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Abstrakt 

V rámci hutního celku s uzavřeným cyklem výroby a dílčích technologických 

zařízení vznikají různé typy odpadů. Převáţná část odpadů, které vznikaly v minulých 

letech, našla své vyuţití ve stavebnictví. Moţnosti zpracování odpadů s obsahem 

škodlivých prvků (klasifikovaných jako odpady nebezpečné) jsou do značné míry omezeny 

moţnými doprovodnými negativními dopady jak na ţivotní, tak na pracovní prostředí 

a zdraví lidí. Předloţená bakalářská práce se zabývá problematikou vybraných hutních 

odprašků v rámci hutního podniku. Tyto odprašky nejsou zatím zpětně vyuţívány 

(recyklovány) ve výrobním technologickém toku, ale cestou experimentálního zpracování 

se hledá vhodné alternativní řešení. Kaţdý odprašek byl podroben rozsáhlému rozboru 

fyzikálních a chemických vlastností. Na základě rozboru hodnocení těchto vlastností byly 

vybrány dva typy odprašků, nejvhodnější pro účely recyklace. Tyto odprašky byly 

podrobeny procesu briketování a následně zpracování v rotační peci s cílem vyuţití 

kovového podílu v nich obsaţeném.  

Klíčová slova: odpady, hutní odprašky, fyzikální a chemické vlastnosti, recyklace 

Abstract  

Various types of wastes are rising in the integrated metallurgical plants and 

individual technological units. The bulk of the waste, which originated in recent years have 

found their use in construction. Major of these wastes (classified as hazardous wastes) 

contain harmful elements, hence exist only limited possibilities of its treatment, because 

adverse effects on the environment and human health. This bachelor thesis deals with 

selected metallurgical dusts rising in metallurgical plant. Such dusts are not back used 

(recycled) yet in a manufacturing technological flow, but by the experimental treatment is 

being a sought suitable alternative. Each type of the dust was submitted to extensive 

analyses of physical and chemical properties. Based on these analyses were selected two 

types of dusts, best suited to recycling. Consequently they were submitted to briquetting 

and subsequently processing in the rotary furnace in order to utilization of metal fractions 

included in them. 

Keywords: waste, metallurgical dust, physical and chemical properties, recycling
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1. Úvod 

S produkováním odpadů v historii lidstva souviselo mnoho aktivit. Současně  

s rozvojem vědy a techniky se stále vylepšují výrobní technologie, které minimalizují 

odpady. Začíná se měnit názor na odpady, které jednak mohou obsahovat značné mnoţství 

uţitkových sloţek a jednak jejich narůstající mnoţství se stává váţným problémem 

z hlediska ochrany přírody a ţivotního prostředí, které je v současnosti nadměrně 

zatěţováno značným mnoţstvím odpadů všeho druhu. Je-li to technicky moţné 

a ekonomicky výnosné, nechávají se odpady recyklovat. 

Současný zákon č. 185/2001 Sb. uvádí, ţe „odpad je kaţdá movitá věc, které 

se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“ [1]. V příloze 1 tohoto zákona je 

popsáno šestnáct skupin odpadů.  

Hutnictví ovlivňuje ţivotní prostředí především tvorbou odpadních produktů, které 

se mohou vyskytovat ve stavu pevném, tekutém nebo plynném, případně v jejich směsi. 

Hutnictví kromě přímého a nepřímého znečišťování vzduchu, vod a půd ovlivňuje také 

okolní prostředí i jinými faktory. Mezi tyto faktory patří hluk, tepelné a světelné záření 

a v posledním období se sledují i radiační účinky některých strusek a dalších materiálů. 

V dnešní době v oblasti metalurgie je zpracování tuhých kovonosných odpadů kromě 

plynných emisí největším problémem. Hlavním důvodem je nevhodné chemické sloţení 

a špatné fyzikální, technologické a dopravní vlastnosti velkého mnoţství odprašků a kalů. 

V oblasti metalurgie patří Česká republika mezi typicky zpracovatelské státy bez 

významných surovinových zdrojů a vyuţití hutních, ale také jiných ţelezonosných 

materiálů i ve formě odpadů, má pro národní hospodářství ekonomický význam. Společně 

s tím dochází k důraznějšímu tlaku na řešení problémů, vyvolávaných ukládáním odpadů 

na skládky, které způsobují znečišťování ţivotního prostředí. V minulosti byly odpady 

většinou ukládány na odvaly v bezprostřední blízkosti hutí, v dnešní době je většina 

hutních odpadů recyklována nebo vyuţívána v jiných výrobních odvětvích (např. 

stavebnictví). Přesto lze v hutnictví stále nalézt spoustu odpadů, které nemají doposud 

zjevné vyuţití [2].  
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Prezentovaná bakalářská práce se zabývá problematikou vybraných hutních 

odprašků a stanovení jejich základních fyzikálních a chemických vlastností, které 

předurčují moţnost jejich recyklace.  

Praktická část experimentu zahrnuje výrobu vícesloţkových briket s přídavkem 

vybraných hutních odprašků a jejich zpracování metodou nízkoteplotní redukce v rotační 

peci, kde hlavním cílem tohoto experimentu je sníţení obsahu zinku a olova.
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2. Teoretická část - Třinecké železárny 

2.1 Historický vývoj 

Třinecké ţelezárny byly zaloţeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době 

vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. Tato huť tak patří k průmyslovým podnikům 

s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Ke vzniku ţelezáren právě v Třinci vedla 

řada důvodů, zejména však výskyt vápence a ţelezné rudy, bohatství lesů, silný průtok 

vody v řece Olši v dané oblasti a také skutečnost, ţe kraj byl poměrně hustě osídlen.  

