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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

DL1       drticí linka č. 1 

KKO      kyslíková konvertorová ocelárna 

kW       kilowatt 

kt        kilotuna 

l         litr 

LKS       litá konvertorová struska 

NSH nové struskové hospodářství, náleží středisku odvalového hospodářství 

provozu Druhotných surovin 

MWh      megawatthodina 

mth       motohodina 

oc.        ocelárenská 

OH       odvalové hospodářství, středisko provozu Druhotné suroviny  

op.        operace 

struska ODS  struska z mimopecního odsíření surového železa 

t         tuna 

TZKS      Technologie zvyšování kovnatosti slitků 

TŽ        TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (Třinecké železárny, TŽ, a.s.) 

V1        varianta 1 – prvotní postup zpracování strusky z mimopecního odsíření 

V2        varianta 2 – stávající postup zpracování strusky z mimopecního odsíření 

V3        varianta 3 – navrhovaný postup zpracování strusky z mimopecního odsíření 

VS        provoz Druhotných surovin 

VP        vysokopecní 

VN       variabilní náklady 

ZPO       zařízení pro plynulé odlévání oceli 

ŽP        životní prostředí 
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1. ÚVOD 

Mezi tradiční obory se v České republice řadí rovněž hutnická výroba a hutnictví jako profese 

má u nás historii starou několik tisíciletí. Zakládání nejstarších průmyslových hutí spadá u nás 

do 12. století před n.l., kdy se datuje první nález železného předmětu v Čechách. Primitivní 

výroba železa v nejstarším výrobním zařízení – prosté otevřené výhni, vybavené dmychadlem 

dala redukcí z rudy první kousky železa, které se mohly kovářsky zpracovat. [16] 

  

Dnes je hutnictví těžištěm českého těžkého průmyslu, který i v posledních letech složité 

ekonomické nejistoty prokázal své pevné a kvalitní základy. Náročná pozice na trhu spojená 

se silnou konkurencí vyvolává prakticky ve všech oblastech průmyslu zcela nové přístupy jak 

ve výrobě a plnění náročných enviromentálních požadavků, tak v oblasti investičního 

rozhodování. Hutnictví železa je obor surovinově i energeticky velmi náročný. Jeho vysoká 

potřeba vybavenosti souvisí zejména s hmotným investičním majetkem. Výrobní zařízení má 

dlouhou dobu životnosti, a také poměrně dlouhý cyklus obnovy. Vložené výrobní prostředky 

s vysokou náročností investic tak bývají v hutním podniku relativně dlouho vázány. 

Především z hlediska vysoké náročnosti investic na změnu sortimentu ve výrobě, je nutno 

přistupovat k rozvoji hutní výroby s vysokou úrovní firemní strategie. 

 

Výrobní proces v hutním podniku sestává z několika hlavních výrob na sebe úzce 

navazujících - výroby surového železa, výroby oceli a zpracování válcovaných výrobků. Tyto 

hlavní výroby jsou doprovázeny spoustou činností přípravných a pomocných výrob. Kromě 

finální výroby se tak v celém výrobním procesu vyskytuje množství obslužných a servisních  

provozů, k nimž se řadí např. materiálové zabezpečení výroby, střediska údržeb, řídící 

systémy, výpravny, doprava aj. Společně tyto činnosti tvoří výrobní proces, který začíná 

vstupem surovin a končí výstupem finálních výrobků a polotovarů. Doprovodným jevem 

většiny hutních procesů je však výskyt odpadů a emisí různého složení, převážně škodlivého. 

Nedílnou součástí hutních podniků tak jsou provozy účelově orientované právě na zpracování 

těchto odpadů. V Třineckých železárnách je touto činností pověřen provoz Druhotných 

surovin. 
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Cíl práce 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. nejen 

proto, že jsou významným producentem a zpracovatelem hutního materiálu v České 

republice, ale také proto, že v tomto podniku léta pracuji. Téma práce je zaměřeno na 

problematiku zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa, která je 

zpracovávána na provoze Druhotných surovin. Samotná problematika zpracování této strusky 

vyvstala v souvislosti se zahájením mimopecního odsiřování surového železa. Jedná se o 

vznik strusky nového složení a vlastností, s jejímž zpracováním nejsou v podniku praktické 

zkušenosti.  

 

Předložená diplomová práce analyzuje možnosti zpracování strusky z mimopecního odsíření 

surového železa na provoze Druhotných surovin a navrhuje optimální postup s ohledem na 

technické a technologické dispozice zpracovatelského provozu, jako je např. stanovení 

odpovídající plochy pro zpracování strusky, či zajištění těžební a manipulační techniky. 

Důležitým aspektem pro návrh vhodného postupu bylo také zajištění bezpečnosti práce 

obsluhujícího personálu při klopení strusky z pánví.  

 

Navrhovaná varianta zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa je 

posuzovaná s ohledem na minimalizaci přímých nákladů. Předpokládá se, že výrazné 

efektivity lze dosáhout také optimalizací materiálových toků. Vzniklou domněnku se 

diplomová práce snaží potvrdit nebo vyvrátit na základě porovnání přímých jednicových 

nákladů na operace současného postupu a navrhované varianty zpracování strusky. Závěrečná 

část práce obsahuje zhodnocení získaných poznatků a doporučení optimální varianty 

zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa.  
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2. NÁKLADY, KALKULACE, MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ 

2.1. Přínos logistiky jako zdroje přidané hodnoty 

Jedním z hlavních způsobů, jak se logistika podílí na vytváření přidané hodnoty je tvorba 

určitých přínosů. Z ekonomického hlediska je přínos vyjádřen jako hodnota užitečnosti, 

kterou má dané zboží nebo služba při splnění určité potřeby nebo požadavku. Existují čtyři 

typy přínosů: výrobek, vlastnictví, čas a místo. Právě čas a místo jsou logistikou silně 

podporované. Časový přínos úzce souvisí s přínosem místa. Přínos času vzniká tak, že daná 

položka je k dispozici právě tehdy, kdy je potřebná. Přínos místa znamená, že výrobky, 

suroviny nebo služby jsou dostupné právě tam, kde je jich zrovna zapotřebí. [1] Finalizaci 

výrobku by nebylo možné efektivně realizovat bez pěti pravidel logistiky, které předpokládají, 

že správná položka potřebná pro výrobu je na správném místě, ve správný čas, ve správném 

stavu a za správné náklady . [7] 

 

S ohledem na technologie výroby, druhy vstupních i výstupních surovin, počet a kapacitu 

strojů, zařízení a deponií jsou na provoze Druhotných surovin logistické toky velmi různorodé 

a neplynulé. Charakteristickým rysem je variabilita přeprav, časová nestálost, případně 

sezónnost. Analýzu nákladů dílčích činností nebo celkového technologického procesu výroby 

na provoze Druhotných surovin je nutno vnímat zejména ve smyslu přeprav a manipulací 

(naložení, úprava a překládky) vstupních i finálních materiálů, přeprav polotovarů. S těmito 

náklady souvisejí také náklady na umístění polotovarů a výrobků do přechodných deponií, 

mezi časově nesladěnými, přesto na sebe navazujícími operacemi. [2] 

 

Tyto procesy mají zásadní vliv na efektivitu výroby, která představuje více než 30 % 

zpracovacích nákladů provozu. Zahrnují např. práce těžební a manipulační technikou. 

 

Aspekty materiálových toků na provoze Druhotných surovin lze rozdělit do několika skupin: 

· přísuny vstupních materiálů (např. výskyt strusky ODS), 

· mezioperační přesuny (např. přeprava odseparované strusky ODS k drticí lince), 

· odvoz zpracovaných surovin (např. kameniva, slitků). 
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2.2. Fixní a variabilní náklady  

Náklady v podniku jsou členěny z různých pohledů do různých skupin. Pro vhodnou volbu 

rozdělení  je rozhodující účel, pro který chceme toto členění provádět, jaké otázky budeme 

řešit, případně jaká potřebujeme přijmout rozhodnutí. Pro zjištění potřebných výsledků řešené 

problematiky v této práci je rozhodující členění nákladů na fixní a variabilní. Variabilní 

členění nákladů závisí na změnách objemu výroby. Pokud se výše nákladů mění se změnou 

objemu výroby stejně rychle, jedná se o proporcionální variabilní náklady. Mohou se také 

vyvíjet rychleji (progresivně), či pomaleji (degresivně), než je objem výroby. Manažer při 

svých úvahách obvykle předpokládá, že se vyvíjejí lineárně (proporcionálně). Variabilní 

náklady zahrnují jednicové náklady a část režijních nákladů. [8] 

 

Fixní náklady
1
 jsou náklady, jejichž hodnota není závislá na objemech výkonů. Do výrobních 

procesů je nelze rozdělit automaticky. V závislosti na povaze a organizační struktuře podniku 

se jejich výše i význam různí. Podílejí se na uskutečnění určitého objemu výkonů v určitém 

čase a tak přímo ovlivňují hospodárnost dané aktivity. Zvýšení objemu výroby a využívání 

kapacit způsobuje snižování průměrných fixních nákladů. [3]  

2.3. Kalkulace - nástroj manažerského rozhodování 

Kalkulace jsou základním nástrojem manažerského řízení vedoucí po linii nákladů. Obecně 

chápeme kalkulaci jako propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny 

vzhledem k výrobku, práci nebo službě, činnosti nebo k operaci, kterou je nutné v souvislosti 

s jejich uskutečněním provést. Může se jednat rovněž o podnikovou investiční akci nebo jinak 

naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. V závislosti na charakteru výroby a požadovaném 

výstupu řešených úloh existují různé metody a druhy kalkulací. Kalkulace z hlediska úplnosti 

nákladů se rozlišují na kalkulace úplných a neúplných neúplných nákladů. [4] 

Kalkulace úplných nákladů 

Tyto kalkulace počítají s veškerými náklady. Nazývají se také podle svého významu 

absorpční.  

                                                 

1
 K fixním nákladům se řadí část režijních nákladů, odpisy výrobních zařízení, nájmy, úroky, leasing, platy THP. 

Typickými fixními náklady jsou také časová mzda (pevná odměna bez ohledu na objem odvedeného výkonu), 

náklady na bezpečnost práce, na vzdělávání, na informační systémy apod.[10] 
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Kalkulace neúplných nákladů – Direct Costing 

Princip kalkulace neúplných nákladů (variabilních nákladů) spočívá v kalkulování 

variabilními náklady, které zahrnují pouze přímé náklady a příspěvek na úhradu fixních 

nákladů a zisku. Ostatní fixní náklady
2
 jsou považovány za náklady nutné k zajištění chodu 

podniku jako takového a jsou zahrnuty až do celkového výsledku za období. Nikoli tedy do 

nákladů na jednotlivé druhy výrobků, což znamená, že u jednotlivých druhů výrobků není 

zjišťován zisk, ale pohlíží se na něj jako na výsledek činnosti podniku vnímaného jako celku.  

 

Důsledné uplatňování metody přímých nákladů přináší řadu pozitiv, zejména pro krátkodobé 

manažerské rozhodování ve spojení se zachováním stability výrobní kapacity. [5] 

 

Přednosti kalkulování neúplnými (variabilních) náklady: 

1. Kalkulační metoda neúplných nákladů umožňuje mnohem přesněji stanovit rentabilitu 

jednotlivých výrobků nebo služeb, jelikož lépe vyjadřuje souvislost mezi výrobními 

činiteli (nákladovými) a náklady, vyvolanými aktivitou těchto výrobních činitelů. 

2. Kalkulace nepočítá s částí režijních nákladů, které jsou spojeny s činností podniku 

jako celku, např. se správní režií. 

3. Kalkulace neúplných nákladů není zatěžována jenom odhadovanou výší fixních 

nákladů a jejich často zkreslený podíl na výrobku.  

4. Napomáhá rozhodování ohledně pořízení nebo nájmu požadovaných kapacit. 

5. Je schopna určit minimální prodejní cenu výrobku. Pokud je cena výrobku schopna 

hradit fixní náklad (a další výrobek jej nezvyšuje), postačí pro přínos zisku do 

podniku, aby cena tohoto výrobku byla vyšší než je výše jeho variabilních nákladů. 

