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Abstrakt  

 Vypracovaná práce se zabývá moţnostmi recyklace vysokopecních kalů z haldy 

a jemných konvertorových kalů z výskytu Zásadními technologickými operacemi jsou: 

odvodnění směsi, homogenizace a úprava kusovosti. Hlavním problémem je rafinace odpadů 

s obsahem neţádoucích doprovodných prvků a to především zinku a olova. V experimentální 

části jsou vyhodnoceny výsledky z pokusného zpracování briket vytvořených z jemných 

konvertorových kalů a vysokopecních kalů z haldy. V závěru je proveden návrh řešení na 

zpětné vyuţití kovů z těchto surovin. 

 

Abstract 

This Thesis concerned with possibilities of recycling of blast furnace sludge from 

waste dump and fine grained converter sludge generated during process of steel manufacture. 

Principal technological processes are dehydration of mixture, homogenization and 

modification of lumpiness. Main problem consist in refinement of wastes containing 

undesirable elements, primarily zinc and lead. In the experimental part of the Thesis are 

evaluated results from experimental treatment of briquetted fine grained converter sludge and 

blast furnace sludge from waste dump. Proposal of solution for back usage of metals 

contained in above mentioned materials is mentioned at the close of the Thesis. 
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1    ÚVOD 

 V poslední době dochází k omezení, aţ místnímu vyčerpání některých surovinových 

zdrojů. Začíná se měnit názor na odpady, které často obsahují značné mnoţství uţitkových 

sloţek. Rovněţ narůstající mnoţství odpadů začíná být váţným problémem z hlediska 

ochrany přírody a ţivotního prostředí. 

 Základem výroby kovů jsou především dostatečně kovnaté rudy, jejichţ mnoţství 

klesá a rudy jsou těţeny stále s niţším obsahem kovů. Další nepříznivou skutečností je 

nerovnoměrné rozdělení rudných surovin ve světě, coţ ztěţuje plynulé zásobování všech 

průmyslových oblastí. 

 Tato situace vede k nutnosti dokonalejšího vyuţívání druhotných surovin, zejména 

všech druhů kovových, nebo kovonosných odpadů. 

 Při výrobě jedné tuny surové oceli v ocelárně vzniká přibliţně 180 kg vedlejších 

produktů. Mezi základní vedlejší produkty výroby oceli patří ocelárenská struska a 

ocelárenský úlet ve formě prachu anebo kalu. Podle Katalogu odpadů stanoveným 

Ministerstvem ţivotního prostředí Vyhláškou 381/2001 nezpracovaná struska a odpad 

ze zpracování strusky patří do skupiny ostatních odpadů a tuhé odpady z čištění plynů patří 

do skupiny nebezpečných odpadů.  

 Vypracovaná práce se zabývá moţnostmi recyklace vysokopecních kalů z haldy 

a jemných konvertorových kalů. Zásadními technologickými operacemi tedy budou: 

odvodnění směsi, homogenizace a úprava kusovosti. Hlavním problémem je rafinace odpadů 

s obsahem neţádoucích doprovodných prvků a to především zinku a olova. V experimentální 

části jsou vyhodnoceny výsledky z pokusného zpracování briket vytvořených z jemných 

konvertorových kalů a vysokopecních kalů z haldy. V závěru je zde proveden návrh řešení na 

zpětné vyuţití kovů z těchto surovin. 
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2    ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 Hutnický závod střední velikosti s roční kapacitou okolo dvou miliónů tun surové 

oceli produkuje přibliţně sto tisíc tun odprašků a kalů. Celkové náklady spojené s manipulací 

s takovým objemem včetně údrţby, dopravy a odstraňování odpadu dosahují přibliţně 

10 miliónů Euro. Prostřednictvím realizace systému recyklace odpadů se mohou tyto náklady 

sníţit na úroveň, představující maximálně 7 miliónů Euro za rok.  

 Největším problémem hutnické výroby jsou tuhé odpady. Vznikají většinou 

v technologickém cyklu (strusky), nebo při čištění odpadních plynů a vod (odprašky a kaly). 

Strusky s obsahem uţitečného kovu (ţeleza) se částečně vracejí na začátek technologického 

cyklu, další se vyuţívají většinou ve stavebnictví. Ostatní kovonosné odpady se pouţívají při 

výrobě daného kovu, lze je tedy povaţovat za druhotné suroviny. Takto se v hutnictví 

vyuţívají i odpady z jiných průmyslových odvětví, jako je strojírenství, chemie a pod. 

