku 

10 05 01 Strusky 
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10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi 

10 06 01 Strusky 

 

10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platina 

10 07 01 Strusky 

 

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů 

10 08 04 Úlet a prach 

10 08 09 Jiné strusky 

 

10 09 Odpady ze slévání železných odlitků 

10 09 03 Pecní struska 

 

10 10 Odpad ze slévání odlitků neželezných kovů 

10 10 03 Pecní struska 
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3.3.1 Solná struska pro modelové pokusy - složení  

Z katalogu odpadů byla pro tuto diplomovou práci vybrána solná struska , o 

jejiž úpravě je prozatím  málo známo a kde je možné využít i solné části, které je 

naopak z hlediska ukládání na skládky velikým problémem. Vzhledem k tomu, že 

solidifikace je proces, který je též omezený tzv. solností, tj. obsahem solí a 

následným zráním solidifikátu nebo stabilizátu, je nutné najít způsob, jak všechny 

využitelné složky tohoto odpadu lze ekonomicky využít a zpracovat. 

Solná struska pro modelové pokusy úpravy a navržení technologie měla 

následující složení: viz tabulka č.9 

Tabulka č.9 : Chemické složení solné strusky PRO MODELOVÉ POKUSY 

Struska PRO MODELOVÉ POKUSY 

Složka Obsah [% hmotn.] 

CaO Cca 5,00 

SiO2  rozp. 5,0 

Al2O3 19,0 

Fe2O3 7,0 

Na + 38 - 50 

Cl- 30  
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3.3.2 Solná struska použitá jako vzorek pro návrh t echnologie 

úpravy 

Solná struska pro modelové pokusy a její složení, jak uvádí tabulka č. 9, je 

zařazena  katalog odpadů pod kódem 10 03 08 a dále v detailech zobrazena na 

obrázcích č.2 – č.6. Na obrázcích je vidět, že struska má skelný povrch, v jemných 

frakcích, že je obsažena většina solí, které mohou být i v velkých kusech, avšak 

v nižších hmotnostním poměru. 

 

Obrázek č.2: Detail strusky před tříděním 
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Obrázek č.3: Detail odtříděné strusky s typickou strukturou a skelným povrchem 

 

Obrázek č.4: Odtříděné velké kusy strusky s obsahem konglomerátů solí 
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Obrázek č.5: jemná frakce strusky s vysokým podílem solí ( cca >60 % ) 
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Obrázek č.6 : Vyseparovaný magnetický odpad Fe ze strusky 
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4 Postupy úpravy v laboratorním měřítku  

 

Solná struska, jak je uvedeno na obrázcích č.2 až č.6 byla pro laboratorní 

potupy upravena tak, aby bylo možné zjisti základní para,metry úpravy pro návrh 

strojů a zařízení pro strojně technologické schéma úpravy. Proto byl ze vstupní 

suroviny – strusky, připravený reprezentativní 50 kg vzorek.  

 

Vzorek byl po té podrcený na laboratorním čelisťovém drtiči  v uzavřeném 

cyklu s kruhovým třídičem tak, aby veškerá zrn strusky byla menší než 10 mm. 

Z tohoto vzorku byl připravený poté vzorek V1 hrubý, 5-10mm a vzorek jemný J1 0-

5 mm. Hrubý vzorek V1byl testován na obsah solí společně s jemným vzorkem J1 a 

bylo zjištěno následující rozložení solí, které uvádá tabulka č. 10 

 

Tabulka č.10 : Rozdělení solí ve frakcích V1 a J1 solné strusky PRO MODELOVÉ 

POKUSY 

Obsah solí 
 
 Obsah solí Hmotností zlomek frakce 
Frakce V1 12,85 % 25,5 % 
Frakce J1 87,15 % 74,5 % 

 

 Pro modelové pokusy rozplavování byla vybrána frakce J1 vzhledem 

k vysokému podílu solí, protože pokud bude rozplavena tato frakce, tak vzhledem 

k hmotnostnímu zlomku této frakce bude možné předpokládat dostatečné 

rozplavení i hrubé frakce V1. 

 

4.1 Rozplavování v laboratorním m ěřítku 

 

Rozplavování frakce V1 v laboratorním měřítku bylo provedeno v

 laboratorním rozplavovači (pro doplnění, ten rozplavovač je vlastně flotátor vyvinutý 

v Rudných dolech Příbram určený pro laboratorní flotaci rud) : Viz Obrázek č.7 
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Rozplavení je základním procesem pro dostatečné uvolnění solí tak, aby 

výsledné pevné frakce již nebyly kontaminovány solemi a mohly být jednoduše na 

plšných sítech opláchnuty vodou a tak zbaveny zbytkových obsahu solí. Je 

potřebné stavit poměr mezi pevnou a kapalnou fází a dále čas rozplavování.  

Postup rozplavování byl odvozený z technických údajů průmyslových 

rozplavovačů, tj. poměr mezi kapalnou a pevnou fází byl stanovený dle technických 

dat dvoumotorové pračky na 1:5, tj. pevná fáze ku kapalné. 

Byla připravena řada stejných vzorků tak, aby mohl být sledován čas 

potřebný k rozplavený a oddělení solí. 

