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ABSTRAKT 
 
 

V teoretické části diplomové práce se zaměřujeme na požadavky Evropské unie na 
ekologickou stránku průmyslové výroby, na možnosti snižování prašných emisí, a také na 
používaná technologická zařízení. 
 Experimentální část práce je rozdělena na popisnou a hodnocení výsledků 
z jednorázových měření emisí a složení emisí provedených v letech 2007, 2008 a 2009. 
Hodnotily se jen výsledky tuhých znečišťujících látek a těžkých kovů, na ty by měla nově 
aplikovaná metoda tkaninového filtru mít největší vliv. 
 Metoda tkaninových filtrů zavedená jako sekundární čištění aglomeračních spalin po 
elektrickém odlučování, zvýšila účinnost zachycování tuhých znečišťujících látek o více jak 
98 %. Přepokládalo se, že podobný vliv bude tato metoda mít i na snížení emisí těžkých kovů, 
které jsou převážně obsaženy v tuhých znečišťujících látkách. 
 Tento předpoklad nebyl potvrzen , protože emise težkých kovů jsou měřeny jen 
jednou ročně, proto i na velmi kvalitních filtrech je podle uvedených dat z měření dosahováno 
horších výsledků, než je celoroční průměr. 
 
Klíčová slova:  aglomerace, tkaninový filtr, emisní limit, metody číštění aglomeračních spalin 



ABSTRACT 
 
 
 In the theoretical part this work, we focus on the requirements of the European Union 
on the environmental side, industrial production, the possibility of reducing polluting 
emissions, and also used technologic equipment. 
 The experimental part is divided into descriptive and evaluation of results of single 
measurements of emissions and composition of emissions made in 2007, 2008 and 2009. 
Evaluate the results of a solid pollutants and heavy metals, they should at the new  fabric filter 
method applied to have the greatest impact. 
 Method a fabric filter introduced for secondary treatment of sinter flue gas after the 
electrical separation, increase the efficiency capture of dust on more than 98%. Foreseen that 
a similar effect, will have this method   reduce emissions of heavy metals, which are mostly 
found in particulate pollutants. 
 This assumption was not confirmed because of heavy metal emissions are measured 
only once a year, so even the very kvalitníchh filters is achieved worse results than the annual 
average. 
 
Keywords:  agglomeration, fabric filter, emmision limit, methods of sintering waste gasses 

cleaning 
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1 

ÚVOD 
 

Problémy životního prostředí se v posledních letech staly jednou z nejzávažnějších 
otázek lidstva, také patří k předním úvahám o další rozvoji společnosti.K těmto úvahám 
patří i způsoby snižování přízemních koncentrací škodlivin a omezovaní jejich emisí 
z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší. V teoretická část diplomové práce se zaměřuje 
na požadavky Evropské unie na ekologickou stránku průmyslové výroby, na možnosti 
snižování prašných emisí, a také na používaná technologická zařízení. 

Experimentální část diplomové práce je zaměřena na popis aglomeračního závodu 
ve vybraném podniku.  Věnuje se zde také popisu technologie prachového odlučování 
pomocí tkaninových filtrů a vyhodnocení získaných hodnot, které jsou touto technologií 
dosahovány. 
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1 AGLOMERACE  
Aglomerace, anebo spékání železných rud, je zahřívání prachové aglomerační 

směsi (rudná část, palivo, přísady) na takovou teplotu, že dojde k natavení povrchu 
jednotlivých zrn vsázky a vzniklá tavenina vytvoří mezi zrny kapalinové můstky, které po 
ztuhnutí zajistí vznik pevného pórovitého materiálu - aglomerátu. Celkově je možno 
aglomeraci rozdělit na tzv. studený úsek zahrnující výklopníky surovin, drcení, mletí 
třídění, skládky a homogenizaci surovin. Teplý úsek zahrnuje skladování a dávkování 
surovin, jejich míchání a předpeletizaci, vlastní spékácí pás s příslušenstvím, drcení, třídění 
a chlazení vyrobeného aglomerátu. Patří sem i odsávací soustava s čištěním spalin a 
odprašování přesypů. 

Obr.č. 1 Schéma aglomeračního závodu se zobrazením emisních bodů [9] 
 

Studený úsek znečišťuje životní prostředí většinou jen tuhými prachovými 
emisemi, které mají lokální charakter a spíše představují zdroj zhoršení pracovního 
prostředí než  významný zdroj znečišťování atmosféry. 

Teplý úsek aglomerace je hlavním zdrojem znečišťování životního prostředí při 
výrobě surového železa a je příčinou, že aglomerace je považována za největšího 
znečišťovatele v rámci celého hutnictví  (bez energetiky). Spékání rud je pyrometalurgický 
proces založený na hoření prachového koksu obsaženého ve vsázce. Vzniklé spaliny mění 
své chemické složení podle průběhu chemických reakcí ve vsázce, strhávají drobné 
částečky vsázky a jsou odsávány přes odprašovací zařízení do komína. Množství tuhých 
znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší závisí kromě technologických faktorů hlavně  
na způsobu a účinností odlučovacího zařízení. Staré, mechanické odlučovače prachu - 
multicyklony, které se v minulosti používaly nebyly  schopny vyčistit spaliny z počáteční 
hodnoty znečištění 1 až 3 g.m-3 pod hodnotu 300 mg.m-3 spalin. V současnosti používané 
elektrostatické odlučovače prachu většinou bez problémů plnily emisní limit, který byl pro 
tuhé znečišťující látky 100 mg.m-3. Stejný limit platí i pro plyny na výstupu z 
elektrostatických odlučovačů chlazení aglomerátu a odprašování přesypů. Od 1.1.2010 
platí emisní limit 50 mg.m-3, který klasické elektrostatické odlučovače prachu dosahují jen 
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s velkými potížemi. Moderní aglomerační provozy se opatřují speciálními tkaninovými 
filtry, které čistí aglomerační spaliny na hodnoty pod 20 mg.m-3.[9] 

Obr.č. 2 Spékací pás [9] 

Kromě tuhých znečišťujících látek je velmi důležité i chemické složení 
vypouštěných spalin. Když nepovažujeme za nečistotu CO2, i když je to tzv. skleníkový 
plyn, má největší význam obsah CO ve spalinách. Z technologického principu procesu 
spékání vyplývá, že asi 20 % uhlíku koksu hoří na CO, zbytek na CO2. Podíl CO v 
aglomeračních spalinách není tedy možné snižovat tak jako u energetických zařízení, proto 
by i emisní limity měly být různé. Určitou možností snižování obsahu CO ve spalinách je 
jejich recirkulace. Současný emisní limit pro obsah CO v aglomeračních spalinách je  6000 
mg.m-3 .Další škodlivou látkou produkovanou při spékání je SO2.  Síra je do procesu 
spékání vnášena hlavně palivem (koksem), v menší míře ostatními složkami vsázky. V 
průběhu spékání se síra oxiduje až z 90% a přechází do spalin. Současný emisní limit je 
400 mg SO2 na  m3 spalin. Oxidační charakter spékání je příčinou vzniku další plynné 
škodliviny - NOx. Emisní limit pro obsah NOx  ve spalinách je 400 mg.m-3. Každá 
aglomerace muí být vybavena kontinuálním měřením těchto škodlivin. Kromě uvedených 
škodlivých látek obsahují aglomerační spaliny celou řadu  často velmi nebezpečných látek, 
množství kterých se pravidelně sledují, jednorázovým měřením. Například emisní limit pro 
sloučeniny rtuti je 1 mg.m-3, skupina těžkých kovů (Sn, Cr+3, Mn, Cu, Pb, V, Zn) 5 mg.m-3, 
z organických látek jsou to PCB je emisní limit 0,2 TEQ.m-3 a PAH celkem je emisní limit 
0,2 mg.m-3. Množství těchto škodlivin emitovaných do atmosféry závisí hlavně na obsahu 
odpadních, recyklovaných materiálů (vysokopecní a ocelárenské kaly, zaolejované okuje 
apod.) v aglomerační vsázce. Plnění předpokládaného zpřísnění emisních limitů bude pro 
české aglomerační provozy  za současných technických a technologických podmínek 
velkým problémem. 

Tuhé odpady vznikající při výrobě aglomerátu nejsou ekologickým problémem. Asi 
20 až 40 % vyrobeného aglomerátu má zrnitost pod 6,3 mm a není vhodný pro vysokou 
pec. Tento tzv. vratný aglomerát se po třídění plně vrací do aglomerační vsázky. Taktéž 
materiál zachycený v odlučovačích prachu ze spalin a z chlazení aglomerátu se plně 



                                                                                                                       

 4 

recykluje. Naopak, do aglomerační vsázky se přidává značné množství různých odpadů z 
hutnických i jiných technologií ve formě odprašků, kalů nebo strusky. Odpadní vody 
nepředstavují na aglomeraci zvláštní problém, protože se používá suchých způsobů 
odprašování. Voda z hydrosmyvů, případně z chlazení vratného aglomerátu  se po usazení 
nerozpustných látek znovu používá. Prach z posledních sekcí elektrostatických odlučovačů 
a odprašky z látkových filtrů jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad a nemohou být 
recyklovíny přes aglomeraci. [9] 
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2 POŽADAVKY EVROPSKÉ UNIE NA EKOLOGICKOU 
STRÁNKU VÝROBY 

Významně snížit znečištění ovzduší, zlepšit čistotu vod a omezit nekontrolovatelné 
skládkování odpadů se podařilo již během devadesátých let. V širokém záběru se zde 
uplatnila strategie kontroly a řízení, která přinutila znečišťovatele investovat do 
nákladných opatření na ochranu životního prostředí. Velké zlepšení se týkalo především 
koncových technologií, za účelem zachycení anebo úpravy produkovaného znečištění. 
Dnes je již známo, že koncové technologie jsou značně kontraproduktivní. Ve většině 
případů pouze převádějí znečištění z jedné složky do druhé, kde představují dlouhodobé 
ohrožení a navíc potřebují další materiál a energii.  

Pro tyto důvody je strategie kontroly a řízení koncových technologií postupně 
vytlačována strategií prevence. Tímto pojmem rozumíme strategii ochrany ŽP, která 
předchází vzniku znečištění u zdroje. Jedná se o efektivnější využívání vstupů, což 
zlepšuje efektivnost výroby a dochází ke snižování negativního působení na životní 
prostředí.  Nyní se snažíme najít optimální rovnováhu mezi oběma základními strategiemi 
proto, aby koncová řešení se stala pouze doplňkem preventivních opatření, integrovaných 
do samotných procesů. Je důležité podotknout, že strategie  kontroly a řízení byla vyvinuta 
státní správou, zatímco strategie prevence  začala být používána průmyslem jako reakce na 
ekonomickou náročnost koncových technologií. Využívání těchto postupů se postupně 
promítlo do právních systémů řady členských států EU jako je např. Nizozemí,  Švédsko, 
Irsko. Tyto trendy jsou zahrnuty ve Směrnici Rady  96/61/EC z 24. 9. 1996 o integrované 
prevenci a omezování znečištění, zkráceně označované „IPPC“ z anglického „Integrated 
Pollution Prevention and Control“. Účelem směrnice je dosáhnout integrované prevence a 
omezení vznikajícího znečištění u vybraných činností, což povede k vysoké úrovni 
ochrany životního prostředí jako celku. [10] 

Pro realizaci je opravdu nutné sledovat nejen produkované znečištění, ale 
identifikovat i příčiny jeho vzniku a v maximální možné míře předcházet vzniku znečištění 
přímo ve výrobní technologii. Všechny odpadní toky jsou vlastně vstupními materiály a 
surovinami, které se ve výrobním procesu nepodařilo přeměnit na žádaný výrobek. Pro 
předcházení vzniku znečištění je proto důležité řízení materiálových a energetických toků   
ve výrobě a to již jejich volbou před vstupem do výroby. Jak je vidět můžeme dnes již 
zaznamenat významný posun od zaměření na výstupy k zaměření na vstupy a efektivnost 
jejich využívání. Tato skutečnost vyvíjí potřebu podrobné analýzy výrobních procesů. 
Integrovaná ochrana životního prostředí tak představuje posun od složek ŽP k výrobním 
činnostem. Podle výrobních činností je rozdělena i působnost IPPC. Vývoj inovací 
v průmyslu určuje nové standardy, které se stávají závaznými. Lze říci, že sám průmysl 
posunuje pomyslnou laťku integrované ochrany životního prostředí jako celku.  

Pod integrovanou prevencí a omezování znečištění se skrývají zcela nová pravidla 
pro povolování výrobních činností velkých průmyslových a zemědělských provozů, pro 
vymezení požadavků na úroveň provozovaných zařízení. V neposlední řadě se jedná o 
novou organizaci státní správy v oblasti životního prostředí. Text směrnice je doplněn 
čtyřmi přílohami s konkrétními požadavky: 

 kategorie zařízení, která budou podléhat povolovacímu řízení; 
 přehled stávajících směrnic, podle nichž budou zatím stanovovány emisní limity; 
 přehled hlavních znečišťujících látek, které je nutné v povolovacím řízení sledovat; 
 přehled hledisek, která je nutno uplatňovat při stanovení nejlepších dostupných 

technik. 
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Nová zařízení v EU potřebují tzv. integrované povolení již od září r. 1998, u 
zařízení existujících došlo k přezkoumání činnosti podle požadavků směrnice, na jehož 
základě bude nebo nebude vydáno integrované povolení po r. 2007. Žádosti o povolení 
budou zpřístupněny veřejnosti stejně jako výsledky monitorování emisí ze zařízení. 
Povolovací proces bude vycházet z přísnějších kritérií založených na principech trvale 
udržitelného rozvoje. Emisní limity, technické ukazatele a parametry zařízení jsou 
odvozeny z parametrů nejlepších dostupných technik - „BAT“ (Best Available 
Techniques). BAT je zkratka „Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných 
technikách při výrobě oceli a železa“, který vydala Evropská komise v červenci 1999 a 
novelizovala v březnu 2000. Tento materiál vznikl jako výsledek výměny informací mezi 
členskými státy EU z monitorování vývoje jednotlivých technik. [10] 

Termín „nejlepší dostupné techniky“ se definuje jako „nejúčinnější a 
nejpokrokovější stav vývoje činností a jejich způsobu provozu, které v zásadě naznačují 
praktickou vhodnost dané techniky k zajištění základu pro hodnoty emisních limitů 
určených k prevenci a tam, kde to není v praxi uskutečnitelné, pak celkově snížit emise a 
dopad na životní prostředí jako celek“. 

 
Jednotlivé pojmy uvedeného termínu je potřeba chápat následovně: 
 
 „nejlepší“ znamená nejefektivnější při dosažení celkové vysoké úrovně ochrany 

životního prostředí jako celku; 
 „dostupné“ techniky jsou ty, které jsou vyvinuty v měřítku, které umožňuje 

uplatnění v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky reálných 
podmínek při zohlednění nákladů a výhod, zda se technicky používají nebo 
vyrábějí v dotyčném členském státě nebo ne, jak dalece přiměřeně jsou dosažitelné 
pro provozovatele; 

 „techniky“ zahrnují jak používané technologie, tak způsoby kterými se zařízení 
vyprojektuje postaví, udržuje, provozuje a odstaví z provozu. 

Je však třeba zdůraznit, že tento dokument nenavrhuje hodnoty emisních limitů. 
Stanovení přiměřených podmínek pro povolení musí zohlednit místní, pro dané místo 
specifické faktory, jako jsou technické charakteristiky dotyčného zařízení, jeho 
geografické umístění a místní podmínky životního prostředí. V případě stávajících zařízení 
je při jejich modernizaci třeba vzít v úvahu rovněž ekonomickou a technickou 
realizovatelnost. Dokonce i samotný cíl zajištění vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí jako celku je často kompromisem při posouzení různého typu dopadů na životní 
prostředí a taková posouzení jsou často ovlivňována místními opatřeními. 

Podnik, který hodlá posuzovat stav své techniky s nejlepšími dostupnými 
technikami, musí popsat materiálové a energetické toky: 
1. Specifikovat zdroje emisí, typy znečišťujících látek, vstupy a výstupy: 
 
 vstupy a výstupy materiálu, při běžném průběhu reakcí, 
 energetickou náročnost reakcí 
 emise do ovzduší 
 emise do vody 
 tuhé odpady 
 odchylky od standardních situací, spojené se změnami znečištění (úniky, havárie) 
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2. stanovit základní operace, jejichž princip je rozhodující pro posuzování techniky:  

Proto je nutné znát: 
 technologické kroky, jejich principy a s nimi spojené materiálové toky, 
 procesy omezující primární reakce 
 procesy, které by mohly primárním procesům předcházet    a tím ovlivnit jejich 

rozsah a vstupy/výstupy 
 

3.   určit výrobní parametry na vstupu-výstupu pro zatížení výrobního prostředí; 

4.  posoudit běžně dostupné a vyvíjené techniky z hlediska vstupu a výstupu, posoudit      
spotřebu energií; 

5.  stanovit všechny operace, které je nutno provést při stavbě a provozování zařízení a pro 
zneškodnění zařízení   po ukončení jeho životnosti; 

6.  stanovit investiční a jiné náklady na realizaci a provoz techniky. 
 