Vyuţívat tímto způsobem se však dají jen odpady, které obsahují určité, ohraničené mnoţství 

látek škodlivých pro proces výroby daného kovu. Nevhodné odpady se proto skladují na 

skládkách nerecyklovatelných odpadů, které představují další zdroj znečišťování vzduchu 

a vod. Odpadů na takových skládkách je v České republice z minulosti obrovské mnoţství, 

které se stále zvětšuje. Nemoţnost vyuţívat i v současnosti takovou částečnou recyklaci je 

moţno ilustrovat na příkladu hutnictví ţeleza. Suroviny dováţené do podniku představují 

i neustálý přísun látek škodlivých při výrobě ţeleza a oceli. Jedná se hlavně o neţelezné kovy, 

síru, fosfor, alkálie atd. Při úplné recyklaci odpadních látek by mnoţství těchto látek uvnitř 

technologického cyklu neustále rostlo, coţ není moţné. Musí tedy existovat ventil, kterým se 

část těchto látek z daného cyklu odpouští. V současnosti plní úlohu tohoto ventilu skládka 

nerecyklovatelných odpadů. Toto řešení však uţ současným podmínkám nevyhovuje. Je proto 

potřeba instalovat speciální technologie, které separují kovonosnou část odpadu a neţelezné 

kovy, případně jiné látky koncentrují v takové míře, ţe jsou vyuţitelné v příslušném odvětví 

průmyslu. Takové technologie jsou však zatím velmi nákladné [1]. 

 Do hutního podniku se dopravují různé suroviny, přírodního charakteru, nebo výrobky 

či polotovary, které obsahují kromě ţádané substance i škodlivé látky. Látky mohou být 

škodlivé z důvodu, ţe narušují technologické procesy, jakost hotového produktu, nebo 

z důvodu, ţe znečišťují ţivotní prostředí a ohroţují zdraví lidí. Výrobky produkované hutním 

podnikem obsahují těchto škodlivých látek jen velmi malé mnoţství. Z tohoto pohledu je 

zřejmé, ţe v prostorách hutních podniků musí docházet ke značné kumulaci těchto látek. 

V posledních desetiletích byla ve světě patrná výrazná snaha o recyklaci těchto látek uvnitř 

podniku. Neustálý přísun nových surovin se škodlivinami logicky znemoţňuje nekonečnou 

recyklaci škodlivých látek.  
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2.1    Kovonosné deponované odpady vznikající při výrobě surového ţeleza 

a oceli  

 Počátek vzniku ukládání odpadů z hutní výroby je spjat s počátky výroby ţeleza 

v roce 1840. Od této doby, aţ do roku 1995 byl odval vyuţíván k ukládání velkoobjemových 

odpadů, zejména lité strusky (vysokopecní a ocelárenské) a hutní suti. O způsobu nejsou 

zprvopočátku ţádné údaje, lze předpokládat, ţe probíhalo nesystematicky, čímţ docházelo 

k promíchávání různých druhů odpadů. Aţ zavedením kolejové dopravy se alespoň částečně 

začaly ukládat odděleně vysokopecní a ocelárenské strusky [2]. 

 Výrazný nárůst objemu ukládaných na haldě nastal po roce 1945, ale systém tříděného 

ukládání byl zaveden aţ po roce 1956. V průběhu 60. let bylo na temeni severní části odvalu 

započato s ukládáním vysokopecních kalů, dopravovaných sem vodnícestou. Po výstavbě 

mlýnice strusky v roce 1985 bylo započato s postupným odtěţováním jiţní části odvalu 

a vyuţití těchto materiálů k výrobě kameniv a získání přítomného ţeleza. Do této doby se 

zpracovávaly pouze vysokopecní strusky na dvou drtících linkách a separoval kov ze sutin 

v malé separační lince. Do prostoru uvolněného těţbou byly následně ukládány konvertorové 

kaly, jejichţ ukládání bylo ukončeno v roce 1994 [2]. 

Ukládání odpadů na haldu bylo ukončeno ke 30.6.1996. 

Tab. 1:  Objektivizace objemů haldy 2/2009. 

Druh odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Objektivizace stavu 
(2009) Současná dostupnost 

(kt) ( %) (kt) 

Vysokopecní struska O 1000 4,17 200 

Ocelárenská struska O 2800 11,67 1500 

Směs strusek a hutní sutě O 17680 73,57 5000 

Uhelné kaly O 300 1,25 nedostupné 

Vysokopecní kaly N 1900 7,92 plánovaný projekt  

KKO kaly N 30 1,1 30 

Koksochem. výrobky N 5 0,02 lokální uložení 

Jiné průmysl. odpady N 50 0,2 lokální uložení 

Znečištěné zeminy N 235 0,1 lokální uložení 

Celkem  24 000 100 6730 

V tabulce 1 je uvedeno současné mnoţství deponovaných materiálů na haldě. 