Pokud je naopak cena na trhu nižší, než výše variabilních nákladů výrobku
3
, 

hospodaření podniku je ztrátové.  

 

I při upřednostnění metody kalkulace neúplnými náklady je nutno optimalizovat fixní (režijní) 

náklady, neboť i tyto je nutno hradit a jejich optimalizace koneckonců také ovlivňuje 

hospodářský výsledek podniku.   

                                                 

2
 Výrobku lze přiřadit ty fixní náklady, které jsou tímto výrobkem vyvolané. Takové náklady jsou někdy 

nazývány separabilní fixní náklady. 

3
 Po překročení bodu zvratu. 
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2.4. Vztah mezi finančním a manažerským účetnictvím 

Finanční a manažerské účetnictví jsou dva hlavní účetní systémy, které jsou rozlišovány podle 

jejich konečného uživatele nebo podle toho, jaké rozhodovací úkoly má toto účetnictví řešit. 

Finanční účetnictví je upraveno závaznými normami.
4
 Sleduje informace za podnik jako celek 

- eviduje aktiva podniku, jeho vlastní jmění, dluhy, výnosy, náklady a hospodářský výsledek. 

Finálním produktem je pak především rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Z finančního účetnictví 

vychází daňové účetnictví. Obsah účetních informací, určený manažerům není ovlivněn 

mimopodnikovou regulací, takže manažerské účetnictví nemá jednoznačné vymezení, jedná-li 

se o jeho cíl, obsah, nebo účetní strukturu. Každé manažerské rozhodnutí však vychází ze 

srovnání nákladů s výnosy, čili kolik co stojí a kolik z toho jsme schopni získat. [3] 

2.5. Manažerské pojetí nákladů 

Náklady evidované a vykazované ve finančním účetnictví označujeme jako účetní náklady
5
. 

Druhý pohled na náklady, tzv. manažerské pojetí nákladů, využívají manažeři v řízení.  

 

Manažerské pojetí nákladů vychází z několika faktů: 

1. Manažer pracuje se skutečnými (reálnými) náklady, které oproti nákladům v účetnictví 

zahrnují i tzv. oportunitní (alternativní) náklady
6
. Z koncepce ekonomického zisku  

(a tedy i oportunitních nákladů) vycházejí ukazatelé přidané hodnoty EVA, MVA
7
. 

2. Při každém rozhodování bere v úvahu přírůstkové náklady, tj. náklady, jenž jsou 

konkrétním rozhodnutím ovlivněny. Ostatní náklady, považovány za irelevantní tomuto 

rozhodnutí, jsou tzv. utopené náklady (angl. sunk cost). 

                                                 

4
 Základními  normami, regulujícími finanční účetnictví v ČR, jsou Zákon o účetnictví, účtové osnovy a postupy 

pro různé typy účetních jednotek. Je snaha o sjednocení  finančního účetního výkaznictví v rámci EU i celého 

světa.   

5
 Účetními náklady je spotřeba hodnot (snížení) v daném období zachycená ve finančním účetnictví. Jsou určené 

pro externí uživatele. 

6
 Oportunitní (alternativní, implicitní) náklady, označované rovněž jako náklady obětované příležitosti je v 

peněžním vyjádření nevyužití nejlepší jiné příležitosti. Neboli, je to ztracená částka peněz (ušlý výnos), jestliže 

zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší nevyužitou alternativu. [9] 

7
 Autory ukazatelů MVA a EVA jsou američtí ekonomové Joel Stern a Bennett Steward. MVA lze použít pouze 

pro společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné na burze, použití EVA je obecné.  
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3. Je rozlišován krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady, včetně vývoje těchto 

nákladů.  

- V krátkodobém pohledu jsou některé náklady považovány za fixní, protože jsou 

vyvolány fixními výrobními činiteli podniku (např. počet strojů a výrobního zařízení, 

počet řídících pracovníků). Proměnlivé (variabilní) náklady se mění změnou objemu 

produkce. 

- Z dlouhodobého pohledu jsou veškeré výrobní činitelé proměnlivé a tudíž vlastně 

neexistují žádné fixní náklady (manažer zde rozhoduje o změnách výrobních činitelů 

podniku (počtu strojů či zařízení). [3] 

 

 

Nákladové funkce 

Pohyb nákladů zachycují nákladové funkce, které lze rovněž charakterizovat jako  

krátkodobé
8
 a dlouhodobé

9
. Vyjadřují matematickou formou vztah nákladů a objemů 

výroby podniku. Křivka nákladové funkce je zpočátku klesající, později rostoucí, ve tvaru 

obráceného písmene S. Křivka marginálních nákladů má konvexní tvar. Krátkodobé funkce 

jsou využity při běžném, operativním řízení. Dlouhodobé funkce jsou používány manažery 

při dlouhodobém nebo strategickém plánování. [8] 

 

Přehledné vlastnické vztahy, rostoucí stabilita ekonomiky i postupné přizpůsobování 

evropským standardům stále více umožnují zlepšovat vypovídací schopnost informací 

finančního účetnictví. Řada progresivních podniků uplatnila i informační systém, jehož 

integrujícím prvkem je manažersky orientované účetnictví a který je potřebný k běžnému 

řízení a k hodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti firmy. [4] 

                                                 

8
 U krátkodobých nákladových funkcí je objem výroby limitován vybudovanou výrobní kapacitou, která je 

určena právě fixními výrobními činiteli. Dlouhodobá nákladová funkce vlivem zvětšování objemu výroby 

zpočátku klesá (specializace práce i zařízení, nákupy ve velkém ..) a v jejím nejnižším bodě je dosaženo 

minimálních průměrných nákladů a nejvyšší efektivnosti výroby. Může mít i tvar L, případně za neustálého 

klesání průměrných nákladů tvar hyperboly. 

9
 Dlouhodobá nákladová funkce vlivem zvětšování objemu výroby zpočátku klesá (specializace práce i zařízení, 

nákupy ve velkém..), v jejím nejnižším bodě je pak dosaženo minimálních průměrných nákladů a nejvyšší 

efektivnosti výroby. Může mít i tvar L, případně za neustálého klesání průměrných nákladů tvar hyperboly. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Třinecká huť byla založena Těšínskou komorou v roce 1839, kterou v té době vlastnil 

arcivévoda František Habsburský. Hutní tradice byla započata zprovozněním první 

dřevouhelné vysoké pece. Výhodná poloha hutě, dostupnost surovin i pracovních sil postupně 

umožnily v 70. letech 19. století Těšínské komoře soustředit hutní provoz právě do Třince. 

Odbyt železa a přísun kamenného uhlí pro potřeby výroby byl později zajištěn Košicko-

bohumínskou železniční dráhou
10

. Huť byly zanedlouho doplněna o slévárnu a další hutní 

provozy. Úspěšný a rozšiřující se podnik byl v roce 1906 prodán Těšínskou komorou 

Rakouské báňské a hutní společnosti ve Vídni, kdy se staly jednou z nejvýznamnější součástí 

v oblasti hutnictví. Tomuto období také přináleží vznik ochranné známky v podobě tří 

kladívek v kruhu, která doprovází třinecké hutní výrobky dodnes. Ve dvacátých letech 

vzrostla v hutích výroba téměř trojnásobně a válcované výrobky se vyvážely do řady zemí. 

V roce 1945, po šesti letech ústředního postavení v koncernu Berghütte Německé říše, byly 

železárny znárodněny a posléze přeměněny na národní podnik. [6]  

 

 

 

V roce 1991 byly železárny v rámci privatizace převedeny na akciovou společnost 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Zakladatelem a jediným akcionářem této společnosti byl v té 

době Fond národního majetku, který svou účast v letech 1994 až 1996 postupně snižoval a od 

roku 1996 se stala většinovým akcionářem společnost MORAVIA STEEL a.s. Ta je dnes 

polovinou vlastněna společností R.F.G. a.s. a z druhé poloviny společností FINITRADING 

a.s. Ta je jediným vlastníkem společnosti R.F.G. a.s. a vlastníkem dalších 16,34 % akcií TŽ. 

Všechny společnosti patří do konsolidovaného celku FINITRADING. V roce 2008 měly 

Třinecké železárny 5540 zaměstnanců s průměrným výdělkem 27402 Kč. [17] Nejvyšším 

orgánem společnosti je valná hromada. Výkonnými volenými orgány společnosti je 

představenstvo a dozorčí rada. Z hlediska výkonného řízení je jediným odpovědným 

vedoucím generální ředitel. Organizační schéma TŽ je uvedeno v Příloze 1. [15]  

 

                                                 

10
 Košicko-bohumínská železniční dráha (KBD, německy Kaschau-Oderberger Bahn). Její stavbu započali bratři 

Richeové (Belgie), později byla převzata Anglo-rakouskou bankou.  
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Za celou svou historii vyrobily Třinecké železárny více než 160 mil. tun oceli a válcovaných 

výrobků. Zhruba polovina celkové produkce je určena pro export do více než padesáti zemí 

světa, ročně asi jeden milion tun ocelových výrobků. Ostatní produkce je nabízena domácím 

spotřebitelům převážně z hutní druhovýroby – strojírenského průmyslu, automobilového 

průmyslu a stavebnictví. Na současné výrobě oceli v České republice se TŽ podílejí více než 

jednou třetinou. [6] 

 

Společnost i v posledních letech, v době ekonomicky a hospodářsky složité situace dosahuje 

zajímavých nárůstů hospodářských výsledků, což se pozitivně projevuje v investiční politice, 

která se stále více zaměřuje na obnovu výrobních zařízení a zavádění moderních, 

ekologických projektů, směřujících ke zlepšení životního prostředí. Nedílnou součástí 

modernizace výrobních technologií je snaha o ekologizaci všech výrobních provozů, jehož 

cílem je minimalizovat zátěž pro ovzduší, spodní i povrchové vody a půdu. A tak dnes téměř 

všechny výrobní procesy odpovídají požadavkům moderní technologie a zároveň se snaží 

udržet přísná ekologická hlediska. Výrobní schéma TŽ, a.s. je součástí přílohy 2.  

3.1. Základní výrobní program 

K hlavním výrobním produktům společnosti TŽ se řadí: 

· předvalky (bloky, bramy, sochory) a kontislitky, 

· kolejnice (železniční, výhybkové, tramvajové, pro důlní a polní dráhy), 

· příslušenství (spojky, kluzné profily, svěrky, podkladnice), 

· válcovaný drát (ø 5,5–20 mm),  

· betonářská ocel žebírková, 

· tyčová ocel válcovaná, tyčová ocel finalizovaná za studena,  

· tepelné zpracování drátu, tyčí, 

· vybrané jakosti oceli – nástrojová ocel; žáruvzdorná a nerezavějící, 

· koksochemické výrobky - VP koks, dehet, benzol, síran amonný, koksárenský plyn,  

· vedlejší hutní produkty (provozu Druhotných surovin).  

3.2. Hlavní provozní celky a technologie výroby 

Společnost se řadí mezi podniky s uzavřeným hutním výrobním cyklem, který je zajištěn 

především těmito stěžejními provozy: [17] 
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Koksochemická výroba 

Provoz, kde pro potřebu vysokých pecí (součást vsázky) probíhá výroba koksu. Výroba koksu  

má v TŽ mnohaletou tradici. K zahájení jeho výroby došlo již v roce 1873. Dnešní 

koksochemický provoz odpovídá požadavkům moderní technologie a zároveň plní přísná 

ekologická hlediska, která jsou dnes s výrobou spojena. Dvě koksárenské baterie, jejichž 

celková výrobní kapacita činí 1400 kt koksu ročně. Baterie mají topný systém Koppers, 

vytápění směsným nebo koksárenským plynem a pěchováním vsázky. Jsou vybaveny 

zařízením pro mokré hašení koksu. Koksárenský plyn je odsiřován a dodáván do plynové sítě 

TŽ. Meziproduktem z odsíření je kyselina sírová a pára, které jsou zpětně využívány. 