Na základě všech získaných údajů posoudit, zda technika je v souladu s definicí BAT,  tj. 
nejlepší a dostupná. [10] 

Základním předmětem IPPC je integrované povolení a povolovací řízení, směřující 
k vydání a periodickému obnovování povolení. Stát musí zajistit, aby podniky 
vykonávající činnosti, které spadají do účinnosti IPPC již nemusely žádat o jednotlivá dílčí 
povolení, ale aby povolení získaly na jednom místě na základě jedné žádosti. IPPC klade 
důraz na zapojení veřejnosti jak do procesu výměny informací, tak do procesu vydávání 
integrovaného povolení. 

IPPC ukládá Evropské komisi povinnost organizovat výměnu informací o BAT, 
monitoring a sledování jejich vývoje. Účelem systému výměny informací je přenos 
informací na několika úrovních. Mezi veřejnou a soukromou sférou na úrovni EU i na 
vnitřní úrovni jednotlivých států. Ale také uvnitř veřejné  a soukromé sféry jak na národní 
tak na celoevropské úrovni. Evropská komise pro tento účel vytváří referenční dokumenty  
tzv. BREF, které obsahují přehled nejlepších dostupných technik pro dané odvětví. 
Referenční dokumenty jsou výsledkem výměny informací o BAT mezi členskými (i 
kandidátskými) státy Evropské unie a dotčenými odvětvími průmyslu.  

Do současné doby bylo Evropskou komisí schváleno 7 dokumentů BREF z různých oblastí 
průmyslové i zemědělské činnosti. Další 4 dokumenty byly dokončeny ale zatím nebyly 
schváleny. I když aplikací BREF se podstatně usnadňuje odvození BAT pro stanovení 
podmínek integrovaného povolení, existují potenciální postupy pro případ, že dokumenty 
BREF nejsou zatím zpracovány. [10] 
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3 PODROBNÉ INFORMACE O EMISÍCH DO OVZDUŠÍ 
PŘI VÝROBĚ AGLOMERÁTU 

Aglomerace neboli spékání železných rud je zahřívání prachové aglomerační směsi 
(rudná část, palivo, přísady) na takovou teplotu, že dojde k natavení povrchu jednotlivých 
zrn vsázky a vzniklá tavenina vytvoří mezi zrny kapalinové můstky, které po ztuhnutí 
zajistí vznik pevného pórovitého materiálu - aglomerátu. [4] 

Emise hmotných částic (TZL = tuhé znečišťující látky) z manipulace, drcení, 
třídění a přepravy aglomerační vsázky a produktu (aglomerátu). 

Jakmile se manipuluje se surovinami a aglomerátem, drtí se, třídí nebo se 
přepravují, dochází k emisím hmotných částic. Emise hmotných částic z manipulace, 
drcení, prosévání a přepravy se mohou  snížit prostřednictvím  náležitého odlučování,  
jímáním a zachycováním. 

3.1 Emise odpadních plynů z aglomeračního pásu 
Obrázek č.3 ukazuje obsah CO2, CO, O2, a H2O v odpadním plynu podél 

aglomeračního pásu. Tyto parametry také interferují s rozličnými rovnovážnými reakcemi. 
Jsou rovněž k dispozici charakteristické křivky teploty a obsahu Pb, SO2, NOx, PCDD/F a  
nejspíš také existují i pro další znečišťující látky. Dnes se mohou  některé parametry jako 
CO, CO2, H2O, O2, NOx a SO2 vypočítat pomocí vhodných modelů. 

 
Obr.č. 3 Emisní profil  CO2, CO, O2 a H2O [4] 

3.2 Prach 
Kvantitativní analýza rozdělení velikosti zrn prachu z aglomeračního pásu před 

odloučením  vykazuje dvě maxima; jedno pro  hrubý prach (s velikostí zrn okolo 100 μm) 
a druhé pro jemný prach (0,1-1 μm) (obr.č.4). Tyto charakteristiky dvousložkové směsi 
prachu mohou být vysvětleny existencí dvou procesů tvorby prachu. 
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Obr.č. 4 Rozdělení prachu podle velikosti a hmotnosti u aglomeračních pásů [10] 

Hrubý prach se tvoří na začátku pásu a pochází z aglomerační vsázky a nižší vrstvy, 
zatímco se jemný prach  tvoří ve spékací zóně po úplném odpaření vody ze směsi. Složení 
hrubého prachu souvisí s aglomerační vsázkou a  lze ho s vysokou účinností oddělit v 
elektrostatických odlučovačích. Jemný prach však obsahuje chloridy alkálií a také chloridy 
olova, které se tvoří během vlastního spékacího procesu. 

Alkalické chloridy způsobují vysoký specifický odpor prachu (1012-1013 /cm) - 
viz obr. č.5 - a tak vytvářejí na elektrodách izolační vrstvy, což vede k vážným problémům 
při odstraňování prachu, a snižují účinnost odlučovačů. Jemný prach je důvodem, proč 
elektrostatické odlučovače nemohou běžně dosáhnout koncentrace emitovaného prachu 
nižší než 100 až 150 mg/m3. 

 
Obr.č. 5 Odpor prachu oxidu železitého a alkalických chloridů a síranů [10] 
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Chloridy Pb se chovají podobně, což je důvodem relativně vysokých emisí Pb 
z aglomeračních pásů. Emitovaný jemný prach přispívá k imisím prachu do okolního 
prostředí. [10] 

3.3 Těžké kovy (TK) 

3.3.1 Olovo 

Během spékacího procesu reaguje Pb na PbO-PbCl2, PbCl2 pravděpodobně také na 
PbCl4. Tyto sloučeniny olova jsou poměrně těkavé a vstupují do plynné fáze.Jejich 
vlastnosti (prchavost, žádný další nárůst velikosti jejich krystalů, velmi jemné krystaly 
PbCl2)  vedou k poměrně vysoké koncentraci v surovém odpadním plynu.Účinnost 
odloučení elektrostatického odlučovače není pro velmi jemné částice příliš vysoká. 

Při tvorbě chloridů olova není nejdůležitějším faktorem koncentrace olova 
v aglomerační vsázce, ale koncentrace v ní obsažených chloridů. Mnohé z aglomeračních 
závodů v Evropě se provozují s uzavřenými cykly filtrace prachu. To znamená, že veškerý 
odloučený prach z filtru elektrostatického odlučovače se recykluje na pásu. V porovnání k 
částečně otevřeným cyklům prachové filtrace (prach z posledního pole elektrostatického 
filtru, který obsahuje hlavně chloridy alkálií a kovů, se ukládá na skládku) mají závody s 
uzavřenými cykly vyšší emise chloridů alkálií a kovů. [10] 

3.3.2 Rtuť 

Rtuť vstupuje přímo  během spékacího procesu do plynné fáze. Množství emisí 
závisí na obsahu rtuti v  aglomerační vsázce, ale běžně jsou velmi nízké. V případě Fe 
rudy, která obsahuje značné množství Hg jsou pak emise výrazné. 

3.3.3 Zinek 

Zinek je součástí aglomerační vsázky. Při vysokých  teplotách působících v zóně 
zážehu, kalcinace a oxidace se zinek odpařuje, ale následně reaguje za tvorby železitanu 
zinečnatého, který buď v aglomerátu zůstává, nebo se může s vysokou účinností odloučit v 
elektrostatických odlučovačích. 

3.4 Oxidy síry (SOx) 
Oxidy síry (hlavně SO2) v odpadním plynu pocházejí ze spalování sirných 

sloučenin obsažených v aglomerační vsázce. Tyto sloučeniny síry se zavádějí do procesu 
především prostřednictvím koksového mouru. Příspěvek síry z železné rudy je běžně asi 
10x menší. Emisní profil podél aglomeračního pásu však vykazuje značné rozdíly v 
koncentracích SO2 u jednotlivých výduchů (viz obr. č.6). 

Na začátku pásu je obsah SO2 velmi nízký. Emise prudce vzrůstají pouze tehdy, je-
li dosaženo vyšších teplot ve spodních vrstvách aglomeračního lože. Nejvyšší koncentrace 
nastávají na konci pásu, ještě před začátkem ochlazování aglomerátu. Takový emisní profil 
však může nabízet možnost, pokud je to zapotřebí, upravit pouze určitý podíl (část úseku) 
odpadního plynu. Uvedené nízké emise SO2 se dosahují při použití surovin s nízkým 
obsahem síry a minimalizací spotřeby paliva. [10] 
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Obr.č. 6  Emisní profil SO2 a NOx v odpadním plynu a teplotní křivka [10] 
 

Velikosti zrna koksového prachu výrazně ovlivňuje emise SO2. Použití hrubšího 
koksového prachu, 5 až 6 mm, místo běžné normální velikosti pod 3 mm může výrazně 
snížit emise SO2. Vedle přísunu síry surovinami, ovlivňují emitované množství SO2 další 
faktory. Jedním z nich je vazba, kterou je síra v aglomerátu vázana. To závisí na bazicitě 
aglomerační vsázky. Při alkalitách, poměru CaO /SiO2, až 1, více než 90 % síry vytěká.  
Toto procentuelní množství klesá při bazicitě nad l,5.  

3.5 Oxidy dusíku (NOx) 
Teploty čela žhnutí v aglomeračním loži jsou příčinou tvorby NOx. Tyto NOx se 

mohou tvořit třemi způsoby: spalováním organických nitrosloučenin v aglomerační vsázce 
(„palivové NOx“); při reakci složek rozkladu s molekulárním dusíkem (N2) ve spalovacím 
prostoru („okamžité NOx“); a při reakci molekulárního kyslíku (O2) s molekulárním 
dusíkem (N2) ve spalovacím vzduchu („tepelné NOx“). Když se stanoví koncentrace NOx v 
jednotlivých větrovodech, lze vidět, že emise NOx nejsou rovnoměrně rozděleny podél 
aglomeračního pásu, ale při porovnání s SO2 nejsou rozdíly tak výrazné (viz obr. č.6). 

3.6 Uhlovodíky 
Emise uhlovodíků obsahují hlavně produkty, které se tvoří při pyrolýze a 

nedokonalém spalování materiálů s obsahem uhlíku. Recyklované zbytky, jakými jsou 
např. válcovenské okuje z procesů válcování (obsahující až 10 % oleje),  jsou hlavními 
zdroji emisí uhlovodíků  z aglomeračních pásů. [10] 

Většina evropských integrovaných hutních podniků zavedla vnitřní oborové normy 
pro obsah oleje ve zbytkových odpadech recyklovaných na aglomeračním pásu (některé < 
0,1 %, jiné < 0,5 % a další < 1 %), aby se předešlo provozním problémům s 
elektrostatickými odlučovači (inkrustace, abraze, doutnající oheň) a také aby se 
minimalizovaly emise. Emise uhlovodíků jsou výsledkem odpařování ještě předtím než 
oxidační/žhnoucí zóna dosáhne do nižších vrstev aglomeračního lože. Tyto emise obsahují 
metan, alifatické sloučeniny, fenoly, olefiny a aromáty. 
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3.6.1 Polychlorované dibenzo-dioxiny a furany (PCDD/F) 

PCDD/F vznikají za vysokých teplot ve  spalovacích procesech, jako jsou 
nebezpečné spalovny odpadu, spalovny komunálního odpadu a biopaliv, kotle a 
aglomerační závody. [6] 

Základní chemická kostra od dioxinů po furany je stejná pro všechny variace těchto 
izomerů. Dvě benzenová jádra jsou držena pohromadě jedním atomem kyslíku (furany), 
nebo dvěma atomy kyslíku (dioxiny). [3]  

Pro emise PCDD/F neexistuje žádné vyčerpávající vysvětlení (množství a rozdělení 
homologů a kongenerů, mechanismus tvorby, atd.). V důsledku Toho se očekává, že v 
blízké budoucností, budou zpřísněny kontroly dodržování emisních limitů. [5] 

 
Obr.č. 7 Profil skupin typických homologů surového odpadního plynu [11] 

 
 Za  významná se považují následující pozorování: 

 pokud jde o PCDD/F, dosahují elektrostatické odlučovače při primárním odprášení  
aglomeračních zařízení pouze nízké míry účinnosti. To je zdokumentováno na 
základě skutečnosti, že nejsou detekovány změny v profilech PCDD/F 

 rozdělení homologů PCDD/F a kongenerů (profil PCDD/F) je podobné tzv. 
teplotnímu profilu PCDD/F o vyšším procentuálním zastoupení tetra/penta-CDF, a 
pokud se porovnává s PCDF i nezřetelným profilům PCDD s výraznějším 
rozptylem homologů 

 odpadní plyn aglomeračních závodů zkoumaný v současné době vykazuje pouze 
minimální rozptyl hmotnostních koncentrací skupin homologů PCDD/F 

 2,3,4,7,8,-penta CDF představují největší podíl na ekvivalentech toxicity[11] 

3.6.2 Polychlorované bifenyly (PCB) 

PCB mohou být přítomny již v surovinách. Existuje možnost, že PCB by mohly být 
rozrušeny ve spalovací zóně,  ale je třeba si uvědomit, že proces spalování není takové 
intenzity, jako např. ve spalovnách odpadu a je stejně nepravděpodobné, že veškeré PCB v 
provozním vzduchu budou rozrušeny ve spalovacím prostoru. Kromě toho PCB jsou 
relativně prchavé a mohou vytěkat ze vsázky při jejím zahřívání s plynnými produkty 
spalování před spalovací zónou. 
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3.6.3 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 

Jak  již bylo uvedeno, jsou reakce v aglomeračním loži velmi složité. Spalovací 
proces není homogenním postupem, je  neúplný, což  vede k tvorbě významného množství 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Ale podobně jako PCB, jsou údaje o 
emisích PAH  dostupné pouze u několika aglomeračních závodů . Emisní faktory v 
rozmezí 105 - 840 mg  EPA 16 /t aglomerátu indikují významné emise PAH. [10] 

3.6.4 Další organohalogenové sloučeniny 

Přítomnost PCDD/F a PCB se může považovat za indikátor tvorby 
organohalogenových sloučenin, jakými jsou chlorbenzeny, chlorfenoly, chlornaftaleny atd. 
Proto lze očekávat, že tyto sloučeniny se tedy musí vyskytovat v odpadním plynu 
aglomeračních závodů. [11] 

 
Obr.č. 8 Profil PCDD/F a teplotní profil odpadního plynu [11] 

3.7 Emise hmotných částic (TZL) z chlazení aglomerátu 
Jak již bylo uvedeno, na konci spékacího roštu spadá produkt spékání z roštu a  

následně se drtí, třídí a chladí. Tyto operace jsou zdrojem původu emisí prachu, který 
obsahuje všechny prvky vlastního aglomerátu. Když se vzduch používaný k chlazení vrací 
do procesu, aby se využilo výrazného tepla, prach z vytříděného a ochlazeného aglomerátu 
se do procesu vrací rovněž. Jestliže se vzduch do procesu nevrací, redukují se emise 
hmotných částic obvykle pomocí elektrostatických odlučovačů. 

Velmi často se odpadní plyn z chladičů zpracovává společně s odpadním plynem 
odsávaným z prostoru zóny výstupu do ovzduší. Zachycený prach se může recyklovat v 
procesu aglomerace. 

Snižování prachu odpadního plynu z chlazení aglomerátu a zóny vypouštění se 
velmi často opomíjí, ačkoliv jsou emise prachu  značně vysoké (40-450 g/t aglomerátu) a  
dosahují přibližně stejného rozmezí jako prašné emise z aglomeračního pásu.Složení 
prachu se však liší od prachu emitovaného z aglomeračního pásu (u hmotných částic 
nejsou prakticky žádné, nebo jen velmi nízké emise chloridů alkálií a organických 
mikropolutantů). [10] 



                                                                                                                       

 14 

4 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DANÝCH   
AGLOMERAČNÍCH ZÁVODECH 

 
Tato část  diplomové práce s ohledem na ochranu životního prostředí a úsporu 

energie v aglomeračních závodech probírá jak techniky zabudované (integrované) do 
procesu (IP), tak techniky konečných úprav (koncového čištění – EP).  