2.2    Charakteristika kovonosných odpadů 

V této kapitole budeme charakterizovat odpady jejichţ zpracování je ve stadiu studií 

a projektů (vysokopecní kaly – halda) nebo je zcela závislé na externím odběrateli, který je 

dosud odebírá, ale tento odpad obsahuje zajímavé mnoţství ţeleza a jeho roční výskyt není 

zanedbatelný (jemné konvertorové kaly) 
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2.2.1    Charakteristika jemných konvertorových kalů z výskytu 

Název odpadu: Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky 

Název v huti: Jemné kaly KKO – výskyt 

Katalogové číslo: 10 02 13 

Kategorie : Nebezpečný odpad 

Místo vzniku: Mokré čištění konvertorového plynu v usazovacích nádrţích, sedimentace, 

následně filtrace a odvodnění na deskovém kalolisu 

Způsob nakládání: Zpracování na certifikovaný výrobek – Fe korekce pro výrobu 

cementářského slinku – externí odběratelé [3]. 

Tab. 2:  Fyzikální hodnoty jemných kalů KKO. 

Ukazatel Jednotka Hodnota 

Hustota Kg/m
3
 3453,3 

Sypná hustota Kg/m
3
 1135,0 

Obsah H2O % 31,1 

Granulometrie 

0,0 – 0,1 mm 

% 

21,0 

0,1 – 0,2 mm 15,1 

0,2 – 0,5 mm 28,8 

Nad 0,5 mm 35,1 

 

Tab. 3:  Chemické složení jemných kalů KKO. 

Sloţka % Sloţka % Sloţka % 

Fecelk 57,23 SiO2 1,61 Sn 0,005 

Fekov 7,38 CaO 10,93 Ni 0,035 

FeO  61,63 As 0,001 Sb 0,001 

Fe2O3 2,81 TiO2 0,046 Hg 0,68 

Fekov/Fecelk 12,90 V 0,007 Cl- 0,06 

C 5,80 Pb 0,198 F- 0,19 

S 0,19 Cr 0,123 Na2O 0,17 

Cu 0,017 Mn 1,26 K2O 0,13 

Zn 1,19 P 0,074 LRT 0,31 

MgO 2,21 Cd 0,0014 P2 6,33 

Al2O3 0,0467 Co 0,001 P3 8,16 
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2.2.2    Charakteristika vysokopecních kalů z haldy 

Název odpadu: Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky 

Název v huti : VP kaly - halda 

Katalogové číslo: 10 02 13 

Kategorie : Nebezpečný odpad 

Místo vzniku: Mokré čištění vysokopecního plynu 

Způsob nakládání: Skladovány v laguně tělesa severní části haldy (rok 1950 -1991), dosud 

nevyuţívány [3] 

Tab. 4:  Fyzikální hodnoty vysokopecních kalů z haldy  

Ukazatel Jednotka Hodnota 

Hustota Kg/m
3
 3040,1 

Sypná hustota Kg/m
3
 1021,3 

Obsah H2O % 29,8 

Granulometrie 

0,0 – 0,1 mm 

% 

76,6 

0,1 – 0,2 mm 11,2 

0,2 – 0,5 mm 7,5 

Nad 0,5 mm 4,7 

 

Tab. 5:  Chemické složení vysokopecních kalů z haldy. 

Sloţka % Sloţka % Sloţka % 

Fecelk 34,6 SiO2 11,23 Sn 0,010 

Fekov 0,51 CaO 19,9 Ni 0,005 

FeO  5,09 As 0,001 Sb 0,001 

Fe2O3 43,03 TiO2 0,078 Hg (mg/kg) 0,45 

Fekov/Fecelk 1,47 V 0,005 Cl- 0,02 

C 11,9 Pb 0,098 F- 0,04 

S 0,30 Cr 0,028 Na2O 0,05 

Cu 0,008 Mn 0,59 K2O 0,11 

Zn 0,576 P 0,05 LRT 0,45 

MgO 9,72 Cd 0,0005 P2 2,06 

Al2O3 3,10 Co 0,001 P3 2,63 
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2.3    Vstupní operace přípravy materiálů k zpětnému vyuţití 

 Odpadní materiály se z různých důvodů nemohou bez úpravy přímo vyuţít v hutních 

agregátech. Rozhodují o tom jejich fyzikální, chemické a fyzikálně – chemické vlastnosti. 

Mezi fyzikální vlastnosti řadíme především velikost zrn materiálu a obsah vody. Chemické 

vlastnosti se odvíjejí z chemického sloţení a z obsahu škodlivin pro daný technologický 

proces. U fyzikálně chemických vlastností mají vliv např. pórovitost, povrchové napětí 

a reaktivita. [4] 

2.3.1    Odvodnění 

 Část odpadních materiálů ve formě kalů je nutné před dalšími procesy zbavit 

přebytečného mnoţství vody. Zdrojem kalů jsou směsi vznikající z mokrého čištění spalin. 