V roce 1839 byla zprovozněna dřevouhelná vysoká pec. V okolních obcích 

probíhala těţba ţelezné rudy a v lesích výroba dřevěného uhlí. Rozhodující význam 

pro rozvíjení se města měla výstavba a zprovoznění Košicko-bohumínské ţelezniční dráhy 

(obr. 1) v roce 1871, která spojila Třinec s novými loţisky rudy na Slovensku, umoţnila 

také dovoz kamenného uhlí z Ostravsko-karvinských dolů a zároveň odbyt ţeleza 

na vzdálených trzích. Třinecké ţelezárny se v roce 1906 staly nejvýznamnější součástí 

Báňské a hutní společnosti. Z této doby pochází logo ţelezáren „tři kladiva  

v kruhu“, které se uplatňuje na hutních výrobcích i v současné době. Podobu ţelezáren 

změnila razantní modernizační politika kapitálově silné Báňské a hutní společnosti. 

Ve dvacátých letech 20. století patřily ţelezárny k nejmodernějším hutním závodům 

s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. V roce 1929 byl jejich podíl 

na československé výrobě surové oceli 23 % a válcovaného sortimentu aţ 31 %. 

Ţelezárny, které nebyly II. světovou válkou významně poškozeny, byly roku 1946 

znárodněny a jejich rozvoj probíhal také v období po roce 1948. Tehdy se rozvoji těţkého 

průmyslu přikládal značný význam. 

 V 80. letech 20. století dosáhl růst produkce oceli a válcovaného materiálu svého 

historického vrcholu. Vedle růstu produkce se také zaváděly moderní hutní technologie. 

Vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a později 

i sochorovým kontilitím patřilo k nejvýznamnějším investicím. Od roku 1995 se veškerá 

ocel začala vyrábět v konvertorech nebo elektrických obloukových pecích a 90 % 

vyrobené oceli je kontinuálně odléváno [3].  
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Obr. 1.  Třinecké železárny a Košicko-bohumínská dráha dnes 

Zdroj: autorka 

2.2 Současnost 

Třinecké ţelezárny, a.s. (dále jen TŢ, a.s.) jako významný hutní podnik 

v Moravskoslezském kraji se zabývá výrobou aglomerátu, koksu, surového ţeleza a oceli 

a z ní válcovaných výrobků.  

Průměrná výroba za rok 2009 byla okolo 2 milionů tun oceli z vysokopecního 

surového ţeleza.  

I kdyţ se TŢ, a.s. řadí k nejstarším průmyslovým podnikům v České republice, jsou 

i po 170 letech moderním evropským ocelářským závodem a zároveň i největším zdrojem 

pracovních příleţitostí na severovýchodě českého Slezska.  

V roce 1991 byl tento závod ze státního podniku transformován na státní akciovou 

společnost, kde byl zahájen proces postupného sniţování státní kapitálové účasti a začala 

její restrukturalizace. Od roku 1996 jsou TŢ, a.s. zcela odstátněny. Jejich největší obchodní 

společností a zároveň majoritním vlastníkem je Moravia Steel a.s. (dále jen MS, a.s.). 

Součástí TŢ, a.s. a MS, a.s. jsou další dceřiné společnosti, které vznikly o něco později. 

Mezi nejvýznamnější patří Energetika Třinec, a.s., Strojírny Třinec, a. s., Slévárny Třinec, 
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a. s., Refrasil, s. r. o., Sochorová válcovna TŢ, a. s., Ferromoravia, s. r. o. a Vítkovice 

Válcovna trub a.s. [3] 

Na obrázku 2 je zachycen letecký pohled na TŢ, a.s.  

 

Obr. 2.  Letecký pohled na Třinecké železárny, a.s. 

Zdroj: http://moravia-steel.com/fbkd/8789E42647DEAF4EC1257061005228A7 

2.2.1 Možnosti odstraňování neželezných kovů z jemnozrnných hutních 

odpadů  

Z jemnozrnných hutních odpadů lze neţelezné kovy odstranit různými 

pyrometalurgickými postupy, kdy jejich účinnost je výrazně závislá na způsobu vazby 

zinku a ostatních kovů [4]. Poměrná část dosud známých technologií zpracování 

jemnozrnných hutních odpadů vyţadují úpravu kusovosti před vlastním metalurgickým 

zpracováním. Tato úprava je moţná buď formou peletizace nebo briketace [5].  

V případě pyrometalurgického procesu se jedná o redukci (pomocí uhlíku nebo 

oxidu uhelnatého) oxidů ţeleza obsaţených v jemnozrnných hutních odpadech, která je 

spojena s odpařením těkavých oxidů neţelezných kovů [6]. Toto odpaření je v závislosti 

na teplotě a sloţení okolní atmosféře spojeno s termickou disociací nebo vysokopecní 

redukcí oxidů v plynném stavu s následnou kondenzací produktů [7]. Cílem této operace je 

nejrychlejší a co nejlepší oddělení ţeleza od přítomných neţelezných kovů [8]. 

http://moravia-steel.com/fbkd/8789E42647DEAF4EC1257061005228A7
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U zpracování ţelezonosných odpadů se všechny známé redukční technologie 

shodují v základním principu, tj. v redukci suroviny obvykle v rotační peci s pevným 

redukčním činidlem při teplotách vhodných k vytěkání zinku a olova. Tyto technologie 

se vzájemně liší jen v předchozí úpravě surovin, typu redukčního činidla a způsobu jeho 

aplikace [9].  

2.2.2 Příklady zpracovatelských procesů 

Proces Wälz patří mezi nejznámější a zřejmě nejrozšířenější způsob zpracování 

materiálů s obsahem zinku. Rotační pece vyuţívá tento proces pro odpaření oxidu 

zinečnatého ze surovin při teplotě cca 1 200 °C. Jako redukční prostředek se pouţívá 

koksová drť. Plyny jsou ochlazovány a prachy zachytávány na tkaninových 

a elektrostatických filtrech. Tento proces je vhodný pro zpracování materiálů s obsahem 

zinku nad 30 % [10].  

