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Úvod 

Naše ţivotní prostředí je nepříznivě ovlivňováno a znečišťováno některými látkami 

či sloučeninami, které se do tohoto prostředí dostávají především zásluhou lidské činnosti, 

ale také následkem přírodních dějů. Jejich účinek na ţivotní prostředí můţe být 

indiferentní, tj. bez účinků, někdy dokonce i příznivý, ale v převáţné míře tyto látky 

ovlivňují ţivotní prostředí nepříznivě, a tím ohroţují a poškozují zdraví lidí i ostatních 

organismů. 

Z hlediska nadměrného zatěţování ţivotního prostředí značným mnoţstvím odpadů 

všeho druhu je problematika znečišťování ţivotního prostředí odpady jednou 

z nejdůleţitějších a nejrozsáhlejších řešených oblastí [1]. 

Jiţ od 70. let minulého století jsou ochrana ţivotního prostředí a ekonomika 

průmyslově vyspělých zemí obecně spojeny s problémy vyuţití odpadů. 

Obrovské mnoţství produkovaného odpadu průmyslově rozvinutých zemí 

způsobuje stále větší problémy s jejich ukládáním, a proto omezení vzniku odpadu, jejich 

bezpečné a ekonomicky výhodné vyuţívání a zneškodňování patří v současnosti 

k  nejdůleţitějším hospodářským, ale i politickým problémům na celém světě [2].  

Hutnictví je průmyslové odvětví, které se zabývá výrobou kovů na bázi ţeleza, 

jejich mechanickou, tepelnou a chemickou úpravou. Výroba kovů je charakteristická 

především velkými přesuny surovin a produktů a nadměrnou spotřebou energie. 

Hutnictví vytváří velké mnoţství odpadních produktů, které se mohou vyskytovat 

v pevném, tekutém a plynném stavu, případně v jejich směsi, čímţ ovlivňuje ţivotní 

prostředí, a to jak znečišťováním ovzduší, vod a půd, tak i hlukem a tepelným a světelným 

zářením. 

Dlouhodobě patrná je v oblasti metalurgie snaha o maximální moţnou míru 

recyklace odpadů, a tím jejich vrácení na počátek hutnického cyklu. Jiţ zmiňované 

odpadní produkty obvykle obsahují značné mnoţství škodlivých látek, které znemoţňují 

nebo ztěţují jejich recyklaci.  

Kromě plynných emisí je v současnosti v oblasti metalurgie největším problémem 

zpracování tuhých kovonosných odpadů. Důvodem je jejich nevhodné  chemické sloţení a 

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

[3, 4]. 
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Kaly patří mezi kovonosné odpady, které se vyznačují vysokým obsahem 

nevyuţitého kovového podílu, a proto je zpětné získání tohoto kovového podílu 

za  současného odstranění škodlivých prvků, jako je zinek Zn a olovo Pb, smyslem 

zpracování kovonosných odpadů. Touto formou upravené odpady je pak moţné vyuţít 

jako vstupní kovonosnou surovinu do zvoleného hutního procesu TŢ, a.s. 

Cílem této bakalářské práce je experimentálně ověřit výběr vhodného, dostupného a 

ekonomicky výhodného nauhličovadla (redukovadla) pro recyklaci jemnozrných hutních 

odpadů v  podmínkách metalurgických závodů, umístěných na Severní Moravě. 

Experimentální část práce je spojena s úpravou vybraných kalů (vysokopecní kal a 

konvertorový kal), které vznikají při výrobě surového ţeleza a oceli v  hutním podniku, za 

pomoci vhodně zvoleného nauhličovadla.  Provedení dílčích experimentů zahrnuje 

přípravu zkušebních vzorků smícháním daného kalu a vybraného nauhličovadla v určitém 

poměru a jejich následné vysokoteplotní přetavování v laboratorních podmínkách. 

Záměrem experimentálního zkoušení je ověřit schůdnost daného procesu, jehoţ princip 

spočívá ve  vyredukování kovové substance, přičemţ dochází ke zvyšování obsahu ţeleza 

a jeho forem a zároveň ke sniţování obsahů vedlejších látek. 
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1 Teoretická část 

1.1 Hutnictví 

1.1.1 Hutnictví ČR  

Jak v minulosti, tak i dnes, je Česká republika charakterizována velmi velkým roz-

sahem hutnické výroby. Vzhledem k tomu, ţe je ČR vnitrozemským státem bez 

významných surovinových zdrojů, je hutní výroba v Česku závislá především na dovozech 

vstupních surovin, a to hlavně ţelezné rudy pro výrobu surového ţeleza a některých 

dalších primárních kovů pro zpracování. V oblasti metalurgie tedy patří ČR k typicky 

zpracovatelským státům, a proto má pro ni značný ekonomický význam vyuţití hutních, 

ale i jiných materiálů i ve formě odpadů [3, 4]. 