V těch případech, kde byly k dispozici příslušné údaje se uvádí popis techniky, 
monitorování emisí, dosažená výše hlavních emisí, její použitelnost, přenosy zachycených 
látek (odprašků) z prostředí do prostředí, referenční závody, kde je daná technika použita, 
provozní údaje, ekonomika a motivace pro zavedení dané techniky v jiných aglomeračních 
závaodech. [11] 

Techniky integrované do procesu  
Jsou známy následující techniky, které jsou  využívány jako integrované do 

procesu: 
 Proces optimalizace při minimalizaci emisí PCDD/F 
 Recyklace odpadů s obsahem Fe v aglomeračních závodech  
 Snížení obsahu těkavých uhlovodíků v aglomerační vsázce 
 Snížení obsahu síry v aglomerační vsázce 
 Rekuperace tepla ze spékání a chlazení aglomerátu 
 Spékání horní vrstvy 
 Recirkulace odpadního plynu po úsecích 
 Recirkulace odpadního plynu např. aglomerace s optimalizací  emisí 

Techniky koncového čištění  
Pro použití v aglomeračních závodech jsou známy následující techniky koncových 

úprav:  
 
 Elektrostatické odlučovače 
 Systém tkaninových filtrů (např. MEROS) 
 Cyklony 
 Čištění mokrou vypírkou (např. AIRFINE) 
 Odsiřování 
 Regenerační aktivovaný uhlík (RAC) 
 Selektivní katalytická redukce (SCR) 

4.1 Techniky integrované do procesu 

4.1.1 Proces optimalizace při minimalizaci emisí PCDD/F 

Rozsáhlý výzkum o tvorbě polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů 
(PCDD/F) v aglomeračním procesu ukázal, že PCDD/F se tvoří uvnitř samotného 
aglomeračního lože, pravděpodobně právě před žhnoucím čelem, když horké plyny 
prostupují ložem. Ukázalo se také, že trhliny v šíření žhnoucího čela,  tj.  nerovnoměrné 
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pochody mají za následek vyšší emise PCDD/F. Řešením  bylo, provozovat aglomerační 
proces co nejkonsistentnějším způsobem především s ohledem na rychlost pásu, složení 
lože (zejména rovnoměrné promísení vratných materiálů, minimalizace vstupu chloridů), 
výšku lože a využití přísad, jako je pálené vápno a regulaci válcovenských okují s obsahem 
oleje při stálé výši pod 1 % a udržování pásu, potrubního vedení a elektrostatického 
odlučovače s co největším omezením přístupu vzduchu během pochodu. To  přineslo 
výhody, pokud jde o zdokonalení  provozního výkonu (např.  produktivita,  kvalita  
aglomerátu). 

Úrovně hlavních emisí u 41 vzorků ze 4 míst Velké Británie bylo dosaženo 
průměrně 1,0 ng I-TEQ/Nm3. Typické rozmezí je 0,5-1,5 ng I-TEQ/Nm3, ačkoliv většina 
vzorků vykazuje do 1 ng I-TEQ/Nm3. Vzorky byly získány metodou  US EPA 23. Analýza 
PCDD/F byla provedena v asociaci akreditovaných organických laboratoří. Podrobné 
výsledky ukazuje tab. č. 1.  

Jako referenční závody byly použity British Steel Scunthorpe, British Steel 
Teeside, British Steel Port Talbot, British Steel Llanwern. [11] 

 
Tab. č. 1  Emise PCDD/F z 5 aglomeračních závodů po zavedení systému optimalizace 

 
British Steel 

Teeside (Redcar) 
British Steel 
Scunthorpe 

British Steel 
Port Talbot 

British Steel Llanwern 

   B pás C pás 
datum 
vzorku 

PCDD/F 
* 

Datum 
vzorku 

PCDD/F 
* 

datum 
vzorku 

PCDD/F 
* 

datum 
vzorku 

PCDD/F 
* 

datum 
vzorku 

PCDD/F 
* 

8.3.95 1,0 20.2.95 0,6 24.2.95 1,6 9.4.97 1,6 11.4.95 1,0 
9.3.95 1,7 20.2.95 0,7 24.2.95 0,9 10.4.97 1,3 11.4.95 0,4 
26.4.95 0,7 20.0.95 1,0 24.2.95 0,6 11.4.97 1,1 12.4.95 0,6 
26.4.95 0,9 6.7.95 1,1 19.4.95 1,0 11.4.97 1,0 12.4.95 0,5 
27.4.95 0,9 6.7.95 1,4 19.4.95 0,7   9.6.95 1,4 
27.4.95 1,2 6.7.95 1,1 20.4.95 1,0     

17.12.96 1,0 6.7.95 0,9 20.4.95 1,2     
17.12.95 1,0 17.5.96 1,5       
20.7.98 0,6 17.5.96 1,3       
21.7.98 0,6 18.5.96 1,3       
21.7.98 1,5 30.6.97 1,5       

  4.8.98 1,2       
  4.8.98 0,3       
  4.8.98 0,8       
          

Rozmezí: 0,6-1,7 Rozmezí : 0,3-1,5 Rozmezí: 0,6-1,6 Rozmezí: 1,0-1,6 Rozmezí: 0,4-1,4 
Střed: 1,0 (n 
=11)** 

Střed :1,1 
(n=11)** 

Střed : 1,0 (n 
=7)** 

Střed:1,25 
(n=4)** 

Střed : 0,8 
(n=5)** 

*   : koncentrace  PCDD/F jsou udány v ng I-TEQ/Nm3                      ** : n = počet měření  
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4.1.2 Recyklace materiálů s obsahem Fe v aglomeračním závodě 

Integrovaný hutní podnik produkuje vedlejší produkty, tvořené hlavně železnými 
okujemi z válcoven a širokou paletou prachů a kalů ze zařízení na úpravu odpadního 
plynu. Pokud tyto prachy, kaly a  okuje mají dosti vysoký obsah železa nebo uhlíku (běžně 
 50 %), mohou se využít jako suroviny v aglomeračním závodě. Materiály s vysokým 
obsahem vápna, jako je ocelárenská struska se mohou také využít jako náhrada místo 
přísady vápna. V současnosti téměř všechny aglomerační závody na světě recyklují prachy, 
kaly a okuje z válcování. Ve většině závodů to činí 10 - 20 % aglomerační vsázky. Jeden 
závod dokonce využívá 100% prachů, kalů, strusek a aditiv. 

Hlavní dosažené  přínosy pro životní prostředí je množství ušetřených surovin. To 
je úměrné množství využitých kalů, prachů a okují z válcoven. Navíc se omezí nebo úplně 
odbourá skládkování těchto vedlejších produktů. Proto má aglomerační závod tak 
významnou funkci v integrovaných provozech výroby železa a oceli. Nevýhodou je, že 
některé vedlejší produkty mají výrazný obsah oleje, který může vést k vyšším emisím 
uhlovodíků a (možná) i PCDD/F. Kromě toho se nežádoucí složky (alkálie, chloridy) 
nejspíš hromadí jako následek recyklace a způsobují zvýšené emise  odpadního plynu. Aby 
bylo možno splnit zadané emisní limity, bylo by potřeba instalovat dokonalejší odlučovací 
zařízení (např. tkaninový filtr nebo dokonalejší moderní techniky elektrostatických 
odlučovačů). Toto opatření by mělo značný vliv na zachycení prachu a na ekonomiku. 

Téměř všechny aglomerační závody na celém světě recyklují kaly, prach a okuje z 
válcoven. Za zmínku stojí  aglomerační závod Warren Consolidated Industries, 
Youngstown Sinter Company, Warren, Ohio USA. Tento podnik v roce 1992 využíval ve 
svém aglomeračním závodě jako zdroj železa pouze železo obsahující prachy, kaly a 
strusky. 

V mnoha případech existují omezené možnosti umístit zbytky a vedlejší produkty 
výroby na skládky. Kromě toho výrazné náklady (poplatky za uložení na skládku, která 
odpovídá  přísným normám) stejně jako právní požadavky jsou nejvýznamnější hnací silou 
pro realizaci opatření pro optimalizaci recyklací. [11] 

4.1.3 Snížení obsahu těkavých uhlovodíků v aglomerační vsázce 

Vstup uhlovodíků se může minimalizovat zejména omezením vstupu oleje a rovněž 
zamezením přístupu antracitu. Olej se do aglomerační vsázky zavádí hlavně přidáváním 
okují z válcoven. Obsah oleje z válcovenských okují může značně kolísat v závislosti na 
jejich původu. Někdy obsah oleje dosahuje až 10 % 

Nízký obsah oleje v recyklovaném prachu a válcovenských okujích se preferuje z 
několika důvodů, jako je prevence před ohněm a zanášení elektrostatického odlučovače 
nebo tkaninového filtru. Vysoký obsah oleje může také vést k vyšším emisím PCDD/F. 
Nižší obsah oleje vede k nižším emisím těkavých organických sloučenin (VOC). Většina 
uhlovodíků z oleje aglomerační směsi vytěká v teplotním rozmezí 100 – 800 °C a  emituje 
z aglomeračního závodu v odpadním plynu.  
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Pro minimalizaci vstupu oleje prostřednictvím  prachu a okujemi existují dva 
postupy : 
 Omezení vstupu oleje vytříděním prachu a okují pouze s nízkým obsahem  

oleje.Využití postupů správného hospodaření ve válcovnách může mít za následek 
podstatné snížení  kontaminace okují olejem. 

 Odolejování okují. Obvykle se mohou využívat dvě metody :  
 Zahřát okuje přibližně na 800 °C, uhlovodíky z oleje vytěkají  a získají se 

"čisté" okuje. Vytěkané uhlovodíky se mohou  spálit. Využívá se v 
ArcelorMittal Ostrava a. s. 

 Extrakcí oleje z válcovenských okují rozpouštědlem 
V EU se obvykle používá pro aglomerační pochod jako paliva koksového prachu. 

Některé závody ale ještě používají směsi koksového prachu a antracitu, což vede k výrazně 
vyšším emisím uhlovodíků. Tomu se lze vyhnout výlučným používáním koksového 
mouru. Lze dosáhnout  koncentrace nemethanových uhlovodíků  20 mg/Nm3. Číselná 
hodnota může být výrazně vyšší, pokud nejsou přijata předběžná opatření ke snížení 
obsahu oleje v materiálech aglomerační vsázky a nebo se použije antracitu jako paliva. 

Jsou-li některé odpady s obsahem železa vyloučeny jako nevhodný materiál pro 
aglomerační vsázku, vstupují do proudu odpadů a ty se buď zpracovávají jiným způsobem 
nebo se zneškodňují. Tudíž se mohou emise převést ve skutečnosti   na jiné místo. Když se 
z okují odstraňuje olej, spotřebovává se energie pro jejich ohřev. Prchavé uhlovodíky se 
mohou spalovat dodržením předpisu pro úpravu: teplota nad 850 °C po dobu více než 2 
sekund a obsah  kyslíku by měl být nad 6 %. 

Závody regulují vstup oleje přes odpady s obsahem železa do aglomeračního 
závodu zejména tam, kde jsou nainstalovány elektrostatické odlučovače nebo tkaninové 
filtry. Ve většině aglomeračních závodů EU se antracitu  jako paliva nepoužívá. 

U Mülheim-Ruhr, Thyssen Altwert Umweltservice GmbH se provozuje 
demonstrační proces odolejování válcovenských okují v rotační peci s kapacitou 15 000 
t/rok. Několik německých oceláren (např.Thyssen Stahl AG) provedlo pilotní zkoušky s 
různými postupy takové výroby. [11] 

V Inland Steel, Indiana Harbor Works, East Chicago, USA je maximální vstup 
oleje omezen do 0,3 kg/t aglomerátu. Obsah oleje se snižuje vždy, když se očekává vyšší 
obsah uhlovodíků. Není ale známo, zda je tento systém ještě v provozu. Aglomerační 
závod je vybaven tkaninovými filtry. 

V Nippon Kokan, Keihin Works a v Nippon Steel Corporation, Wakamatsu/Yawata 
Works Japan bylo nainstalováno odolejovací zařízení pro válcovenské okuje. InfoMil, 
1997 uvádí, že NSC, Yawata Works neprovozuje toto odolejovací zařízení, protože obsah 
oleje v surovinách se nyní reguluje, aby se předešlo ohni v elektrostatických odlučovačích.  

V Kobe Steel, Kakogawa Works,  Japan se koncentrace uhlovodíků v 
elektrostatických filtrech udržuje pod 1 % a sice omezením vstupu válcovenských okují do 
aglomeračního závodu (max. 3% okují). [11] 
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4.1.4 Snížení obsahu síry v aglomerační vsázce 

Sloučeniny síry se zanášejí do aglomeračního procesu hlavně rudami a působením 
koksového prachu, rudy přispívají k emisím nižším procentem. Část síry zůstává v 
aglomerátu  (řádově 13-25 %) v závislosti na bazicitě aglomerátu a rozdělení velikosti zrn. 
Využitím koksového prachu a železných rud s nižším obsahem síry (≤ 0,8 % nebo méně) 
 znamená nižší emise oxidu siřičitého. 

Velmi důležité je také snižovat měrnou spotřebu koksového prachu. Během 
posledních 15 let se v mnohých aglomeračních závodech EU spotřeba snížila z 80 kg /t 
aglomerátu na 38- 55 kg / t aglomerátu. 

Kromě toho, využití hrubšího koksového prachu, průměr zrna cca 6 mm, může vést 
ke snížení emisí oxidu siřičitého ve srovnání s jemným prachem, průměr zrna cca 1 mm. 
Udává se snížení oxidu siřičitého z 800 mg/Nm3 na přibližně 500 mg SO2/Nm3 viz. 
literatura z roku 1991. [11] Nyní je emisní limit 400 mg SO2/Nm3, který platí pro celou 
Evropskou unii. Vynechání antracitu jako paliva výrazně  přispívá k minimalizaci obsahu 
síry v aglomerační vsázce. [11] 

Omezení vstupu síry do aglomerační vsázky, využití aglomerační vsázky s nízkým 
podílem síry především koksového prachu a železné rudy, dále  minimalizace měrné 
spotřeby koksového prachu, lze aplikovat jak v nových, tak stávajících závodech. 
Problémem, ale je dostupnost koksového prachu a rudy s nízkým obsahem síry. 

4.1.5 Rekuperace tepla z aglomerování a chlazení aglomerátu 

Z aglomeračních závodů odchází značné množství tepelné energie, jako takzvaná 
odpadní energie. Jedná se o teplo z hlavního výduchu plynu aglomeračního zařízení a 
značné teplo z chladícího vzduchu  chladiče aglomerátu. 

Citelného tepla z  plynů odcházejících komínem lze využít ve výměnících tepla. 
Recirkulace odpadního plynu je speciálním případem rekuperace tepla. Značné teplo se 
převádí zpět přímo do aglomeračního lože prostřednictvím horkých recirkulujících plynů. 
To je v současné době jediná praktikovaná metoda rekuperování tepla z odpadního plynu. 

Teplo horkého vzduchu z chladiče aglomerátu se využívá při následujících 
metodách: 

a.)  tvorba páry v kotli na odpadní teplo 

b.)  předehřev spalovacího vzduchu v zážehových krytech (viz obr. č. 9) 
předehřev nové vsázky 

Množství rekuperovaného tepla činí až 30 % vstupního tepla. Vyrobí se přibližně 
120 kg páry/t aglomerátu o tlaku 25 barů a teplotě 375 °C. Závod je projektován na 
produkci aglomerátu o kapacitě 10 000 t/den při aglomerační ploše 360 m2, ale pokud by 
se systém aplikoval na dnešní závody provozované na maximální výkon, mohla se 
nepříznivě ovlivnit  produktivita. Výhodou je snížení spotřeby energie a tím snížení 
provozních nákladů a v některých případech i snížení emise prachu, díky instalaci 
separátorů hrubého prachu. Problémem je instalace tohoto zařízení ve starších závodech, 
důvodem bývá nedostatek místa. [11] 
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Obr.č. 9  Rekuperace tepla z chladícího vzduchu chladiče aglomerátu [11] 

Rekuperace tepla z chlazení aglomerátu se často využívá jako například v 
Hoogovens IJmuiden, NL IJmuiden, Thyssen Stahl v Německu a v 64 % japonských 
aglomeračních závodů. [11] 

4.1.6 Spékání horní vrstvy 

Základem je recyklace materiálů s obsahem železa na aglomeračním páse. 
S ohledem na recyklované materiály obsahující uhlovodíky, zejména olej, v odstavci 4.1.3  
se popisují techniky ke snížení vstupu oleje respektive uhlovodíků. Existuje další možnost, 
jak takové materiály  s kolísavým obsahem olejů recyklovat, a to spékáním horní vrstvy. 
Potvrdilo se, že je mnohem levnější než odolejovací techniky. Spékání horní vrstvy 
znamená, že směs vedlejších produktů a zbytků z výroby znečištěné olejem,  se upraví 
pomocí vody, obsah vody je přibližně 7 % a takto upravené sbalky se sypou přímo na 
vrstvu aglomerační vsázky. 

Pro zažehnutí této vrstvy se využije sekundárního zážehového krytu s energetickým 
výkonem okolo 25-35 % hlavního hořáku. Aby se dosáhlo vysoké kvality aglomerátu je 
důležité, aby se dodávaná energie do vrstvy byla stejnoměrná, aby byly splněny podmínky 
pro enthalpii odpařování vody a oleje, při štěpení vázaných organických sloučenin, stejně 
jako při spékání této vrstvy. Důležitý je i pečlivý poměr složek aglomerační vsázky,  
přesné umístění a načasování zážehu horní spékané vrstvy.   