V navazující chemické části se vyrábí řada koksochemických produktů, zejména surový 

koksárenský dehet, benzol, síran amonný.  

 

Výroba surového železa 

- Aglomerace 

Pro výrobu železa je základní kovonosnou surovinou aglomerát. Aglomerát pro vysoké pece 

se vyrábí ve dvou aglomeracích s celkem čtyřmi spékacími pásy. Aglomerace č. 1 je určena 

také pro výrobu ocelárenského aglomerátu pro potřebu KKO. Výrobní kapacita je 2,7 mil. tun 

aglomerátu ročně. Vstupním materiálem je převážně prachová železná ruda
11

, dolomit, 

vápenec, prachový koks a odpady vznikající v procesu výroby oceli v TŽ. V roce 2008 bylo 

uvedeno do provozu odprášení spalin aglomerace č. 1, které zredukovalo emise znečišťujících 

látek pod předepsanou úroveň 50 mg/Nm
3
. Homogenizační hromady v počtu 2x6 mají čelní 

výklopníky o kapacitě 6x70 t. Kapacita jedné hromady je 100 kt.  

- Vysoké pece 

Od doby uvedení první vysoké pece do provozu (1839) prodělal vysokopecní provoz řadu 

změn. Dnes probíhá výroba surového železa ve dvou vysokých pecích
12

, s roční kapacitou 2,1 

kt. Užitečný objem obou pecí činí  1373 m
3
. Způsob zavážení vsázky je prováděn skipovým 

výtahem a bezzvonovou sazebnou. Pece jsou vybaveny dvaceti výfučnami a jedním 

odpichovým otvorem. Výrobní proces je zjištěn automatizovaným řízením. Vysokopecní plyn 

                                                 

11
 Železná ruda je v současnosti dovážená z Ruska a Ukrajiny. 

12
 Poslední generální oprava VP4 se uskutečnila v roce 2005 a VP6 v roce 1999. 
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je jímán do plynojemu a společně s dalšími plyny z hutní výroby využíván k vytápění hutních 

agregátů. Vyrobené surové železo je převáženo v torpédomísičích do konvertorové ocelárny. 

Část surového železa je určena také pro potřebu sléváren. 

 

Ocelárenská výroba 

- Kyslíková konvertorová ocelárna 

Kyslíková konvertorová ocelárna byla uvedena do provozu v roce 1983. Je vybavená dvěma 

180 t konvertory typu LD s roční kapacitou 2,4 mil. tun oceli. Konvertory mají spodní 

dmýchání (argonu nebo dusíku), systém zásobníků kovových a nekovových přísad, 

plynočistírnu a zařízení pro jímání plynu. Užitečný objem konvertoru činí 165 m
3
. Ocelárna je  

vybavena špičkovou sekundární metalurgií
13

. Dnes se téměř veškerá ocel  vyrábí na KKO. 

- Kontilití 

Konvertorová ocel je odlévána na dvou kontilití, z nichž jedno je blokové o pěti proudech, 

druhé sochorové o osmi proudech. Zhruba z  95 % je ocel odlévána na ZPO
14

, určených 

vlastní výrobní potřebě válcovny a válcoven dceřiných společností.  

- Elektroocelárna 

Základem elektroocelárny jsou tři elektrické obloukové pece
15

 a keson pro vakuování oceli 

v pánvi. Výrobní sortiment tvoří ušlechtilé a vysoce legované oceli. Elektroocelárna zásobuje 

ocelí rovněž slévárny. Roční produkce ocelárny je zhruba čtyřicet tisíc tun oceli.  

 

 

Hutní cyklus je uzavřen provozy válcoven, nejčlenitějším celkem hutní výroby. Jsou to 

válcovna předvalků a hrubých profilů, válcovna drátu a jemných profilů, Sochorová válcovna 

Kladno, Univerzální trať v Bohumíně a Válcovna trub v Ostravě Vítkovicích. Základní 

výrobní program společnosti tvoří dlouhé válcované hutní výrobky, jejichž prodej zajišťuje 

převážnou většinou mateřská akciová společnost Moravia Steel.  

                                                 

13
 Zařízení pro mimopecní zpracování oceli, umožňující chemickou i teplotní homogenizaci, dolegování, ohřev a 

vakuování oceli v pánvi. 

14
 Roční produkce oceli na ZPO1 činí 1 mil. tun, na ZPO2 1,3 mil. tun. Zbývajících ± 100 tis. tun tvoří ingoty.  

15
 EOP 3 kapacita 9 tun, EOP 4 kapacita 11 tun, EOP 5 s kapacitou 14 tun. 
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Válcovna převalků a profilů 

Blokovna a vratná trať vyrábí předvalky (bloky) a bramy k dalšímu zpracování. Válce 

blokovny o průměru 960 mm a délce 2250 mm válcují kontislitky, které se ohřívají v krokové 

peci nebo ingoty, ohřívané v hlubinných pecích. Blokovna pracuje v cyklu s vratnou tratí. 

Hlavním sortimentem jsou kolejnice o délce až 78 m, I a U profily, příslušenství pro 

železniční svršky a sochory pro další zpracování na hotovních tratích. Výrobní program tvoří 

kruhová, čtvercová a plochá ocel v tyčích, pružinová ocel pro parabolická péra, pružinové 

pásy se žebrem i drážkou, důlní kolejnice a jejich příslušenství a speciální profily.  

 

Válcovna drátu a jemných profilů 

Na kontijemné trati
16

 je vyráběna kruhová ocel v tyčích a svitcích, plochá ocel, úhelníky, 

betonářská žebírková ocel. Kontidrátová trať je automatizovaná dvoužilová válcovna typu 

Morgan
17

. Slouží pro tepelné zpracování drátu.  

 

Univerzální trať Bohumín 

Univerzální trať Bohumín patří k provozům třineckých válcoven od roku 2002. Výrobní 

program tvoří pásnice ploché a široké oceli v šířkách 50 - 170 mm a tloušťkách 5 – 60 mm. 

Roční kapacita výroby je zhruba 60 kt. Omezeně vyrábí válcovna také ploštiny z legovaných 

a AK ocelí. 

3.3. Zpracování odpadů 

Výrobní proces končí zpracováním velkoobjemových odpadů, vznikajících zejména při 

výrobě surového železa a oceli. Tímto úkolem je v podniku pověřen provoz Druhotných 

surovin. V minulosti byly vysokopecní a ocelárenské strusky využívány jen zčásti, 

nezpracovaný odpad se ukládal na haldu. Dnes je výskyt strusek z výroby v celém rozsahu 

zpracováván.  

 

                                                 

16
 Kontijemná trať prošla v roce 2003 – 2004 rekonstrukcí a modernizací. Kapacita 550 kt/rok.  

17
 Válcovna Morgan prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací v letech 1197 – 2000  Kapacita 825 kt/rok. 
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3.4. Dceřiné společnosti 

Součástí skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL jsou dceřiné společnosti, 

které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace. Ke skupině se nově řadí Sochorová 

válcovna Kladno, Tažírna oceli Ferromoravia, Univerzální trať Bohumín a Válcovna trub 

Vítkovice.  

 

Sochorová válcovna Kladno 

Válcovna je součástí akciové společnosti Sochorová válcovna TŽ. Do skupiny Třineckých 

železáren patří od 1.7.2002. Třinecké polotovary zpracovává od roku 1998. Výrobní program 

válcovny je tyčová ocel kruhového a čtvercového průřezu
18

. Kapacita je 300 kt ročně. 

 

Tažírna oceli Ferromoravia 

Tažírna oceli patří do skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL od roku 

2003. Společnost FERROMORAVIA provozuje tažírny oceli ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště. Ocel tažená za studena je vyráběna způsobem ze svitků do svitků, ze svitků do tyčí 

nebo z tyčí do tyčí. Součástí technologie je žíhání svitků a tyčí. Výrobní program tvoří tažená 

ocel kruhového, šestihranného a čtvercového průřezu.  Tažírna obsluhuje dvě tažné stolice, tři 

kombinované tažné stolice a jeden drátotah. Byla uvedena do provozu v roce 1996 s roční 

kapacitou 70 kt tažené oceli.[15] 

 

Válcovna trub Vítkovice 

Válcovna trub Vítkovice patří do skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL 

od roku 2005. Zde jsou vyráběny ocelové bezešvé, za tepla válcované trubky z nelegovaných 

i legovaných ocelí. Dominantní postavení výroby tvoří olejářské trubky
19

 určené pro těžbu 

ropy, těžbu zemního plynu a pro geologický průzkum. Technologický postup zakončuje 

moření a žíhání. 

 

 

 

                                                 

18
 Vstupním polotovarem jsou kontislitky o průměru 320, 410 525 mm, kv. 350 x 30 mm a 3,5 – 5 tunové ingoty. 

19
 Casing 9 5/8” – 13 3/8” a Line Pipe 6 5/8” – 14”. 



 

17 

3.5. Provoz  Druhotných surovin 

Z pohledu struktury výroby je hlavní náplní provozu Druhotných surovin zpracování strusek 

z hutní prvovýroby. [12] Provoz je výrobní jednotkou struktury TŽ, a.s., s přímou 

odpovědností výrobnímu řediteli. Organizačně je členěn na útvary podle specifiky 

zajišťovaných činností (Obr.1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Schéma provozu Druhotných surovin 

 

 

Hlavním úkolem provozu je zpracování odpadů vznikajících při výrobních procesech tak, aby 

byly opětovně použitelné v podobě druhotné suroviny především v hutní výrobě. Odpady, 

které zatím nelze přeměnit na tyto suroviny, jsou podle své kategorie odstraňovány na 

základě legislativních norem, které odstraňování odpadů umožňují přesně stanovenými 

metodami a postupy. Stěžejní surovinou, určenou ke zpracování je struska z vysokopecního, 

případně konvertorového procesu výroby.  

 

Provoz Druhotných suroviny zabezpečuje také podstatné činnosti v oblasti odpadového 

hospodářství i pro řadu externích organizací. Obhospodařuje haldu TŽ, jejíž plocha činí 

takřka šedesát hektarů. Provoz zaměstnává 208 pracovníků.  

 

Dílna VSpe – VEP a Neboranka 

Středisko VSp – Výroba a prodej 

Středisko VSo – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Středisko VSm – Mlýnice strusky 

Středisko VSy – Údržba 

Referát VSx – Správa provozu 

Referát VSt – Technika 

VS – Druhotné suroviny, TŽ, a.s. 
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Roční kapacita vstupních surovin činí asi 750 kt vysokopecní a 450 kt ocelárenské strusky. 

Pro práci je využívána těžební a manipulační technika, kolová vozidla a speciální železniční 

vozy. Výrobní kapacita provozu je využívána také pro zpracování odpadů uložených na 

haldě.  

 

Základní produkty provozu Druhotných surovin: 

· kovové a kovonosné podíly pro zpětné zpracování v hutní výrobě, 

· umělá hutná a umělá těžká kameniva pro silniční stavitelství (slouží pro podsypy     

do spodních vrstev výstavby silnic), 

· granulovaná vysokopecní struska pro stavebnictví a cementářský průmysl, 

· železitá korekce pro výrobu slinku v cementárnách, 

· směs umělých kameniv a hutní suti pro sanační a rekultivační účely. 

3.5.1. Odvalové a nové struskové hospodářství 

Středisko odvalového a nového struskového hospodářství přijímá k úpravě strusky a sutiny 

z hutní výroby, v minulosti také odtěžené suroviny z haldy. Tento materiál je upravován na 

drticích a třídících linkách a zpracován na kamenivo různé granulometrie. Kamenivo je 

následně určeno pro prodej, případně k využití pro interní potřebu podniku. Vysokopecní 

struska (zhruba 750 kt/rok) se vzhledem k požadavkům odběratelů upravuje na granulát, příp. 

do řady frakcí umělého hutného kameniva. Separují se zde také slitky z ocelárenské strusky 

(ročně zhruba 450 kt strusky. Po prvotní separaci slitků je struska přepravena na mlýnici 

strusky k dočištění. Součástí střediska jsou výlevny, drticí linky, recirkulace vody a těžká 

těžební a manipulační strojní technika.[10] 

3.5.2. Drticí linka č. 1 

Základní technologické zařízení drticí linky č. 1 (Obr.2) pochází zhruba z roku 1950. Drticí 

linka č. 1 sloužila původně ke zpracování vysokopecní strusky na kamenivo. Výhodou je její 

variabilita – možnost třídění více druhů materiálů.  