Na obrázku č.7 je znázorněný přístroj pro provedení laboratorních testů 

rozplavování včetně  zdroje tlakového vzduchu.    

 

                                

Obrázek č.7 : Rozplavovač DAVY S – základní kompozice stroje 

 

 

Propeler 

Motor s frekvenčním 
měničem pro změnu 
otáček 

Lopatky propeleru 
s možností výměny a 
změny výšky 
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Obrázek č.8 : Rozplavovač DAVY S – pohled na propeler 

 

 Obrázek č.9 : Rozplavovač DAVY S – pohled na rozplavovací komoru 

 

Obrázek č.10 : Rozplavovač DAVY S – pohled na prostor rozplavování 

včetně odběrného místa vzorků 

 

 

Prostor pro 
rozplavování včetně  
kádě pro rozplavování 

Prostor pro 
rozplavování včetně  
kádě pro 
rozplavování 
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Obrázek č.11 : Rozplavovač DAVY S – pohled na 2 stroje po proběhlé 

zkoušce rozplavování 

 

Obrázek č.12 : Zdroj tlakového vzduchu  

 

Do prostoru rozplavovače , obsah 1 l, byla dána suspenze vody a strusky v poměru

5:1 a sledován čas na stopkách. Po té byla struska vyjmuta na síto a stanovený 

zbytkový obsah soli. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.11 

 

      

                                          

Odkládací část pro 
odběr vozků 

Zdroj tlakového 
vzduchu pro 
intenzivní 
rozplavování 
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Tabulka č.11: Výsledky obsahu zbytkových solí ve strusce v závislosti na době 

rozplavování.  

 

Pokus č. 
Doba rozplavování / 

minut 
Zbytkový obsah solí 

1 10 45 

2 15 42 

3 20 35 

4 25 30 

5 30 20 

6 45 15 

7 60 5 

8 75 4 

9 90 4 

10 105 2 

11 120 2 

 

Analýza výsledků : Z tabulky č. 11 je vidět, že optimální doba rozplavování 

jak z  technologického tak i ekonomického hlediska, tj. minimální či optimální 

spotřeba elektrické energie je při 60 minutách rozplavování. Toto políčko je 

v tabulce č. 11 podbarveno a je tudíž analyticky vyhodnoceno jako optimální. 

Tudíž první parametr pro návrh technologie je T rozpl = 60 minut. 
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4.2 Úprava kalového podílu 

Při rozplavování však vzniká velká spousta kalů, které je nutné před dalším 

uzlem, tj. odparkou minimalizovat. K tomuto účelu slouží hydrocyklon. Hydrocyklon 

je zobrazený včetně popisu na obrázcích č. 13 – č. 15. Pomocí hydrocyklonu dále

byla zjišťována hodnota střední velikosti částic v cyklonu pro odstranění kalových 

částic před vstupem slaného roztoku na odparku.  

Hydrocyklon NW 86 mm byl použitý v sestavách,mkdy se měnil počet 

valcové části hydrocyklonu od 1 s do 3 ks. Dále byla sledována změna tlaku od  0,1 

do 0,2 MPa v tangenciální části. Třetí parametr  byl poměr vstupní a výstupní 

trysky. 

První pokusy ukázaly, že je vhodný minimální počet válcových částí 1 - 3. 

Vyšší počet je nefektivní a dále opotřebení značné a ekonomicky náročné. 

Při pokusu, kdy byl hydrocyklon sestavený ze dvou válcových částí, se 

sledoval tlak v tangensiální části hydrocykonu. Při tlaku 0,1 MPa byl produkt slivové 

části, která by byla vedena na odparku ještě kontaminován částicemi strusky, čímž 

bylo nutné tlak postupně zvyšovat. Ani tlak 0,2MPa nepřinesl požadovanou čistotu  

slivové části hydrocyklonu. Bylo tedy nutné zvýšit tlak na 0,25 MPa. Při tomto tlaku 

bylo zjištěné, že ve slivové části, tj. solné části, byla zrnka strusky již pod 0,007 mm. 

Tato hodnota byla tudíž dalším parametrem pro návrh technologie. Tj. Návrh typu 

čerpadla, jeho tlaku a průtoku. 

Poslední nutné zjištění je poměr mezi D výtok / D přetok  a hustotou 

výtokové části hydrocyklonu. Výsledky modelových pokusů uvádí tabulka č. 12 a 

č.13. 
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Obrázek č.13: Schéma a částí hydrocyklonu I 

 

        

Obrázek č.14: Schéma a částí hydrocyklonu II 

 

 

 

Tangenciální část 
cyklonu  

Válcová část  cyklonu  

Výtoková část 
hydrocyklonu  

Výtokový vlnovec pro plynulou 
změnu průměru výtoku  

Výtoková tryska 
cyklonu  
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Obrázek č.15: Schéma vlnovce pro plynulou regulaci trysky 

 