Aglomerační závod využívající ten to postup je Voest-Alpine Stahl Donawitz 
GmbH, A-Leoben-Donawitz. Aglomerační pás Voest-Alpine Stahl Donawitz GmbH má 
odsávanou plochu o 120 m3 a produktivitu 35 t/m2 / 24 hod. Po zavedení spékání horní 
vrstvy, v roce 1995, se produktivita nezměnila. Kapacita pro recyklaci zbytkových 
materiálů a vedlejších produktů   s obsahem železa je 18 t/hod. Použitelnost pro stávající 
závody je omezena, protože chybí prostory pro skladování a pro sekundární vsázkový 
systém rovněž. Další nevýhodou je palivo pro zážeh sekundární vrstvy. [11] 
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4.1.7 Recirkulace odpadního plynu po sekcích 

Podstata technologie selektivní recyklace je založena na odsávání odpadního plynu 
z aglomerace z určitých míst pod pásem a jeho lokální recyklace nad aglomeračním ložem. 
Toto odsávání a recyklace je rovněž hlavní odlišností od optimalizačního procesu. Obr.č. 
10 ukazuje schéma takové recirkulace odpadního plynu po úsecích, která se realizovala u 
aglomeračního závodu v Japonsku (Nippon Steel Corporation - Yawata Works).  

Tento systém má dvě hlavní výhody, a to, že nevyužitý kyslík z odpadního plynu se 
může při recirkulaci efektivně  využít, a že odpadní  plyn z různých sekcí lze zpracovávat 
odděleně v závislosti na složení plynu. Tudíž investice a provozní  náklady na zařízení pro 
úpravu odpadního plynu se mohou  významně snížit ve srovnání s konvenční aglomerací 
dokonce i ve srovnání se systémem optimalizované aglomerace. Uvádí se 6 % úspora 
pevného paliva 

Existuje 5 závodů v Japonsku, které aplikují tuto technologii. Údaje v přehledu se 
vztahují k aglomeračnímu závodu Tobata, Yawata Works, NSC. V aglomeračním závodě  
Tobata u NSC Yawata Works se systém  recirkulace odpadního plynu po sekcích 
nainstaloval v říjnu 1992. Odpadní plyn se rozděluje na 4 úseky, z nichž každý se 
zpracovává odděleně. Systém je provován bez problémů a recyklace odpadního plynu 
neovlivňuje  kvalitu aglomerátu [11] 

Dosáhlo  se  následujícího  zlepšení emise, a to snížení objemu odpadního plynu 
vypouštěného do atmosféry, o 28 %, prašných emisí o 56 %  zahrnuje i vliv rekonstrukce 
elektrostatického odlučovače, který je nyní vybaven pohyblivými elektrodami a snížení 
množství SO2, okolo 63 %, včetně koncového  odsíření plynu, který opouští zónu 3. Uvádí 
se také mírné snížení emisí NOx (o 3%).  

Obr.č. 10 Schéma  selektivní recirkulace odpadního plynu [11] 
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V tomto případě je 480 m3 aglomeračního povrchu rozděleno do 4 různých zón : 

 zóna 1 :  plyn z úseku předehřevu surovinové směsi se recykluje uprostřed pásu 
(vysoký  kyslík, nízký obsah vody, nízká teplota)  

 zóna 2  :  plyn s nízkým obsahem SO2 se  vypouští  komínem po odprášení (nízký 
kyslík, vysoký obsah vody, nízká teplota)  

 zóna 3  :  plyn bohatý na SO2 se vypouští komínem po odprášení a odsíření (vypírá 
se  v tomto případě v roztoku Mg(OH)2) (nízký kyslík, vysoký obsah vody, nízká 
teplota)  

 zóna 4  :  plyn bohatý na SO2 z horkého úseku okolo žhnoucího čela se recykluje v 
první polovině pásu, právě za zážehovou zónou (vysoký kyslík, nízký obsah vody,  
velmi vysoká teplota) 

4.1.8 Aglomerace s optimalizací  emisí 

 
V roce 1992 bylo prokázáno, že recyklování části odpadního plynu z 

aglomeračního pásu může významně snížit množství odpadního plynu ke zpracování na 
konci pochodu, omezit emise znečišťujících látek u zdroje a snížit spotřebu pevného 
paliva. V květnu 1994 demonstračně-komerční aplikace tohoto systému v Hoogovens 
IJmuiden v Holandsku potvrdila výhodnost tohoto přístupu. Pás s odsávanou plochou 132 
m3 byl zcela zakryt  krytem při izolaci odpadních plynů v souladu s optimalizací emisí 
aglomerace (EOS), Lurgiho postupem  (obr.č. 11) 

Obr.č. 11 Zakrytý aglomerační pás podle EOS procesu [8] 

Podstatou je recyklovat část směsných odpadních plynů z pásu zpět na celý povrch 
pásu. Podíl recyklovaných aglomeračních odpadních plynů je řádově 40 - 45 % a tím i 
snížení proudu odpadního plynu, emitovaného do ovzduší. Odpadní plyn se před recyklací 
odpráší v cyklonu. Za těchto podmínek, se produktivita pásu nemění a spotřeba  koksového 
prachu se sníží o 10 - 15 %. Kvalita aglomerátu definovaná stupněm rozpadavosti se 
nemění, FeO v aglomerátu je o 1,5 % vyšší, redukovatelnost roste, mez pevnosti za chladu 
mírně klesá a střední průměr zůstává přibližně 17 mm. Aglomerát ve vysoké peci 
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nevykazuje žádné nepříznivé účinky, ale tvoří jen okolo 50 % vsázky, důvodem jsou 
pelety, které se ve vysokých pecích Hoogovens, NL- IJmuiden využívají. Množství 
použitého aglomerátu ve vysokopecní vsázce může být až 95 %.[8] 

Aglomerování s optimalizací emisí (EOS) se vyvíjelo především proto, aby se 
snížil průtok odpadního plynu a tudíž hmotnostní koncentrace emisí pevných částic a 
PCDD/F s tou výhodou, že přídavné odlučovací zařízení pro další úpravu odpadního plynu 
před vypuštěním do atmosféry by zpracovávalo menší objemy za předpokladu úspor 
finančních a provozních nákladů. Optimalizovaný aglomerační proces umožňuje, aby se 
snížila spotřeba koksového mouru z 60 kg / t aglomerátu na 48 kg /t aglomerátu. [11] 

Tuto značnou úsporu v tepelné energii v popsaném dánském závodě není potřeba 
převádět na další závody, pokud se tyto závody  již třeba provozují při nízkém tepelném 
energetickém příkonu z pevných paliv, následkem aplikace procesu optimalizačního 
opatření. Aplikace optimalizovaného procesu vyžaduje instalaci zvláštních sacích 
ventilátorů. To bude mít za následek přídavnou elektrickou kapacitu od 200 do 400 kW, 
což zvýší spotřebu energie od 0,003 do 0,008 GJ/t aglomerátu, a to není mnoho ve 
srovnání s celkovými úsporami. 

Tam, kde se použijí uhličitanové železné rudy, je vyšší koncentrace oxidu 
uhličitého v odpadním plynu, proto může zakrytování pásu značně zpomalovat  
aglomerační proces. Emise CO2 v závodech, které nevyužívají uhličitanových rud jsou 
v průměru od 190 do 220 kg/t aglomerátu, zatímco v závodech, které je využívají může být 
průměr až  2x vyšší. Optimalizovaným aglomeračním procesem se sníží jak emise do 
ovzduší, tak spotřeba energie na aglomerační proces. Přídavné sací ventilátory zvyšují 
spotřebu elektřiny, ale toto zvýšení je zanedbatelné ve srovnání s úsporou  koksového 
mouru. Je třeba zajistit  dobrou těsnost krytu, aby neunikal recirkulovaný odpadní plyn, 
aby se předešlo otravě zaměstnanců oxidem uhelnatým.  

 
Obr.č. 12  Schéma  procesu aglomerace  s optimalizací emisí [8] 

 
V aglomeračním závodě Hoogovens IJmuiden, NL IJmuiden se v současné době 

veškerá výroba aglomerátu  provádí optimalizovaným procesem. Závod Wierton v USA 
má podobné uspořádání. [8] 



                                                                                                                       

 23 

4.2 Techniky koncového čištění (End of pipe - EP) 

4.2.1 Elektrostatické odlučovače 

Většina běžně užívaných odlučovacích zařízení pro úpravu odpadního plynu z 
aglomeračních závodů EU jsou suché elektrostatické odlučovače s třemi nebo čtyřmi poli 
uspořádanými v sériích. Ty vytvářejí elektrostatické pole kolmo na směr toku hmotných 
částic v proudu vzduchu. Částice získávají negativní náboj a směřují k positivně nabitým 
sběrným elektrodám. V suchých elektrostatických odlučovačích se shromážděný materiál 
odstraňuje "rázy" neboli oklepy, které periodicky oklepnou nebo rozvibrují sběrnou desku 
a uvolní materiál, který spadává do sběrných výsypek. V mokrých elektrostatických 
odlučovačích se shromážděný materiál odstraňuje stálým proudem vody, který se 
zachycuje a následně upravuje. 

Aby se dosáhlo dobrého odloučení, musí být měrný odpor částic v rozmezí 104-109  
/m. Obvykle se většina částic odpadního plynu z aglomeračního procesu pohybuje v 
rámci tohoto rozmezí, ale existují sloučeniny s výrazně vyšším specifickým odporem, jako 
jsou chloridy alkálií, těžkých kovů a oxidy vápníku,  které se dají těžko odstranit. Dalšími 
faktory, které ovlivňují efektivitu odlučování jsou: průtoková rychlost odpadního plynu, 
síla elektrického pole, poměr zatížení částicemi, koncentrace SO3, obsah vlhkosti, tvar a 
plocha elektrod. [11] 

Elektrostatické odlučovače byly zdokonaleny použitím vyššího nebo pulsujícího 
napětí a rychle reagujícího na regulaci, což zlepšilo jejich výkon. Metody se dále 
zlepšovaly zavedením systémů ke zvýšení síly úderů na 200 Gs, zařazením impulsů o 
vysoké energii a zvětšením povrchu elektrod. Úpravou SO3 a nebo úpravou vodní párou 
může rovněž vzrůst efektivita odprášení. Nevýhodou je, že se mohou zvýšit emise HCl. 

Použité typy novějších elektrostatických odlučovačů v konkrétních závodech. 
 Elektrostatický odlučovač s pohyblivou elektrodou ( MEEP - Moving Electrode 

Electrostatic Precipitator) U tohoto odlučovače se pohybuje několik skupiny 
deskových elektrod po pásových tratích, za nepřetržitého čištění rotujícími kartáči. 
Tímto způsobem se silně adhesivní prach snadno z desek odstraní a zabrání se 
isolačnímu účinku prachové vrstvy. 

 Využití řazení energetických impulsů Impulsový systém generuje napětí složené z 
krátkých záporných impulsů přidávaných k vloženému napětí o negativní polaritě. 
Tyto vysokonapěťové impulsy mají šířku 140 μs a mohou se opakovat při frekvenci 
200 impulsů /sek. Vrcholné napětí je vyšší při aktivaci impulsu za předpokladu 
lepšího nabití částic a současného oddělení v odlučovači. Největší výhodu aktivace 
impulsu je jeho schopnost zvládnout vysoký odpor prachu. 

 ESCS (Electrostatic Space Cleaner Super) Elektrostatický super čistič prostoru 
pracuje při vyšším napětí (70 až 200 kV). To je možné jen při větší vzdálenosti 
mezi deskami elektrod. 

 
Elektrostatický odlučovač snižuje koncentrace hmotných částic s účinností nad 

95 %, v  některých případech se dosáhlo až 99 % účinnosti. Údaje z provozů  aglomerace 
uvádějí rozmezí od 20 do 160 mg/Nm3 hmotných částic. Emisní hodnoty pro MEEP a 
ESCS mohou být  méně než 40 mg/Nm3 hmotných částic. Elektrostatické odlučovače s 
vrstvenými energetickými impulsy dosahují 20 - 30 mg/Nm3 hmotných částic. [11] 

Elektrostatické odlučovače se mohou nainstalovat jak u nových, tak stávajících 
závodů. Odlučovač typu MEEP se může nainstalovat jako poslední pole stávajícího 
elektrostatického odlučovače, nebo jako oddělená jednotka se svým vlastním 
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hospodářstvím, ale uspořádání a možnosti každého  typu zařízení budou specifické pro 
dané místo. 

Tvoří se tok pevných odpadů. V některých případech se tento tok odpadů může 
recyklovat do aglomeračního procesu. Kdykoliv je koncentrace těžkých kovů nebo 
alkalických sloučenin příliš vysoká, může být opětovné využití škodlivé. Za nedostatek by 
mohl být považován růst spotřeby energie. Pro aglomerační závody s tokem odpadních 
plynů asi 1 MNm3/h je energetická spotřeba 300 až 400 kW. Při výrobě aglomerátu 4 
Mt/rok toto množství činí od 0,002 do 0,003 GJ/t aglomerátu (nebo 0,1 až 1,5 % celkové 
energetické spotřeby na aglomeraci).  Hlavní hnací silou pro zavedení popsaných technik 
jsou přísné emisní normy, resp. další právní požadavky. 

Téměř všechny aglomerační závody v Evropě používají elektrostatické odlučovače. 
Všechny německé aglomerační závody používají v dnešní době suché elektrostatické 
odlučovače. MEEP byl nainstalován ve dvou aglomeračních závodech v Japonsku a ve 
dvou aglomeračních závodech v Německu (jeden u Krupp Hoesch Stahl, Dortmund a 
druhý u EKO Stahl, Eisenhüttenstadt). Elektroodlučovač s vrstvenými energetickými 
impulsy byl nainstalován ve čtyřech aglomeračních závodech v Kwangyang Works, Posco 
v Jižní Koreji a pro dva pásy u Thyssen Krupp Stahl, D-Duisburg. ESCS  je nainstalován  
v  aglomeračním  závodě  Nippon Steel Corporation, Wakamatsu /Yawata Works v 
Japonsku. [11] 

4.2.2 Tkaninový filtr 

Tkaninový filtr je vysoce účinné filtrační zařízení ke snížení emisí hmotných částic 
v proudu odpadního plynu. Tkaninové filtry s dodatečnou dávkou aditiv mohou také snížit 
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany PCDD/F, kyselinu chlorovodíkovou 
(HCl), kyselinu fluorovodíkovou (HF) a v menším rozsahu i oxid siřičitý (SO2). Emise 
PCDD/F lze snížit výrazně. Filtry, často tubulárního tvaru, jsou umístěny na stojkách 
uvnitř vzduchotěsného pouzdra nazývaného "baghouse" (lapač), což je termín často 
užívaný jako synonymum pro tkaninové filtry. Proud vzduchu vstupuje zespodu a hmotné 
částice se zachycují na tkanině, když procházejí pytlem. Filtrační koláč narůstá, až tlaková 
ztráta dosáhne určeného bodu, v tomto okamžiku se filtr vyřadí a vyčistí jedním ze tří 
mechanismů, a to zpětným vzduchem, vytřásáním nebo pulzními proudy. Lze použít 
několik typů filtračních látek, z nichž každá má své specifické vlastnosti. Aplikace 
tkaninových filtrů pro úpravu odpadního plynu z aglomeračního závodu je často omezena 
vysokou teplotou, abrasivitou, velkým objem plynu, přídavnou tlakovou ztrátou, či 
"lepkavostí" zachycovaných částic. Při odloučení hrubých částic v  EO (za předpokladu 
používání tkaninových filtrů v aglomeračních závodech)  je  zkušenost z provozů závodů 
taková, že velké objemy plynu a dodatečná tlaková ztráta provoz  filtru nezhoršují. 
Dokonce ani abrasivní povaha prachu, ani lepkavost částic nejsou příčinou problémů a 
problém s vysokou teplotou může být do značné míry řešen rozumným výběrem materiálu 
pro filtrový lapač. 

Přítomnost jemných částic (zejména alkalických chloridů, chloridů těžkých kovů a 
oxidů vápníku a poměrně vysokých koncentrací organických sloučenin mohou vést k 
tvorbě prachového koláče na lapačích, který je silně kohesivní a tvoří poměrně 
nepropustnou vrstvu. Problém jemných částic a vysoké koncentrace organických sloučenin 
může vyřešit použitím zásaditých přísad hašeného vápna, které vytvoří povlak, který brání 
tvorbě nepropustné vrstvy a následnému zalepení filtračního materiálu. Kromě toho může 
vysoká koncentrace uhlovodíků způsobit požár filtru. Koncentrace uhlovodíků by se měla 
v odpadním plynu před tkaninovým filtrem omezit na 20-30 mg/Nm3, aby se předešlo 
zaslepování  materiálu filtru. [11] 
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Obr.č. 13 Pytlový filtr elektrostatického odlučovače pro úpravu odpadního plynu [11] 

Aby se zabránilo problémům spojeným s použitím lapačových filtrů k úpravě 
odpadního plynu z aglomeračního závodu,  použilo se v tomto provozu dávkování 
páleného vápna. Kromě toho, se pro redukci PCDD/F (a Hg) přidává do odpadního plynu 
před tkaninovým filtrem  prach lignitového koksu (obr. č.13). 