V ČR patří hutnický průmysl k nezanedbatelným článkům národního hospodářství 

s dlouholetou tradicí. Vlivem hutnictví zaujímají rozhodující postavení velké podniky 

soustředěné v Moravskoslezském kraji, ve kterých je koncetrována výroba z více neţ 90 %. 

V současnosti v České republice hrají klíčovou roli tři hutní podniky, a to Třinecké 

železárny, a.s., ArcelorMittal Ostrava, a.s. a Evraz Vítkovice Steel, a.s. Třinecké ţelezárny, 

a.s., jsou privatizovány od roku 1996 a vlastněny tuzemskou skupinou Moravia Steel. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s., byla v roce 2004 odkoupena indickým 

podnikatelem Lakshmi Mittalem a jeho společností a dnes nese jméno ArcelorMittal. 

Ruskou firmou Evraz Group byly v roce 2005 privatizovány ocelárny Vítkovice Steel, a.s. 

Kromě těchto tří gigantů působí na českém trhu i menší podniky jako např. ŢDB 

(Ţelezárny a drátovny Bohumín) Group, a.s. a některé další, které usilují o místo na trhu a 

kooperují se silnějšími podniky [5]. 

1.1.2 Hutní podnik s uzavřeným cyklem výroby 

Hutní podniky s uzavřeným cyklem výroby se vyznačují velkým počtem odlišných 

technologií ať uţ při samotné výrobě či dalším zpracování. Zastoupení technologií se můţe 

v jednotlivých hutních podnicích lišit. Mezi základní technologie hutnictví ţeleza patří: 

Výroba koksu, která probíhá při vysokoteplotní karbonizaci (zahřívání uhelné 

směsi obyčejně nad 1000 ˚C bez přístupu vzduchu) černého uhlí v koksárenských pecích. 

Výrobu je moţno rozdělit do čtyř na sebe navazujících technologických uzlů – uhelná 

sluţba, koksárenské baterie, koksová sluţba a chemická část koksovny. 
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Aglomerace neboli spékání železných rud, kde dochází k zahřívání prachové 

aglomerační směsi (rudná část, palivo, přísady) na teplotu takovou, ţe dojde k natavení 

povrchu jednotlivých zrn vsázky a vzniklá tavenina vytvoří mezi zrny kapalinové můstky, 

které po ztuhnutí zajistí vznik pevného pórovitého materiálu, tedy aglomerátu. 

Peletizace, při které se sypké materiály a kaly přepracovávají tak, aby byly vhodné 

k recyklaci, další výrobě nebo ke skládkování (výroba granulátů), tj. dochází k úpravě 

kusovosti jemnozrných materiálů sbalováním do tvaru kuliček, kdy dochází k zásadní 

změně vlastností sbalovaných materiálů.  

Výroba surového železa, která probíhá ve vysoké peci redukcí ţelezných rud 

(oxidů ţeleza) působením paliva (hutnického koksu), struskotvorných přísad a vzduchu 

(předehřátého). 

Výroba oceli, je zkujňovací proces, spočívající ve sniţování obsahu uhlíku a 

některých dalších prvků v surovém ţeleze oxidací na poţadovanou hodnotu. K oxidaci se 

pouţívá vzduchu, kyslíku nebo oxidů ţeleza (rudy). Zároveň dochází k úpravě chemického 

sloţení oceli a její struktury. 

Slévárenství, zabývající se odléváním neboli výrobou odlitků na bázi ţeleza. 

Proces je moţno rozdělit na přípravu tekutého kovu, přípravu forem, vlastní lití a úpravu 

odlitků. 

Tváření kovů, coţ je technologický proces, při kterém dochází k poţadované 

změně tvaru výrobku či polotovaru (vyrobená ocel ve formě ingotů, profilů), v důsledku 

působení vnějších sil bez odběru třísek. Jedná se především o válcování, ale často se 

pouţívá téţ kování, lisování nebo taţení při výrobě drátu. 