2.3.1.1 Zahušťování 

 K odvodnění prachových částic zachycených v průběhu mokrého čištění plynů vodou 

se vyuţívá zahušťovačů, kde vlivem gravitace dochází k poklesu těţších částic ke dnu těchto 

nádrţí. Nejznámější typ je podle konstrukce zahušťovač Dorr systém (obr. 1 a 2), kde je 

moţno dosáhnout odvodnění 50-75 %. Jedná se o nízkou válcovitou nádrţ o průměru 

10 aţ 200 m se dnem mírně skloněným ke středu. Nade dnem se pohybují hřeblová ramena. 

Rmut se přivádí do středu zahušťovače. Vrstva vyčeřené vody pak přetéká po celém obvodu 

odkud je vrácená zpět do systému. 

  
Obr. 1:  Dorrův zahušťovač - konstrukce. 

  

 1. Čirý roztok na přepad, 

 2. Rmut původní hustoty 

 3. Přechodové stadium rmutu 

 4. Stlačování kalu 

 

Obr. 2:  Dorrův zahušťovač - princip sedimentace. 
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1. Přívod rmutu 

2. Vrchní přepadová tryska 

3. Spodní odtoková tryska 

4. Vyloţení 

5. Gumová tryska 

6. Přívod tlakového vzduchu 

Obr. 3:  Schéma hydrocyklonu. 

 Další zařízení, které je vyuţíváno k zahuštění rmutu je hydrocyklon [5]. Na obr. 3 je 

nakresleno schéma hydrocyklonu, který se skládá z horní válcovité a spodní kuţelovité části. 

Rmut je přiváděn tangenciálně pod tlakem (1) a v důsledku dostředivých a odstředivých sil se 

rozděluje na dvě sloţky. Sloţka zahuštěná odchází z hydrocyklonu spodní tryskou (3) 

a obsahuje hrubší a těţší zrna, která byla odstředivou silou vrţena na obvod vnitřního pláště 

hydrocyklonu. Sloţka, odcházející z hydrocyklonu vrchní přepadovou tryskou (2) obsahuje 

jemnější a lehčí částice, které překonaly vliv odstředivé síly. Součástí tohoto zařízení je 

i vyloţení (4) dále gumová tryska (5) a přívod tlakového vzduchu (6). 

2.3.1.2 Filtrování a lisování 

 Jedním z mnoha zařízení slouţící tomuto účelu je komorový kalolis (obr.4), který má 

za úkol sníţit obsah vody např. v konvertorových kalech na 25-35 %. Toto zařízení se skládá 

s následujících částí.  

1. Filtrační komora 

2. Vtokový kanál 

3. Uzavírací vřeteno 

4. Filtrační tkanina 

5. Filtrační desky 

6. Pevná deska 

7. Nosný rám 

8. Kohoutky na 

odpouštění filtrátu 

9. Odtok filtrátu 

Obr. 4:  Schéma komorového kalolisu. 
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2.3.1.3 Sušení 

 Finální úpravou v procesu odvodnění je proces vysušování. Jedná se o poměrně 

energeticky náročný proces, který vyuţívá různé druhy přenosu tepla. Na obrázku 5 vidíme 

schéma rotační bubnové pece pro přímé sušení, která se skládá s následujících částí. 

 

 

1. Zásobník s materiálem 

2. Rošt 

3. Začátek bubnu 

4. Buben 

5. Šnek 

6. Elevátor 

7. Ventilátor 

8. Zásobník 

9. Odlučovací cyklon 

10. Odlučovač 

Obr. 5:  Rotační bubnová pec pro přímé sušení. 

 

2.3.2    Zkusovění 

 Většina jemnozrnných materiálů, hlavně odpadů ve formě odprašků a kalů nejen, ţe 

není schopna přímého zpracování v metalurgickém výrobním agregátu, ale činí velké potíţe 

i při dopravě. Z tohoto důvodu je téměř vţdy potřeba tyto materiály zkusovět. 

 Vlastnosti takto upraveného materiálu (aglomerát, pelety, nebo brikety) musí 

vyhovovat způsobu jeho dalšího zpracování, nebo manipulaci s ním. 
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2.3.2.1 Aglomerace 

 Aglomerace, anebo spékání ţelezných rud, je zahřívání prachové aglomerační směsi 

(rudná část, palivo přísady) na takovou teplotu, ţe dojde k natavování povrchu jednotlivých 

zrn vsázky a vzniklá tavenina vytvoří mezi zrny kapalinové můstky, které po ztuhnutí zajistí 

vznik pevného pórovitého materiálu – aglomerátu [6]. 

 Na obrázku 6 vidíme schéma Dwight – Loydova spékacího pásu, který je jedním 

ze základních zařízení aglomerace. 

 

Obr. 6:  Dwight – Loydův spékací pás. 

2.3.2.2 Peletizace  

 Peletizace je úprava kusovosti jemnozrnných materiálů sbalováním do tvaru kuliček. 