Stejně jako lignitový koks se přidává i vápno, aby se vytvořila potahová vrstva, 
která chrání pytlový tkaninový filtr a snižuje bod samovznícení. Pokud jde o působení, 
sníží se také  emise HCl a HF. Odloučený prach a adsorbenty se zcela recyklují na 
aglomeračním pásu. Prach z elektroodlučovače se ukládá na skládku z důvodů poměrně 
vysokého obsahu chloridů alkálií, které zvyšují obsah zbytkového prachu v upravovaném  
odpadním plynu. [11] 
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Obr.č. 14 Dávkování prachu lignitového koksu a vápna do odpadního plynu před pytlovým 
filtrem [11] 

Tkaninové filtry sníží hmotné částečky o více než 99 % a mohou dosáhnout emisní 
úrovně méně než 10 mg/Nm³. V některých případech jsou dosaženy nižší hodnoty v 
závislosti na předem použitém odprašování a dalších místně specifických okolnostech. Z 
důvodu relativně vysokých vstupních koncentrací PCDD/F (za elektrostatickým 
odlučovačem), mohou dioxiny být až 5-10 ng I-TEQ/Nm³,  zbytková koncentrace je mezi 
0,2 až 1ng I-TEQ/Nm³, ačkoliv je ve většině případů pod 0,5 ng I-TEQ/Nm³. Tento 
zbytkový obsah je úměrný dosažené koncentraci jemného prachu. 

Použije-li se pro další snižování emisí PCDD/F uhlíku, pak je třeba věnovat 
speciální pozornost nebezpečí vznícení filtru a procesním teplotám těsně pod rosným 
bodem odpadního plynu. Mělo by se nainstalovat zařízení pro detekci jisker a provést by-
pasování filtru. Tkaninové filtry musí být by-pasovány (přemostěny) během najíždění. [11] 
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Obr.č. 15 Účinnost odstranění PCDD/F pytlovými filtry s dávkováním  práškového 
lignitového koksu [11] 

 
Aglomerační závody v nichž se pytlové filtry úspěšně využívají již řadu let, jako je 

například Stahlwerke Bremen GmbH, Bremen v Německu, kde byl výše popsaný systém 
nainstalován již v  roce 1993.  Kontinuální dávkování vápna a prachu lignitového koksu je 
v provozu od roku 1996. Firmy Inland Steel ve městské části  East Chicago v USA a dále 
třeba Warren Consolidated Industries (WCI), Youngstown Sinter Company, Warren, Ohio, 
USA.  

Systém MEROS 

Tento systém je nejmodernějším a nejúčinnějším systém čištění nejen 
aglomeračních salin. Vytvořen firmou SIMENS VAI. MEROS je zkratka slov Maximized 
Emission Reduction Of Sintering, tedy maximální snížení emisí.  

Postup čištění se dá rozdělit na tři fáze: 
 Do toku plynu se přidávají absorbenty a to do protiproudu. Jako absorbenty se 

vyžívají upravené hnědé uhlí, koks, antracit na zachycení organických látek a 
těžkých kovů. Vápený hydrát, hydrogenuhličitan sodný na zachycování a reakce 
s kyselými oxidy. 

 Do proudu směsi plynu a absorbentů je pomocí trysky s vysokotlakým vzduchem 
vstřikována voda. Je vytvořena vodní mlha, kterou tato směs plynu a absorbentů 
projde, tím se zchladí, přibližně na 100 °C, a tím se urychlí reakce odsíření. 

 Poslední fází je průchod této směsi přes tkaninové filtry. Kvůli snížení nákladů a 
snížení opotřebení tkaninových filtrů se část směsi plynu a absorbentů  pouští zpět 
do 1. fáze procesu, tím se využijí plně schopnosti absorbentů a sníží se opotřebebí 
tkaninového filtru. 



                                                                                                                       

 28 

 Účinnost toho zařízení je až 99 %, to znamená že je schopen odstranit z odpadního 
plynu, ze spalin, až 99 % znečišťujících látek jako jsou tuhé látky, těžké kovy, kyselé 
oxidy a organické látky. 

Konkrétní výsledky se pohybují u prachu pod 5mg/Nm3, těžké kovy zachytil 95 % 
z celkového objemu u dioxinů a furanů jejich emisi snížil o 98 %, objem kyselých plynů 
jako jsou chlorovodík a fluorovodík snížil o 90 % a oxid siřičitý snížil o 80-90 % 
v závislosti na použitém absorbentu. [7] 

4.2.3 Cyklon 

Cyklony jsou odlučovače hmotných částic a jsou provozovány na bázi momentu 
setrvačnosti částic. Z toho důvodu jsou cyklony účinným odlučovacím zařízením pouze 
tam, kde jsou hmotné částice poměrně hrubé (o větší zrnitosti). Multicyklon pracuje na 
stejném principu. Je složen z cyklonů paralelně řazených za sebe pro dosažení vyšší 
účinnosti odloučení hmotných částic. V aglomeračních závodech se mohou cyklony 
využívají jako mezičlánkové čistící zařízení plynu, aby se ochránilo vybavení (např. 
potrubní vedení, ventilátory) od abrasivního účinku hmotných částic přítomných v 
odpadním plynu. 

Nepatrná tlaková ztráta (0,5 kPa) zvyšuje energetickou spotřebu sacího čerpadla 
odpadního plynu o necelých 200 kW u aglomeračního závodu s objemovým průtokem 
odpadního plynu 1 mil.Nm3/h a produkci 4 Mt aglomerátu za rok. To může být až 0,001 
GJ/t aglomerátu, což je méně než 0,1 % spotřeby energie aglomeračního závodu. Navíc, 
vzniká proud pevných odpadů, který se kompletně  recykluje v procesu aglomerace. 

Cyklon pracuje bez problémů i za podmínek abrasivity a vlhka,  snižuje 
koncentrace hmotných částic s účinností asi od 60 do 80 % v závislosti na specifické 
hmotnosti prachu. Pro částice nad 10 μm se u multicyklonu uvádí dosažená účinnost 
odlučování 90 - 95 %. S ohledem na poměrně malé velikosti hmotných částic v odpadním 
plynu z aglomeračních závodů se zde připouští asi 60-80 % účinnosti odloučení. Tedy 
výstupní koncentrace z aglomeračních závodů jsou mezi 300 až 600 mg / Nm3 v závislosti 
na vstupní koncentraci a rozdělení dle zrnitosti částic. 

Mnoho aglomeračních provozů  na celém světě používá cyklonů jako čistícího 
zařízení pro hrubé hmotné částice, jako jsou například Hoogovens IJmuiden nebo NL 
IJmuiden a Wakamatsu / Yawata Works, NSC, Japonsko. [11] 

4.2.4 Systém vypírky jemných částic( například  AIRFINE) 

Hmotné částice odpadního plynu jsou odstraněny za použití kapaliny, která částice 
zachytí. Kontaminovaná kapalina se odstraňuje a po úpravě se vrací do vypíracího 
okruhu.Vzhledem k vysoké koncentraci uhlovodíků a poměrně jemným hmotným částicím 
v odpadním plynu, nejsou tradiční skrubry (Venturiho pračky, nástřikové sloupcové 
pračky) obvykle schopny většího snížení koncentrace hmotných částic. Tradiční pračky se 
v Evropě u aglomeračních závodů nepoužívají. Nedávno byl vyvinut nový typ pračky, 
vysokovýkonná pračka, známá pod jménem AIRFINE. 



                                                                                                                       

 29 

 
Obr.č. 16 Úprava odpadního plynu z aglomeračního závodu  systémem [11] 

 
Hlavními složkami systému čištění  plynu (Obr. č. 16) jsou :  

 elektrostatický odlučovač pro odstranění hrubého prachu 
 systém pro chlazení odpadního plynu a sycení vlhkostí 
 systém jemného vypírání pro oddělení jemného prachu a současného čištění plynu 
 zařízení na úpravu vody pro separaci vedlejších produktů  a rekuperaci 

 
Podstatou tohoto procesu je vypírací systém, kde zdvojené průtočné trysky stříkají 

vodu a stlačený vzduch v podobě vysokotlakého rozstřiku mlhy do chlazeného toku 
odpadního plynu. AIRLINE pračka umožňuje současné odstraňování nejjemnějších 
částeček prachu (včetně chloridů alkálií a chloridů těžkých kovů) a škodlivých složek z 
odpadního plynu. Další (PCDD/F, TK, PAH) jsou hlavně vázány na jemný prach. Ve 
srovnání se systémy suchého odlučování může tento systém také odstranit vodou rozpustné 
sloučeniny, jako jsou chloridy alkálií a chloridy těžkých kovů. V případě přídavku alkálií 
do vypírací vody lze také do značné míry odstranit kyselé složky jako HF, HCl a SO2. 
Vodný roztok z pračky, obsahující alkalické soli a soli těžkých kovů  se upravuje srážením 
a flokulací. Pevné látky se vážou a pohlcují struskou a poté se likvidují na zabezpečené 
skládce. 

Vzniká proud kontaminované odpadní vody, kterou je třeba  upravit. Kal z úpravy 
odpadní vody se musí zneškodnit na zabezpečené skládce. V Hoogovens IJmuiden, NL-
IJmuiden je objemový průtok chladící vody 800 m3/hod a odpadní vody 50 m3/hod. Systém 
vypírání jemného prachu má poměrně velké požadavky na energii. Jednak pro vlastní 
vypírání, jednak pro ohřev upraveného odpadního plynu před vypuštěním. 

Emise hmotných částic jsou pod 50 mg/Nm3, což odpovídá odstranění pevných 
částic s  95% účinnosti. Současná účinnost odloučení je vztažena na energetický příkon 
(stlačený vzduch pro rozstřik). Běžně je spotřeba elektřiny  39 MJ/ t aglomerátu a 79 MJ / t 
pro ohřev odpadního plynu před vypouštěním. Je nutno podotknout, že oddělení hrubého 
prachu se docílí na představeném elektrostatickém odlučovači o výstupní koncentraci cca 
150 až 250 mg/Nm3. Technika je také účinná při odstraňování PCDD/F. Za běžných 
provozních podmínek se garantuje 0,4 ng I-TEQ /Nm3 což  odpovídá cca 95 % účinnosti 
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při vstupních 8 ng I-TEQ/Nm3. Žádná aditiva (aktivní uhlík) se pro dosažení této hodnoty 
nepřidávají. Kromě toho jsou z 80 -  95 % odstraněny HCl a HF. Emise SO2 se mohou 
odstraňovat s vysokou účinností, pokud se instaluje zařízení s injektáží aditiv. Koncentrace 
solí těžkých kovů se také sníží s účinností  nad 90 %, díky  rozpustnosti jejich solí ve vodě. 
Technika vykazuje míru účinnosti, která je mnohem vyšší než hodnoty dosažené s 
elektrostatickým odlučovačem. Také nepolární látky, jako jsou polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAH) se sníží vzhledem k účinnému odstranění jemného prachu.  

Tato technika je použita ve Voest-Alpine Stahl, AG, D-Linz, je v provozu od roku 
1993 a v Hoogovens IJmuiden, NL IJmuiden od jara 1998. V BHP-ISD, Whyalla, 
Australie je tento způsob čištění plánován. [11] 

4.2.5 Odsiřování mokrou cestou 

Existují mokré a suché odsiřovací procesy, ale zde je uveden pouze mokrý způsob. 
Po ochlazení odpadního plynu se SO2 absorbuje ve sprchové věži v roztoku, který obsahuje 
ionty Ca2+ nebo Mg2+. Vzniká sádra CaSO4 . 1/2 H2O nebo MgSO4, které se odstraňují z 
kolony jako řídká kaše. Lze použít několik reakčních činidel jako jsou: 
 ocelárenská struska (proces SSD- steel slag desulphurisation neboli odsiřování 

ocelárenskou  struskou). Ocelárenská  struska s  obsahem 30 - 40 % CaO se  rozdrtí 
na prášek, smíchá s vodou a přidává se jako kaše  s obsahem Ca(OH)2 

 hašené vápno Ca(OH)2 
 chlorid vápenatý CaCl2 a hašené vápno Ca(OH)2 
 hašené vápno Ca(OH)2 a křídu (CaCO3- vápenec) 
 hydroxid hořečnatý Mg(OH)2. 

Když se používá jako reakčního činidla hydroxidu amonného (NH4OH), vzniká 
hydrosiřičitan amonný NH4HSO3. Tento roztok se podrobuje oxidaci za mokra v úpravně 
koksárenským plynem. Získá se síran amonný (NH4)2 SO4. Mokré odsíření lze také provést 
systémem vypírky jemných prachových částic. 

Vzniká sádrová kaše. Zneškodnění sádry může představovat vážný problém. V 
zemích, kde neexistuje trh pro sádru, se musí dehydratovaný materiál zneškodňovat  jako 
aktivní odpad, který vyžaduje další stabilizaci ještě předtím, než bude uložen na skládku a  
to  vyvolává  vyšší náklady na zneškodnění. Tam, kde existuje odbytiště sádry, způsobuje 
znečištění tuhými hmotnými částicemi, že  produkt je rovněž méně atraktivní a spíše se 
musí  skládkovat. Mimo to je nutná dodatečná úprava odpadní vody, pokud zařízení  
odstraňuje také hmotné částice.Většinou se vypírací voda  může  recirkulovat,  zejména 
když se před odsiřovací jednotku představí zařízení na odlučování hmotných částic.  
Obvykle je potřeba část odpouštět, aby se zamezilo nánosu chloridů. 

Spotřeba elektřiny se odhaduje na 6,1 - 7,2 MJ/t aglomerátu. Kromě toho se  
vyčištěný odpadní plyn  musí před vypuštěním znovu ohřát, aby se dosáhlo dostatečného 
výškového stoupání. V některých případech se k tomuto účelu používá koksárenského 
plynu nebo se může  CO v odpadním plynu katalyticky spalovat. Spotřeba hašeného vápna 
závisí na vstupní koncentraci SO2, množství upravovaného odpadního plynu a potřebné  
účinnosti.  

Lze snadno dosáhnout více než 90 % účinnosti odsiřování. Uvádí se účinnost 95 - 
99 %. Kromě toho se z odpadního plynu vypraly hmotné částečky, HCl a HF. Tímto 
způsobem se neodstraní NOx. [11] 
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Mitsubishi proces provozovaný  v Thyssen Stahl AG je jediný odsiřovací závod v 
Evropě, který upravuje  odpadní plyn. Závod Thyssen upravuje oddělenou část toku 
odpadního plynu (část s vysokou koncentrací SO2) a je v provozu pouze tehdy, když jsou 
překročeny místní normy kvality ovzduší. [11] 

4.2.6 RAC - regenerované aktivní uhlí   

Technologie suchého odsiřování jsou založeny na adsorpci oxidu siřičitého  SO2 na 
aktivním uhlí. Když je aktivní uhlí nasyceno oxidem siřičitým,  regeneruje se a tento 
proces se nazývá RAC neboli metoda s regenerací aktivního uhlí. V tomto případě se může 
využít vysoce kvalitního druhu drahého aktivního uhlí a jako vedlejší produkt se získá 
kyselina sírová. Regenerace se provádí buď vodou, nebo termicky. Tato technika se 
využívá ve spalovnách komunálního odpadu, elektrárnách, rafineriích a v jednom 
aglomeračním závodě. V některých případech se používá aktivní uhlík na bázi lignitu. V 
tomto případě se oxidem siřičitým zanesené aktivní uhlí běžně spaluje za regulovaných 
podmínek. Tato technika se obvykle používá  pouze jako jemné doladění za stávající 
odsiřovací jednotkou. Proces RAC umožňuje odstranit z odpadního plynu několik složek 
jako jsou SO2, HCl, HF, Hg a podle volby i NOx.  

Systém může pracovat jako jednostupňový, nebo dvoustupňový pochod. V prvním 
stupni se odpadní plyny vedou přes vrstvu aktivního uhlí.  Znečišťující látky se na ně 
naadsorbují. Zachycení NOx nastává jen tehdy, když se do proudu plynu před katalytickou 
vrstvou injektuje čpavek. Ve druhém stupni jsou odpadní plyny vedeny přes dvě vrstvy 
aktivního uhlí. Před průchodem plynu vrstvami se může ke snížení emisí NOx injektovat 
čpavek. 

V integrovaném podniku na výrobu železa a oceli lze kontaminovanou vodu 
upravovat ve  stávající úpravně vody. Kyselina sírová vzniká jako  vedlejší produkt. Žádný 
pevný odpad se netvoří, protože aktivní uhlí se regeneruje a částečně se spaluje. Spotřeba 
elektřiny dosahuje 1200 kW neboli 8,6 MJ/t aglomerátu (cca 0,4 % celkové energetické 
spotřeby na aglomerování). Pokud se aplikuje neregenerační proces, roste celková spotřeba 
energie na l tunu aglomerátu a kontaminovaný pevný odpad, který vzniká, se pak musí 
náležitě  upravit. 

 Je možné vysoce efektivní odsíření, větší než 95 %. Účinnost denitrifikace může 
být až 80-90 % v závislosti na provozní teplotě, přídavku čpavku a na projektu. Číselné 
hodnoty pro účinnost nepočítají s přerušením směn a vycházejí z nepřetržitého provozu 24 
hod/den. Skutečná  účinnost bude asi výrazně nižší. 