Mezi podobné technologické procesy lze zahrnout procesy: Krupp – Recyc, SPM 

(Sumitomo Pre-reduction Method), Lurgi (SL/RN), REDSMELT, VOEST-ALPINE, 

FASTMET.  

Postup Krupp – Recyc je dalším technologickým procesem, kdy kaly 

z plynočistíren, vysokých pecí a oceláren jsou zahušťovány a filtrovány obvyklým 

způsobem. Poté následuje přesušení. Směs je dále sbalována bez přídavku pojiv, protoţe 

oxid hořečnatý a oxid vápenatý, který je obsaţen v odpadech, má pojivové účinky. 

Při protiproudně vedeném procesu probíhá redukce při teplotě 1 050 °C [11].  

Proces SPM (Sumitomo Pre-reduction Method) spočívá v prvotním rozdělení 

jemnozrnných ocelárenských odpadů na podíl s obsahem zinku nad 0,2 % a podíl s nízkým 

obsahem zinku, tedy menším neţ 0,2 % zinku. Část, která má nízký obsah zinku, 

je vyuţívána na aglomeraci jako jedna ze vstupních surovin při míchání aglomerační 

vsázky. Podíl, který je charakteristický zvýšeným obsahem zinku, je poté zpracován vlastní 

SPM technologií. Po následném vysušení a zkusovění je tento podíl dávkován do rotační 

pece, kde dochází k jeho odzinkování a redukci [12].  
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Proces Lurgi (SL/RN) se zabývá zpracováváním hutních odpadů (směs kalů –

vysokopecních, ocelárenských i z ostatních provozů) s vyuţitím zařízení rošt – rotační pec 

[13].  

Proces REDSMELT je dalším příkladem, kdy jeho podstatou je spojení přímé 

redukce sbalených jemnozrnných odpadů v rotační peci s vyuţitím uhlí, jakoţto 

redukčního činidla a přímého tavení v elektrické obloukové peci [14].  

Systém VOEST-ALPINE (Rakousko) zpracovává v ocelárenském konvertoru 

jemnozrnné odpady. Tyto odpady jsou dávkovány do pece ve formě briket. Kovové výpary 

zachycuje elektrostatický odlučovač [13].  

Proces FASTMET vyuţívá redukce jemnozrnných ţelezných rud, popř. jiných 

jemnozrnných ţelezonosných materiálů na kovové ţelezo. Jako redukční činidlo 

se pouţívá práškové uhlí nebo jiné uhlíkaté materiály [15].  

2.3 Odpadové hospodářství v podniku 

Zdroje odpadů v podniku můţeme rozdělit podle jejich mnoţství na dominantní 

podíl odpadů z průmyslové činnosti (asi 50 %) a z energetiky (asi 40 %), zbytek jsou 

odpady z komunální sféry a zemědělství. Odpady z průmyslové činnosti se vyskytují 

ve velmi široké škále jejich druhů od balastních inertních látek, které vznikají při těţbě 

a zpracování surovin (skrývka zemin, hlušiny), aţ po látky velmi toxické nebo jinak 

nebezpečné (chemické odpady z výroby pesticidů, kyanidové odpady z moříren kovů). 

V energetice vzniká spalováním fosilních paliv značné mnoţství popelovin (struska, 

popílek, škvára). V současné době se při odsiřovacích procesech spalin vytváří i velká 

mnoţství sirnatých sloučenin [16].  

Přírodní suroviny, výrobky, případně polotovary, které se v hutním podniku 

vyuţívají a zároveň jsou zpracovávány, přináší sebou kromě ţádaného finálního produktu 

i mnohé škodliviny. Tyto škodliviny mohou nepříznivě ovlivňovat technologické procesy, 

jakost výrobku a dále znečišťují ţivotní prostředí a zároveň mohou poškozovat zdraví 

lidského organismu.  
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Hutní odpady, které vznikají v technologickém toku lze obecně rozdělit do několika 

skupin a to na odpady:  

 Velkoobjemové s vyuţitelnou ţeleznou substancí (např. svářková struska z hlubinných 

pecí, ocelárenské strusky, okuje, odprašky a kaly bez nebezpečných látek) 

 Velkoobjemové nemetalické odpady (např. ţáruvzdorné materiály, slévárenské písky, 

vysokopecní struska) 

 Odpady z podnikové energetiky (např. škvára, popílek, kotelní struska, sádra) 

Kromě výrobních odpadů vzniká ještě spousta odpadů komunálních 

(např. znečištěné textilie, oleje, plechovky z barev, ţárovky apod.), jejichţ likvidaci hutní 

podnik řeší ve spolupráci s vybranou akreditovanou společností.  

Do nebezpečných odpadů se zařazují ty odpady, které mají jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. Patří tam zejména zaolejované okujové kaly, vysokopecní 

a ocelárenské odprašky a kaly, kaly z koncových čistíren odpadních vod a odpady z moření 

a povrchových úprav. 

Z hutní výroby lze odpady rozdělit podle mnoţství a formy existence ţeleza 

a dalších kovů na tyto hlavní skupiny: 

 Kovový odpad – převáţná část sledovaného kovu se vyskytuje v původním stavu buď 

samostatně anebo ve slitinách a s proměnlivým mnoţstvím dalších sloţek. Pro jejich 

oddělení se uplatňují postupy, které jsou zaloţené na rozpojování a třídění.  

 Kovonosný odpad – kovy se v těchto substrátech převáţně nacházejí ve formě 

sloučenin a při jejich získávání se více uplatňují sloţitější úpravárenské postupy. 