Vsázka pro peletizaci neobsahuje palivo ani pří vysokoteplotním zpevňování. Výroba pelet 

má 2 fáze a to výrobu surových pelet a zpevnění těchto pelet [7]. 

Výroba surových pelet (sbalků) 

 Surové sbalky se vyrábějí v peletizačních bubnech nebo v peletizačních mísách. 

Peletizační bubny mají větší výrobnost, ale vyţadují třídění produktů. Rozhodující vazební 

sílou při peletizaci surových pelet jsou kapilární síly. 

 Zpevňování sbalků, které můţe být vysokoteplotní (vypalování) nebo nízkoteplotní 

(chemicko - katalytické) a to pomocí pojiv.  

 Vypalování pelet se uskutečňuje nejčastěji v kombinovaných zařízeních. Nejznámější 

je kombinace pásu, rotačního bubnu a chladiče. Pouţívají se však i šachtové pece a jiná 

zařízení. Rozhodující parametrem pro dostatečnou pevnost vypalovaných pelet je teplota 

(1300 – 1400 °C) při které dochází k natavování povrchu pelet (slinování). Jako paliva se 

pouţívá nejčastěji zemního plynu [8]. 

 Pevnost za studena závisí hlavně na druhu a vlastnostech pouţitého pojiva. 
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2.3.2.3 Briketace 

 Briketování rudných surovin je lisování prachových materiálů do formy kousků 

se stejným tvarem a velikostí. Po lisování obyčejně následuje tepelné, nebo chemické 

zpracování briket za účelem zlepšení metalurgických a mechanických vlastností vyrobených 

briket. Briketování je moţné bez přídavku organických nebo neorganických pojiv (jen 

výjimečně), nebo se přidávají pojiva do směsi [9].  

 Briketace můţe probíhat bez přídavku pojiva v případě, ţe vsázka obsahuje látky, 

které jsou přírodními pojivy. Tento případ je však jen výjimeční. Prakticky vţdy se do 

briketační, ale i peletizační vsázky přidávají látky na zvýšení pevnosti produktu. 

 

2.3.2.4 Pojiva 

 Pojiva jsou látky, nebo směsi látek, jeţ mají schopnost samovolného zpevňování. 

Spojují zrnité systémy v pevný kompaktní celek [10]. Předpokladem správné funkce jsou tyto 

vlastnosti pojiv : 

• Na počátku působení mají být tekutá, aby se mohla rozmístit na povrchu a v pórech 

zrnitého systému (kapaliny, suspenze) 

• Musí smáčet povrch pojeného materiálu (výplně) a vytvářet tak adhezní spoje. 

• Po vhodné době se musí pojivo samovolně zpevnit (vypařením rozpouštědla, 

vysušením gelu, chemickou reakcí apod.) 

• Adhezní spoje mají zůstat pevné i po ztuhnutí pojiva. 

Pro uvaţované pouţití mají pojiva následující účel: 

• Zlepšit sbalovací a briketovací schopnost základních surovin. 

• Zvýšit pevnost vyrobených briket nebo pelet 

• Podle moţností příznivě působit na chemické a mineralogické sloţení briket nebo 

pelet, případně zlepšit jiné jakostní parametry 
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3    MOŢNOSTI RECYKLACE ODPRAŠKŮ A KALŮ 

Z VÝROBY SUROVÉHO ŢELEZA A OCELI  

 V této kapitole jsou popsány některé z technologií, které umoţňují redukci ţeleza 

a oddělení neţádoucích prvků hlavně zinku a olova.  

3.1    Proces Redsmelt 

 

 Jedná se o proces vyuţívající rotační nístějové pece pro redukování pelet o průměru 

10 aţ 16 mm. Tloušťka vrstvy pelet činí 20 mm, teplota v peci dosahuje teploty 1400 °C, 

doba trvání procesu redukce činí dvanáct aţ osmnáct minut a měrná výtěţnost nístěje činí 

60 aţ 80 kg.m
-2

hod
- 1

.  

 Celý proces (obr. 7) má celkem tři základní fáze, a to přípravu vsázky, kdy 

ţelezonosný materiál (okuje), redukční činidla (např. koks, uhlí, atd.) spolu s pojivem 

a tavidly prochází postupně drtičem, mísičem a peletizační mísou – výsledkem jsou výše 

uvedené pelety.  

 Následuje druhá fáze, tj. chemický ohřev a redukce vyrobených pelet v peci s rotační 

nístějí. Poslední fázi zpracování představuje konečná chemická redukce a tavení. Výsledkem 

je tekuté surové ţelezo a struska. [11]  

 

 

 

Obr. 7:  Proces Redsmelt. 
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3.2    Proces Zero waste 

 Tento tavně redukční proces umoţňuje komplexní zpracování odpadů s moţností 

postupného přidávání vápna a redukovadel. Probíhá v elektrické obloukové peci. Na 

obrázku 8 vidíme vstupní a výstupní suroviny. Na obrázku 9 je schéma elektrické obloukové 

pece a na obrázku 10 je pak fotografie této elektrické obloukové pece. 