Jediným aglomeračním závodem využívajícím této metody odsíření je Nagoya 
Works, NSC v Japonsku, kde se proces RAC provozuje od srpna roku 1987. [11] 

4.2.7  Selektivní katalytická redukce (SCR) 

V tomto procesu se NOx z odpadního plynu katalyticky redukuje čpavkem nebo 
močovinou na dusík (N2) a H2O. Často se jako katalyzátory užívají oxid vanadičný nebo 
wolframový na nosiči oxidu titaničitého. Dalšími možnými katalyzátory jsou  oxid 
železnatý  a  platina. Optimální provozní teploty se pohybují v rozmezí od 300 do 400° C. 
Tuto čistící metodu lze aplikovat jako koncovou čistící techniku jak u nových, tak 
stávajících závodů.  

Protože je SCR suchá metoda nenastává žádné znečištění vody. Vzniká pouze 
odpad deaktivovaného katalyzátoru, který může provozovatel opětně zpracovávat. Tato 
technika  vyžaduje skladování a využívání čpavku, nejen  jako kapalinu, lze využít i 
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amonné roztoky  nebo močovinu. Kromě toho roste celková spotřeba energie, protože 
vzniklý plyn se musí před kontaktem s katalyzátorem předehřát a také zařízení SCR 
potřebuje elektrickou energii. 

Lze dosáhnout více než 90 % účinnosti snížení emisí NOx, v závislosti na druhu 
katalyzátoru, provozní teplotě a přídavku čpavku. 

Žádný aglomerační závod v Evropě neprovozuje systém denitrifikace tohoto druhu. 
Ve světě je používán hlavně v Japonsku, jako je tomu v podnicích Kawasaki Steel 
Corporation, Chiba Works, Japonsko, Nippon Kokan, Keihin Works, Japonsko a 
aglomerační závody, China Steel, Taiwan. [11] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Popis aglomerace ve sledovaném podniku 
Aglomerace ve sledovaném podniku je rozdělena na dvě části, na aglomeraci A a 

aglomeraci B. Na obou částech se spékáním prachové vsázky vyrábí aglomerát 
požadované zrnitosti a chemického složení. 

5.1.1 Bližší popis jednotlivých aglomerací 

Aglomerace A  zabezpečuje kusovou vsázku - aglomerát pro vysoké pece a 
ocelárny. Vlastní výrobní proces probíhá na dvou typizovaných spékacích pásech (SP α a 
SP β) s odsávací plochou 2 x 75 m2. Sací skříně jsou napojeny na kolektorové potrubí 
(směr proudění spalin od zapalovací hlavy směrem k výpadovému konci). Na kolektor 
navazuje potrubí, které odvádí spaliny do elektrostatického odlučovače (EO) pro každý 
spékací pás zvlášť. Za EO jsou zařazeny látkové filtry. Každý spékací pás je vybaven 
vlastním exhaustorem typu DI BCB 24/3280 Y-6 firmy Sirocco o štítkovém výkonu    
317 760 Nm3.hod-1, který vytlačuje vyčištěné spaliny do komína společného pro oba 
spékací pásy. [2]   

Přesypy odsávají 2 ventilátory, každý o štítkovém výkonu 120 000 Nm3hod-1, 
vzdušina je čištěna látkovými filtry a odváděna na samostatný komín ve výšce 30 m.. 

Aglomerace B zabezpečuje kusovou vsázku - aglomerát pro vysoké pece. Vlastní 
výrobní proces probíhá na dvou typizovaných spékacích pásech (SP γ a SP δ) s odsávací 
plochou 2 x 75 m2. Sací skříně jsou napojeny na kolektorové potrubí (směr proudění spalin 
od výpadového konce směrem k zapalovací hlavě). Na kolektor navazuje potrubí, které 
odvádí spaliny do elektrostatického odlučovače (EO) pro každý spékací pás zvlášť. 
Exhaustor o štítkovém výkonu 410 000 m3.hod-1 odsává vyčištěné spaliny do komína 
společného pro oba spékací pásy. [2]   

Přesypy odsávají 4 ventilátory, každý o štítkovém  výkonu 120 000 Nm3hod-1, 
vzdušina je čištěna rovněž v EO jiného typu a odváděna na samostatný komín. 

5.1.2 Odsávaní a čištění odpadních plynů z aglomerací 

 Aglomerace A 
Spékací pásy α a β jsou odprašovány třisekčními elektrostatickými odlučovači typu 

IF 400 - H4S/3x35-1x116 145/1C/1C/L2D, dodavatele ENVEN, Ltd. Milevsko.  
Vlastní EO spalin  se skládá z uzemněných sběracích elektrod /+ pól/, tvořených 

profilovanými deskami a ze sršících elektrod, které jsou instalovány rovnoběžně se 
směrem proudění spalin. Zachycený prach v prvních dvou sekcích EO je dopravován 
uvnitř filtru hrabicovými dopravníky do výsypek s gumovými manžetovými uzávěry. 
Následně se dalšími hrabicovými dopravníky transportuje  bez vlhčení zpět do výroby před 
1. stupeň míchání do aglomerační vsázky, nebo do zásobníku 75 m3 (nová cesta odsunu 
odprašků). 

Odprašky z třetích sekcí se přes zvláštní odsunovou linku, tj. turnikety, gumové 
uzávěry, hrabicový dopravník a pomocí zdvojeného potrubního svodu ukládají do jednoho 
ze dvou kontejnerů, a odvážejí ke zneškodnění. [2]   
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Tab. č. 2 Parametry EO spalin shodné pro spékací pásy α a β 

Typové označení EO IF 400 - H4S/3x35-1x116 145/1C/1C/L2D 
Počet elektrických sekcí 3 

Max. provozní průtok spalin 530 000  m3/h 
Max. provozní tlaková ztráta 0,9 kPa 

Min. napětí 15 kV 

Min. proud 15 mA 
 

Za elektrostatickými odlučovači jsou řazeny tkaninové filtry. Popisu tohoto zařízení 
se věnuje následujcí kapitola. 

 Aglomerace B 
 

Odprášení spalin: Spékací pásy γ δ jsou odprašovány čtyřsekčními 
elektrostatickými odlučovači typu F 400, dodavatele ENVEN, Ltd. Milevsko.  

Vlastní EO spalin  se skládá z uzemněných sběracích elektrod /+ pól/, tvořených 
profilovanými deskami a ze sršících elektrod, které jsou instalovány rovnoběžně se 
směrem proudění spalin. Zachycený prach v prvních třech sekcích EO je dopravován 
uvnitř filtru redlerovým dopravníkem do výsypky. Následně je dopravován dvěma 
potrubními svody do mezizásobníku o objemu 26 m3 a z něj pneumatickou dopravou do 
budovy zpracování prachu, kde je zvlhčován a promíchán. Takto upravený prach je 
reverzním dopravníkem ukládán na dopravní pásy a transportován na homogenizační 
skládku a pak zpět do výroby. Mezizásobník o objemu 26 m3  je odsáván pomocí 
spojovacího potrubí do kolektorového potrubí spékacího pásu. 

Odprašky z čtvrtých sekcí elektroodlučovačů jsou dopravovány podtlakovou 
pneudopravou do zásobníku o objemu 75 m3. Zásobník je umístěn tak, aby bylo možné 
jeho vyprazdňování a následný odvoz ke zneškodnění. [2]   

Tab. č. 3 Parametry elektrických odlučovačů spalin shodné pro spékací pásech γ a δ 
 

Typové označení EO F 400/H2P/(1+3P)x35-96140/1B/B/2LD 
Počet elektrických sekcí 4 

Max. provozní průtok spalin 530 000  m3/hod 
Max. provozní tlaková ztráta 0,9 kPa 

Min. napětí 15 kV 

Min. proud 8 mA 
 
Odprášení přesypů: Instalovány jsou 4 dvousekční EO typu ZVVZ - LURGI  
 
 ventilátor č. 371 zajišťuje odsávání sběrného pásu a třídiče aglomerátu přes sekce č.   

345, 346; 
 ventilátor č. 372 zajišťuje odsávání přesypů na odsunu aglomerátu přes sekce č.343, 

344; 
 ventilátor č. 373 zajišťuje odsávání drtičů aglomerátu a článkového dopravníku 

přes  sekce č.341, 342. 
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Všechny výše uvedené EO jsou typu LURGI 26-7.5-2x8-0,250 
 ventilátor č. 398 zajišťuje odsávání přesypů druhotného třídění přes sekce  č.347, 

348 [2]   
 

EO je odlišného typu: ZVVZ EKE 1-22-7.5-8-2-250-6-A 
 
Tab. č. 4  Parametry pro všechny  4 elektrické odlučovače (EO) 

Typové označení EO 
3x ZVVZ – LURGI 26-7.5-2x8-0,250 
1x ZVVZ EKE 1-22-7.5-8-2-250-6-A 

Počet elektrických sekcí 2 

Max. provozní průtok 120 000  m3/hod 
 

EO přesypů mají usazovací elektrody z profilovaných desek a sršící elektrody jsou 
drátové. Uvolňování prachu z elektrod se provádí oklepávacím zařízením a oklepaný prach 
se shromažďuje ve výsypkách pod EO, jež jsou uzavřeny klapkovými uzávěry. Přes tyto se 
vysypává do nádob redlerových dopravníků a dále pomoci pásové dopravy se vagónuje a 
uskladňuje na homogenizační skládce a vrací zpět do výroby. [2]  

5.2 Popis tkaninových filtrů použitých v podniku 
Tkaninový filtr je vysoce účinné filtrační zařízení pro snížení emisí hmotných 

částic v proudu odpadního plynu. Tkaninové filtry s dodatečným dávkováním aditiv 
mohou také redukovat polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany PCDD/F, kyselinu 
chlorovodíkovou (HCl), kyselinu fluorovodíkovou (HF) a v menším rozsahu i SO2. 
Zejména emise PCDD/F lze snížit výrazně. 

Filtry, často tubulární, jsou umístěny na stojkách uvnitř vzduchotěsného pouzdra 
nazývaného "baghouse", což je termín často užívaný jako synonymum tkaninového filtru. 
Proud vzduchu vstupuje zespodu a hmotné částice se shromažďují na tkanině, jak 
procházejí pytlem. Filtrační koláč narůstá, až tlaková ztráta dosáhne stanoveného bodu. V 
tomto okamžiku se filtr vyřadí a vyčistí jedním ze tří mechanismů a to: zpětným 
vzduchem, vytřásáním nebo pulsními proudy. [1] 

Lze použít několik typů filtračních látek, z nichž každá má své specifické 
vlastnosti. Aplikace tkaninových filtrů pro úpravu odpadního plynu z aglomeračního 
závodu je často zmařena vysokou teplotou, abrasivitou velkého objemu plynu, dodatečnou 
tlakovou ztrátou, či "lepkavostí". Zkušenost  s využíváním tkaninových filtrů 
v aglomeračních závodech v EU po čištění odpadního plynu od hrubých částic v EO (za 
předpokladu používání tkaninových filtrů v aglomeračních závodech) je  (jen v EU) 
taková, že velké objemy plynu a dodatečná tlaková ztráta pochod na filtru nemaří. 

Kromě toho ani abrasivní povaha prachu, ani lepkavost částic nejsou příčinou 
problémů a problém vysoké teploty může být do značné míry řešen rozumným výběrem 
materiálu pro fitrový pytel (rukáv). [1] 
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5.2.1 Aplikovatelnost  

 Tkaninový filtr může být používán jak pro nové, tak pro existující závody. Je třeba 
poznamenat, že možnost aplikace je dána specifičností místa a závisí na charakteristikách 
odpadního plynu a hmotných částicích. [1] 

Přenos prostředím  
Tkaninové filtry jsou místem vzniku toku pevných odpadů (0,5- 1 kg/t aglomerátu), 

který je přednostně recyklován v aglomeračním procesu. V některých případech obsahuje 
zachycený prach nežádoucí sloučeniny (např. Zn, Pb, alkalie a 2 % S) a znovuvyužití je 
komplikované. V takovém případě musí být pevné odpady vyřazeny (částečně).  

Tkaninový filtr kromě toho způsobuje vzrůst elektrické spotřeby (0,2 až 2,0 
kWh/1000 Nm3). To by odpovídalo 0,002 až 0,015 GJ/t aglomerátu nebo méně než 1 % 
celkové energetické spotřeby pro výrobu 4 Mt aglomerátu/rok při průtoku odpadního plynu 
1 MNm3 a 8640 hod provozu za rok.. 

Speciální pozornost musí být věnována nebezpečí ohně na filtru a procesní teplotě 
těsně u nebo pod rosným bodem odpadního plynu. Mělo by být instalováno zařízení pro 
detekci jisker a kde je to nutné, provést by-pasování filtru. Tkaninové filtry musí být by-
pasovány (přemostěny) během najíždění. [1] 

5.3 Technologie tkaninových požitých v podniku 

5.3.1 Popis zařízení 

Nově instalované zařízení na odprašování spalin slouží jako druhý stupeň snížení 
koncentrace tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL). Obsah TZL je snižován z proudu 
spalin vznikajících pří výrobě aglomerátu na spékacích pasech Aglomerace A. V 
technologii odprašování spékacích pasů jsou jako první stupeň zařazeny elektrické 
odlučovače FLS (dále jen EO), za kterými jsou napojeny pomocí vzduchotechnického 
potrubí látkové filtry SF1 a SF2 firmy Lühr GmbH. Po průchodu filtry jsou dále vyčištěné 
spaliny vedeny potrubím do oboustranně sacích spalinových ventilátorů firmy SIROCCO 
GmbH. Za ventilátory jsou spaliny z obou pasů vedeny potrubím do komína umístěného za 
budovou Aglomerace A. 

Pro případné odstavení druhého stupně filtrace, nebo pro nájezd ze studeného stavu  
jsou potrubní trasy vybaveny uzavíracími klapkami a by-pass potrubím, které svede 
spaliny za EO do sání spalinových ventilátorů.  

5.3.2 Pneudoprava 

Pneumatické dopravy je využito k dávkování aditiv do reaktoru a k plnění sil 
aditivy ze železničních vagónů RAJ nebo autocisteren. Pneudoprava pro dávkování aditiv 
do reaktoru tvoří samostatný technologický celek dodávaný firmou Lühr GmbH.  

Pro plnění sil aditivy ze železničních vagónů je využito tlakového vzduchu 
z centrálního rozvodu, který je v místě napojovací stanice upravován sušičkou vzduchu. Za 
sušičkou vzduchu je zařazen v potrubí redukční ventil, který upravuje tlak vzduchu 
vstupujícího do systému pneudopravy na tlak max. 2 bary.  

Napojení železničního vagónu je provedeno pomocí gumové hadice DN 80. Pro 
vedení materiálů je použito dvojího typu potrubí. Pro vedení materiálu Ca(OH)2 je použito 
standardního ocelového potrubí TR 108x5. Pro vedení abrazivního materiálu HOK je 
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potrubí vybaveno gumovými oblouky s protiabrazivní vystýlkou. Potrubí a sila jsou 
elektricky propojena a uzemněna proti zamezení vzniku statické elektřiny. Taktéž pro 
uzemnění železničního vagónu je stanice osazena vyznačenou přípojkou pro uzemnění 
vagónu nebo autocisterny. 

5.3.3 Látkové filtry  

Filtry tvoří základ technologie na odprašování TZL. Jedná se o látkové filtry 
s plochými vodorovně uloženými hadicemi (kapsami). Regenerace filtračních kapes je 
prováděna krátkodobými pulsy stlačeného vzduchu (pulse-jet) za provozu filtru (on-line). 
Vzdušina přiváděná v potrubí od EO vstupuje do reaktoru, kde dochází k přidávání aditiva. 
Dále spaliny proudí vrchem do vstupní komory filtru. Ze vstupní komory vstupují do 
skříně filtru, ve které jsou umístěny filtrační hadice. Vzdušina prochází filtračními 
kapsami, prach zůstává zachycen na vnějším povrchu kapes. Čistá vzdušina je vedena do 
výstupního potrubí. Odloučený prach padá do výsypek filtru, odkud je dále dopravován 
systémem šnekových dopravníků do kontejneru.  

5.3.4 Reaktory 

Reaktory umístěny před látkovými filtry slouží k promíchání prachu obsaženého ve 
spalinách s aditivy.  Účelem přidávání aditiv je zlepšit odlučovací vlastnosti prachu 
obsaženého ve spalinách, ochránit filtrační hadice látkových filtrů před zalepováním a 
snížení obsahu dioxinů sorpční metodou. Reaktor je zásobován aditivy ze zásobníků 
umístěných v blízkosti technologie. Materiál je do reaktoru dopravován pomocí 
pneumatické dopravy. Reaktor je ve spodním dílu vybaven vířičem, který slouží pro 
rovnoměrné rozptýlení aditiva do proudu spalin.  

Do každého reaktoru je zaveden šnekový dopravník, který vrací část odloučených 
TZL s aditivy zpět do spalin. Dochází tím k efektivnímu využití ještě nenasycené části 
aditiva. Na část reaktoru s vířičem navazuje díl s regulačními klapkami, které slouží pro 
regulaci zatížení vířiče a propojují část potrubí před a za vířičem (by-pass).  