Ostatní technologie, které se odvíjejí od konkrétního výrobního programu daného 

hutního podniku (např. povrchová úprava kovů) nebo se také můţe jednat o provozy 

společné pro celý podnik (např. vodní, plynové, odpadové hospodářství, doprava, 

energetika). 

Kaţdá z uvedených technologií se dále vnitřně dělí na několik relativně 

samostatných částí [3, 4]. 
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1.2 Hutnictví Třineckých železáren, a.s. 

1.2.1 Třinecké železárny, a.s.  a jejich historie 

Třinecké ţelezárny v Třinci se řadí k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí 

hutní výroby v České republice. Zaloţeny byly v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou 

v  té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. 

Počátky hutní výroby v Třinci jsou spojeny s výrobou slévárenského ţeleza 

v  dřevouhelné vysoké peci. Výhodné umístění ţelezáren, jejich napojení na Košicko-

bohumínskou ţelezniční dráhu a dostupnost surovin postupně umoţnila v 70. letech 

19. století tehdejšímu majiteli – Těšínské komoře – soustředit hutní provozy z nedalekého 

okolí právě do Třince. 

V roce 1906 se Třinecké ţelezárny staly nejvýznamější součástí Báňské a hutní 

společnosti. Z tohoto období pochází také ochranná známka “ tři kladiva v kruhu “, která 

doprovází třinecké hutní výrobky i v současné době. 

Úderná modernizační politika kapitálově silné Báňské a hutní společnosti záhy 

změnila podobu ţelezáren. Jiţ ve 20. letech 20. století patřily ţelezárny mezi 

nejmodernější hutní závody s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. 

V  roce 1929 představoval jejich podíl na československé výrobě surové oceli 23 % a 

válcovaného materiálu  aţ 31 %. 

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

znárodněny. Rozvoj ţelezáren pokračoval i v období socialistického Československa. 

V  této době se rozvoji těţkého průmyslu přikládal značný význam. 

Růst produkce válcovaného materiálu a oceli dosáhl svého historického vrcholu 

v  80. letech 20. století. Kromě růstu produkce byl důraz kladen také na zavádění 

moderních hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím v tomto období patří 

vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a později i 

sochorovým kontilitím. Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo 

elektrických obloukových pecích, přičemţ 90 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno. 

Třinecké ţelezárny jsou v současnosti hutním podnikem s uzavřeným hutním 

výrobním cyklem, jejichţ hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky. 

K  postupné privatizaci Třineckých ţelezáren vedla změna politického systému 

v  Československu v roce 1989. Na státní akciovou společnost byly Třinecké ţelezárny 
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převedeny v roce 1991. V průběhu let 1994 – 1996 byla kapitálová účast státu 

v  ţelezárnách postupně sniţována. Třinecké ţelezárny jsou od roku 1996 zcela odstátněny 

a jejich majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. 

“Součástí skupiny TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY – MORAVIA STEEL jsou i další 

dceřiné společnosti, které vznikly v průběhu procesu restrukturalizace TŘINECKÝCH 

ŢELEZÁREN a také nové akvizice. Mezi nejvýznamnější patří Energetika Třinec, a.s., 

Strojírny Třinec, a.s., Slévarny Třinec, a.s., Refrasil, s.r.o., Řetězárna, a.s., Sochorová 

válcovna TŢ, a.s., Ferromoravia, s.r.o. a Vítkovice Válcovna trub a.s.”. 

Třinecké ţelezárny se chtějí zařadit mezi vyspělé evropské průmyslové podniky. 

Základem pro splnění tohoto úkolu je dlouhodobá tradice hutní výroby a také um lidí, kteří 

si předávají hutnické řemeslo z generace na generaci [6]. 

1.2.2 Současný profil Třineckých železáren, a.s. 

Třinecké ţelezárny, a.s. patří k hutním podnikům s uzavřeným cyklem výroby. 

Ročně vyrábějí okolo 2,5 milionů tun oceli, coţ je více neţ 1/3 jejich celkové produkce 

v  ČR. Hlavní výrobkové portfolio tvoří dlouhé válcované výrobky, dalšími jsou koks a 

doprovodné produkty vznikající při jeho výrobě, umělé hutné kamenivo, granulovaná 

struska. Třinecké ţelezárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a zároveň 

nejvýznamnější dceřinou společností Moravia Steel a.s. Společně pak tvoří jedno 

z  předních průmyslových uskupení v ČR. Základní strategií skupiny Třinecké ţelezárny  –

  Moravia Steel je  především dynamické zvyšování podílu dlouhých válcovaných výrobků. 