 

 

Obr. 8:  Schéma popisující vstupní a výstupní suroviny procesu Zero waste. 

 

 
 

Obr. 9:  Schéma EOP. Obr. 10:  Fotografie EOP v procesu Zero waste. 
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3.3    Proces Primus 

 Hlavním charakteristickým rysem procesu je, ţe probíhá ve vícenístějové (etáţové) 

peci (obr. 11). Rotační sloup je osazen rameny s hrably, která posouvají směs zpracovávaného 

odpadu a uhlí. Materiál propadává na niţší patro a je vypouštěn u dna pece k dalšímu 

zpracovávání. Všechny oxidy kovů jsou redukovány do metalického stavu prostřednictvím 

CO a H2. Filtrační systém umoţňuje extrakci těkavých kovů a recyklaci těchto kovových 

koncentrátů [12]. 

 

Obr. 11:  Schéma vícenístějové (etáţové) pece. 

 

 

Obr. 12:  Fotografie etáţové pece. Obr. 13:  Fotografie etáţové pece zevnitř. 
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Výhody procesu Primus: 

• Přímé dávkování surovin bez předchozí úpravy. 

• Vysoký stupeň recyklace zinku (>95 %). 

• Vysoká kvalita produktu. 

• Vysoká produktivita a nízké provozní náklady. 

• Redukce oxidů uhlím. 

 

3.4    Proces Danieli Corus  

 Proces Danieli Corus vyuţívá veškerých výhod nízkošachetní pece.Na obrázku 14 je 

porovnání výšky pece s klasickou vysokou pecí. Výhodou nízkošachetní pece je doba tavby 

pohybující se mezi dvaceti aţ třiceti minutami oproti asi osmi hodinám u vysoké pece. 

 

Obr. 14:  Poměr výšek nízkošachetní pece a vysoké pece. 

 

Mezi další výhody tohoto procesu patří: 

• Nízké poţadavky na pevnost vsázky protoţe je nízká výška pece. 

• Není třeba kyslík. 

• Není třeba redukovat objem plynů. 

• Kusové uhlí a samoredukovatelné brikety. 

• Dostatek tepla pro výrobu větru. 

• Nízké investiční náklady. 

• Relativně malá pec. 

• Jednoduchá příprava vstupů. 
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4    VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ A NÁVRH 

DALŠÍHO ŘEŠENÍ 

V této kapitole je v experimentální části provedena analýza redukce a přetavení 

briketovaných kovonosných odpadů spolu s návrhem řešení pro daný proces. 

Detailní popis zkoušek včetně vyhodnocení výsledků byl řešen v rámci 

vnitropodnikového projektu TŢ, a.s. a jsou uvedeny v technické zprávě [13] jejimţ 

spoluautorem je i autor této diplomové práce. Vzhledem k utajovaným skutečnostem nebyly 

tyto citlivé údaje v plné míře uvedeny v diplomové práci. 

4.1    Experimentální část 

 V této části jsou shrnuty údaje z provedených pokusných taveb hutních odpadů 

v rotační peci [13]. Cílem experimentů bylo:  

• Zpracování směsných briket – více druhů odpadů jedné briketě. 

• Zpracování briket se zvýšeným obsahem zinku. 

• Sníţení teploty zpracování a prodlouţení doby redukce při absolvování co nejúplnější 

redukce. 

4.1.1    Analýza průběhu zkušebních taveb 

 Experimenty byly prováděny na slévárenské rotační peci. Tato pec slouţí standardně 

k výrobě granulované litiny pro tryskání a řezání kamene. Slévárna není vybavena pro 

manipulaci s horkou struskou a roztaveným kovem. Vyzdívka pece je z dusaného SiO2.  

 Na obrázku 15 je fotografie rotační pece Sogemi a na obrázku 16 je zachycen průběh 

tavby v této rotační peci. 

 

  

Obr. 15:  Fotografie rotační pece. Obr. 16:  Tavba v rotační peci. 
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4.1.2    Vstupní materiál a jeho zpracování 

 Hutní odpady byly zkusověny firmou EKOTECH Třinec dle patentu [14]. Produkt ve 

formě briket byl tvořen vlastním odpadem, pojivem a redukčním činidlem - odpadním 

koksem. Brikety označené A mají dominantní sloţku konvertorový kal a brikety B jsou 

tvořeny především vysokopecním kalem. Na obrázku 17 je fotografie připravených briket 

typu A pro přetavbu. 