Některé materiály této skupiny mohou také obsahovat určitou část kovů v původní 

formě.  

 Nekovový odpad – jsou to substance, které vznikají při výrobě a přepracování kovů. 

Obsahují zpravidla malé mnoţství kovů, avšak vzhledem k velkým objemům můţe být 

získávání kovů ekonomicky účinné a nekovové podíly mohou přestavovat vyuţitelné 

sloţky pro další průmyslová odvětví.  
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V primární metalurgické výrobě, tj. při výrobě surového ţeleza a oceli, se tvoří 

hlavní část kovonosných odpadů. Ze schématu na obrázku 3 je zřejmý způsob zpětného 

zpracování těchto odpadů.  
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Obr. 3.  Přehled možných variant zpětného zpracování kovonosných odpadů 

Zdroj: Třinecké ţelezárny, a.s. 

Podle skupenství, ve kterém se hutní odpady vyskytují lze odpady rozdělit na:  

 Pevné – okuje, odprašky, strusky, vratný ocelový odpad, pouţitý ţáruvzdorný materiál 

 Kapalné – odpadní vody, oleje, louhy, kaly 

 Plynné – exhalace, spaliny 

Podle jejich vyuţitelnosti se odpadní suroviny z hutní výroby mohou dále 

rozdělovat na:  

 Přímo vratné – materiály, které se mohou vracet bez úpravy do hutního cyklu 

(např. ocelový odpad) 

 Vratné po úpravě – kovonosné substráty, které před zpětným zpracováním je nutné 

fyzikálně-chemicky upravit (např. kaly a úlety) 

 Hutnicky nevratné – suroviny, které mohou být zuţitkovatelné v jiných průmyslových 

odvětvích (např. vysokopecní strusky) 
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 Nevratné – zatím nevyuţitkovatelné, většinou směsi různých materiálů (např. zbytky 

gumy, olejů, textilu, vyzdívek) [17] 

2.4 Technologický tok ve výrobním procesu 

Výrobní proces TŢ, a.s. tvoří uzavřený hutní cyklus. Na obrázku 4 lze vidět 

technologický tok výroby.  

Podle vlastností produktů a odlišností technologie lze hutnictví zjednodušeně 

rozdělit na koksárenství, výrobu surového ţeleza, výrobu oceli, tváření kovů a slévárenství. 

Tyto uvedené technologie se ještě vnitřně dělí na několik relativně samostatných částí [18].  

Koksovna vyrábí z černého uhlí metalurgický koks a na aglomeracích se procesem 

spékání připravuje aglomerát; obě tyto suroviny slouţí jako hlavní vsázka pro vysoké pece. 

Aglomerace patří mezi největší znečišťovatele v rámci celého hutnictví (mimo 

Energetiku). Ve vysokých pecích se produkuje surové ţelezo, které se dále zpracovává 

na kyslíkové konvertorové ocelárně (dále jen KKO).  

7

Technologické toky

koksovna

VP

aglomerace lití ingotů

KKO

EOP

ZPO 1

ZPO 2

blokovna

vratná trať
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válcovna trub
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řetězů
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LF

RH

IR-UT
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loupání a
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Obr. 4.  Technologický tok 

Zdroj: Třinecké ţelezárny, a.s. 
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2.4.1 Vybrané provozy TŽ, a.s.  

Provoz koksovna zahrnuje dva úseky, a to koksárenské baterie a chemickou část 

koksovny. Hlavním úkolem koksovny je výroba vysokopecního koksu, který 

je nezastupitelným prvkem ve vysokopecním procesu. Do ţelezáren se materiál pro výrobu 

koksu dopravuje na úsek koksárenské baterie ţelezniční dopravou. Výroba koksu 

je zaloţena na ohřevu uhelné vsázky bez přístupu vzduchu – tzv. pyrolýza. Na úseku 

chemické části se zpracovávají produkty, které vznikají při výrobě koksu. Mezi tyto 

produkty patří hlavně koksárenský plyn, dále také dehet, benzol a síran amonný. 

Aglomerace spočívá ve spékání prachových rud spolu s přísadami koksu a vápence. 

Tato směs se navlhčí, promíchá a nasype na litinové spékací pásy. Aglomerací se získá 

produkt označovaný jako aglomerát. Jedná se o šedou, pórovitou, vstupní surovinu 

pro vysoké pece s vhodným chemickým sloţením.  

Středisko vysoké pece zajišťuje výrobu surového ţeleza, a to pro KKO, 

ale i pro slévárny. Surové ţelezo se vyrábí ve dvou vysokých pecích. Podstata vysokopecní 

výroby surového ţeleza spočívá v karbotermické redukci ţeleznorudných surovin 

ve vysoké peci. Vysokopecní vsázku kromě kovonosných surovin (aglomerát, kusové 

rudy, pelety) tvoří koks, vápenec a dolomit. Surové ţelezo se poté vypouští z vysoké pece 

do torpédomísičů, které jsou odváţeny k dalšímu zpracování do KKO. Část vyrobeného 

surového ţeleza se spotřebovává ve slévárnách. Se surovým ţelezem se zároveň vypouští 

struska, která se zpracovává na granulát. Nezpracovaná struska se dále zpracovává na hutní 

kamenivo, tedy štěrk a drť. 

 Ocelárna KKO zahrnuje konvertory, MPZ, ZPO 1, ZPO 2 a elektroocelárnu. 