Za celé své dosavadní působení na trhu vyrobily TŢ, a.s. téměř 160 milionů tun 

oceli a z ní válcovaných výrobků, které nacházejí své uplatnění na domácím i světovém 

trhu. Výrobky TŢ, a.s. jsou prodávány prostřednictvím obchodní sítě Moravia Steel. 

Více neţ 1/2 roční produkce kvalitních ocelových výrobků, které jsou označeny firemní 

značkou tří kladívek v kruhu, směřuje k zákazníkům z více neţ 50 zemí celého světa [6]. 
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1.2.3 Charakteristika výrobních provozů TŽ, a.s. 

Hutní výroba TŢ, a.s. zahrnuje tyto provozy: 

Koksochemická výroba 

V tomto provozu probíhá výroba koksu pro potřebu vlastních vysokých pecí. Dvě 

koksárenské baterie jsou vybaveny topným systémem Koppers s moţností vytápění 

směsným nebo koksárenským plynem a zařízením pro mokré hašení koksu. 

Koksárenský plyn je odsířen a dále dodáván do plynové sítě Třineckých ţelezáren. 

V navazující chemické části dochází k výrobě různých koksochemických produktů jako je 

surový koksárenský dehet, benzol a síran amonný. 

Výroba železa a oceli 

Součásti tohoto provozu je výroba surového ţeleza a výroba ocelárenská. 

Pro výrobu surového ţeleza je základní kovonosnou surovinou aglomerát, který je 

výráběn ve dvou aglomeracích, z nichţ kaţdá je vybavena dvěma spékacími pásy. 

Vstupním materiálem aglomerací jsou prachové ţelezné rudy, dolomit, vápenec, prachový 

koks a zpětný materiál schopný vsázky, který vzniká v procesu výroby oceli. Samotná 

výroba surového ţeleza probíhá ve dvou vysokých pecích s bezzvonovými sazebnami, 

vybavenými automatizovaným řízením jejich chodu.  

Vyrobené surové ţelezo je transportováno v torpédomísičích do konvertorové 

ocelárny, kde je vyráběno více neţ 98 % třinecké oceli, a to na bázi zkujňování tekutého 

surového ţeleza kyslíkem. 

Tato ocelárna je vybavena špičkovou sekundární metalurgií, která umoţňuje 

chemickou i teplotní homogenizaci, dolegování, ohřev i vakuování oceli. Konvertorová 

ocel je převáţně odlévána ve dvou zařízeních plynulého odlévání. Zhruba 5 % produkce 

tvoří ingoty speciálních značek oceli odlévané do kokil. Zařízení plynulého odlévání č. 1 je 

pětiproudé s moţností odlévání bloků v obdélníkovém a kruhovém průřezu. Osmiproudé 

zařízení plynulého odlévání č. 2 umoţňuje odlévání sochorů ve čtvercovém průřezu. 

Celkové řízení konvertorového procesu včetně plynočistírny a jímání konvertorového 

plynu zajišťuje automatizovaný řídicí systém. Součástí ocelárenské výroby je 

elektroocelárna vyrábějící speciální oceli. 

Hutní cyklus je uzavřen provozy válcoven, které jsou nejčlenitějším celkem hutní 

výroby. 
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Provoz druhotných surovin 

Tento provoz zpracovává doprovodné produkty, vznikající v hutní výrobě, zejména 

při výrobě surového ţeleza a oceli jako jsou vysokopecní a ocelárenské strusky, kaly, 

okuje, sutě a ostatní odpady včetně materiálů odtěţených z haldy.  

Je tvořen třemi linkami s magnetickou separací, drticími a třídicími zařízeními a 

stroji pro manipulaci s materiálem.  

Součástí provozu je víceúčelová ekologická plocha a skládka ostatních odpadů.  

Víceúčelová ekologická plocha slouţí pro manipulaci s nebezpečnými 

velkoobjemovými odpady, zpracovávají se zde hlavně jemné konvertorové kaly, odprašky 

z pánvové metalurgie, některé odprašky z aglomerace a zaolejované válcované okuje. 

Plocha má k dispozici čtyři biopole pro manipulaci s těmito materiály. 