Tabulka č.12: Závislosti poměr výstupní = výtokové a přetokové trysky a hustoty 

výtoku pro 1 ks válcové části 

Pokus č. válcová část 1 ks 

Tlak 0,25 MPa 

D výtok / D přetok Hustota výtoku 

1 8 / 25 1950 g/l 

2 8 / 20 1850 g/l  

3 8 / 15 1450 g/l  

4 8 / 10 1390 g/l  

5 10 / 25 1760 g/l  

6 10 / 20 1310 g/l  

7 15 / 15 1250 g/l  

8 18 / 25 1310 g/l  

9 18 / 20 1260 g/l  

10 20 / 25 1280 g/l  

11 25 / 25 1050 g/l  

Analýza výsledků : Z tabulky č. 11 je vidět, že optimální poměr D výtok / D 

přetok je 8 / 25  nebo 8 / 15 . Toto políčko je v tabulce č. 11 podbarveno a je tudíž 

Výtokový vlnovec pro 
plynulou změnu  - 
detail průměru výtoku  
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analyticky vyhodnoceno jako optimální. Tudíž třetí a konečný parametr pro návrh 

technologie je D výtok / D přetok = 8 / 25  nebo 8 / 15  

Tabulka č.13: Závislosti poměr výstupní = výtokové a přetokové trysky a hustoty 

výtoku pro 2 ks válcové části 

Pokus č. válcová část 2 ks 

Tlak 0,25 MPa 

D výtok / D přetok Hustota výtoku 

1 8 / 25 1990 g/l 

2 8 / 20 1880 g/l  

3 8 / 15 1520 g/l  

4 8 / 10 1410 g/l  

5 10 / 25 1840 g/l  

6 10 / 20 1400 g/l  

7 15 / 15 1310 g/l  

8 18 / 25 1380 g/l  

9 18 / 20 1310 g/l  

10 20 / 25 1302 g/l  

11 25 / 25 1080 g/l  

 

Tabulka č.14: Závislosti poměr výstupní = výtokové a přetokové trysky a hustoty 

výtoku pro 3 ks válcové části 

 

Pokus č. válcová část 3 ks D výtok / D přetok Hustota výtoku 

1 8 / 25 1990 g/l 

2 8 / 20 1910 g/l  

3 8 / 15 1550 g/l  
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4 8 / 10 1350 g/l  

5 10 / 25 1860 g/l  

6 10 / 20 1410 g/l  

7 15 / 15 1280 g/l  

8 18 / 25 1380 g/l  

9 18 / 20 1390 g/l  

10 20 / 25 1310 g/l  

11 25 / 25 1095 g/l  

 

Analýza výsledků : Z tabulky č. 13 je vidět, že optimální poměr D výtok / D 

přetok je 8 / 25  nebo 8 / 20 . Toto políčko je v tabulce č. 13 podbarveno a je tudíž 

analyticky vyhodnoceno jako optimální. Tudíž třetí a konečný parametr pro návrh 

technologie je D výtok / D přetok = 8 / 25  nebo 8 / 15-20  

V této části je získáno potřebné množství minerálních zrn a pevných částí do 

výtoku a malý objem částic, které jdou poté do odparky. Válcové části je poté 

optimum  2– 3 ks. 
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4.3 Normativní odkazy na laboratorní postupy 

Laboratorní postupy, které byly užity při pokusech jsou následující: 

 

Stanovení hustoty pyknometrem 

Stanovení objemové hustoty pyknometrem 

Stanovení sítové analýzy dle ČSN ISO 8868 

Stanovení obsahu solí gravimetrickou metodou 

Stanovení hustoty suspenze vážkovou metodou 
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5 Navržená úprava a technologie zpracování 

Základní parametry pro navržení technologie byly získány z laboratorních pokusů a 
jsou následující : 
 
Doba rozplavení :60 minut 
Tlak pro hydrocyklon 0,25 MPa 
Počet válcových části 2- 3 ks 
Poměr D výtok / D přetok = 8 / 25  nebo 8 / 15-20  
 
 
Na základě těchto parametrů byly počítány základní strojní celky , jejich kvantitativně 
kvalitativní schémata a schémata pro rozvod vody. 
 

5.1 Princip technologie 

Princip technologie uvolnění solí spočívá na rozplavení v počátku technologie 

v prvních uzlech technologie tak, aby nedošlo k dispergaci, pěnění, tvorbě stabilní 

pěny. Doba rozplavení musí být minimálně 60 minut, ne však delší, aby ekonomická 

stránka tento proces nezastavila. Základní blokové schéma je uvedeno na obrázku 

č.15 

Obrázek č.16 : Blokové schéma technologie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis technologie vychází z dostupných strojů a zařízení, z ověřených 

postupů a technologií provozovaných a navržených v období 1994-2005. 

Kalového podíly na 
sedimentaci 

Třídění a sprchování 

Intenzivní rozplavení 

Štěrkový polotovar 

Jemný štěrkový polotovar 

Úprava v hydrocyklonech Slivová část na 
odparku 

Sůl 

Kaly po odvodnění 
bez solí 

Voda po regeneraci 
z odparky  
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5.2 Popis technologie 

 

Materiál je dopraven  před ochranný rošt přes násypku ( pozice R 1.1.) na 

vibrační podavač ( pozice R 1.2.). 