Mezi vstupním dílem a dílem s klapkami je umístěn střední díl, který je osazen 
návarky pro připojení snímačů teploty a tlakové ztráty navazujícího filtru. 
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Obr.č. 17Schéma reaktoru [10] 

5.3.5 Vzduchotechnická potrubí 

Vzduchotechnická potrubí slouží k propojení stávajícího odlučovacího zařízení 
(EO) a nové technologie odprašování (SF1 a SF2). V případě havárie nebo výpadku 
proudu slouží pro odpojení nové odprašovací technologie by-passové potrubí. 

Pro svedení proudu spalin do by-passového okruhu jsou v potrubí zařazeny 
uzavírací klapky DN 3150 ovládané servopohony a by-passové klapky 2500x2500 
ovládané pneumaticky. V případě výpadku elektrické energie se by-pass klapky otevřou a 
proud spalin je veden nejkratší cestou do ventilátorů. Proti zabránění přesávání spalin přes 
by-pass okruh, je na by-passovém potrubí umístěna klapka 200x200 pro přisávání 
venkovního vzduchu. Jako bezpečnostní prvek proti vysoké vstupní teplotě spalin do filtrů, 
slouží klapky chladícího vzduchu 1400x325 umístěné na vstupním potrubí za uzavíracími 
klapkami. Pro regulaci proudu spalin v jednotlivých komorách filtru slouží regulační 
klapky 4000x1200 umístěné za výstupním kanálem filtru.  

Pro vyrovnání tepelné roztažnosti potrubí, jsou v potrubních trasách vloženy 
tkaninové kompenzátory. Potrubní celky jsou uloženy na pevných a kluzných bodech, aby 
se zabránilo přenosu nežádoucích silových účinků na jiná zařízení a konstrukce. 

Pro snímání tlakové ztráty filtrů a podtlaku, je výstupní potrubí vybaveno návarky 
pro připojení tlakových snímačů. 
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5.3.6 Sila pro skladování Ca(OH)2 a HOK 

Sila jsou umístěna v těsné blízkosti filtrů a zajišťují zásobu aditiv pro plynulé 
dávkování do reaktorů. Sila jsou plněna pomocí pneudopravy, materiál je k zařízení 
dopravován pomocí autocisteren. Při správném nastavení napojovací stanice a stejného 
přípoje, jako je na vagónech RAJ, je možná i doprava materiálu pomocí RAJ vozů.  
Vyprazdňování sil je řešeno pomocí rotačních podavačů, na které navazuje soustava 
šnekových dopravníků. Pro usnadnění vyprazdňováni sil a také jako zábrana proti 
možnému zaklenbování materiálu ve výsypce, jsou sila vybavena provzdušňovacím 
systémem výsypek.  

Šnekové dopravníky dále ústí do samostatné pneudopravy. Sila jsou opatřena filtry 
a bezpečnostními prvky, které jsou umístěny na víku sila a na plášti u sila HOK.  

Silo na skladování práškového hnědouhelného koksu (HOK) je navíc vybaveno 
snímači teploty, které při indikaci zvýšení teploty dají signál pro uzavření systému proti 
přívodu vzduchu, čímž zabrání zahoření materiálu uvnitř sila. Pro urychlení uhašení 
případně doutnajícího materiálu je silo HOK vybaveno přípojkou pro inertní plyn, který je 
zaveden do horní části sila a do výsypky pomocí provzdušnovacího systému. Ve 
sledovaném podniku nebylo realizováno silo HOK. 

Proces pracuje na následujícím chemickém a fyzikálním základu: 

 absorpce kyselých sloučenin ze znečištěných spalin HCl, HF a SO2/SO3 pomocí 
injektáže hydrátu vápenatého jako prachové přísady 

 absorpce plynných těžkých kovů a dioxinů/furanů obsažených v toku znečištěných 
spalin pomocí injektáže aktivního uhlí HOK (náhražkou může být uhelný koksový 
prach BKKS) 

  
Chemická reakce kyselých forem s hydrátem vápenatým (Ca(OH)2) 
 

2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O (1) 

2 HF + Ca(OH)2 = CaF2 + 2 H2O (2) 

SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O (3) 

SO3 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O (4) 

Kromě toho část CO2 se hořením přemění na CaCO3 

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O (5) 

A částečná oxidace siřičitanu na sírany je výsledkem oxidace plynným kyslíkem 

CaSO3 + ½ O2 = CaSO4 (6) 

Výsledný produkt vystupující ze systému částečně obsahuje chemicky vázanou 
vodu z hydratace – množství navázané vody záleží na vlastnostech znečištěných spalin a 
přibližně asi 3 % fyzikálně vázané vody jako vlhkost materiálu. 
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I když není silo na HOK ve sledovaném podniku realizováno, níže je uveden 
stručný popis principu oddělení dioxinů/furanů pomocí aktivního uhlí. 

Je to částečně založeno na absorpčních efektech, to je na fyzikální vlastnosti vrstvy 
na externích a interních plochách absorpčního media. Determinujícími faktory pro tento 
účel jsou reaktant v svislosti na povrchové aktivitě, druhu, velikosti pórů velikosti 
specifické externí a interní plochy. 

Tento proces nabízí optimální předpoklad pro separovaní všech kyselých plynných 
sloučenin ze spalin s požadavkem docílení emisních limitů. 

5.4 Popis měření  
 

Měření bylo provedeno jako jednorázové dle vyhlášky MŽP č. 356/2002/ Sb. v 
 plném znění. Za měřící místo dále jen MM, bylo zvoleno vodorovné výstupní kruhové 
potrubí za ventilátorem, před vstupem plynu do komína. Podle normy ČSN ISO 10780. 

5.4.1 Podstata normy ČSN ISO 10780 

 Je mezinárodní norma pro stanovení koncentrací znečišťujících látek ze 
stacionárních zdrojů emisí. Pro výpočet emisního toku je nezbytné změřit objemový tok 
nosného plynu. Tato mezinárodní norma určuje metody pro stanovení rychlosti a průtoku 
plynu v potrubí a komínech. Z části vychází i z jiných norem, které popisují metody pro 
měření objemového toku technologických plynů v uzavřených potrubích pomocí 
Prandtlových trubic typu L. U stanovení tuhých částic v odpadním plynu lze použít 
Parandtlovy trubice typu S, to je jediná odlišnost normy ČSN ISO 9096 od ČSN ISO 
10780. Parandtlovy trubice se běžně používají k měření rychlosti a průtoku plynů v potrubí 
a komínech. 

Tato mezinárodní norma je použitelná pro proud plynu v podstatě konstantní 
hustoty, teploty, průtoku a tlaku v měřících profilech. Používá se v případech, kdy 
Reynoldsovo číslo proudu plynu v okolí Prandtlovy trubice větší než 1200, tlaková 
diference v otvorech Prandtlovy trubice je větší než 5 pa a plocha průřezu potrubí v místě 
měření je nejméně 0,07 m2.  Norma popisuje technologii a údržbu Prandtlových trubic, 
výpočet lokálních rychlostí z naměřených diferenčních tlaků a výpočet průtoků integrací 
rychlosti. Tato norma předpokládá, že měření rychlostí a průtoků jsou prováděna buď ve 
stejném čase jako odběr vzorku znečišťujících látek, nebo nezávisle na něm. Ve druhém 
případě může být účelem měření volba měřícího profilu pro vzorkování vzdušiny, nebo 
kalibrace automatických přístrojů pro měření toku instalovaných v potrubí. Takže tato 
norma je vhodná jak pro primární měření (rychlosti a průtoku), tak pro pomocná měření 
(volba odběrové rychlosti vzorkování, výpočet toku emisí znečišťujících látek atd.).[12] 

Podstatou zkoušky určení průměrné rychlosti proudu plynu pomocí Prandtlovy 
trubice, změřením hodnoty rychlosti (v) ve zvolených bodech průřezu potrubí. Průtok (qv) 
se vypočítá vynásobením plochy průřezu průměrnou rychlostí proudu plynu v tomto 
průřezu. Tato metoda sestává z: 

 určení průměru potrubí (D) v místě měření 
 určení počtu n a umístění x měřících bodů potřebných k odpovídajícímu zjištění 

rychlostního profilu v celém průřezu potrubí změření diferenčního tlaku (Δp) 
v otvorech Prandtlovy trubice umístěné v těchto měřícíchu bodech 

 určení rychlosti v každém z měřících bodů využitím příslušného vztahu na základě 
výsledků měření diferenčního tlaku 
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 výpočet průtoku, který vychází ze zjištěné průměrné rychlosti a plochy průřezu 
 

Konstrukce Prandtlovy trubice typu L, popsána v ISO 3966, je upřednostňována 
v případě, že se měření rychlosti provádí před a po odběru vzorku. Tento typ Prandlovy 
trubice je oproti typu S méně citlivý na chyby vzniklé nesouosým umístěním trubice 
v proudu měřeného plynu. Avšak její výstupy pro měření tlaku mohou být připojeny jen za 
určitých podmínek. Obtížným může být měření při vysokých koncentracích prachových 
částic nebo aerosolů. Její použití v tlustostěnných potrubích nebo komínech navíc vyžaduje 
velké otvory. Pokud je Prandtlova trubice typu L umístěna v blízkosti hubice vzorkovací 
sondy, může dojít k nepříznivému ovlivnění obou těchto měření. 

Prandtova trubice typu S může být použita v případě, kdy se současně s měřením 
rychlosti provádí odběr vzorku. Jejímu použití se dává přednost tehdy, je-li otvor pro 
sondu malý, stěna komínu tlustá a kdy spaliny obsahují velké množství prachových částic a 
aerosolů, např. H2O nebo H2SO4. Prandtlova trunice typu S je daleko citlivější na chyby 
vzniklé nesourodým umístěním trubice vůči proudu měřeného plynu než Prandtlova 
trubice typu L, ale je méně citlivá na nepříznivé ovlivnění současným umístěním 
vzorkovací sondy, pokud je dodržena vzdálenost mezi otvorem hubice vzorkovací sondy a 
stěnami Prandtlovy trubice alespoň 1,9 cm. Prandtlova trubice může být konstruována tak, 
aby byla méně citlivá na chybu zapříčiněnou nesouosým umístěním trubice v proudu 
měrného plynu. 

Před provedením jakéhokoliv měření se zkontroluje jeho účel s vedením podniku. 
Povaha výrobního procesu daného podniku, např. kontinuální nebo cyklický, může ovlivnit 
program měření. Jestliže výrobní proces může probíhat ustáleně, musí být v tomto stavu 
udržován tak, aby bylo dosaženo optimálních podmínek měření. Rekognoskance zadaného 
zařízení usnadní výběr nejvhodnějšího měřícího profilu a určení požadovaného počtu a 
rozmístění vzorkovacích bodů 

Na základě získaných informací se vybere vhodná Prandtlova trubice a sestaví plán 
měření. Svedením podniku se projednají potřebná opatření, která je třeba dodržet nebo 
která musí být ještě provedena. Datum měření, počátek měření, délka rekognoskace, 
vzorkovací doba a provozní podmínky sledovaného zařízení během měření musí být 
projednány s vedením podniku. [12] 
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5.4.2 Měření emise těžkých kovů 

Stanovení emise těžkých kovů bylo provedeno na základě výpočtu z naměřených 
hodnot odebraného analytu ve všech přítomných fázích dle SPL číslo 12/07 a SPL číslo 
12/07 dodaných externí akreditovanou laboratoří. Odběr vzorků pro stanovení jejich 
koncentrace v tuhé fázi byl proveden izokriticky kombinovanou odběrovou sondou ve 24 
měřících bodech rozmístěných na 2 měřících přímkách ČSN ISO 9096. Jako filtrační 
materiál byly použity rovinné interní filtry ze skelných vláken typ Z6 fy FILPAP 
AMERSIL, s.r.o. o průměru 43 mm s účinností nejméně 98% pro půměr částic větších než 
0,3μm.  

Kovy v plynné a kapalné fázi byly odebírány standardní odběrovou aparaturou 
tvořenou vyhřívanou odběrovou sondou s napájením do dvojice promývaček s náplní 
absorpčních roztoků (0,25 HNO3) pro stanovení koncentrace, vázaného plynoměru a 
čerpadla vzorku. 
Tab. č. 5 Popis měřícího místa (MM) 

 
Měření objemového průtoku a stavových veličin plynu během měření emisi těžkých 
kovů 

Objemový průtok odpadního plynu byl stanoven dle SPL číslo 02/06, pro měření 
stanovených veličin plynu (teplota, tlak) byl použit postup dle SPL číslo 04/06. Objemový 
průtok odpadního plynu byl proveden na základě měření rychlostí proudění plynu ve 24 
měřících bodech rozmístěných rozmístěných na dvou měřících přímkách dle ČSN EN 
10 780. Pro měření rychlostí byla použita kalibrovaná rychlostní sonda. 

Provozní podmínky zařízení 
Rychlost posunu spékacího pásu byla 1,10 m za minutu, zpracovávaná vsazka 

z homogenizační hromady číslo 5/18. Během dne, to znamená během 24 hodin, bylo 
vyrobeno 1950 tun vysokopecního aglomerátu, a to odpovídá průměrné výrobě 81,25 tun 
aglomerátu za hodinu. 

5.4.3 Měření koncentrace tuhých látek 

Tuhé látky byly stanoveny dle SPL-Pe-01, odběr byl proveden manuální 
gravimetrickou metodou dle SPO-Pe-01. Jednotlivé vzorky byly odsávány izokineticky 
kombinovanou sondou ve 20 měřících bodech rozmístěných na 2 měřících přímkách. Jako 
filtrační materiál byly použity soxhletové filtry ze skalných vláken fy Whatman o 
rozměrech 16x50 mm s účinností nejméně 98 % pro průměr částic větších než 0,3 μm.  

Měřící místo pro měření koncentrace tuhých látek bylo zvoleno na úseku 
vodorovné části kruhového potrubí o hydraulickém průměru dH 2,5 metrů za ventilátorem, 
před zaústěním do komína. 

Rozměry měřícího průřezu (hydraulický průměr) dH 2,5 m 
Délka rovného úseku D = 9,0 m 
Délka rovného úseku potrubí před MM 6 m (2,4 dH) 
Délka robného úseku potrubí za MM 3 m (1,2 dH) 
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Tab. č. 6 Popis měřícího místa (MM) 

Rozměry měřícího průřezu (hydraulický průměr) dH 2,5 m 
Délka rovného úseku D = 9,0 m (3,6 dH) 
Délka rovného úseku potrubí před MM 6 m (2,4 dH) 
Délka rovného úseku potrubí za MM 3 m (1,2 dH) 
 
Měření objemového průtoku a stanovení veličin plynu při měření tuhých 
znečišťujících látek  

Objemový průtok odpadního plynu byl stanoven dle SPL-Pe-02 na základě měření 
rychlostí proudění plynu ve 20 měřících bodech rozmístěných na dvou měřících přímkách 
dle dle ČSN EM 10 780. Pro měření rychlosti byla použita kalibrovaná rychlostní sonda. 
Měření bylo provedeno v měřícím místě pro odběr tuhých látek. 

Provozní podmínky zařízení 
Rychlost posunu spékacího pásu byla 1,10 metrů za minutu. Během dne, to je 

během 24 hodin, bylo vyrobeno 1900 tun aglomerátu, to znamená, že průměrná výroba 
činila 79,2 tuny vysokopecního za hodinu. 
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5.5 Grafy a tabulky hodnot 
Výsledky nekontinuálního měření aglomeračních spalin provedené akreditovanou 

firmou ve sledovaném podniku jsou shrnuty do tabulek. Hodnoty z tabulek jsou přehledně 
čitelné z grafického pracování. Aglomerace je rozdělena na dvě části aglomeraci A a 
aglomeraci B, přitom každá má dva výrobní pásy. Výsledky z měření jsou rozděleny jak 
podle aglomerací a jednotlivých pásů, tak podle roku ve kterém zkoušky byly provedeny a 
to na roky 2007, 208 a 2009. Přitom rok 2008 by měl být přelomový, v tomto roce byly 
zavedeny tkaninové filtry na aglomeraci A. Na aglomeraci B žádná modernizace ve 
sledovaném období neproběhla. 

V tabulce č.7 jsou tři základní údaje, a to koncentrace za vztažných podmínek (Cv) 
v mg.m-3, která udává hmotnost měřené znečišťující látky na jeden metr krychlový.  
Hmotnostní tok emise (M*) v kg.h-1, který udává hmotnost dané měřené znečišťující látky, 
která vychází z měřeného místa za hodinu. Střední měrná výrobní emise uváděná (fE) 
v kg.t-1, udává hmotnost dané měřené znečišťující látky na jednu tunu vyrobené produkce 
závodu, v tomto případě na jednu tunu aglomerátu. 