Mezi hlavní výrobky patří např. umělé hutné kamenivo, granulovaná vysokopecní 

struska, Fe korekce, kovové a kovonosné přísady, směs umělých kameniv. 

Zpracované hutní odpady se vyuţívají jak ve vlastní hutní výrobě, tak i pro externí 

odběratele. Kovonosné materiály, které se vytěţí, se vracejí zpět ke zpracování v hutním 

procesu a struskové kamenivo je určeno odběratelům ve stavebnictví. Hutní sutě jsou 

pouţívány k rekultivaci a kaly jsou zpracovávány v cementárnách. 

Zbylé nevyuţitelné materiály jsou likvidovány jako odpady. 

Pro Třinecké ţelezárny má zpracování odpadů a jejich vyuţití jako druhotných 

surovin hlavně ekonomický význam. Nemalý význam má také komplexní zpracování 

hutních odpadů a následné vyuţívání z nich získaných druhotných surovin pro ţivotní 

prostředí, a to nejen v okolí ţelezáren, ale také všude tam, kde jsou druhotné suroviny 

vyuţívány a kde nahrazují přírodní suroviny [6].  

Kompletní schéma technologického toku TŢ, a.s. je uvedeno v následujícím 

obrázku 1.  
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Obr. 1:  Schéma technologického toku TŢ, a.s. [6]. 

 

 

 

Obrázek 1:  Schéma technologického toku TŢ, a.s. [6]. 
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1.2.4 TŽ, a.s. ve vztahu k životnímu prostředí 

Důleţitou součástí podnikatelského programu TŢ, a.s. je uţ po řadu let program 

ochrany ţivotního prostředí. Třinecké ţelezárny mají snahu neustále sniţovat ekologickou 

zátěţ ve svém okolí. Dlouhodobá koncepční práce v této oblasti se postupně pozitivně 

projevuje v okolní krajině.  

Postupná regenerace okolních beskydských lesů je projevem neustálého sniţování 

vypouštění plynných emisí a prachu.  

Promyšlené vodní hospodářství s řadou čistíren vod a ostatních vodních staveb 

umoţňuje vypouštět do vodních toků stějně kvalitní vodu jako je ta, kterou ţelezárny 

odebírají z okolních zdrojů pro svou průmyslovou činnost. 

Nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které v procesu výroby 

TŢ, a.s. vznikají, také odpovídá poţadavkům doby. Značná část odpadů je recyklována a 

znovu pouţita v hutní výrobě a část odpadů je vyuţita jako druhotná surovina pro další 

zpracování v jiných průmyslových odvětvích. Odpad, který není recyklovatelný a jinak 

zpracovatelný se ukládá na řízených skládkách. Ukládání tohoto odpadu na skládky je 

podmíněno přísnými hygienickými normami danými zákonem o odpadech. 

Neoddělitelnou součástí programu ochrany ţivotního prostředí je starost o přírodní 

zeleň na území hutě. Dále je samozřejmostí také péče o biokoridor podél řeky Olše, 

protékající v délce téměř 10 km ţelezárnami a také úpravy zelených ploch ve městě Třinci 

a jeho okolí. Také řešení starých ekologických zátěţí, kde je jiţ zpracován realizační 

projekt sanace kontaminovaného území je významnou aktivitou ţelezáren. I v této oblasti 

jiţ bylo dosaţeno prvních úspěchů  a podle zpracovaného dlouhodobého programu je 

připraveno postupné vyřešení tohoto finančně i technicky náročného úkolu. 

Veškerá fakta, která byla zmíněna, prokazují, ţe TŢ, a.s. mají permanentní zájem 

neustále sniţovat vliv hutní výroby na zatíţení ţivotního prostředí [6]. 

1.3 Odpadové hospodářství  

1.3.1 Odpadové hospodářství podniku 

Odpadové hospodářství (anglicky waste management) je relativně novým 

technologickým odvětvím, které klade důraz na materiálové a energetické vyuţití odpadů a 

také na opatření pro předcházení a omezení jejich vzniku. 
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Dotýká se všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu (od těţby surovin, přes 

výrobu, dopravu a spotřebu produktů, aţ po jejich odstranění), kdy po uplynutí doby jejich 

ţivotnosti se z nich stávají odpady. 