Konvertorová ocelárna je provoz zpracovávající surové ţelezo tzv. zkujňovacím pochodem 

(foukání kyslíkem) v konvertoru s následným mimopecním zpracováním, kde hlavním 

účelem je dosaţení poţadované kvality a čistoty vyrobené oceli. Úkolem úseku sekundární 

metalurgie (MPZ) je zpracovávat vypuštěné tavby z konvertoru. Středisko ZPO 

zpracovává tekutou ocel vyrobenou v konvertorech na zařízení plynulého odlévání. ZPO 1 

vyrábí pravoúhlé a kruhové bloky o daných rozměrech, zatímco ZPO 2 vyrábí čtvercové 

kontislitky [19].  
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Tyto čtyři provozy byly vybrány za účelem bliţšího popisu vzniku jemnozrnných 

hutních odpadů (odprašků), jimiţ se zabývá tato bakalářská práce z hlediska jejich 

zpětného vyuţití ve výrobním toku (recyklace). 

2.4.2 Přehled odprašků vznikajících ve výrobním toku  

Při výrobě dochází k vzniku celé řady nebezpečných odpadů. Materiálové vyuţití 

odpadů s vysokým obsahem ţeleza v hutním podniku představují různé recyklační 

technologie. Vysoký obsah ţeleza obsahují zejména okuje, vysokopecní a ocelárenské 

kaly, odprašky. Samozřejmě ne všechny odpady bohaté na ţelezo lze v hutních agregátech 

opětovně zpracovat. Recyklaci omezuje především vysoký obsah těţkých kovů, zejména 

zinku a olova [2].  

Nebezpečné vybrané odpady z produkce TŢ, a.s., jsou uvedeny v tabulce 1, kde 

je uvedeno označení odpadu, název odpadu, kategorie odpadu, kód odpadu a průměrný 

roční výskyt.  

Jedná se o odprašky ze suchého čištění spalin, u kterých se předpokládá moţné 

zpětné vyuţití v podobě výroby vícesloţkových briket. Mezi tyto odprašky patří: odprašky 

z posledních sekcí elektrofiltrů aglomerace (ocelárenský a vysokopecní aglomerát), 

odprašky z látkových filtrů aglomerace (ocelárenský a vysokopecní aglomerát), odprašky 

z odprášení EOP – ocelárna 4, odprašky z pánvové pece č. 1 – KKO, odprašky z pánvové 

pece č. 2 – KKO, odprašky z chemického ohřevu KKO a odprašky z mimopecního odsíření 

surového ţeleza. 

Jednotlivé druhy odprašků ze suchého čištění mají odlišné chemické sloţení 

a z důvodu vysokého obsahu ostatních škodlivých látek vyţadují individuální 

technologické postupy při jejich zpracování za účelem případného zpětného vyuţití 

metalických podílů v nich obsaţených. 
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Tab. 1.  Přehled odprašků 

 

U odprašků z elektrofiltrů aglomerace a z látkových filtrů aglomerace byly navíc 

provedeny výluhy s cílem zjistit moţné negativní dopady na okolní ţivotní prostředí 

(průnik těţkých kovů do půdy) při eventuálním vytěţování kovů případně jiných látek 

z těchto odprašků. Vyhodnocení z provedených výluhů je uvedeno v příloze 2. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny odprašky z daných technologických úseků, 

kde je uveden obsah konkrétní sloţky (prvku) v procentech.  

Označení 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Kód 

odpadu 

Průměrný 

roční 

výskyt (t) 

I., II. Odprašky z posledních sekcí 

elektrofiltrů aglomerace (Ocel. a 

VP aglomerát) 

N 10 02 07   300 

III., IV. Odprašky z látkových filtrů 

aglomerace (Ocel. a VP aglomerát) 

N 10 02 07 2500 

V. Odprašky z odprášení EOP ocel. 4 N 10 02 07   200 

VI. Odprašky z pánvových pece č. 1 –

KKO 

N 10 02 07   400 

VII. Odprašky z pánvových pece č. 2 –

KKO 

N 10 02 07   250 

VIII. Odprašky z mimopecního odsíření 

surového ţeleza 

N 10 02 07   400   

IX. Odprašky z chemického ohřevu 

KKO a přelévání surového ţeleza 

N 10 02 07   620 

 Celkem N  4670 
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Tab. 2.  Odprašky z poslední sekce elektrofiltrů aglomerace – VP aglomerát  

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 3.  Odprašky z poslední sekce elektrofiltrů aglomerace – Ocel. aglomerát 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 4.  Odprašky z látkových filtrů aglomerace – VP aglomerát 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  
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Tab. 5.  Odprašky z látkových filtrů aglomerace – Ocel. aglomerát 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 6.  Odprašky z odprášení EOP ocelárny 4 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 7.  Odprašky z pánvové pece č. 1 - KKO 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  
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Tab. 8.  Odprašky z pánvové pece č. 2 KKO 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 9.  Odprašky z mimopecního odsíření surového železa 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 10.  Odprašky z chemického ohřevu a přelévání surového železa 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  
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Při výrobě vícesloţkových briket pro následné zpracování nízkoteplotní redukcí 

v rotační peci, které probíhalo na podzim 2009 v Písečné, byly jako první experimentálně 

pouţity odprašky z chemického ohřevu KKO a přelévání surového ţeleza.  

Podrobnější informace o těchto odprašcích budou uvedeny v experimentální části.  
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3. Experimentální část  

3.1 Výběr odprašků pro účely recyklace  

V rámci řešení bakalářské práce v experimentální části byly vybrány odprašky 

z chemického ohřevu KKO a přelévání surového ţeleza. Hlavním důvodem byla 

skutečnost, ţe vykazovaly nejvyšší obsah ţeleza a zároveň niţší obsah z metalurgického 

hlediska škodlivých prvků (zejména zinku a olova) jak je zřejmé v grafu 1.  