Materiál na roště bude splachován do technologie  proudem vody, čímž dojde 

k jeho narušení.  Z vibračního podavače bude materiál dopraven na roštnicový 

hrubotřídič, pozice R 1.3 kde dojde k oddělení frakce nad 120 mm. Nadsítná frakce 

se skluzem dopraví do kontejneru ( Pozice R 1.6 ), podle obsahu solí se určí její 

následující technologické zpracování. Podsítná frakce hrubotřídiče bude skluzem ( 

pozice R 1.4 ) dopravena do bubnové pračky s vestavbou ( pozice R 1.5 ) - typ BP 

1000 . V bubnové pračce bude materiál rozplavován, působením kombinace změny 

otáček ( obvodové rychlosti ) a vyplachovací vody bude regulován výkon a zejména 

doba zdržení v tomto zařízení. Vzhledem k tomu, že intenzita otáčení nebude 

značná,  nebude docházet k tzv. velké dispergaci přítomných jílů z horizontu 

skladování těžené strusky.  

 Na výstupu z bubnové pračky jsou umístěna 2  soustředná kruhová síta , 

která budou výměnná. Dle potřeby bude možné pružně měnit  okatost  sít a tak i 

výstup z technologie, tj. materiál +63 mm, který z konstrukčního hlediska 

následujícího zařízení není možné upravovat.. Na kruhových sítech dojde 

k odstranění frakce +63 mm za spolupůsobení tlakové vody z cyklónových sprch nad 

materiálem. Materiál + 63 mm bude odváděný pasovým dopravníkem (pozice R1.11) 

do kontejneru ( pozice R 1.12 ). Dle výsledků obsahu solí bude rozhodnuto o jeho 

dalším technologickém zpracování. 

Suspenze rozplaveného jemného podílu, jemného a hrubého materiálu 

postupuje skluzem  ( pozice R1.8) do dvoumotorové pračky RP 800*5600mm.  

Materiál je přiváděný do spodní části vany rotorové pračky doprostřed mezi rotory 

z výšky cca 60cm. Prací a rozplavovací voda je přivedena cca 1 m nad přívodem 

materiálu. Tato voda smáčí materiál a vzniklá směs materiálu s vodou je přiváděná 

do oblasti tzv. pracích lopatek pračky. Zde probíhá intenzivní rozplavování a 

uvolňování nerozplavitelných materiálů. Materiál je posouván směrem k výpadu 
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z tohoto zařízení   a přehazován lopatkami. V poslední části dvoumotorové pračky, 

tzv. šnekové části,  dochází k dopírání a sprchování další čistou vodou. Také dochází 

v této části k částečnému odvodňování materiálu. Materiál vypadává výsypem ve dně 

vany. 

 Znečištěná voda se samospádem vrací do dolní rozplavovací části a přes 

nerezovou sítovou vestavbu přepadává do sběrné nádoby. Sítová přepážka 

z nerezového síta může být nahrazena polyuretanovým sítem a je postavena šikmo 

proti hladině vody v pračce. Tento efekt zajišťuje tzv. samočištění této plochy vodou. 

Zde se zachycují zrna od 2 mm a výše. Vzhledem k možnosti nastavení sklonu 

tohoto zařízení je možné regulovat dle typu zpracovávané suroviny technologické 

parametry zařízení. 

Rozplavený materiál, pokud nebude obsahovat značné procento tekoucí 

frakce, bude dopravován do následující technologie pasovým dopravníkem (Pozice R 

1.14). Pokud ovšem bude v tomto materiálu mnoho kalové tekoucí frakce bude nutné 

zařadit pod výpad rotorové pračky  odvodňovací třídič, obdoba pozice č. R1.23,  

s okatostí síta 5 mm tak, aby pasový dopravník byl schopen tuto surovinu přepravit 

do následujícího technologického uzlu a materiál netekl zpět po pasovém 

dopravníku. Tento odvodňovací třídič není součástí technologického schématu. ( TP 

1.1.-1.2.) 

Rozplavená směs písku a jílů je dopravena do skluzu ( Pozice R 1.15), ze 

kterého je vedena do vibračního třídiče jednoplošného,   opatřeného tlakovou vodu 

na oplachování materiálu( Pozice R1.16). Třídící síto je opatřeno opět 

polyuretanovým povlakem. Na vibračním třídiči je odstraněna frakce 8-63 mm, která 

je vedena skluzem na pasový dopravník ( pozice R 1.19) a dále  do kontejneru ( 

Pozice R 1.20). 

 Podsítná frakce je dopravena opět přes skluz do dalšího vibračního třídiče, 

kde dojde k odstranění frakce 3-8mm za přítomnosti tlakové vody. (Pozice R1.17  a 

R1.18 ). Podsítné z tohoto sekundárního třídiče je vedeno skluzem na odvodňovací 

třídič s polyuretanovými štěrbinovými síty ( Pozice R 1.21 a R1.22 ). Za oplachování 

tlakovou vodou obě nadsítné frakce, jak ze sekundárního vibračního třídiče  tak i 

odvodňovacího třídiče, jsou vedeny na pasový dopravník a dále do kontejneru ( 
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pozice R 1.19 a pozice R 1.20 ) 

Podsítné odvodňovacího třídiče je skluzem ( pozice R 1.23 vedeno do jímky ( 

pozice R 1.24) a čerpadlem ( pozice R 1.25)  čerpáno do následující technologie 

úpravy kalových podílů. 