 

Obr. 17:  Brikety připravené k přetavbě. 
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4.1.3    Průběh reakce 

 Jednotlivé brikety jsou postupně ohřívány a při dosaţení teploty je zahájena redukce 

oxidů ţeleza. Děj probíhá od povrchu brikety směrem do jejího středu. Tento proces je dobře 

patrný na jedné z odebraných briket. 

 

Obr. 18:  Fotografie rozpůlené brikety po jedné hodině v peci. 

4.1.4    Popis zařízení a postup zpracování 

 Za účelem provedení testů byla pronajata třídenní kapacita rotační pece v provozované 

slévárně společnosti Slezský kámen, a.s. Tato pec se jeví jako vhodný agregát pro simulaci 

metalurgického patentovaného procesu [15], jeţ má za cíl ekonomicky výhodně a ekologicky 

přijatelným způsobem likvidovat nahromaděné odpady charakteru odprašků a kalů 

z hutnických provozů. Simulování procesu, který by uvedený cíl měl zajistit v budoucnosti na 

podstatně větším agregátu obdobného typu, se provádělo při zkouškách následujícím 

způsobem. 

 Do rotační pece se vsadila určená dávka předem připravených briket zkušebního 

materiálu. Následně byl zapálen kyslíkový palivový hořák a zahájeno buď přerušované nebo 

trvalé otáčení pece. Příkon hořáku byl ustaven v prvých fázích ohřevu vnesené vsázky 

zpravidla na maximální mez. Zařízení umoţňuje nastavit 3 reţimy chodu pecního hořáku.  
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4.1.5    Shrnutí experimentální části 

1) Experimenty provedené v roce 2009 na nespecializovaném zařízení byly úspěšné 

a z hlediska technologického potvrdily: 

• Jednoduchost a spolehlivost metody zpracování odpadů v rotační peci. 

• Spolehlivost metody zpracování v rotační peci pro široké chemické sloţení vstupů od 

vysokopecních po konvertorové kaly a směsné kaly. 

• Moţnost zpracování odprašků s velmi vysokým obsahem zinku a olova. 

 

2) Experimenty z hlediska metalurgického opakovaně potvrdily: 

• Spolehlivě dosaţitelného stupně odzinkování a odstranění olova.  

• Vysoký stupeň metalizace  

• Odprašky jsou velmi bohaté na zinek a olovo. 

• Při gravitačním oddělování odprašků došlo ke zvýšení středního obsahu zinku u taveb  

 

3) Experimenty z hlediska energetického dále potvrdily: 

• Velmi dobré vyuţití energie, které bude na specializovaném kontinuálním zařízení 

jednoznačně ještě lepší, (minimálně o 25 %). 

• Skvělé vyuţití uhlíku pro redukci ţeleza a oxidů zinku a olova i při niţším obsahu 

koksu v pouţité receptuře. 
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4.2    Návrh řešení 

Postup návrhu byl proveden podle následujících bodů: 

1. Najít hutní podnik, který má roční objem výroby asi 2 miliony tun oceli a 

vyuţívá briketace hutních odpadů k jejich následnému zpracování. 

2. Stanovit optimální toky kovonosných odpadů. 

3. Stanovit další moţnosti navrhovaného řešení. 

4.2.1    Recyklace kovonosných odpadů pomocí briketace v huti ILVA 

 Recyklace prachových podílů a kalů briketací a jejích opětovným prosazením 

v procesu je vyuţíváno v huti ILVA (Taranto – Itálie) [16].  

Na následujícím obrázku je uvedeno schéma recyklace odpadových materiálů v huti ILVA. 

 

 

  

OObbrr..  1199::    SScchhéémmaa  rreeccyykkllaaccee  ooddppaaddoovvýýcchh  mmaatteerriiáállůů  vv  hhuuttii  IILLVVAA..  
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Ke zpracování je vyuţit kyslíkový konvertor, který ročně prosadí cca 160 kt. 

briketovaných odprašků a kalů za následných podmínek: 

• Doba dmýchání kyslíku zůstává na stejné úrovni. 

• Přísun rudy (pro zchlazení) je v plné míře zastoupen briketami. 

• Je moţné pouze nevelké zvýšení mnoţství tekutého kovu ve vsázce. 

 

Za těchto předpokladů se změny technologie vsázky na 1 tunu vyrobené oceli upravily 

takto: 

• Tekuté surové ţelezo  +13 kg 

• Šrot    - 17 kg 

• Vápno    - 0,8 kg 

• Kusová ruda    - 0,6 kg 

 

 Předpokládá se, ţe při současných cenách manipulace, dopravy a skladování odpadních 

materiálů je investiční návratnost dva roky [17]. 

 Z tohoto schématu vyplývá, ţe není řešena problematika odstranění zinku a olova 

v tomto uzavřeném hutním cyklu.  
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4.2.2    Schéma toku kovonosných materiálů v huti do roku 1991 

 

 V roce 1991 byla zastavena dodávka jemných vysokopecních kalů do jiţní části haldy. 