 

Graf 1  Srovnání železa, zinku a olova 

3.2 Popis vlastností odprašků  

Odprašky vznikají při vlastní výrobě nebo sekundárním zpracování ţeleza a oceli 

ve formě tuhých částic unášených ve spalinách. Odprašek z chemického ohřevu má 

charakter jemnozrnného prachu šedohnědé barvy, který vzniká při ohřevu. Tento odpad 

spadá do kategorie nebezpečných odpadů. Spaliny, které jsou odsávány z prostoru mezi 

víkem agregátu a zpracovávanou taveninou, jsou filtrovány v látkových filtrech.  
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Tyto odprašky jsou v důsledku pouţité technologie odprášení odsávány společně 

s odprašky z přelévání surového ţeleza, které vznikají při přelévání surového ţeleza 

z torpédomísičů do pánve. Odsávané spaliny jsou čištěny v látkových filtrech a odprašky 

zachycené ve filtrech se poté shromaţďují celkem v šesti zásobnících. Znamená to tedy, 

ţe tento typ odprašku vzniká v důsledku společného odsávání spalin vznikajících 

při různých metalurgických procesech.  

Na obrázku 5 je místo, kde docházelo k odběru těchto odprašků; na dalším obrázku 

6 lze vidět vzhled a zabarvení odprašků.  

 

Obr. 5.  Lokalita odběru vzorků – Kyslíková konvertorová ocelárna 

 

Obr. 6.  Odprašek 

Zdroj: Třinecké ţelezárny, a.s. 
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3.2.1 Základní fyzikální a chemické vlastnosti 

V následující tabulce 11 jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti odprašků 

z chemického ohřevu KKO a přelévání surového ţeleza, které byly odsávány společně. 

Sypná hmotnost je uváděna v kg*m
-3

, zatímco hustota v g*cm
-3

. Obsah vody byl 0,1 % 

a sušiny 99,9 %. Jako další ukazatel je granulometrie, která je vyjádřena opět v procentech. 

Granulometricky jsou odprašky rozděleny na několik frakcí od 0 mm aţ nad 0,5 mm 

a podíl hodnot nad 0,5 mm byl zjištěn ve výši 0,4 %, tedy nejniţší.  

Tab. 11.  Fyzikální vlastnosti 

Jednotka
Zjištěná 

hodnota

kg*m
-3 1293,4

g*cm
-3 4,2261

°C 1595

% 0,1

0,0 – 0,1 mm 81,4

0,1 – 0,2 mm 15,4

0,2 – 0,5 mm 2,8

nad 0,5 mm 0,4

% 99,9

%

Sušina

Ukazatel

Sypná hmotnost

Hustota

Bod tavení

Obsah H2O

Granulometrie

 

V tabulce 12 je uvedeno deset vybraných chemických prvků, které jsou vyjádřeny 

v mg*kg
-1

 sušiny. Jedná se o rtuť, arsen, kadmium, chrom, měď, nikl, olovo, zinek, fosfor 

a ţelezo. Obsah ţeleza je jako jediný vyjádřen v procentech a činí 29,1 %.  

Tab. 12.  Chemické složení 

Složka Hg As Cd Cr Cu Ni Pb Zn P Fe %

mg*kg
-1 

suš.
0,008 5,84 1,67 509 46 31 <10,0 1550 434 29,1
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3.2.2 Metoda zkusovění odprašků pro účely recyklace 

Poměrná část jemnozrnných materiálů, hlavně odpadů ve formě kalů a odprašků 

není schopna přímého zpracování v metalurgickém výrobním agregátu a činí i velké potíţe 

při dopravě a následné manipulaci. Z tohoto důvodu je potřeba tyto materiály téměř vţdy 

zkusovět. Zkusovění jemnozrnných materiálů se provádí buď aglomerováním, peletizací, 

nebo briketací.  

Briketování rudných surovin je lisování prachových materiálů do formy těles 

stejného tvaru a velikosti.  

Tato metoda se provádí zpravidla s pomocí organických nebo neorganických pojiv 

přidávaných do směsi, výjimečně je moţné i briketování bez přídavku pojiv. 

Pojiva jsou látky, případně směsi látek, které mají schopnost samovolného 

zpevňování, jímţ jsou systémy spojovány v pevný kompaktní celek. Při pouţití mají pojiva 

zlepšit sbalovací a briketovací schopnost základních surovin a zároveň pevnost vyrobených 

briket a podle moţností příznivě působit na chemické a mineralogické sloţení briket [18].  

Briketování lze provádět dvěma způsoby. První moţnost je briketování za horka 

a druhá moţnost briketování za studena. První metoda, tedy za horka, je vhodná 

pro briketování konvertorového výhozu ze suchých plynočistíren, protoţe tento výhoz 

obsahuje vysoký podíl kovového ţeleza. Briketování za studena lze popsat tím způsobem, 

ţe konvertorové kaly z usazovacích nádrţí se odstředěním odvodní na 25 – 35 % vlhkosti, 

které transportem do briketárny obvykle vyschnou na 15 – 18 % vlhkosti [20].  

V rámci experimentu byla pro zkusovění prachových odpadů pouţita briketace 

za studena. Jako pojivo v tomto experimentu byl pouţit portlandský cement. 

Po vylisování briket můţe následovat jejich další tepelné nebo chemické 

zpracování. Hlavním účelem je zlepšení metalurgických a mechanických vlastností 

vyrobených briket. 
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3.3 Zkoušky briket v rotační peci  
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Na obrázku 7 lze vidět rotační pec a na obrázku 8 brikety, které byly sypány 

do rotační pece.  

 

Obr. 7.  Rotační pec v provozu 

 

Obr. 8.  Brikety připravené k vsázce do rotační pece 

Zdroj: autorka 

3.3.1 Brikety A 

Brikety, které jsou označené písmenem A, obsahují …  % jemného konvertorového 

kalu z výskytu, … % podsítného koksu (0 – 20 mm), … % odprašků IRUT a z přelévání 
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surového ţeleza a … % pojiva, kterým je portlandský cement. Sloţky, které jsou v těchto 

briketách obsaţeny, jsou uvedeny v přesném mnoţství v následujících tabulkách.  