 

Materiál dopravený čerpadlem ze sekce rozplavování ( pozice R 1.10) a 

z pozice odvodňování ( pozice R 1.25) je vedený do labyrintového uklidňovače 

vyloženého 3 mm polyuretanem a sklonem 60 stupňů (pozice R 1.26), ze kterého 

materiál vytéká na kontrolní statické obloukové síto pletené s okatostí 2 mm, kde 

dochází k odstranění falešných zrn, které by mohly ohrozit plynulou činnosti 

hydrocyklonové baterie. Statické obloukové síto je vybaveno tlakovou vodou 

s cyklónovými sprchami pro případ potřeby opláchnutí nadsítných zrn s možností 

smytí nežádoucích nečistot včetně možné přítomnosti solí. 

Nadsítné statického obloukového síta ( pozice R1.27) je  periodicky 

odstraňováno do malého kontejneru po opláchnutí vodou. Dle obsahu solí a výluhu  

je rozhodnuto o jeho dalším přepracování nebo uložení. 

 Podsítné statického obloukového síta je vedené do silonové dvoukapacitní 

kádě před hydrocyklonovou stanicí ( pozice R1.30), opatřené samoregulací výšky 

hladiny pomocí plovákového ventilu. Zde dochází k úpravě hustoty suspenze před 

tříděním v hydrocyklonech na hustotu 200-250 g(s)/l suspenze. Materiál je podáván 

do hydrocyklonové baterie odstředivým čerpadlem  MAPE 100. To vytváří v hlavě 

cyklonové baterie tlak cca 0,2MPa potřebný pro správnou funkci hydrocyklonů NW -

86. Ty jsou nastaveny na následující parametry. Průměr přetokové trysky 24-26 mm, 

průměr výrokové trysky 8-12mm, poměr slivové části D ku výšce spodního okraje 

cyklonu D=1,77. Sliv hydrocyklonů je vedený na úpravu k odstředivce Flottweg a 

písková frakce na úpravu v separátoru do kádě ( pozice R 1.31.) 

Z odstředivky bude odcházet odvodněný materiál na jeho posouzení 

z hlediska obsahu solí a dále repetiční voda pro zásobování vody uzlu rozplavování. 

Pokud se budou zpracovávat spodní partie, pak je nutné užít 2 ks turbínových 

rozplavovačů. Materiál z rotorové pračky do velikosti 63 mm, který však obsahuje 
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pouze 3 mm nerozplavitelné částice je vedený do turbinových rozplavovačů ( Pozice 

R 1.33) . Dopravuje se přes skříňový podavač Š=2000*6000 s objemem 9 m3. 

Regulace je zajištěna vážícím systémem přes frekvenční měnič pohonu pasu. Tímto 

je ošetřeno správné naplnění turbínových rozplavovačů. Rozplavený materiál je pak 

vedený na pozici R 1.15 resp. R 1.22 podle povahy rozplaveného materiálu. Skluz, 

pozice R 1.34 je ukončený odstředivým čerpadlem , které materiál po naředění 

vodou čerpá do pozic R 1.15 resp. R 1.22 dle povahy materiálu. 

Do linky je dále zařazený mlýn, který je vyložený gumou a má možnost mletí, 

roztírání materiálu v případě nutnosti desintegrace konglomerátů. Typ mlýnu GM 

20/20 s mlecí náplní a příkonem 100 kW by se používal vždy po přípravě 

dostatečného množství materiálu. Materiál po mletí by byl dopravený na pozici 

R.1.15. Vstup do mletí byl opět realizoval skříňový podavač Š=2000*6000 s objemem 

9 m3. 

 Velké stavební části , které by nebylo možné upravovat v mlecí jednotce, je 

nutné podrtit na čelisťovém drtiče na zrnitost do 80 mm, které je ještě schopen 

pojmou kulový mlýn GM 20/20. Tento stroj by opět pracoval diskontinuálně, podle 

toho, kolik materiálu by bylo potřeba nadrtit. 

 Princip technologie spočívá v šetrném rozplavení v 1. a 2. stupni, kde se získá 

převážné množství solí, které se oddělí z puklin a poruch v jílech. Sůl neoddělená 

v těchto dvou operacích se získá dočištěním frakce -1 mm na separátoru. 

 Podle obsahu solí  je možné stanovit periodu vypouštění následujících míst a 

jejich přepracování : 

Spodní část dvoumotorové pračky  RP 800/5600mm bude zřejmě obsahovat 

značný podíl solí uvolněné při procesu primárního a sekundárního rozplavování ( 

pozice R 1.9 ) 

Vana jímek ( pozice R 1.25 a R 1.28 ) budou též obsahovat další podíl solí 

Poznámka : Turbinový rozplavovač TR 5 vzhledem k jeho intenzivní činnosti 

bude rozplavovat solné strusky dostatečně. 

Veškeré slané vody, pozice R 1.25 budou svedeny na kontinuálně nebo 

diskontinuálně pracující odparku.  
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Odpařením je získán koncentrát NaCl s příměsemi solí, který bude moci pro 

provedených testech na těžké kovy sloužit jako posypová sůl. 