Tato dodávka byla do této doby realizována vodní cestou a po roce 1991 byly tyto jemné 

vysokopecní kaly spolu s hrubými dodávány na homogenizační sklad. V současné době se na 

haldě nachází cca 1900 kt. těchto kalů. Byla provedena celá řada studií [2], které zahrnovaly 

nejrůznější moţná řešení od likvidace přes moţnosti vyuţití ve stavebnictví aţ po zpětné 

vyuţití v huti. Na obrázku 21 je zakreslen tok odpadů v huti do konce roku 1991.  

 

 

OObbrr..  2200::    TTookk  kkoovvoonnoossnnýýcchh  ooddppaaddůů  vv  hhuuttii  ddoo  rrookkuu  11999911..  
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4.2.3    Schéma navrhovaného toku kovonosných materiálů v huti 

 V tomto schématu jsou i nové technologie jako je briketační linka a rotační pec. 

V případě, ţe by z nějakého důvodu vypadl externí odběratel jemných konvertorových kalů, 

bylo by tuto vstupní surovinu také moţno zahrnout do okruhu zpracování. 

 

 

 

OObbrr..  2211::    NNaavvrrhhoovvaannéé  sscchhéémmaa  ttookkůů  mmaatteerriiáállůů  vv  hhuuttii..  
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4.2.4    Moţnosti navrhovaného řešení 

 Navrhované řešení vyuţívá ve velké míře stávajících technologií, ale některé stále 

chybí. Je nutno zajistit briketování a to ať uţ pomocí externí firmy nebo nákupem vlastní 

briketovací linky. Její umístění v místě výskytu vysokopecních kalů by bylo úsporou nákladů 

pro převoz suroviny. Další investicí, která je bezesporu nutná je rotační pec, jenţ umoţní 

provést redukci ţeleza, odstranění škodlivých prvků z hlediska výroby a vlivu na ţivotní 

prostředí. Jako vedlejší produkt by vznikal 30 – 50 % koncentrát zinku a olova, který při 

současných cenách těchto produktů není bez významu. 

 Pokud by došlo k realizaci daného návrhu a byla zahájena úprava a zpracování těchto 

produktů tak při kapacitě výroby například 500 t denně by zpracování trvalo dvanáct let.  

 V případě, ţe by byl z nějakého důvodu zastaven odvoz konvertorových kalů 

externímu odběrateli (jejich výskyt je asi 50 kt ročně) byla by zde moţnost zpracovat tuto 

druhotnou surovinu, která je z hlediska obsahu ţeleza ještě významnější neţ je tomu u 

vysokopecních kalů. 

 Výhody:  

1. Vyřešení problému likvidace uskladněného vysokopecního kalu. 

2. Zisk vyredukovaného ţeleza z tohoto materiálu. 

3. Vyuţití obsahu CaO a C  

4. Výrazné sníţení obsahu zinku a olova ve vsázce řádově na setiny procent. 

5. Moţný prodej koncentrátu zinku a olova. 

6. Moţnost odtěţování jiných materiálů z haldy, které tyto kaly blokují. 
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5    ZÁVĚR 

V současnosti se veškerý výskyt jemných konvertorových kalů dodává cementárnám 

 a v této situaci není tlak na jejich prosazování v huti tak intenzivní. 

Pokud by však byl odběr těchto kalů externím odběratelem ukončen, jeví se tato 

technologie v úplně jiném světle: při současném základním poplatku 6 000 Kč za uloţení tuny 

nebezpečného odpadu, navýšený o poplatek firmě, která toto ukládání zajišťuje, by takové 

zpracování jiţ bylo rentabilní.  

Vysokopecní kaly z výskytu se recyklují přes aglomerační provoz. Aglomerát 

z vyšším obsahem zinku však způsobuje velké technologické potíţe ve vysoké peci. Proto se 

takový aglomerát prosazuje v ocelářských agregátech.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá: 

Vysokopecní kaly a konvertorové kaly jsou pro svůj obsah ţeleza vhodnou vsázkovou 

surovinou, ale z důvodu výskytu příměsi, není moţné tyto druhotné suroviny prosazovat do 

výrobních zařízení přímo (zvyšování koncentrace). Je třeba nejprve tyto prvky oddělit. 

 Byly provedeny pokusy se zpracováním odpadů v rotační peci. Provedené analýzy 

potvrdily, ţe lze touto metodou dosáhnout sníţení obsahu zinku a olova. 

 Výsledky je moţno povaţovat za úspěšné a to jak z hlediska produktivity, tak i 

z hlediska spolehlivosti.  

 Navrhovaná metalurgická technologie, tedy umoţňuje efektivně řešit nejenom 

problematiku starých metalurgických zátěţí, ale i průběţně vznikajících ţelezonosných 

odpadů při výrobě v jejich širokém spektru. 
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