Tab. 13.  Jemné konvertorové kaly z výskytu 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 14.  Podsítný koks (0 – 20 mm) – Briketa A 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  



 

26 

 

Tab. 15.  Odprašky IRUT a z přelévání surového železa – Briketa A 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

 

Tab. 16.  Pojivo (portlandský cement) – Briketa A 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

 

Tab. 17.  Chemické složení brikety A – vsázka do rotační pece 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg   

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  
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3.3.2 Brikety B 

Brikety, které jsou označené písmenem B, obsahují … % vysokopecního kalu 

z haldy, … % podsítného koksu (0 – 20 mm), … % odprašků IRUT a z přelévání surového 

ţeleza a zároveň jako u brikety A pojivo portlandský cement. V následujících tabulkách 

jsou také popsány sloţky brikety B a jejich podíly.  

Tab. 18.  Vysokopecní kaly z haldy 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

  

Tab. 19.  Podsítný koks (0 – 20 mm) – Briketa B 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  
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Tab. 20.  Odprašky IRUT a z přelévání surového železa – Briketa B 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

 

Tab. 21.  Pojivo (portlandský cement) – Briketa B 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg (mg/kg)  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  

 

Tab. 22.  Chemické složení brikety B – vsázka do rotační pece 

Složka % Složka % Složka % 

Fecelk  SiO2  Sn  

Fekov  CaO  Ni  

FeO   As  Sb  

Fe2O3  TiO2  Hg  

Fekov/Fecelk  V  Cl
-
  

C  Pb  F
-
  

S  Cr  Na2O  

Cu  Mn  K2O  

Zn  P  LRT  

MgO  Cd  P2  

Al2O3  Co  P3  
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Hutní odpady, které se pro experiment pouţily, byly zkusověny do tvaru briket. 

Brikety označené písmenem A pocházely z konvertorových kalů, zatímco brikety označené 

písmenem B byly z vysokopecních kalů. V rámci experimentální práce byly prováděny dvě 

tavby v rotační peci. Pod pojmem tavba je zde myšleno zpracování briketových kalů 

oxidačně - redukčním procesem. V tabulce 23 jsou uvedeny další následující pojmy:  

 Vsázka brutto - hmotnost briket nasypané do rotační pece před zahájením tavby 

 Výhoz - hmotnost briket, které vypadly z pece po jejím spuštění do provozu 

 Vsázka netto - čistá hmotnost briket na počátku tavby, tedy rozdíl vsázky brutto 

a výhozu 

 Odprašky - prach ze spalin zachycený na látkových filtrech 

 Hmotnost odpichu - hmotnost výstupu z rotační pece, tedy hmotnost tavby při odpichu 

 Ztráta - rozdíl mezi vsázkou netto a materiálem po odpichu 

Detailní technologický popis tavby včetně rozdělení daných briket je uveden 

v tabulce 23.  

Tab. 23.  Hmotnostní toky experimentálních nízkoteplotních redukcí v Písečné 

ve dnech 26. až 28. října 2009 

Datum Tavba Vsázka brutto "Výhoz" Vsázka netto Odprašky Hmotnost odpichu Ztráta

Kg Kg Kg Kg Kg Kg

26.10. A

28.10. B 

Pozn.: hodnoty stanovené váţením na digitální váze

hodnoty stanovené výpočtem

Receptury jednotlivých taveb (údaje v hmotn. procentech):

TAVBA KKO kal jemný VP kal z haldy TŽ, a.s.  Zn, Pb odpr. IRUT+přel. sur. Fe koks (0-20 mm) pojivo (cement)

A

B
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Následující obrázek 9 poukazuje na vsázku, která je těsně před odpichem, zatímco 

na obrázku 10 lze vidět materiál po zpracování v rotační peci.  

 

Obr. 9.  Vsázka v rotační peci 

 

Obr. 10.  Zpracovaný materiál v rotační peci 

Zdroj: autorka 
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4. Vyhodnocení dosažených výsledků  

4.1  Briketa z konvertorových kalů - tavba brikety A 

4.2  Briketa z vysokopecního kalu – tavba brikety B 

Naměřené číselné hodnoty v tabulkách, popis zkoušek briket v rotační peci a grafy, 

vycházející z vyhodnocení dosaţených výsledků, jsou vyjmuty z bakalářské práce 

z důvodu reţimu utajení citlivých údajů.  
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5. Závěr 

Bakalářská práce je věnována problematice moţnosti vyuţití vybraných odprašků  

v rámci hutního podniku. Tyto odprašky zatím nebyly zpětně recyklovány ve výrobním 

technologickém toku, a proto se v experimentální části hledalo vhodné alternativní řešení.  

V praktické části řešení bakalářské práce se v provozních podmínkách provedly 

odběry celkem devíti druhů odprašků, vznikajících na provozních souborech posledních 

sekcí elektrofiltrů aglomerace, látkových filtrů aglomerace, odprášení EOP, pánvových 

pecích č. 1 a 2, mimopecního odsíření surového ţeleza, chemického ohřevu KKO 

a přelévání surového ţeleza. Na základě výsledků rozsáhlých rozborů fyzikálních 

a chemických vlastností byly vybrány dva typy odprašků. Jednalo se o odprašky 

z chemického ohřevu KKO a přelévání surového ţeleza, protoţe vykazovaly nejvyšší 

obsah ţeleza a zároveň niţší obsah škodlivých prvků (zejména zinku a olova).  