 

Vstupní materiály určené ke zpracování na drticí lince č. 1 jsou hutní suť z výskytu a haldy, 

martinská struska z haldy, KKO struska (tzv. výhoz), vysokopecní struska odtěžovaná z haldy 

a struska z mimopecního odsíření surového železa.  
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Výstupem jsou kovové a kovonosné podíly, umělá hutná a umělá těžká kameniva, hutní 

haldové kamenivo, směs strusek a hutní sutě. Na drticí lince č. 1 se v současnosti upravuje 

martinská struska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Drticí linka č.1 

 

3.5.3. Mlýnice strusky 

Unikátní zařízení pro zpracování ocelárenské strusky bylo vybudováno v Třineckých 

železárnách souběžně s výstavbou kyslíkové konvertorové ocelárny v roce 1980.
20

 Mlýnice 

strusky v současnosti zpracuje asi 450 kt ocelárenských strusek ročně. Výhodou zařízení je 

jeho variabilita, nevýhodou vyšší provozní náklady.  

 

Základními produkty mlýnice jsou slitky pro potřebu oceláren ve výši 15 kt/rok a také drobné 

a hrubé kamenivo pro využití ve vysoké peci v objemu zhruba 150 kt/rok, upravený Fe 

koncentrát (15 kt/rok) a Fe granulát (16 kt/rok). Významný podíl činí směsi umělých 

kameniv (směsi strusek a hutní sutě) pro rekultivační účely v objemu cca 200 kt/rok.  

 

Mlýnice strusky zpracovává litou konvertorovou strusku, použitelnou nejen do vsázky pro 

výrobu surového železa. O litou konvertorovou strusku mají zájem odběratelé vyžadující 

specifické chemické a fyzikální vlastnosti: výrobci tepelně izolačních materiálů, cementárny. 

                                                 

20
 Z ocelárenské strusky se do roku 1991 vyrábělo na mlýnici strusky také hnojivo CaMg. 
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Litou konvertorovou strusku lze využít jako posypový materiál pro komunikace, k úpravě 

povrchů sportovních areálů, zpevnění polních a lesních cest apod.  

 

Součástí mlýnice strusky je také TZKS - Technologie zvyšování kovnatosti slitků. Ročně lze  

touto technologií zpracovat zhruba 35 kt slitků (Obr.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 TZKS - Technologie zvyšování kovnatosti slitků 

 

3.5.4. Těžební a manipulační technika 

Na provoze Druhotných surovin je k dispozici v současné době šest těžebních strojů. Jsou 

využívány k těžbě a manipulaci se struskou i jinými materiály, dle potřeb provozu. Výkonné 

bagry a rýpadla jsou vybavena vysoce efektivními motory s technologiemi určenými pro 

snížení spotřeby paliva a zařízením pro zajištění odpovídajících emisních limitů. Hydraulika 

rýpadel je řízena elektronicky, kabina je umístěna výše kvůli optimálnímu výhledu při 

nakládání, ochranné kryty proti úlomkům u hydraulických válců a skel chrání stroj před 

poškozením, např. při práci s ocelovou koulí.  

 

 

Pro zpracování a těžbu strusky z mimopecního odsíření surového železa je na středisku 

Odvalového hospodářství provozu Druhotných surovin využívaná tato technika: 

 



 

21 

Rýpadlo Liebher R 974 B SME 

Je vybaveno hydraulickým kladivem k rozbíjení kusovosti strusky a oddělování slitků. 

Rýpadlo lze osadit rovněž hydraulickými nůžkami či podkopovou lžící. 

Rýpadlo Liebher R 954 

Pro nakládku slitků se užívá rýpadlo s magnetem. Nakládka slitků je prováděna z výlevny č. 1 

a nákladními automobily převážena na nakládkové místo. 

Elektrický bagr E 303 (240 kW) 

Pro zpracování strusky jsou použity dva elektrické bagry E 303. Bagr je umístěn stabilně, bez 

možnosti přemístění na jiné stanoviště. 

Mostové jeřáby 

Variabilně a velmi efektivně se používá jak pro drcení, separaci, ke klopení pánví a těžbě. 

Jeřáb je umístěn na tomto stanovišti trvale. 

 

3.5.5. Pánve pro transport strusky 

Pro převoz strusky z odsíření surového železa na provoz Druhotných surovin je zapotřebí 

pánví. V současné době jsou k tomuto účelu využívány pánve, původně určené pro přepravu 

ocelárenské a vysokopecní strusky (na obr.4 vysokopecní pánve po levé straně výlevny č. 1): 

 

1. Pánve pro přepravu vysokopecní strusky jsou osazeny pevně v železničním podvozku, 

klopení se provádí stlačeným vzduchem. Výlevna č. 1 je vybavena rozvodem 

stlačeného vzduchu, avšak na NSH potřebný pneumatický systém není k dispozici. 

Dodatečná instalace systému by si žádala dodatečnou investici (zhruba ve výši dvou 

milionů korun).  

 

2. Druhý typ pánve je určen primárně pro přepravu ocelárenské strusky, ale technické 

zabezpečení (mostový jeřáb) na novém struskovém hospodářství manipulaci s tímto 

typem pánve umožňuje. Ocelárenské pánve jsou osazeny v rámu železničního podvozku 

a jsou vyjímatelné. Pro jejich obsluhu není nutné použití stlačeného vzduchu. Na 

provoze jsou nyní k dispozici čtyři pánve a další pánve budou v nejbližším termínu 

dodány.  
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Při plánování optimálního počtu pánví je nutné zohlednit také čas odstavení pánve při 

chlazení, který činí zhruba šestnáct hodin. Ke klopení ocelárenských pánví přistavených na 

koleji 16 je nutná technická úprava “límce” pánve. Tato úprava umožní vyzvednutí pánve 

mostovým jeřábem z rámu podvozku a její následné vyklopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Pánve pro převoz vysokopecní a ocelárenské strusky 

 

3.6. Informační systém DELFIN 

Delfin je název pro informační systém TŽ. Základním programem produktu je program 

W10xC, který slouží jako vstupní brána do systému. Systém není závisly na celopodnikovém 

softwaru Lotus Notes. V systému Delfín je možné zpracovávat reporty systému SAP R/3. 

Jeho struktura umožňuje vyhledání nákladových položek nejen podle středisek a výrobního 

zařízení, nýbrž také za dané období, čas, podle druhu materiálu či surovin – jednotlivě nebo 

ve skupinách. Systém byl na provoz Druhotných surovin instalován v roce 2008 a plně 

zprovozněn v roce následujícím.  Slouží jako zdroj provozních dat pro informační účely. [10] 
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4. ZPRACOVÁNÍ STRUSKY Z MIMOPECNÍHO ODSÍŘENÍ SUROVÉHO ŽELEZA 

V souladu se zvyšováním nároků na zkvalitňování procesů výroby ocelí, a zároveň vlivem 

upevňování environmentální legislativy, byla v roce 2008 v TŽ uvedena do provozu 

technologie mimopecního odsiřování surového železa. Jedná se o pánvovou technologii, která 

sníží obsah síry pomocí koinjektáže vápna a hořčíku do surového železa v nalévací pánvi. 

Tyto látky (schopny vázat síru) jsou aplikovány do surového železa dmýcháním keramickou 

tryskou. Usadí se na povrchu tekutého surového železa ve formě strusky, která je následně 

stažena do struskové pánve. Samotné zařízení je složeno ze dvou odsiřovacích stanovišť.  

 

Technologie přispěla kvalitativním zlepšením procesu výroby oceli a ovlivnila ekonomiku 

celého hutního výrobního cyklu. Realizace mimopecního odsíření surového železa 

předpokládá jednak snížení nákladů na provoz vysoké pece, jednak dosažení rovnoměrnosti 

jejího chodu. V neposlední řadě vede využívání této technologie ke zlepšení životního 

prostředí, především významnou redukcí emisí.  

4.1. Výskyt strusky 

Doprovodným jevem při uplatnění technologie mimopecního odsíření v praxi, je výskyt 

strusky z odsíření. V TŽ se její roční výskyt předpokládá v závislosti na výrobě surového 

železa, maximálně v objemu 40 kt. Ve srovnání s přísunem ocelárenské a vysokopecní strusky 

z hutní výroby, který činí až 1,2 mil. tun, není tento objem zvlášť výrazný. Je to však 

specifický materiál, jehož zpracování je spojeno s nestandartními postupy s řadou nových 

operací.  

 

Vlastnosti a složení strusky z mimopecního odsíření surového železa jsou oproti dosud 

zpracovávaným struskám na provoze Druhotných surovin odlišné a zcela nové. Například 

nebylo známo jakou podobu bude struska mít, zda bude homogenní struktury a v tekuté či 

pevné fázi. Neznámý byl obsah síry a také zda bude mít charakter klasických slitků či granulí.  

 

Za účelem seznámení se z touto problematikou a získání potřebných zkušeností, bylo 

managementem provozu podniknuto několik referenčních cest do hutí, kde s technologií 

zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa již zkušenosti jsou. Ze získaných 

poznatků vyšlo najevo, že zpracování této strusky je v různých hutích různé a je ovlivněno 
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jednak použitými struskotvornými látkami, jednak vlastními specifickými možnostmi či 

dispozicemi pro její zpracování a následnou úpravu.  

 

V souvislosti s nově vzniklými zpracovatelskými a přepravními náklady na provoze 

Druhotných surovin, bylo nutno volit metodu zpracování strusky s co největší efektivitou, 

především z pohledu finančních nároků. Na základě výchozích ukazatelů pro stanovení 

vhodné varianty byl navržen základní postup zpracování strusky z odsíření (Obr.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5  Produkty zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa 

 

Výskyt strusky z mimopecního odsíření surového železa 

Vsázkyschopné surové 

slitky nad 300 mm 

Vsázkyschopné surové 

slitky pod 30 mm 

Aktivace slitků pro 

skládku šrotu 

Dočištění slitků na 

TZKS 

Fe granulát 

- vsázka do 

VP 

Fe koncentrát 

- přidáván do 

homogenizačních 

hromad 

 

Struska již bez magnetického podílu 

Zpracování strusky a separace slitků 
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Výchozí ukazatele pro stanovení  vhodné varianty zpracování strusky z mimopecního 

odsíření surového železa: 

· Stanovisko nároků na technologickou přepravu, 

· stanovisko k nákladům na opravy strojů a zařízení, 

· stanovisko k nákladům na zpracování hmoty, 

· náročnost materiálových toků. 

 

4.2. Využití produktů ze zpracování strusky 

Struska z mimopecního odsíření surového železa je z 90 % magnetická, tzn. obsahuje vysoké 

procento kovu a kovonosných podílů. 

4.2.1. Zpětné využití kovových podílů 

Slitky nad 300 mm 

- Jsou přisazovány do šrotové vsázky konvertorového procesu oceláren.  

Slitky do 300 mm 

- Lze využít podobně jako slitky nad 300 mm, pro vysoký obsah strusky je nutné dočištění 

na TZKS. 

Fe granulát ODS 

- Je prosazován ve vsázce vysokých pecí pro její obohacení.  

Fe koncentrát ODS 

- Přidává se do homogenizačních hromad. V současné době se zvažuje možnost 

briketizace. Po této úpravě by byl Fe koncentrát použitelný do vysokopecní vsázky.  

 

Využití odseparované strusky 

Jediným, v hutním cyklu dnes hůře využitelným podílem je odseparovaná struska. O způsobu 

likvidace či využití této strusky bude rozhodnuto po jejím zatřídění do příslušné kategorie 

odpadu.  
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Vytříděné podíly strusky obsahují vysoké množství síry a proto je její využití značně omezené 

(Obr.6). 