Odpadové hospodářství je obecně nadřazeným pojmem pro “nakládání s odpady” 

a zahrnuje: 

 předcházení vzniku odpadů, 

 péči o místa trvale uloţených odpadů, 

 nakládání s odpady → shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

skladování, přeprava, doprava, úprava, vyuţívání a odstraňování [2, 7]. 

 

V ČR je problematika odpadového hospodářství upravována především zákonem 

č. 185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

který v souladu s právem Evropských společenství stanoví: 

 “pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi 

při  dodrţování ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

urdrţitelného rozvoje, 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství,  

 a působnost orgánů veřejné správy”. 

Tento zákon řeší a zahrnuje problematiku odpadového hospodářství jako celek, a 

proto je velmi obsáhlý. Současně je zákon doplňován několika prováděcími vyhláškami a 

nařízeními vlády [8]. 

1.3.2 Odpady v hutnictví 

Problematika odpadů v hutním podniku s uzavřeným cyklem výroby má mnoho 

specifických problémů a jejich řešení jsou obtíţná a téměř vţdy jsou investičně a energe-

ticky náročná. Je potřeba s vysokou účinností zachycovat odpady (škodliviny) bez 

zatěţování jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, a to tak, aby zachycený odpad byl po 

jednoduché úpravě recyklovatelný buď přímo v podniku, nebo i mimo něj. 

S  nerecyklovatelným odpadem je zapotřebí bezpečně a řízeně nakládat. 

K největším zdrojům odpadů patří průmyslová činnost (z 50 %), energetika (z 40 %) 

a zbytek je tvořen odpady z komunální sféry a zemědělství. Odpady z hutnictví spadají 
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právě do obrovské skupiny odpadů průmyslových, které zaujímají dominantní postavení, 

co se týče mnoţství. Největší objem těchto odpadů tvoří hlušiny, haldy, výsypky vydobyté 

z lomů a z dolů při těţbě uţitných nerostů a surovin. 

Průmyslové odpady se vyskytují v obrovské rozmanitosti druhů, od balastních 

inertních látek (hlušiny, skrývky zemin) aţ po látky velmi toxické nebo jinak nebezpečné 

(odpady z moříren, chemické odpady), z čehoţ vyplývá, ţe většinu těchto odpadů řadíme 

mezi odpady nebezpečné. 

Legislativou, tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, je provedeno základní rozdělení odpadů, a to na odpady ostatní (O) a odpady 

nebezpečné (N).  

Nebezpečný odpad je pak definován jako “odpad uvedený v Seznamu 

nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu”.  

Mezi vlastnosti způsobující nebezpečnost odpadu patří: výbušnost; oxidační 

schopnost; vysoká hořlavost; hořlavost; dráţdivost; škodlivost zdraví; toxicita; 

genotoxicita (karcinogenita, mutagenita, teratogenita); infekčnost; ţíravost; schopnost 

uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo 

kyselinami; schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při odstraňování; 

ekotoxicita. 

K negativnímu působení nebezpečných odpadů, na člověka i na ţivotní prostředí, 

můţe docházet na místě jejich vzniku, při transportu a v blízkosti místa jejich odstranění. 

Zařazování odpadů do kategorie nebezpečných odpadů se provádí na základě § 6 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpad je 

považován za nebezpečný, je-li: 

 uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 

předpise, nebo 

 smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo 

 smíšen či znečištěn některou ze sloţek uvedených v Seznamu sloţek, které činí 

odpad nebezpečným (příloha č. 5 zákona o odpadech), nebo 
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 má-li jednu nebo více nebezpečných vlastností (příloha č. 2 zákona o odpadech). 

 Do skupiny nebezpečných odpadů zařazujeme zejména hutní odpady, které 

mají jednu nebo více nebezpečných vlastností. Příkladem takových odpadů jsou: 

 vysokopecní a ocelárenské odprašky a kaly, 

 zaolejované okujové kaly, 

 kaly z koncových čistíren odpadních vod, 

 odpady z moření a povrchových úprav. 

Z tohoto zákona vyplývá také nakládání s odpady, které se řídí zvláště přísnými 

předpisy. S těmito odpady je moţné nakládat pouze prostřednictvím oprávněných osob a 

na zařízeních k tomu určených a schválených, přičemţ nesmí být ohroţeno lidské zdraví, 

ţivotní prostředí a nesmí být překročeny přípustné limity znečišťování. Míšení či ředění 

nebezpečných odpadů za účelem splnění poţadovaných kritérií je zakázáno. 