Praktické experimenty s vybranými odprašky ve formě briket, které byly prováděny 

na provozním zařízení v Písečné na podzim roku 2009, proběhly úspěšně.  

Z technologického hlediska potvrdily jednoduchost a spolehlivost metody 

zpracování odpadů v rotační peci pro široké chemické sloţení vstupů od vysokopecních 

aţ po konvertorové kaly a moţnost zpracování odprašků s velice vysokým obsahem zinku 

a olova.  

Z metalurgického hlediska byl potvrzen spolehlivě dosaţitelný stupeň odzinkování 

a odstranění olova, vysoký stupeň metalizace, přičemţ rafinační zbytek obsahuje další 

cenné sloţky jako je oxid vápenatý a uhlík. Pod pojmem odzinkování je myšlen úbytek 

zinku vůči počáteční hodnotě vyjádřený v procentech a metalizací se rozumí poměr 

kovového ţeleza k celkovému ţelezu ve vzorku vyjádřený opět v procentech.  

Z energetického hlediska experimenty potvrdily velmi dobré vyuţití energie, která 

bude jednoznačně ještě lepší na specializovaném kontinuálním zařízení a také vyuţití 

uhlíku pro redukci ţeleza a oxidů zinku a olova i při niţším obsahu koksu v pouţité 

receptuře [21].  
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Provedené experimenty potvrdily, ţe touto metodou lze spolehlivě dosáhnout 

sníţení obsahu zinku a olova na dvacetinu původního stavu, někdy v případě potřeby 

i na setinu.  

Výsledky experimentu je moţno povaţovat za velice úspěšné jak z hospodářského 

hlediska produktivity, tak i z technického hlediska spolehlivosti rotační pece. Tato 

patentovaná metalurgická technologie jako první umoţňuje efektivně řešit jak 

problematiku starých metalurgických zátěţí, tak i široké spektrum nově vznikajících 

odpadů při výrobě.  

Popsaná technologie je nyní po provedených opakovaných testech a opětovném 

ověření velmi pozitivních dosaţených výsledků plně připravena k recyklování upravených 

odpadů do pecních agregátů při výrobě surového ţeleza a tedy dílčím způsobem přispět 

k řešení problematiky širšího průmyslového vyuţití odpadů. 
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10. Seznam zkratek 

TŢ, a.s. – Třinecké ţelezárny, a.s.  

MS, a.s. – Moravia Steel, a.s.  

KKO – Kyslíková konvertorová ocelárna 

EOP – Elektrické obloukové pece 

IRUT – Chemický ohřev  

ZPO - Zpracování plynulého odlévání 

MPZ – mimopecním zpracování (sekundární metalurgie)  

LRT – látky rozpustné v toluenu  

P2 – bazicita, vypočtená dle vzorce P2=
322 OAlSiO

MgOCaO




 

P3 – bazicita, vypočtená dle vzorce P3=
2SiO

MgOCaO 
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11. Seznam příloh 

Příloha 1 – Skupiny odpadů  

Q 1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q 2 Výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti  

Q 3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 

Q 4 Pouţité, ztracené nebo jinou náhodou události znehodnocené výrobky včetně všech 

materiálů, součástek, zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány  

Q 5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běţnou činností (např. zůstatky z čištění, 

obalové materiály, nádoby atd.) 

Q 6 Nepouţitelné součásti (např. pouţité baterie, katalyzátory apod.) 

Q 7 Látky, které ztratily poţadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, 

kalicí soli apod. ) 

Q 8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.) 

Q 9 Zůstatky z procesů sniţujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, 

vyřazené filtry apod. ) 

Q 10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky z obrábění 

a frézování, okuje apod. ) 

Q 11 Odpad z těţby a zpracování nerostných surovin (například odpad z důlní těţby, kaly 

z těţby ropy) 

Q 12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.)  

Q 13 Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichţ uţívání bylo zakázáno zákonem  

Q 14 Výrobky, které vlastník nepouţívá nebo nebude více pouţívat (např. v zemědělství, v 

domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.) 

Q 15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy 

Q 16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 
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Příloha 2 – Výsledky rozborů odprašků  

označení vzorku  OEF OEF OTF OTF 

úprava vzorku  výluh 

100 : 1 

výluh 

500 : 1 

výluh 

100 : 1 

výluh 

500 : 1 

měřený parametr jednotka výsledek výsledek výsledek výsledek 

pH  10,2 10,4 11,8 12,0 

vodivost mS/m 4 405 13 130 4 160 9 403 

Na mg/l 3 060 15 400 1 890 7 900 

K mg/l 8 180 39 650 4 150 19 580 

Mg mg/l 8,15 11,1 <5 <5 

Ca mg/l 391 1 660 5 510 20 700 

Ba mg/l 0,28 0,64 0,23 0,72 

Cd mg/l 0,055 0,89 0,066 <0,002 

Cr mg/l <0,3 <0,6 <0,3 <0,6 

Cu mg/l <0,3 <0,6 <0,3 <0,6 

Mn mg/l <0,3 <0,6 <0,3 <0,6 

Pb mg/l 1,35 1,01 35,3 534 

V mg/l <0,3 <0,6 <0,3 <0,6 

Zn mg/l 0,38 1,05 0,42 0,91 

Pcelk mg/l 0,014 0,041 0,020 0,12 

      

CO3
2-

 mg/l 33,4 65,1 111 276 

F
-
 mg/l <200 - <200 - 

Cl
- mg/l 17 470 >20 000 15 920 >20 000 

NO2
- mg/l <200 - <200 - 

NO3
- mg/l <200 - <200 - 

PO4
3- mg/l <200 - <200 - 

SO4
2- mg/l 705  - 277 - 

S
2- mg/l <0,010 <0,010 - - 

 

 