 

 

Obr.6 Struska z mimopecního odsíření surového železa 

 

4.2.2. Procentuální skladba produktů strusky 

Po zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa lze odseparovat a posléze 

vytřídit tyto podíly: 

· 20 %   surové slitky nad 300 mm, vsázkyschopné, 

· 12 %  surové slitky 63 – 300 mm, vsázkyschopné, 

· 33 %  Fe granulát s obs. Fe 67,6 %, frakce 8 – 63 mm, 

· 25 %  Fe koncentrát s obs. Fe 50,2 %, frakce 0 – 8 mm, 

· 10 %  struska již bez magnetického podílu.  

4.2.3. Granulometrie Fe granulátu a Fe koncentrátu 

Granulometrie Fe granulátu s obs. Fe 67,6 %, frakce 8 – 63 mm: 

 0 - 4 mm .. 7,1 %, 

 4 - 6 mm .. 51,9 %, 

 > 16 mm .. 32,6 %. 

 

Granulometrie Fe koncentrátu s obs. Fe 50,2 %, frakce 0 – 8 mm: 

 0 – 0,5 mm .. 16,5 %, 

 8 – 16 mm .. 2,7 %. 
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4.3. Primární a sekundární fáze zpracování 

Stanovený proces zpracování strusky z odsíření bylo možno rozdělit na dvě, na sobě nezávislé 

fáze – primární a sekundární (Obr.7). Primární a sekundární fáze neprobíhá kontinuálně. 

Sekundární zpracování je jednorázový proces, jenž je započat po naplnění výlevny struskou. 

Přesto logisticky na primární proces navazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Schéma primárního a sekundárního zpracování strusky ODS 

4.3.1. Primární fáze 

Rozhodovacím krokem při stanovení technologického postupu primární fáze bylo určení 

odpovídajících prostor k vylévání strusky z pánví a optimální způsob klopení pánví. Do 

výlevny č. 1 bylo v roce 2009 denně přepraveno čtyři až šest pánví naplněných struskou z 

mimopecního odsíření surového železa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8 Výlevna  č.1 (vlevo) a  výlevna NSH provozu Druhotných surovin 
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Byly stanoveny varianty zpracování primární fáze, která sestává z několika základních kroků 

– přísunu strusky v pánvích, chlazení a vylévání strusky, rozrušování velké kusovosti strusky 

a následná těžba slitků i částečně odseparované strusky. K samotnému naplnění výlevny č. 1 

struskou dochází asi po třiceti dnech – v tomto okamžiku nastává sekundární fáze zpracování.   

 

V roce 2010 je plánovaný objem strusky ve výši 40 kt, což představuje obrat zhruba 2300 

pánví. Výlevna č. 1 je na obr. 8 v levé části areálu. 

4.3.2. Sekundární fáze 

Sekundární fází (schéma na obr.7) pokračuje proces úpravy strusky. Po převozu odtěžené 

strusky nákladními automobily k drticí lince mlýnice strusky následuje drcení, magnetická 

separace a třídění na požadovanou granulometrii. Původně byla pro tuto fázi zpracování 

určena drtící linka č. 1. Po několika pokusných zpracováních byla zvolena úprava strusky na 

drtící lince mlýnice strusky. Její technologické uspořádání umožňuje dosáhnout vyššího 

výkonu (účinnější separaci) a také výrobní kapacita lépe odpovídá objemu materiálu. Roštový 

třídič drtící linky na mlýnici strusky slouží k dělení materiálu na < 50 mm a > 50 - 300 mm, 

který je upraven drcením v odrazovém drtiči. Indikátor kovu na drticí lince mlýnice strusky je 

umístěn před drtičem a slouží k ochraně drtiče. Drticí linku č. 1 na středisku odvalového 

hospodářství lze pak využít např. ke zpracování martinské strusky, těžené z haldy. Úprava 

strusky z mimopecního odsíření surového železa probíhá v kampaních, po přípravě cca 3 kt 

strusky.  

4.4. Postup zpracování – 1 varianta 

Vzhledem k nedostatku zkušeností bylo rozhodnuto, že struska z mimopecního odsíření 

surového železa bude upravena stejnou technologií, jako struska vysokopecní. Metoda obnáší 

přímé vyklopení tekuté strusky do výlevny č. 1, bezprostředně po přísunu pánví. Pro tyto 

účely byla vyhrazena část této výlevny, původně určená k vylévání vysokopecní strusky.
21

  Po 

ochlazení strusky, rozdrcení a následné magnetické separaci kovových slitků je struska 

převezena k další úpravě na mlýnici strusky.  

 

                                                 

21
 Vysokopecní struska se v současnosti, na základě zvýšené poptávky odběratelů, zpracovává granulací, což 

vyžaduje odlišný technologický postup, včetně uvolnění prostor výlevny 1. 
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Při realizaci varianty 1 bylo zaznamenáno několik důležitých okolností: 

 

- Struska v pánvi má charakter žhavé houby, na rozdíl od tekuté strusky vysokopecní. 

Pánev se struskou z odsíření tak není možno vylévat plynule.  

 

- Samotné klopení obsahu pánví je zdrojem vysoké prašnosti v okolí místa zpracování. 

 

- Ztuhlé homole strusky vyklopené z pánve se při dopadu do výlevny částečně 

rozpadnou na drobnější kusy.  

 

- Vybíjení zatuhlých skořepin z pánví je zdrojem zvýšené hlučnosti. 

 

- Vyklopená vychlazená struska je charakteristická velkou kusovostí (Obr.9). 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Obecné zhodnocení varianty 1 

 

 

 

Obr.9 Klopení strusky z mimopecního odsíření surového železa 

 

 

Nejzávažnějším problémem však bylo zjištění, že obsah některých sloučenin a vysoká teplota 

způsobuje při klopení strusky z pánve rozsáhlé pyrotechnické efekty (Obr.10) a ohrožuje  

bezpečnost práce obsluhujícího personálu. Vzhledem k tomuto poznatku bylo rozhodnuto 

neuvažovat o realizaci varianty 1 z dlouhodobého hlediska.  
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Za účelem zjištění důvodu pyrotechnických jevů při klopení strusky byl proveden laboratorní 

rozbor prachu, jehož výsledek je obsahem přílohy 4. Zjištěné výsledky však přímou souvislost 

s výbuchy prachu nepotvrdily. Je zde také předpoklad vliv licí výšky. Na základě těchto 

negativních zkušeností, byl stanoven další možný postup zpracování strusky ODS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10 Pyrotechnické efekty při vylévání strusky ODS 

 

4.5. Postup zpracování – 2 varianta 

Realizace nové metody vyžadovala několik technických opatření (mezioperací). Na základě 

předchozích zkušeností bylo rozhodnuto, že struska bude před vyklopením chlazena vodní 

sprchou. Bylo potřeba zabezpečit dostatečný vodní zdroj a také počet pánví
22

. Chladící proces 

trvá 16 hodin.  

 

Vychlazená struska se při vyklopení částečně rozpadne na menší kusy, v pánvi se však vytvoří 

ztuhlá homole, která po vyklopení zůstane téměř neporušená. Velké kusy strusky je nutné 

rozbít a přizpůsobit další manipulaci. Pro pobíjení této kusovosti je určen bagr osazený 

hydraulickým kladivem (Obr.11). Slitky jsou po separaci naloženy magnetem a odvezeny na 

nakládkové místo.  

                                                 

22
 Při zkušebních pokusech chlazení strusky přímo v pánvi se prokázalo, že doba chlazení je minimálně 16 

hodin. Po tuto dobu je pánev vpodstatě zablokovaná a nemůže být k dispozici pro další naplnění. 



 

31 

Výlevna 

      č.1 

kolej 10 

kolej 16 

zdroj vody 

Výlevna 

     NSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11 Rozbíjení kusovosti hydraulickým kladivem 

4.5.1. Podmínky pro chlazení strusky v pánvi 

Chlazení strusky vodní sprchou vyžaduje přesun pánví ke zdroji vody. Zdroj vody, potřebný  

k chlazení se nachází v blízkosti výlevny NSH na odvalovém hospodářství. Pánve naplněné 

struskou jsou přesunuty na tuto kolej a po ochlazení se přesouvají zpět na kolej 10. Přesun 

pánví se provádí pomocí dieselové lokomotivy, vždy po dvou pánvích.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr.12 Vedení kolejí 10 a 16 
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Po vychlazení jsou pánve převezeny na kolej 10 k blízkosti výlevny č. 1 a vyklopeny. Pro 

názornost je na obr.12 zobrazeno situační schéma vedení kolejí 10 a 16. Čas nutný k přepravě, 

včetně přistavení lokomotivy a dopravně-obslužných operací byl propočten zhruba na 30 

minut.  

 

Schéma postupu jednotlivých operací zpracování strusky z mimopecního odsíření surového 

železa podle varianty 2 je uvedeno na obr.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13 Schéma činností varianty 2 

 

4.5.2. Obecné zhodnocení varianty 2 

Tento postup zpracování strusky – varianta 2 je náročnější na nové mezioperace a dodatečné 

manipulace. Týkají se přesunů pánví nejprve kolejí 16 ke zdroji vody a po zchlazení strusky 

zpět na kolej 10 k výlevně č.1, kde se pánev vyklopí. Při praktickém odzkoušení bylo 

zjištěno, že i přes nárůst těchto činností a větší časové náročnosti, nebude omezen chod 

ostatních zařízení a tím je realizace varianty 2 z dlouhodobého hlediska přípustná. 

Kvantifikace přímých nákladů a jejich porovnání s navrhovanou variantou bude obsahem 

další kapitoly. Pro zajištění procesu sledované varianty je zapotřebí dvou pracovníků obsluhy 

– zaměstnanců provozu Druhotných surovin, pracujících v třísměnném pracovním cyklu.  
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4.6. Návrh postupu zpracování - varianta  3 

Navrhovaná úprava zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa sleduje 

především redukci přímých nákladů a snížení počtu nutných operací. Jedná se o přesun 

vychlazených pánví k výlevně č.1, použití jiné těžební a manipulační techniky při pobíjení 

kusovosti a přesun kovových slitků na nakládkové místo NSH. 

 

Výlevna NSH je svými vlastnostmi podobná výlevně č. 1 a doposud sloužila ke zpracování 

ocelárenské strusky. Vlivem provozních změn v průběhu roku došlo k uvolnění části této 

výlevny, kterou je tak možné pro klopení a úpravu strusky využít. Touto změnou se zredukují 

náklady na přesun pánví k vodnímu zdroji, který je umístěn v blízkosti výlevny NSH. 

Mostový jeřáb, stabilně umístěn v prostorách výlevny NSH je schopen vyklápět  oc. pánev se 

struskou do výlevny NSH. Pro pobíjení velkých kusů strusky lze využít rovněž mostového 

jeřábu, vybaveného magnetem a ocelovou koulí nebo deskou.  

 

Kovové podíly jsou uloženy na nakládkovém místě v blízkosti výlevny NSH. Odseparovanou 

strusku lze odtěžit a automobily přepravit na drticí linku střediska mlýnice strusky. Bagr pro 

manipulaci se struskou je trvale umístěn v prostoru NSH. Postup jednotlivých činností při 

navrhované variantě 3 je uveden na obr.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14 Schéma činností varianty 3 
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4.6.1. Obecné  zhodnocení varianty 3 

Varianta 3 je navrhovanou metodou úpravy strusky z mimopecního odsíření surového železa. 

Proces zpracování je založen na variantě 2, změny spočívají v odlišném provedení 

jednotlivých operací, včetně změny materiálových toků. Změní se rovněž způsob 

rozdružování velkých kusů strusky a kovových slitků. Namísto bagru a hydraulického kladiva 

bude k pobíjení kusovosti použit mostový jeřáb s magnetem a ocelovou koulí nebo ocelovou 

deskou. Jeřáb je stabilně umístěn v prostoru výlevny NSH. 

 

Při použití varianty 3, je možné vyloučit některé činnosti, ovlivňující výši nákladů:.  