Pro všechny činnosti s odpady je důleţité zvolit vyhovující způsob dělení odpadů. 

Veškerý odpad můţeme rozdělovat podle mnoha různých hledisek a kritérií, která zvolíme 

a také podle účelu, ke kterému členění slouţí. Podobné je to i s hutními odpady, které jsou 

rozdělovány podle těchto hledisek: 

Z obecného hlediska dělíme hutní odpady na tyto skupiny: 

 velkoobjemové s vyuţitelnou ţeleznou substancí (okuje, ocelárenské strusky, 

odprašky a kaly bez nebezpečných látek apod.), 

 velkoobjemové nemetalické odpady (vysokopecní struska, ţáruvzdorné materiály, 

slévárenské písky apod.), 

 odpady z podnikové energetiky (popílek, škvára, kotelní struska). 

Odpady hutní výroby lze také rozdělit na základě skupenství, ve kterém se 

vyskytují na: 

 pevné (strusky, úlety, okuje, vratný ocelový odpad apod.), 

 tekuté (kaly, vody, olej, louhy apod.), 

 plynné (spaliny, exhalace). 
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Následující členění odpadních surovin z hutní výroby lze uvést podle jejich 

využitelnosti: 

 přímo vratné – materiály, které je moţno vracet bez úpravy do hutního cyklu (např. 

ocelový odpad), 

 vratné po úpravě – kovonosné substráty, které je zapotřebí před zpětným zpra-

cováním fyzikálně-chemicky upravit (např. kaly, úlety), 

 hutnicky nevratné – suroviny, které jsou zuţitkovatelné v jiných průmyslových 

odvětvích (např. vysokopecní strusky), 

 nevratné – materiály většinou pomíchané, dosud nevyuţitkovatelné (např. zbytky 

textilu, gumy, vyzdívek, olejů). 

V oblasti průmyslu zpracování kovů lze z hlediska následného získávání kovů 

z odpadů rozdělit hutní odpad na 3 velké skupiny, a to podle množství a formy kovů 

v nich obsažených: 

 odpady kovové – kovy jsou zde přítomny v ryzí formě buď samostatně nebo ve 

formě slitin  s poměrně malým a proměnlivým obsahem ostatních nekovových 

sloţek, 

 odpady kovonosné – kovy jsou zde přítomny ve formě svých sloučenin, 

 odpady nekovové – jedná se o materiály neobsahující kovy buď vůbec, nebo jen 

v  malém mnoţství [7, 8, 9, 10]. 

V primární metalurgické výrobě, tj. při výrobě surového ţeleza a oceli, se tvoří a 

vzniká hlavní část kovonosných odpadů. 

Kovonosné odpady se vyskytují v plynné a kondenzované formě, a s tím souvisí 

i způsoby jejich zachycování a moţnosti dalšího zpracování. Do této skupiny odpadů 

zahrnujeme tyto materiály: 

 kaly a úlety z aglomerace a vysokých pecí, 

 okuje a okujové kaly, 

 ocelárenské úlety a kaly, 

 kovonosné podíly z přepracování ocelárenských strusek, 

 mořírenské kaly, 
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 kaly z číštění vod, 

 odpady z výroby feroslitin. 

Jemnozrné ţelezonosné odpady v prachové formě nebo ve formě kalu tvoří největší 

podíl kovonosných odpadů. Pro zpracování těchto substrátů jsou rozhodující tito 

činitelé: 

 chemické sloţení ( obsah Fe a kovů jako Mn, Cr, Zn, Pb, Ni, Co, Cd, As, Sb, Sn, 

obsah sloţek hlušiny, alkálií a příměsí), 

 fyzikální vlastnosti (granulometrie, sypná hmotnost, hustota, obsah vody apod.), 

 forma výskytu odpadu (suchý prach, kal, filtrační koláč apod.), 

 místní soustředěnost jemnozrnných odpadů, 

 náklady na manipulaci a zpracování [11]. 

     Souhrné technologické schéma koloběhu tuhých odpadů v hutním podniku je 

zobrazeno na obrázku 2. 