 

5.3 Kapacita technologie 

 

Kapacita uzlu rozplavování při 100 % možnosti sekundárního rozplavení je 

dána hodnotou minimálně 10t/hod. Odhadovaná kapacita dle zkušeností 

z podobného zařízení je 25t/hod. 

 

5.4 Energetická a surovinová náro čnost 
 

Energetická náročnost této technologie je odvislá na zapojení jednotlivých 

strojů a zařízení v uzlu. Není nutné zapojit současně mlýn, drtič společně s uzlem 

rozplavování 1 a uzlem intenzivního rozplavování 2, kdyby se příkony zbytečně 

sčítaly.  Energetickou náročnost uvádí přiložená tabulka č.15. 

 

Tabulka č.15: Energetická náročnost 

 

Pozice Název / Popis Příkon kW m3 vody/ 
tunu  

R 1 1 Násypka s roštem 0 0,8 
R 1 2 Vibrační podavač VP 1000 2*2,7 0 
R 1 3 Roštnicový hrubotřídič RHT 

1000*2000  
2*5,5 0,15 

R 1 4 Skluz do bubnové  pračky 0 0,1 
R 1 5 Bubnová pračka 

BP 1000 
22 0,5 

R 1 6 Pasový dopravník 1,35m.s-1/650mm 5  
R 1 7 Kontejner 10 m3 0  
R 1 8 Skluz do dvoumotorové pračky 0  
R 1 9 Dvoumotorová pračkaRP 800/5600 2*22 1,5 
R 1 10 Odstředivé čerpadlo MAPE 100 12 0,05 
R 1 11 Pasový dopravník 1,35m.s-1/650mm 5  
R 1 12 Kontejner 10 m3 0  
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R 1 14 Pasový dopravník 1,35m.s-1/650mm 5  
R 1 15 Skluz do vibrační třídič 0  
R 1 16 Vibrační třídič jednoplošný 1000*1500 2*2,7 0,2 
R 1 17 Skluz na sekundární vibrační třídič  0  
R 1 18 Vibrační třídič dvouplošný 1000*1500 2,*2,7 0,2 
R 1 19 Pasový dopravník 1,35m.s-1/650mm 5  
R 1 20 Kontejner 10 m3 0  
R 1 21 Skluz na odvodňovací  vibrační třídič  0  
R 1 22 Vibrační odvodňovací třídič 

1000*1500mm 
2*1,5 0,2 

R 1 23 Skluz do sběrné jímky 0  
R 1 24 Sběrná jímka 2,5 m3 0  
R 1 25 Odstředivé čerpadlo MAPE 100 12 0,05 
R 1 26 Labyrintový uklidňovač 0  
R 1 27 Obloukové statické síto 0 0,1 
R 1 28 Sběrná jímka 3  m3 0  
R 1 29 Odstředivé čerpadlo MAPE 100 12 0,05 
R 1 30 Hydrocyklonová baterie NW 86/8-

10/24/12 
0  

R 1 31 Sběrná regulační nádrž  0  
R 1 32 Skříňový podavač SP 2000/6000 2,2  
R 1 33 Turbínový rozplavovač TR5 / 2 ks 2*40 1,5 
R 1 34 Skluz do sběrné jímky s čerpadlem 

MAPE 100 
0  

R 1 35 Skříňový podavač SP 2000/6000 2,2  
R 1 36 Kulový mlýn GM20/20 100 1,5 
R 1 37 Sběrná jímka 3  m3 0  
R 1 38 Odstředivé čerpadlo MAPE 100 12 0,02 
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5.5 Náročnost na obsluhu a údržbu za řízení 
 

 Obsluhu v jedné směně tvoří 3 pracovníci obsluhy strojů a zařízení, tzv.

úpraváři a jeden pracovník strojní a jeden pracovník elektroúdržby. Strojní a 

elektroúdržba může být řešena externě z pracovníků , kteří budou z domovské 

společnosti. 

5.6 Reference o jejím užití v praxi. 
 

 Tato technologie v celém rozsahu nikdy nebyla užita. Celek bubnové pračky 

spojené v sérii s dvoumotorovou pračkou je úspěšně provozován na jílovitých 

partiích úpravy českých granátů na úpravně v Podsedicích. Třídění a odvodnění 

tohoto materiálu je taktéž k vidění a je provozováno ve zmíněné úpravně. Další 

obdobné zařízení je provozováno v Albánii. Viz obr. č.16 a č. 17 technologie

odstranění rtuti z písku z bývalé . 

Obrázek č.17: Strojní uspořádání rozplavovacího uzlu 

 

 

Obrázek č.18 Strojní uspořádání podávacího pasového dopravníku do 
rozplavovacíého uzlu bubnové pračky 
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5.7 Technologická schémata 
 

Technologická schémata jsou sestavena na základě výsledků pokusů 

s rozplavováním  a stanovení základních technologických charakteristik.  
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5.7.1 Technologická schémata Strojn ě technologická část A : Rozplavovací uzel pro solno - št ěrkovitý 

typ strusky   

 

Strojn ě technologická část A : Rozplavovací uzel pro solno - št ěrkovitý typ 
strusky   