 Přesun pánví s vychlazenou struskou z koleje 16  na kolej 10 k výlevně č. 1, 

 převážení vyseparovaných železných slitků z výlevny č. 1 na nakládkové místo NSH, 

 použití strojů využívajících elektrickou energii,  namísto strojů s naftovými motory. 

 

Evidence velkých slitků   

Metoda klopení pánví a jejich následné zpracování podle varianty 2 nedovolovala přesnou 

evidenci výskytu velkých slitků. Po nasazení oc. pánví na plnění strusky (varianta 3) a jejím 

zpracování v prostorách výlevny NSH a především těžbou velkých slitků magnetem, nebude 

se sledováním výskytu slitků problém.  

 

Životní prostředí 

Uvedením tohoto způsobu zpracování do praxe není možné zabránit některým negativním 

aspektům. Vybíjení nevyklopených obsahů pánví ocelovou koulí je spojeno s nadměrnou 

hlučností a vibracemi, což může vyvolávat negativní odezvu obyvatel části Třince – Starého 

Města, v jehož bezprostřední blízkosti se středisko Odvalového hospodářství provozu 

Druhotných surovin nachází.  

 

Personální obsazení 

Pro zajištění procesu sledované varianty je zapotřebí dvou pracovníků obsluhy – zaměstnanců 

provozu Druhotných surovin. Obsluha těžební techniky pracuje v třísměnném provozu, stejně 

tak je zajišťován přísun pánví. Jejich klopení je možné v kteroukoliv dobu.   
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5. VÝPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ 

Z hlediska nákladovosti lze předpokládat, že zvolené varianty zpracování přinášejí skokovou 

změnu fixních nákladů. K ekonomickému posouzení variant, je použita metoda neúplných 

nákladů na jednotlivé činnosti z hlediska navrhovaného postupu operací. Rozdíl celkových 

variabilních (přímých) nákladů určí vcelku jednoznačně dopad do zisku. Zpracovací náklady 

provozu Druhotných surovin, spotřeba pohonných hmot i náklady na údržbu strojů a zařízení 

jsou evidovány v controllingovém modulu informačního systému SAP. [11][13][14] 

 

Činnosti shodné u dosavadního a navrhovaného postupu zpracování strusky z mimopecního 

odsíření surového železa, které neovlivní celkový výsledek analýzy nejsou propočítávány: 

 Chlazení strusky v pánvích, 

 nakládka vyseparovaných kovových slitků magnetem a jejich převoz, 

 těžba a přesun odseparované strusky k další úpravě (sekundární fáze). 

5.1. Varianta 1 

Vzhledem k dosavadním negativním zkušenostem s realizací varianty 1, bylo od dalšího 

zpracování strusky z odsíření tímto způsobem upuštěno. Propočet těchto přímých nákladů 

nemá opodstatnění a samotná varianta byla užitečná pouze k získání potřebných prvotních 

zkušeností a ke zjištění dalších možných kroků. Teoreticky tyto náklady odpovídají nákladům 

na zpracování vysokopecní strusky. 

5.2. Varianta 2 

Proces zpracování strusky druhou variantou sestává z několika na sebe navazujících operací: 

1. Přeprava pánví z koleje 16 na kolej 10 (k výlevně č. 1). 

2. Klopení pánví do výlevny č. 1. 

3. Rozbíjení kusovosti strusky a separace slitků magnetem. 

4. Nakládka (neupravených) slitků bagrem. 

5. Přeprava slitků  k nakládkovému místu NSH. 

6. Nakládka strusky rýpadlem. 

Detailní propočet je součástí přílohy 4. Podklady k propočtům jsou získány z inteních 

podnikových zdrojů. [11][13][14] 
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5.2.1. Přeprava pánví 

Lokomotiva provádí přesun dvou pánví zároveň. V jedné pánvi se přepraví 18 t strusky. Doba 

operace trvá zhruba 20 minut. Variabilním přímým nákladem je zde spotřeba pohonných 

hmot. Přímé náklady na přepravu pánví lokomotivou patří mezi druhé nejvyšší při porovnání 

přímých nákladů dosavadního postupu a navrhované varianty 3. Jejich výši uvádí Tab. 1. 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· spotřeba nafty          32,4 l/mth, 

· čas operace            0,33 mth, 

· cena pohonných hmot      25 Kč/l, 

· množství zpracované strusky  36 t. 

 

 

Tab.1 Přímé náklady na přepravu pánví 

Varianta 2 - přeprava pánví 

Položka Kč 

Náklady na operaci 267,3 

Náklady/t 7,425 

Náklady/rok 297 000 

 

5.2.2. Klopení pánví 

Klopení pánví se struskou z mimopecního odsíření surového železa zajišťuje pneumatický 

systém. Za časovou jednotku 15 minut je schopen vyklopit dvě 18 tunové pánve. 

Dlouhodobým sledováním byla zjištěna spotřeba nafty  kompresoru 11,5 l/mth. Ostatní 

náklady mají fixní charakter. Výši nákladů uvádí Tab. 2. 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· spotřeba nafty         11,5 l/mth, 

· čas operace           0,25 mth, 

· cena nafty           25 Kč/l, 

· množství zprac. strusky    36 t. 
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Tab.2 Přímé náklady na vyklopení strusky 

Varianta 2 – klopení strusky 

Položka Kč 

Náklady na operaci  71,875 

Náklady/t 1,99 

Náklady/rok 79 861 

 

 

5.2.3. Úprava a separace 

Operaci provádí rýpadlo Liebher R 974, vybavené hydraulickým kladivem. I zde je 

variabilním nákladem spotřeba pohonných hmot. Proces je započat vždy, je-li k dispozici cca 

4 kt suroviny. Doba zpracování činí odhadem 5 pracovních směn, vždy po sedmi hodinách 

provozní činnosti stroje. Roční pracovní kapacita rýpadla je 3000 mth, spotřeba nafty 45 litrů 

na jednu motohodinu. Výše přímých nákladů je obsahem Tab. 3. 

 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· spotřeba nafty          45 l/mth, 

· čas operace            35 mth, 

· cena nafty             25 Kč/l, 

· množství zpracované strusky  4000 t, 

· cena hrotů             90000 Kč/2 hroty. 

 

 

S použitím rýpadla osazeného hydraulickým kladivem souvisejí také náklady na výměnu 

hrotu kladiva. Opotřebení hrotu, tzv. oškrt, je způsoben namáháním a deformací narážecí části 

kladiva na kovový slitek. Cena jednoho hrotu je 45 tisíc Kč. Hrot se mění dvakrát ročně. 

Celkový roční náklad činí 90 tisíc Kč. V nákladech na jednu tunu a v přepočtených nákladech 

předpokládaného ročního objemu 40 kt strusky jsou pak zahrnuty i náklady na výměnu hrotu 

(Tab.3). Ostatní přímé náklady operace lze charakterizovat jako fixní. 
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Tab.3 Přímé náklady na úpravu a separaci 

Varianta 2 - úprava a separace strusky 

Položka Kč 

Náklady na operaci 39 375 

Náklady na operaci/t 9,843 

Náklady na operaci/rok 393 750 

Náklady opravy na operaci 9 000 

Náklady opravy/t 2,25 

Náklady opravy/rok 90 000 

Náklady celkem/t 12,00 

Náklady celkem/rok 483 750 

 

5.2.4. Nakládka slitků magnetem 

Zhruba 20 % z celkového objemu strusky z odsíření představují vyseparované železné slitky 

(z předpokládaného ročního objemu strusky představují 8 kt). Tyto se nakládají pomocí 

rýpadla Liebher R 954 vybaveného elektromagnetem. Výkon rýpadla je 25 t/mth. Variabilním 

nákladem je zde opět spotřeba pohonných hmot. Výši přímých nákladů uvádí Tab. 4. 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· spotřeba nafty          26,8 l/mth, 

· čas operace            80 mth, 

· cena nafty             25 Kč/l, 

· množství zpracovaných slitků  2000 t. 

 

 

 Tab.4 Nakládka neupravených slitků magnetem 

Varianta 2 – nakládka slitků magnetem 

Položka Kč 

Náklady na operaci 53 600 

Náklady/t 26,8 

Náklady/rok 214 400 
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5.2.5. Přeprava kovových slitků do místa nakládky 

Kovové slitky jsou nákladními automobily převáženy z výlevny č. 1 k nakládkovému místu 

NSH. Po naložení na vagony jsou kovové slitky přepraveny železnicí na skládku oceláren. 

Variabilním přímám nákladem této operace je nákladní automobilová přeprava, protože se 

jedná plně o nakupovanou položku. Cena je stanovena tarifem ve výši  15 Kč/t. Variabilní 

náklady operace jsou uvedeny v Tab.5. 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· přepravený objem slitků    4000 t, 

· tarif nákladní dopravy     15 Kč/t. 

 

 

Tab.5 Přeprava slitků k místu nakládky 

Varianta 2 – přeprava slitků k místu nakládky 

Položka Kč 

Náklady na operaci 60 000 

Náklady/t 15 

Náklady/rok 120 000 

 

5.2.6. Nakládka strusky rýpadlem 

Odseparovaná struska, zbavená železných podílů (slitků) je naložena pásovým rýpadlem 

Liebher R 954 na nákladní automobily a přepravena k místu sekundárního zpracování. Roční 

objem nakládané strusky činí 32 kt. Výkon rýpadla je 200 tun za motohodinu.  Variabilním 

nákladem této operace je spotřeba pohonných hmot rýpadla. Náklady jsou uvedeny v Tab. 6. 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· spotřeba nafty          26,8 l/mth, 

· čas operace            160 mth, 

· cena nafty             25 Kč/l, 

· množství zpracované strusky  32000 t. 
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Tab.6 Přímé náklady na nakládku strusky rýpadlem 

Varaianta 2 – nakládka strusky rýpadlem R 954 

Položky Kč 

Náklady na operaci 107 200 

Náklady/t 3,35 

Náklady/rok 107 200 

 

5.2.7. Celkové přímé náklady  

Analýza varianty 2 je zpracovaná pro předpokládaný roční objem 40 kt strusky. Čas nutný pro 

jednotlivé operace je odhadovaný dle dosavadních zkušeností. Rozbor je vypracovaný pro rok 

2009 a celkový přehled přímých nákladů jednotlivých operací je uveden v Tab.7. Náklady 

jsou zpracované jednak na kalkulační jednici, jednak jako roční náklady předpokládaného 

výskytu strusky, z toho 20 % vyseparovaných slitků. 

 

 

Tab.7 Celkové přímé náklady varianty 2 

Operace Kč/t Kč/rok 

Přemístění pánví 7,425 297 000 

Klopení pánví 1,99 79 861 

Rozbíjení kusovosti 12 483 750 

Nakládka slitků magnetem 26,8 214 400 

Přeprava slitků 15 120 000 

Nakládka strusky 3,35 107 200 

CELKEM 64,67 1 222 711 
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5.3. Varianta 3 

Proces zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa podle varianty 3 sestává z 

několika na sebe navazujících operací, které jsou optimalizací materiálových toků sníženy na 

čtyři činnosti oproti dosud provozované variantě 2, u které je nutné absolvovat činnsotí šest. 

Struska z mimopecního odsíření surového železa je i v tomto navrhovaném procesu 

zpracování chlazená vodní sprchou přímo v pánvi na koleji 16. Roční předpokládaný výskyt 

strusky činí 40 kt.  Podrobné výpočty přímých variabilních nákladů jsou součástí přílohy 5. 

Podklady k propočtům jsou získány z inteních podnikových zdrojů. [11][13][14] 

 

 

Postup operací zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa podle varianty 3: 

1. Klopení vychladlé strusky z pánví do výlevny NSH pomocí mostového jeřábu 

a závěsných systémů. 

2. Úprava kusovosti strusky pomocí mostového jeřábu s magnetem a ocelovou 

koulí nebo ocelovou deskou. 

3. Nakládka kovových slitků pomocí magnetu na železniční vagon. 

4. Nakládka strusky bagrem na nákladní automobily a převoz k drticí lince na 

mlýnici strusky. 