 

Tab. č. 7 Naměřené hodnoty tuhých znečištťujících látek aglomerace A, výrobní pás α 

Rok měření Naměřené hodnoty tuhých znečišťujících látek na výrobním  
páse α aglomerace A 2007 2008 2009 

Koncentrace za vztažných podmínek Cv                                    (mg.m-3)  98,25 1 3 
Hmotnostní tok emise M*                                                           (kg.h-1) 50,3243 0,44 1,106 
Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) fE                (kg.t-1) 0,63565 0,0055 0,014 
 
 
 

 
Graf č. 1 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní pás α aglomerace A 
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Graf č. 2 Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás α aglomerace A 

 
 
 

 
Graf č. 3 Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás α 

aglomerace A 
 

Z tabulky č.7 i z grafů č. 1 až 3 je patrná velká změna v účinosti odlučování tuhých 
znečišťujících látek v roce 2008, v tomto roce byly zavedeny na aglomeraci A tkaninové 
filtry, jako dočištění aglomeračního plynu vystupujícího z elektroodlučovačů. Přidání 
tkaninových filtrů se účinost odlučování tuhých znečišťujících látek zvýšila o více jak 
97%. Mírny vestup v roce 2009 může být zapříčiněn jinou aglomerační vsázkou, protože 
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měření není kontinuální, může mít změna vsázky na výsledky měření nezanedbatelný vliv, 
nebo to může být způsobeno opotřebováním jednotlivých tkaninových filtrů. Na přelomu 
roků 2009 a 2010 je plánována revize a výměna opotřebovaných tkaninových filtrů, 
rukávů.  

 

 
Tab. č. 8 Naměřené hodnoty tuhých znečištťujících látek aglomerace A, výrobní pás β 

Rok měření Naměřené hodnoty tuhých znečišťujících látek na výrobním páse 
β aglomerace A 2007 2008 2009 
Koncentrace za vztažných podmínek Cv                                (mg.m-3)  103 1 1 
Hmotnostní tok emise M*                                                       (kg.h-1) 47,3 0,467 0,4 
Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) fE           (kg.t-1) 0,631 0,0057 0,005 

 
 
 

 
Graf č. 4 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní pás β aglomerace A 
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Graf č. 5 Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás β aglomerace A 

 
 

 
Graf č. 6 Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás β 

aglomerace A 
 

Z tabulky č. 8 i z grafů č. 4 - 6 je patrná velká změna v účinosti odlučování tuhých 
znečišťujících látek v roce 2008, v tomto roce byly zavedeny na aglomeraci A tkaninové 
filtry, jako dočištění aglomeračního plyny vystupujícího z elektroodlučovačů. Přidání 
tkaninových filtrů se účinost odlučování tuhých znečišťujících látek zvýšila o více jak 
98 %. Na výrobním páse β na aglomeraci A v roce 2009 není zvýšení emise tuhých 
znečišťujících látek. 
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Tab. č. 9  Naměřené hodnoty tuhých znečištťujících látek aglomerace B, výrobní pás γ 

Rok měření Naměřené hodnoty tuhých znečišťujících látek na výrobním páse 
γ aglomerace B 2007 2008 2009 
Koncentrace za vztažných podmínek Cv                                (mg.m-3)  76 76 56 
Hmotnostní tok emise M*                                                       (kg.h-1) 29,95 29,95 26,443 
Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) fE            (kg.t-1) 0,351 0,351 0,302 

 
 

 
Graf č. 7 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní pás γ aglomerace B 

 

 
Graf č. 8 Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás γ aglomerace B 
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Graf č. 9 Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás γ 

aglomerace B 
 
Z výsledků aglomerace B konkrétně z výrobního pásu γ je zřejmé udržení dobré 

účinnosti elektrostatických odlučovačů. Aglomerace B není vybavena tkaninovými filtry, 
snížení emise v roce 2009 je zřejmě zapříčiněno změnou vyráběného aglomerátu, tedy 
změnou vsázky. Téměř veškeré hutní odpady jsou zpracovány pouze přes aglomeraci A, 
která je již vybavena učinnou filtrací. 

 
 
Tab. č. 10 Naměřené hodnoty tuhých znečištťujících látek aglomerace B, výrobní pás δ 

Rok měření Naměřené hodnoty tuhých znečišťujících látek na výrobním páse 
δ aglomerace B 2007 2008 2009 
Koncentrace za vztažných podmínek Cv                                (mg.m-3)  62 61 43 
Hmotnostní tok emise M*                                                       (kg.h-1) 14,2 14,2 16,318 
Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) fE           (kg.t-1) 0,171 0,171 0,186 
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Graf č. 10 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní páas δ aglomerace B 

 
 

 
Graf č. 11 Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás δ aglomerace B 
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Graf č. 12 Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás δ 

aglomerace B 
 

Výsledky jednorázového měření emisí výrobního pásu δ aglomerace B jsou za rok 
2007 a 2008 téměř shodné. V roce 2009 jsoou rozdily, a to je nejlépe patrné v grafech č. 10 
- 12. Tyto rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny, menším objemem výroby v daném dnu, 
kdy bylo prováděno měření, protože střední výrobní emise se vztahují na objem výroby 
v daném dnu. Pokud je objem výroby nižšší, vroste středn výrobní emise. Nárůst 
hmotnostního toku emisí je zapříčiněn naměřením vyššího průtočného množství spalin. 
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Tab. č. 11 Naměřené hodnoty těžkých kovů na výrobním páse α aglomerace A 

 
 

 
Graf č. 13 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní pás α aglomerace A 

 Naměřené hodnoty jednotlivých těžkých kovů na výrobním páse α aglomerace A  

 Rok 2007 2008 2009  
  Cv M* fE Cv M* fE Cv M* fE  
  

Těžký kov 
(mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1)  

  Sn 0,00252 0,628 0,0079 0,017 3,51 0,0433 0,067 22 0,27  
  Cr 0,0195 5,938 0,075 0,017 4,29 0,0528 0,014 4,3 0,053  

  Mn 0,019 5,008 0,0633 0,046 11,9 0,146 0,026 8,2 0,101  
  Cu 0,0694 16,27 0,206 0,045 11 0,136 0,112 36 0,45  
  Pb 0,227 62,4 0,788 0,034 8,19 0,101 0,067 22 0,27  
  V 0,00225 0,64 0,0081 0,0006 0,122 0,0015 0,0005 0,17 0,0021  
  Zn 0,282 83,97 1,061 0,483 104 1,28 0,706 187 2,3  
  Hg 0,187 1,661 0,0021 0,004 1,81 0,0223 0,0075 3,813 0,047  
  As 0 0 0 0,007 1,44 0,0177 0,0005 0,14 0,0017  
  Cd 0 0 0 0,0005 0,127 0,0016 0,002 0,5 0,0061  
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Graf č. 14  Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás α aglomerace A 

 
 

 
Graf č. 15  Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás α 

aglomerace A 
 

Homogenizační hromady jsou zakládány na cca 70 kilotun. Takováto hromada je 
spotřebována během týdne, z toho vyplývá, že každý týden se na aglomeraci zpracovávvá 
vsázka o jiném chemickém složení.  

Grafy č. 13 - 15 vychází z hodnot získaných jednorázovým měřením, takže 
výsledky úplně neodpovídají ročnímu průměru, ale odpovídají emisím z dané 
homogenizační hromady, zpracovávané v daném týdnu, kdy bylo prováděno měření. To, 
že je vsázka pro aglomeraci značně variabilní je hlavním důvodem, proč grafy nezachycují 
předpokládaný pokles těžkých kovů na aglomeraci A spékacím pásu α po roce 2008, kdy 
byly aplikovány tkaninové filtry. Tkaninové filtry zachycují hlavně tuhé znečišťující látky, 
prach, ale ten právě obsahuje velké množství těžkých kovů. 
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Tab. č. 12 Naměřené hodnoty těžkých kovů na výrobním páse β aglomerace A 

 
 

 
Graf č. 16 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní pás β aglomerace A 

 

 Naměřené hodnoty jednotlivých těžkých kovů na výrobním páse β aglomerace A  

 Rok 2007 2008 2009  
 Cv M* fE Cv M* fE Cv M* fE  
 

Těžký kov 
(mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1)  

 Sn 0,00277 0,678 0,00904 0,07 17,4 0,214 0,0006 0,21 0,0025  
 Cr 0,0232 6,662 0,0888 0,02 5,52 0,0679 0,105 37,1 0,456  
 Mn 0,0124 3,324 0,0443 0,039 10,9 0,134 0,009 2,9 0,036  

 Cu 0,0682 15,2 0,203 0,07 17,4 0,214 0,056 19 0,24  
 Pb 0,306 84,75 1,13 0,039 10,5 0,129 0,013 5 0,06  
 V 0,00251 0,696 0,00928 0,0004 0,0959 0,00118 0,0002 0,07 0,0009  
 Zn 0,472 131,4 1,752 0,359 89,5 1,1 0,594 154 1,9  
 Hg 0,00734 3,925 0,0523 0,003 2,0846 0,02566 0,0069 3,39 0,048  
 As 0 0 0 0,006 1,35 0,0166 0,0003 0,09 0,0011  
 Cd 0 0 0 0,0005 0,139 0,00171 0,0002 0,06 0,0008  
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Graf č. 17 Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás β aglomerace A 

 

 
Graf č. 18 Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás β 

aglomerace A 
 

Na výsledcích naměrěných hodnot pro spékací pás β aglomerace A jsou lépe patrné 
výkyvy způsobené variabilitou chemického složení vsázky, tedy variabilitou chemického 
složení homogenizační hromady. Mohlo by se zdát, že po zavedení tkaninových filtrů v roce 
2008 došlo k poklesu emisí u většiny měřených těžkých kovů, ale to nepotvrzují výsledky za 
rok 2009. Proto je jediným logickým vysvětlením pouze variabilita chemického složení 
vsázky zpracovávané v dobu měření na spékacím páse β aglomerace A. 
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Tab. č. 13 Naměřené hodnoty těžkých kovů na výrobním páse γ aglomerace B 

 
 

 
Graf č. 19 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní pás γ aglomerace B 

 Naměřené hodnoty jednotlivých těžkých kovů na výrobním páse γ aglomerace B  

 Rok 2007 2008 2009  
 Cv M* fE Cv M* fE Cv M* fE  
 

Těžký kov 
(mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1)  

 Sn 0,00277 0,678 0,00904 0,01 2,35 0,0313 0,001 0,35 0,0038  
 Cr 0,0232 6,662 0,0888 0,024 5,63 0,0751 0,157 51 0,55  
 Mn 0,0124 3,24 0,0443 0,06 13,6 0,181 0,065 20 0,22  

 Cu 0,0682 15,2 0,203 0,151 32,6 0,435 0,247 71 0,78  
 Pb 0,306 84,75 1,13 0,37 70,6 0,941 1,012 309 3,4  
 V 0,00251 0,696 0,00928 0,001 0,311 0,00415 0,001 0,28 0,0031  
 Zn 0,472 131,4 1,752 0,234 51,6 0,688 0,728 179 1,9  
 Hg 0,00734 3,925 0,0523 0,004 1,99 0,0266 0,01 3,45 0,038  
 As 0 0 0 0,008 1,62 0,0217 0,006 1,6 0,018  
 Cd 0 0 0 0,003 0,554 0,00739 0,009 2,5 0,027  
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Graf č. 20 Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás γ aglomerace B 

 
 

 
Graf č. 21  Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás γ 

aglomerace B 
 

Výsledky z měření prováděných na spékacím páse γ aglomerace B potvrzují tvrzení 
o velkém vlivu chemického složení vsáky zpracovávané aglomerací. Zvýsledků se nedá 
říci žádný jiný konkrétní vliv, na aglomeraci B nebyly provedeny žádné modernizace nebo 
dostavby zařízení. 
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Tab. č. 14 Naměřené hodnoty těžkých kovů na výrobním páse δ aglomerace B 

 
 

 
Graf č. 22 Koncentrace za vztažných podmínek (Cv) pro výrobní pás δ aglomerace B 

 Naměřené hodnoty jednotlivých těžkých kovů na výrobním páse δ aglomerace B  

 Rok 2007 2008 2009  
 Cv M* fE Cv M* fE Cv M* fE  
 

Těžký kov 
(mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1) (mg.m-3) (g.h-1) (g.t-1)  

 Sn 0,0401 10,54 0,123 0,008 1,89 0,0252 0,0008 0,22 0,0024  
 Cr 0,026 6,918 0,081 0,026 6,54 0,086 0,25 74 0,81  
 Mn 0,0671 14,49 0,17 0,062 15 0,2 0,019 5 0,055  

 Cu 0,36 92,44 1,082 0,129 28,3 0,378 0,424 54 0,59  
 Pb 0,96 224,6 2,629 0,338 70,8 0,943 0,0008 118 1,3  
 V 0,00281 0,707 0,00828 0,001 0,305 0,00407 1,164 0,21 0,0023  
 Zn 2,837 758,1 8,875 0,304 67,2 0,896 0,0087 277 3  
 Hg 0,0156 5,074 0,0594 0,002 1,29 0,0172 0,0087 3,75 0,041  
 As 0 0 0 0,009 1,91 0,0254 0,004 1,02 0,011  
 Cd 0 0 0 0,003 0,624 0,00832 0,004 1,2 0,013  
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Graf č. 23  Hmotnostní tok emisí (M*) pro výrobní pás δ aglomerace B 

 
 

 
Graf č. 24 Střední měrná výrobní emise (vztažená na výrobu) (fE) pro výrobní pás δ 

aglomerace B 
 
Jak již bylo napsáno u popisu výsledků jedno rázového měření prováděného na 

spékacím páse γ aglomerace B,  je z hodnot uvedených v tabulce č. 14 pro spékací pás δ 
aglomerace B a následně z nich zpracovaných grafů č. 22 - 23, zřejmá závislost úrovně 
emise těžkých kovů na chemickém složení aktuálně zpracovávané vsázky, tedy na 
chemickém složení homogeniační hromady. Protože aglomerace B tedy ani spékací pás 
nemají žádnou modernizaci současného systému čištění odpadního plynu, ani přistavěné 
další zařízení na odlučování, dá se tedy říct, že chemické složení aglomerační vsázky má 
rohodující vliv na konečnou emisi těžkých kovů. 
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6 ZÁVĚR 
Cílem diplomová práce bylo popsat moderní metody čištění aglomeračních spalin a 

zhodnotit čištění spalin v podmínkách České republiky, konkrétně v podniku, ve kterém 
v roce 2008 proběhla modernizace čištění aglomeračních spalin, přistavěním sekundárního 
čištění pomocí tkaninových filtrů. 

V teoretické části je vysvětlena podstata aglomeračních procesů a nebezpečí pro 
životní prostředí s touto výrobou spojená. Dále požadavky Evropské unie na ekologii 
výroby a provozování aglomerace. Pro splnění těchto požadavků, které se stále zpřísňují a 
doplňují o nové, slouží technická řešení snižování emisí, taktéž popsána v této části. 

Experimentální část práce je rozdělena na popisnou a hodnocení výsledků 
z jednorázových měření emisí a složení emisí provedených v letech 2007, 2008 a 2009. 
Hodnotily se jen výsledky tuhých znečišťujících látek a těžkých kovů, na ty by měla nově 
aplikovaná metoda tkaninového filtru mít největší vliv. 

Metoda tkaninových filtrů zavedená jako sekundární čištění aglomeračních spalin 
po elektrickém odlučování, zvýšila účinnost zachycování tuhých znečišťujících látek o více 
jak 98 %. Přepokládalo se, že podobný vliv bude tato metoda mít i na snížení emisí 
těžkých kovů, které jsou převážně obsaženy v tuhých znečišťujících látkách. Ten to 
předpoklad v této práci nebyl potvrzen, protože emise těžkých kovů jsou měřeny jen 
jednou ročně a proto i na velmi kvalitních tkaninových filtrech, vzhledem k variabilitě 
aglomerační vsázky, bylo dosaženo horších výsledků emisí než u předchozích 
jednorázových měření. 

Aglomerace A razantním způsobem snížila emise tuhých znečišťujících látek, a to z 
průměrných 100,7 mg.m-3

 na průměrných 2 mg.m-3, zavedením sekundárního čištění 
aglomeračních spalin pomocí tkaninových filtrů. To je vynikající výsledek a žádná jiná 
aglomerace v České republice, tak dobrých výsledků nedosahuje. I když v České republice 
doposud nejsou normy týkající se všech organických sloučenin, které jsou součástí 
aglomeračních spalin, jsou tyto látky podrobně zkoumány, kvůli své toxicitě, a komplexní 
normy připravovány. Proto by měl sledovaný podnik zvážit realizaci přidávání aktivního 
uhlí nebo koksu k vápennému hydrátu, tedy stavbu sila na aktivní uhlí či koks, který by 
aglomerační spaliny zbavil většiny organických sloučenin. Ekonomičtější by zajisté bylo 
stavbu tohoto sila realizovat ještě před vydáním norem pro organické sloučeniny, protože 
pak jejich stavba, už nebude snahou podniku o zlepšení ekologie a tím i jeho prestiže, ale 
nutností. 

Sledovaný podnik je stále se zpřísňujícími vyhláškami o emisích do ovzduší 
postupně nucen do modernizace aglomerace B. Vhodným systémem by byl MEROS 
popisovaný v kapitole 4.2.2. Je to nejnovější a v současné době nejúčinnější systém čištění 
aglomeračních spalin. Přes vyšší investiční náklady na jeho výstavbu a uvedení do 
provozu, se tyto náklady vrátí v podobě ušetřených financí, které by podnik musel zaplatit 
na pokutách za nedodržení emisních limitů, nebo pokud by byl nucen výrobu na 
aglomeraci B úplně zastavit. 
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