Pozice R1.1 

Pozice R1.2 

Pozice R1.3 

Pozice R1.4 

Pozice R1.5 

Pozice R1.6 

Pozice R1.7 

Pozice R1.8 

Pozice R1.9 

Pozice R1.10 

Pozice R1.11 

Pozice R1.12 

Pozice R1.14 
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5.7.2 Technologická schémata Strojn ě technologická část A : Rozplavovací uzel pro solno - št ěrkovitý 

typ strusky   – část TP A – Tok materiálu  

 

 

Pozice R1.1 

Pozice R1.2 

Pozice R1.3 

Pozice R1.4 

Pozice R1.5 

Pozice R1.6 

Pozice R1.7 

Pozice R1.8 

Pozice R1.9 

Pozice R1.10 

Pozice R1.11 

Pozice R1.12 

Pozice R1.14 

Strojn ě technologická část A : Rozplavovací uzel pro solno - št ěrkovitý typ 
strusky   – část TP A – Tok materiálu 
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5.7.3 Technologická schémata Strojn ě technologická část A : Rozplavovací uzel pro solno - št ěrkovitý 

typ strusky  - část TP B – Rozvod tlakové vody 0,2MPa )  

 

Strojn ě technologická část A : Rozplavovací uzel pro solno - št ěrkovitý typ 
strusky  - část TP B – Rozvod tlakové vody 0,2MPa ) 

Pozice R1.1 

Pozice R1.2 

Pozice R1.3 

Pozice R1.4 

Pozice R1.5 

Pozice R1.6 

Pozice R1.7 

Pozice R1.8 

Pozice R1.9 

Pozice R1.10 

Pozice R1.11 

Pozice R1.12 

Pozice R1.14 

Tlaková voda 
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5.7.4 Technologická schémata Strojn ě technologická část B: Úprava rozplaveného materiálu 0-63 mm  

před vstupem na separátor na odd ělení kovových část  ferromagnatických  

 

 

Pozice R1.14 

Pozice R1.15 

Pozice R1.16 

Pozice R1.17 

Pozice R1.18 

Pozice R1.19 

Pozice R1.20 

Pozice R1.22 

Pozice R1.23 

Pozice R1.21 

Pozice R1.24 

Pozice R1.25 

Strojn ě technologická část B: Úprava rozplaveného materiálu 0-63 mm  
před vstupem na separátor na odd ělení kovových část  ferromagnatických 
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5.7.5 Technologická schémata Úprava rozplaveného ma teriálu 0-63 mm  p řed vstupem na separátor na 

oddělení kovových částí  ferromagnetických – Tok materiálu 

 

Pozice R1.14 

Pozice R1.15 

Pozice R1.16 

Pozice R1.17 

Pozice R1.18 

Pozice R1.19 

Pozice R1.20 

Pozice R1.22 

Pozice R1.23 

Pozice R1.21 

Pozice R1.24 

Strojn ě technologická část B: Úprava rozplaveného materiálu 0-63 mm  p řed 
vstupem na separátor na odd ělení kovových částí  ferromagnetických – Tok 
materiálu 

Pozice R1.25 
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5.7.6 Technologická schémata část B: Úprava rozplaveného materiálu 0-63 mm  p řed vstupem na 

separátor na odd ělení kovových částí  ferromagnetických -– Rozvod tlakové vody  

 

Pozice R1.14 

Pozice R1.15 

Pozice R1.16 

Pozice R1.17 

Pozice R1.18 

Pozice R1.19 

Pozice R1.20 

Pozice R1.22 

Pozice R1.23 

Pozice R1.21 

Pozice R1.24 

Pozice R1.25 

Tlaková voda 
P=0,2MPa 

Strojn ě technologická část B: Úprava rozplaveného materiálu 0-
63 mm  p řed vstupem na separátor na odd ělení kovových částí  
ferromagnetických -– Rozvod tlakové vody 
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5.7.7 Technologická schémata část C: Úprava rozplaveného kalového materiálu 0-1(2 )  mm  p řed 

vstupem na odparku 

 

Pozice R1.26 
Pozice R1.30 

Pozice R1.27 

Pozice R1.28 Pozice R1.29 

Pozice R1.31 

Strojn ě technologická část C: Úprava rozplaveného kalového materiálu 0-
1(2)  mm  p řed vstupem na odparku 

Přívod materiálu z čerpadel pozice 
1.10 a R1.25 
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5.7.8 Technologická schémata část C: Úprava rozplaveného kalového materiálu 0-1(2 )  mm  p řed 

vstupem na odparku – Tok materiálu 

 

Pozice R1.26 
Pozice R1.30 

Pozice R1.27 

Pozice R1.28 Pozice R1.29 

Pozice R1.31 

Strojn ě technologická část C: Úprava rozplaveného kalového materiálu 0-
1(2)  mm  p řed vstupem na odparku – Tok materiálu 

Přívod materiálu z čerpadel pozice 
1.10 a R1.25 
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5.7.9 Technologická schémata část C: Úprava rozplaveného kalového materiálu 0-1(2 )  mm  p řed 

vstupem na odparku – Rozvod tlakové vody s kalovým materiálem   

 

Pozice R1.26 
Pozice R1.30 

Pozice R1.27 

Pozice R1.28 Pozice R1.29 

Pozice R1.31 

Strojn ě technologická část C: Úprava rozplaveného kalového materiálu 0-
1(2)  mm  p řed vstupem na odparku – Rozvod tlakové vody s kalov ým 
materiálem  