 

5.3.1. Klopení pánví 

Klopení pánví se struskou zajišťuje mostový jeřáb na elektrický pohon o příkonu 170 kW. 

Všechny motory jeřábu však nejsou v provozu současně. Skutečný příkon jeřábu činí dle 

odhadu zhruba 70 % celkového příkonu. Pro vyklopení dvou pánví se struskou je zapotřebí 

cca 15 minut provozu jeřábu. Cena elektrické energie je 1746 Kč za MWh. Výši nákladů 

uvádí Tab. 8. 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· skutečný příkon jeřábu       119 kW, 

· čas operace             0,25 hod, 

· cena elektrické energie      1746 Kč/MWh, 

· množství zpracované strusky   36 t. 
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Tab.8 Přímé náklady na klopení pánví 

Varianta 3  – klopení strusky do výlevny NSH 

Položky Kč 

Náklady na operaci 51,943 

Náklady/t 1,443 

Náklady/rok 57 714 

 

5.3.2. Úprava kusovosti pobíjením 

Operace probíhá bezprostředně po vyklopení pánví na NSH pomocí mostového jeřábu, 

vybaveného magnetem. Tento jeřáb rozbíjí vyklopené kusy strusky a velké železné slitky. 

Operace zpracování strusky ze dvou pánví trvá 30 minut. Výši nákladů uvádí Tab. 9. 

 

Informace k propočtu přímých nákladů: 

· skutečný příkon jeřábu   139 kW, 

· čas operace         0,5 hod, 

· cena elektrické energie  1746 Kč/MWh, 

· množství strusky      36 t. 

 

Tab.9 Úprava kusovosti 

Varianta 3 – úprava kusovosti 

Položky Kč 

Náklady na operaci 121,347 

Náklady/t 3,37 

Náklady/rok 134 830 

 

5.3.3. Těžba a nakládka bagrem 

V prostoru NSH jsou trvale umístěny dva elektrické bagry E 303, které slouží k těžbě strusky. 

Celkový příkon strojů je 240 kW. Je předpoklad, že skutečný příkon bagru činí zhruba 95 % 

celkového příkonu. Bagr naloží 150 tun strusky za hodinu. Variabilním nákladem je spotřeba 

elektrické energie. Výši nákladů uvádí Tab. 10. 
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Informace k propočtu přímých nákladů: 

· skutečný příkon bagru       240 kW, 

· čas operace             0,2 hod, 

· cena elektrické energie      1746 Kč/MWh, 

· množství zpracované strusky   30 t. 

 

 

Tab.10 Těžba a nakládka strusky 

Varianta 3 – nakládka strusky bagrem 

Položky Kč 

Náklady na operaci 79,62 

Náklady/t 2,48 

Náklady/rok 79 618 

 

5.3.4. Celkové přímé náklady 

Analýza navrhované varianty 3 je zpracovaná pro roční objem 40 kt strusky z mimopecného 

odsíření surového železa. Pracovní časy nutné pro jednotlivé operace jsou odhadované dle 

dosavadních zkušeností. Přímé náklady jednotlivých operací jsou zpracované na kalkulační 

jednici, a také jako roční přímé náklady předpokládaného výskytu strusky. Jelikož separace 

slitků a jejich nakládka magnetem na železniční vozy je prováděna přímo z výlevny NSH, 

nejsou zde tyto náklady zohledněny. Celkové přímé variabilní náklady spojené s realizací 

varianty 3 jsou uvedeny v Tab. 11.    

 

 

Tab.11 Celkové přímé náklady varianty 3 

Operace Kč/t Kč/rok 

Klopení pánví 1,443 57 714 

Úprava kusovosti (drcení) 3,37 134 830 

Nakládka strusky 2,48 79 618 

CELKEM 34,093 486 562 
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5.4. Porovnání přímých nákladů zpracování strusky 

Přímé variabilní náklady jednotlivých činností obou porovnávaných variant zpracování jsou 

uvedeny v Tab.12. Předností realizace navrhované varianty 3 je redukce těchto operací: 

· přesun pánví, 

· těžba slitků, 

· přeprava slitků k místu nakládky. 

 

Nakládku slitků provádí rýpadlo Liebher R 954 elektromagnetem. Náklady na práci tohoto 

bagru jsou v celém procesu zpracování strusky  variantou 2 prokazatelně nejvyšší. Druhým 

nejvyšším nákladem je přeprava slitků k místu nakládky. Tyto dvě operace, zatěžující 

nákladovost varianty 2, nejsou při uplatnění varianty 3 nutné.  

 

 

Tab.12 Celkové přímé náklady varianty 2 a 3 

 Varianta 2 Varianta 3 

Operace Kč/t   Kč/rok Kč/t Kč/rok 

Přesun pánví 7,425 297 000 0 0 

Klopení pánví 1,99 79 861 1,443 57 714 

Úprava kusovosti (drcení) 12 483 750 3,37 134 830 

Nakládka slitků (těžba) 26,8 214 400 0 0 

Přeprava slitků k místu nakládky 15 120 000 0 0 

Těžba strusky 3,35 107 200 2,48 79 618 

Celkem v Kč 64,67 1 222 711 9,803 272 162 

Rozdíl oproti variantě 2   - 54,867 - 850 149 
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6. VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ 

6.1. Dosažené  výsledky a vyhodnocení přínosu navrhované varianty 3 

Struska z mimopecního odsíření surového železa je zpracovávána ve dvou hlavních fázích. Po 

zchlazení a vyklopení je rozbíjena na menší kusovost, tříděna a odtěžována (primární fáze). 

Vyseparované slitky jsou poté přepraveny k dočištění a třídění na požadovanou granulometrii 

(sekundární fáze). Při počátečních krocích a odhadech nejvhodnějšího způsobu zpracování 

strusky se v prvotní fázi vyšlo z možnosti zpracovávat strusku stejnou technologií, jaká je 

použita při zpracování strusky vysokopecní. Klopení strusky do výlevny, po jejím naplnění 

vytěžení obsahu a odvoz k další úpravě sekundární fází. Tato varianta se prokázala zcela 

nevhodnou, zejména vývojem pyrotechnických jevů, spojených s klopením horké strusky. 

Náklady spojené s variantou 1 nebylo nutné propočítávat, jelikož pro realizace tohoto způsobu 

zpracování se nepředpokládá.  

 

Bylo nutné vyřešit problém klopení žhavé strusky z pánví. Řešení se nalezlo v podobě 

prolévání obsahu pánve vodní sprchou. Ochlazením strusky bylo možno obsah pánve vyklopit 

bez obav ohrožení pracovníků. Uplatnění metody (varianta 2) však doprovázely zvýšené 

náklady na další nezbytné mezioperační činnosti. Varianta 3 spočívá ve změně logistických 

toků. Využitím prostoru výlevny NSH pro klopení pánví bylo možno vynechat některé 

mezioperace, nutné u varianty 2 a tím dosáhnout  výrazného snížení nákladů.  Z obr.15 je 

patrné, že varianta 3 je nákladově výhodná nejen u všech sledovaných operací, nýbrž jejím 

uplatněním je možné některé činnosti vyloučit. Tyto operace výrazně zatěžují variantu 2. 

Rozdíl v celkových přímých variabilních nákladech je natolik přesvědčivý, že není nutné 

porovnávat a zohledňovat ostatní náklady, spojené např. s údržbou strojů. Z controllingových 

výkazů a dostupných podkladů je zřejmé, že i tyto náklady jsou vyšší u aplikované varianty 2.  

 

Obsahem diplomové práce je analýza zpracování strusky z mimopecního odsíření surového 

železa s ohledem na technologické a logistické dispozice provozu Druhotných surovin. 

Součástí práce jsou propočty přímých variabilních nákladů operací stávajícího postupu 

zpracování i navrhované varianty. Na základě těchto propočtů bylo možno provést porovnání 

celkových přímých variabilních nákladů a v závěru práce navrhnout vhodnější postup 

zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa.  
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Provedená analýza činností navrhovaného postupu zpracování strusek z mimopecního 

odsíření surového železa, propočtem přímých variabilních nákladů a porovnáním s 

dosavadním postupem zpracování, lze jednoznačně konstatovat, že pro naplnění záměrů 

projektu nejlépe vyhovuje varianta 3, kterou zároveň doporučuji aplikovat. (Obr.15) 

 

 

Obr.15 Porovnání přímých nákladů varianty 2 a 3 

 

 

Doporučený technologický postup zpracování strusky z mimopecního odsíření surového 

železa,  dle varianty 3 (Obr.15):  

 

· Přísun strusky z mimopecného odsíření surového železa oc. pánvemi na NSH, kolej 16 

· Chlazení strusky proléváním vodním proudem (doba chlazení 16 hodin) přímo v pánvi. 

· Klopení pánví s vychladlou struskou do prostoru výlevny NSH. Klopení provádí 

mostový jeřáb. 

· Pobíjení vyklopených ztuhlých kusů strusky mostovým jeřábem, pomocí magnetu a 

ocelové koule nebo ocelové desky. 

· Těžba strusky bagrem E 303 a odvoz k další úpravě – drcení, třídění. 

· Těžba slitků a odsun k přípravě vsázky. 
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Uplatněním varianty 3 bude dosaženo výrazného ekonomického efektu: 

- úspora přímých jednicových celkových nákladů ve výši 54,87 Kč/t ,  

- příp. úspora přímých celkových nákladů ve výši 850 149 Kč/rok oproti 

dosavadnímu způsobu zpracování strusky z mimopecního odsíření surového 

železa.  

6.2. Vyhodnocení oportunitních nákladů 

Pro objektivnější zhodnocení celkových přímých nákladů lze uvažovat hledisko oportunitních 

nákladů
23

, které je možné použít při procesu zpracování strusky z mimopecního odsíření 

surového železa u varianty 2, týkající se přímých nákladů na těžbu strusky z výlevny č. 1 

rýpadlem Liebher R 974
24

. Toto rýpadlo je v průběhu roku nejčastěji provozováno na haldě 

provozu Druhotných surovin, kde provádí obdobné operace v lokalitách těžby ocelárenské 

strusky. Výsledkem jeho činnosti jsou dočištěné ocelové slitky, které na ocelárně nahrazují 

nakupovaný těžký šrot. V případě nasazení rýpadla ve výlevně č. 1, není za tento stroj 

adekvátní náhrada. Důsledkem by byl pokles objemu ocelových slitků a nutnost jejich 

náhrady nakupovaným šrotem. Situace by vedla k dalšímu navýšení materiálových nákladů.  

 

Existuje však možnost nákupu činností obdobného stroje. Komerční cena této služby je 2250 

Kč za hodinu práce. Službu je potřebné nakoupit na polovinu doby - po kterou je rýpadlo 

skutečně vázáno operacemi ve výlevně č. 1.   

 

K propočtu alternativních nákladů lze použít hodinové sazby za pronájem stroje ve výši 2 250 

Kč na motohodinu jako náhradu za rýpadlo Liebher R 974 a současně čas operace, který činí 

160 hodin.  

 

Jediný možný alternativní náklad ve výši 160 hod * 2250 Kč = 393 750 Kč však opět zatíží 

přímé variabilní náklady stávajícího postupu zpracování strusky z mimopecního odsíření 

surového železa v jeho neprospěch.  

 

                                                 

23
 Oportunitní náklad = alternativní náklad, nejlepší jiný možný užitek získaný z použitých výrobních faktorů, či 

zdrojů. V tomto případě je uvažovanou alternativou - nákup služby poskytované cizí firmou. 

24
 Využívané pro drcení kusovosti strusky a železných slitků. 
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7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem provozu Druhotných surovin v TŽ je maximalizace finančního efektu  ze 

zpracování hutních odpadů z výroby a snaha minimalizovat náklady, spojené s likvidací 

neupotřebitelných podílů. Provoz je spojen přímou vazbou na hlavní výrobní pochody, kdy se 

využitelný hutní odpad, zpracovaný na provoze Druhotných surovin, vrací zpět do výroby. 