Přívod materiálu z čerpadel pozice 
1.10 a R1.25 

Tlaková voda 
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5.7.10 Technologická schémata část D: Úprava částečně  rozplaveného materiálu s malým procentem 

nerozplavitelných částic -– v četně toku materiálu a tlakové vody  

 

Vstup materiálu s malým procentem 
nerozplavitelných částic strusky  

Úprava přes pozice R 1-1 až R1-12 s tím 
že nerozplavené části pokračují do tohoto 
procesu 

Vstup částečně 
desintegrovanýc
h kousků strusky 

Strojn ě technologická část D: Úprava částečně  rozplaveného materiálu 
s malým procentem nerozplavitelných částic -– v četně toku materiálu a 
tlakové vody 

Pozice R1.32 

Pozice R1.34 

Vstup na pozici R 1.15, resp. R 1.22 

Tlaková voda 

Pozice R1.33 
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5.7.11 Technologická schémata část E: Úprava nerozplavitelných částí ( pevných agregát ů ) a konglomerát ů 

jílů včetně pevných částí včetně rozvodu tlakové vody a toku materiálu  

 

Strojn ě technologická část E: Úprava nerozplavitelných částí ( pevných agregát ů ) 
a konglomerát ů jílů včetně pevných částí včetně rozvodu tlakové vody a toku 
materiálu 

Pozice R1.35 

Pozice R1.36 

Pozice R1.38 

Pozice R1.37 

Tlaková voda 
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6 Závěr 

 

Odpadní materiály nejsou jen pouhou náhradou za suroviny primární, ale 

stávají se rovnocennými surovinami, které mohou být přínosné z ekonomického i z 

technologického hlediska.  Ve světě jsou při výrobě cementu, suchých směsí nebo 

kameniva do betonu nejčastěji využívány strusky.  

Poloprovozovní a laboratorní pokusy se solnou struskou prokázaly, že lze 

z této solné strusky získat: kamenivo odpovídající ČSN EN 13 242 pro stavební 

účely a dále směs solí s převahou NaCl, obsah těžkých kovů v normě pro 

posypovou sůl. 

Z tohoto jednoduchého závěru lze najít obecné pravidlo:  

 

Finanční zdroje poskytnuté na výzkum a vývoj nových technologií na 

zpracování odpadů, zejména strusek, jsou zároveň zdroje na ochranu životního 

prostředí a jejího bohatství. 

K tomuto dále uvádím faktickou otázku závěrem. Je solidifikace tak 

bezpečná, aby měla přednost před využíváním odpadů. 

Odstranění odpadů solných strusek solidifikací je pouze odstraněním 

odpadu kategorie nebezpečný, u kterého nelze zaručit změnu vlastností za časový 

horizont, vzhledem k tomu, že nemáme dlouhodobější prokazatelné studie o tomto 

stavu. Bolkové schéma solidifikace je uvedeno níže. 
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9 Příloha - solidifikace:  

 

Princip  procesu úpravy  odpadů  jejich  solidifikací / stabilizací  na  daném    

solidifikačním  a  stabilizačním  zařízení  je  založen  na  reakci  složek  odpadu  s  

oxidem  vápenatým  za  případného  přídavku  odpovídajícího  množství  vody  a  

vhodného  aditiva  a  v  navazující  reakci  vzniklého  reakčního  produktu  se  

vzdušným  oxidem  uhličitým  (proces  karbonatace,  tj. „zrání“  solidifikátu / 

stabilizátu).  Výsledný  produkt  solidifikační  a  stabilizační  úpravy,  solidifikát  či  

stabilizát,  se  vyznačuje  dobrými  fyzikálními  vlastnostmi  (suchý drobivý  

materiál),  vysokým  stupněm  imobilizace  většiny  problémových  složek  odpadu  

(těžké a toxické kovy,  některé anionty,  ropné látky a do značné míry  i  PAU  a 

PCB),  odolností  vůči  vyluhování  vodou  a  vynikající  dlouhodobou  časovou  

stabilitou  (např.  vzorky  několika  typů  stabilizátů,  připravených  a  průběžně  

sledovaných  v  laboratořích  společnosti  ALP  s.r.o.  od  roku  1994,  vykazují  

zcela  neměnnou  stabilitu  z  hlediska  vyluhování  vodou). Toto je zcela malá 

releventnost pro stabilizaci v dlouhodobém časovém měřítku. 

        Daný  princip  úpravy  odpadů,  který  lze  označit  termínem  

„vysokoteplotní  vápenná  stabilizace“,  patří  ve  smyslu  přílohy  č. 11  vyhlášky  

MŽP  č.  383 / 2001 Sb.  mezi  technologie  úpravy  odpadů   uvedené  pod  kódem   

D 9  -  Fyzikálně – chemická  úprava.     
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10 Blokové schéma Solidifikační  jednotka 

 

Blokové schéma je uvedeno níže. 

 

 

 

Vstupní 

odpad 

Solidifikační  

jednotka 

Alkálie / 

CaO 
Stabilizát 

 

 

 

 

 

 

 