Vyseparované kovové podíly, na rozdíl od jiných finálních výrobků, nejsou realizovány na 

trhu, nýbrž veškerá produkce je využita zpětně v hutním procesu. Posuzování rentability 

zpracování strusky z odsíření je z tohoto důvodu komplikovanější. Upravené kovové slitky 

jsou sice oceňovány vnitropodnikovými cenami. Ceny jsou však tvořeny pouze pro účely 

plánování. Jsou stanoveny s ohledem na postavení provozu Druhotných surovin v podniku, 

směřujícímu k nulovému výsledku hospodaření.   

 

Roční spotřeba kovového šrotu ve výrobním procesu podniku činí zhruba 500 kt. Z toho asi 

70 % tvoří externí nákup a zbývajících 30 % přestavují kovové slitky z vlastní produkce. 

Podíl aktivace produktů strusky z mimopecního odsíření surového železa činí zhruba 18,5 % 

celého objemu aktivace provozu Druhotných surovin. Účetně přestavuje částku 19,575 mil. 

Kč, ale jak již bylo zmíněno, jedná se o ocenění v plánovaných vnitropodnikových cenách. 

Vliv recyklovaných produktů je ročně zpracováván finančním controllingem podniku. 

Samotné zpracování strusky z mimopecního odsíření surového železa vytváří finanční efekt 

ve výši 1,25 mil. Kč ročně. V porovnání s plánovaným nákupem kovového šrotu dosahuje 

vnitropodniková aktivace 2,5 - 3 násobnou úsporu na jednu tunu kovových slitků. Lze 

konstatovat, že zpracování strusky z odsíření má jednoznačně pozitivní vliv na hospodářský 

výsledek TŽ. 

 

Slitky nad 300 mm (takřka čisté surové železo) lze přisazovat do šrotové vsázky 

konvertorového procesu. Stejně je tomu u slitků do 300 mm, dočištěných na TZKS. Fe 

granulát lze použít jako zdroje zásadité složky do vsázky vysokých pecí. Fe koncentrát, se 

přidává do homogenizačních hromad. Jeho využití je však limitováno emisním stropem 

aglomerace. Separovaná struska z mimopecního odsíření surového železa obsahuje vysoké 

procento síry, proto je v současné době její využití velmi omezené. Zvažuje se možnost 

briketizace této strusky. Po této úpravě by mohla sloužit také k obohacení vysokopecní 

vsázky.  
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Optimální zpracování druhotných surovin v procesech hutní výroby umožňuje uzavření cyklu 

materiálových toků, což přispívá ke zvyšování produktivity celého podniku a k téměř 

bezodpadovému hospodaření. Velmi výhodně lze pro potřebu podniku uplatnit zpracované a 

upravené kamenivo. 

 

V ČR  se v současné době vyrobí přes 5 mil. tun surového železa za rok. Vykoupeno je ročně 

kolem 3 mil. tun kovového šrotu. Z toho asi 2 mil. tun zůstává a je zpracováno na našem 

území a jeden mil. tun je vyvezen do zahraničí, především do Německa a Rakouska. Dovoz 

kovového šrotu do republiky je naproti tomu poměrně nízký, dosahuje zhruba 300 tis. tun. 

Jeho zdroje jsou především z Polska či Slovenska. Získání přesných informací o výkupních či  

prodejních cenách šrotů je složité, neboť takové údaje jsou považovány za přísně střežené 

obchodní tajemství a důvěrné informace. Toto pravidlo platí jak u drobných obchodníků se 

šrotem, tak u holdingů či koncernů. Základními podmínkami pro určení správné 

marketingové strategie jsou právě cena šrotu, spojena s minimalizací přepravních nákladů, a v 

samotné hutní výrobě k výhodnému uplatnění kovových šrotů také jeho kvalita, obsah kovu a 

složení. I tak je možné konstatovat, že využití druhotných kovových surovin v českých hutích 

je významnou součástí hospodaření hutních společností i celé ČR. 
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Příloha 2 - Výrobní schéma TŽ 
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Příloha 3 - Výsledky laboratorního rozboru prachu strusky ODS 

 

 

Za účelem zjištění důvodu pyrotechnických jevů při klopení strusky ODS, byl proveden 

laboratorní rozbor prachu. Na základě provedených zkoušek bylo zjištěno, že čerstvě ztažená 

struska do pánví je vpodstatě živý materiál, který při transportu stále oxiduje. 

 

 

Provedené zkoušky: 

 

Výsledky zrnitosti 

Sítovým rozborem byly zaznamenány tyto výsledky: 

Střední velikost zrna separovaného vzorku < 1.0 mm je 0.13 ± 0.01 mm. 

Střední velikost zrna separovaného vzorku < 0.25 mm je 0.077 ± 0.01 mm. 

 

Výsledky stanovení obsahu vody, popele a prchavé hořlaviny:  

- obsah vody 3,0 %, 

- obsah popela 95,6 %, 

- obsah prchavé hořlaviny 3,9 %. 

 

Stanovení spodní meze výbušnosti rozvířeného prachu: 

Spodní mez výbušnosti je dosažena při hodnotě 1,5 mV Ei (energie iniciace). 

Spodní mez výbušnosti při energii iniciace 9 kJ je do koncentrace 630 g.m
-3

 negativní. 

 

 

Zjištěné výsledky však přímou souvislost s výbuchy prachu nepotvrdily. 
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Příloha 4 - Propočet přímých nákladů varianty 2 

 

1. OPERACE V2 - PŘEMÍSTĚNÍ PÁNVÍ 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů přesunů pánví 

Položka Jednotka Hodnota 

Spotřeba pohonných hmot  [l/mth] 32,40 

Čas operace  [hod] 0,33 

Cena pohonné hmoty  [Kč/l] 25 

Hmotnost pánve (2 x 18) [t] 36 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Spotřeba PH/operaci         [l] 32,4 * 0,33 10,692 

VN/operaci                       [Kč] 10,692 * 25 267,3 

VN/t                                  [Kč] 267,3/36 7,425 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 7,425 * 40000 297000 

 

 

2. OPERACE V2 – KLOPENÍ PÁNVÍ 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů klopení pánví 

Položka Jednotka Hodnota 

Spotřeba pohonných hmot  [l/mth] 11,50 

Čas operace  [hod] 0,25 

Cena pohonné hmoty  [Kč/l] 25 

Hmotnost strusky (2 x 18) [t] 36 

 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Spotřeba PH/operaci         [l] 11,5 * 0,25 2,875 

VN/operaci                       [Kč] 2,875 * 25 71,875 

VN/t                                  [Kč] 71,875/36 1,99 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 1,99 * 40000 79861 
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3. OPERACE  V2 - ROZBÍJENÍ KUSOVOSTI 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů rozbíjení kusovosti 

Položka Jednotka Hodnota 

Spotřeba pohonných hmot  [l/mth] 45 

Čas operace  [hod] 35 

Cena pohonné hmoty  [Kč/l] 25 

Hmotnost strusky (disp.4000 t) [t] 4000 

Cena hrotů (2 ks) [Kč] 90000 

Roční pracovní kapac. bagru [hod] 3000 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Spotřeba PH/operaci         [l] 45 * 35 1575 

VN/operaci                       [Kč] 1575 * 25 39735 

VN/t                                  [Kč] 39375 / 4000 9,843 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 9,843 * 40000 393750 

 

Výpočet přímých nákladů opravy hydraulického kladiva 

Položka Výpočet Výsledek 

VN opravy/rok (40000 t)  [Kč] 2 * 45000 90000 

VN opravy/t                      [Kč] 90000 / 40000 2,25 

VN /operaci                      [Kč] 4000  * 2,25 9000 

 

Celkové přímé náklady rozbíjení kusovosti 

Položka Výpočet Výsledek 

VN celkem/operaci           [Kč] 39735 + 9000 48735 

VN celkem/t                     [Kč] 9,843 + 2,25 12,00 

VN celkem/rok (40000 t) [Kč] 393750 + 90000 483750 
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4. OPERACE V2 - NAKLÁDKA SLITKŮ MAGNETEM 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů nakládky slitků 

Položka Jednotka Hodnota 

Spotřeba pohonných hmot  [l/mth] 26,80 

Čas operace  [hod] 80 

Cena pohonné hmoty  [Kč/l] 25 

Výkon rýpadla [t/mth] 25 

Hmotnost slitků/operaci [t] 2000 

Hmotnost slitků/rok (20 % z 

celkového objemu strusky) [t] 8000 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Spotřeba PH/operaci         [l] 26,8 * 80 2144 

VN/operaci                       [Kč] 2144 * 25 53600 

VN/t                                  [Kč] 53600 / 2000 26,80 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 26,8 * 8000 214400 

 

 

5. OPERACE  V2 - PŘEPRAVA SLITKŮ 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů přepravy slitků 

Položka Jednotka Hodnota 

Hmotnost slitků (disp.) [t] 4000 

Tarif nákladní dopravy [Kč/t] 15 

Hmotnost slitků/rok (20 % z 

celkového objemu strusky) [t] 8000 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

VN/operaci                       [Kč] 15 * 4000 60000 

VN/t                                  [Kč] tarif 15 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 15 * 8000 120000 
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6. OPERACE  V2 - NAKLÁDKA STRUSKY 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů nakládky strusky 

Položka Jednotka Hodnota 

Spotřeba pohonných hmot [l/mth] 26,8 

Výkon rýpadla [t/mth] 200 

Čas operace  [hod] 160 

Cena pohonné hmoty  [Kč/l] 25 

Hmotnost strusky (80 % z 

celkového objemu) [t] 32000 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Spotřeba PH/operaci         [l] 26,8 * 160 4288 

VN/operaci                       [Kč] 4288 * 25 107200 

VN/t                                  [Kč] 107200/32000 3,35 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 4288 * 25 107200 
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Příloha 5 - Propočet přímých nákladů varianty 3 

 

1. OPERACE  V3 – KLOPENÍ PÁNVÍ  

 

 Vstupy pro výpočet přímých nákladů klopení pánví 

Položka Jednotka Hodnota 

Příkon jeřábu [kW] 170 

Čas operace  [hod] 0,25 

Cena elektrické energie [Kč/MWh] 1746 

Hmotnost strusky (2 x 18) [t] 36 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Skutečný příkon (70 % 

celkového příkonu)          [kW] 70 % ze 170 119 

Práce jeřábu/operaci        [kW] 119 * 0,25 29,75 

VN/op. (1,746 Kč/kW )    [Kč] 29,75 * 1,746 51,943 

VN/t                                  [Kč] 51,943/36 1,443 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 1,443 * 40000 57714 

 

 

2. OPERACE  V3 - ÚPRAVA KUSOVOSTI 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů úpravy kusovosti 

Položka Jednotka Hodnota 

Skut.příkon jeřábu [kW] 139 

Čas operace  [hod] 0,50 

Cena elektrické energie [Kč/MWh] 1746 

Hmotnost strusky (2 x 18) [t] 36 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Práce jeřábu/operaci        [kW] 139 * 0,5 69,50 

VN/op. (1,746 Kč/kW )    [Kč] 69,5 * 1,746 121,347 

VN/t                                  [Kč] 121,347/36 3,37 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 3,37 * 40000 134830 
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3. OPERACE  V3 - TĚŽBA STRUSKY 

 

Vstupy pro výpočet přímých nákladů těžby strusky 

Položka Jednotka Hodnota 

Příkon bagru [kW] 240 

Čas operace  [hod] 0,2 

Výkon bagru [t/hod] 150 

Cena elektrické energie [Kč/MWh] 1746 

Hmotnost strusky [t] 30 

 

Výpočet přímých nákladů 

Položka Výpočet Výsledek 

Skutečný příkon (95 % 

celkového příkonu)          [kW] 95 % ze 240 228 

Práce jeřábu/operaci        [kW] 228 * 0,2 45,60 

VN/op. (1,746 Kč/kW )    [Kč] 45,6 * 1,746 79,62 

VN/t                                  [Kč] 79,62/30 2,48 

VN/rok (40000 t)              [Kč] 2,48*32000 79618 

 

 

 