1.3.3 Způsoby využívání a odstraňování odpadů 

Vyuţívání a odstraňování odpadů probíhá ve velmi široké a rozmanité oblasti, a to 

od jednoduchých procesů aţ po velmi sloţité a technicky náročné fyzikálně-chemické 

technologie. Ve velmi zjednodušené formě jsou tyto procesy přehledně znázorněny 

prioritní řadou pro vyuţívání odpadů: 

RECYKLACE → REGENERACE → BIOLOGICKÉ PROCESY → TERMICKÉ PROCESY 

→ OSTATNÍ PROCESY → SKLÁDKA (odvaly). 

Pro vyuţívání a odstraňování hutních odpadů, vznikajících při výrobních technolo-

giích se pouţívají především pyrometalurgické a hydrometalurgické procesy. Zbylé odpa-

dy v hutních podnicích, které vznikají mimo samotnou výrobní činnost, jsou převáţně 

řešeny externími firmami zabývajícímí se touto činností. 

Při vyuţívání a odstraňování jiných neţ hutních odpadů mohou být pouţity některé 

z následujících způsobů: fyzikálně-chemické způsoby, kompostování, biodegradace, solidi-

fikace, termické způsoby odstraňování odpadu, skládkování [7, 9]. 
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Obr. 2:  Technologické schéma koloběhu tuhých odpadů v hutním podniku [12]. 
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1.3.4 Recyklace odpadů v hutním závodě 

Recyklaci můţeme podle všeobecně přijaté definice vyjádřit jako rozsáhlé opětovné 

navrácení tuhých, tekutých a plynných odpadových látek do oběhu a opětovné vyuţívání 

odpadové energie a tepla. Objektem recyklace jsou většinou zbytky, tedy to, co zůstane 

z výroby nebo ze spotřeby výrobků. Ze zbytků, které nejsou recyklovatelné se stává odpad, 

který se dostává do ţivotního prostředí. Recyklační technologie je souborem procesů, 

postupů, technologických operací na sebe navazujících, jehoţ cílem je přeměna odpadu na 

druhotnou surovinu [13]. 

Přírodní suroviny, paliva a různé přísady, výrobky či polovýrobky, které jsou 

dopravovány a zpracovávány v hutním podniku s sebou přináší nejen ţádané substance, ale 

i mnohé škodliviny, které mohou narušovat technologické procesy, jakost výrobků a také 

znečišťovat ţivotní prostředí a ohroţovat zdraví lidí. Jelikoţ hutním podnikem 

produkované výrobky obsahují těchto škodlivých látek jen velmi malé mnoţství, je 

z tohoto pohledu zřejmé, ţe v prostorách hutních podniků musí docházet ke značné 

kumulaci škodlivých látek, a proto je v posledních létech patrná výrazná snaha o jejich 

recyklaci zejména přímo v podniku. Škodlivé látky tedy nepřecházejí do výrobku, ale jsou 

následně zachycovány při čištění plynů a vod nebo vznikají při chemických a fyzikálních 

procesech jednotlivých technologií.  Nedokonalost těchto technologických postupů je 

příčinou, ţe při čištění odchází velké mnoţství kovové substance do opadu, i přesto, ţe je 

za určitého předpokladu recyklovatelná. Přirozenou snahou je vrátit uţitečný kov zpět 

do technologického cyklu a škodliviny koncentrovat v mnoţství a formě, která dovoluje 

jejich zpracování v huti, nebo i v jiných oborech průmyslu. 

Vzniklé kovonosné odpady se ve většině případů pouţívají při výrobě daného kovu, 

lze je tedy povaţovat za druhotné suroviny. V hutnictví lze takto vyuţívat i odpady 

z jiných průmyslových odvětví (strojírenství apod.), avšak jen ty odpady, které obsahují 

určité ohraničené mnoţství škodlivých látek pro proces výroby daného kovu. Nevhodné 

odpady se dále skládkují a představují nebezpečný zdroj znečišťování pro vybrané sloţky 

ŢP (ovzduší, půda, vody), a proto se hledají nové technologie pro tyto nerecyklovatelné 

odpady, které by v budoucnu mohly být součástí hutního podniku nebo jako samostatné 

jednotky působící mimo areál hutního podniku. 

Základní druhy recyklovatelných (ukládaných) odpadů v hutním podniku: 

konvertorové kaly hrubé a jemné, aglomerační odprašky, vysokopecní výhoz, vysokopecní 
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kaly, odprašky z EOP (elektrická oblouková pec), grafitový úlet, vysokopecní struska, 

ocelářská struska, struska z EO (elektroocelárna), ocelový odpad, válcovárenské okuje, 

koncentrát z popílku, černouhelný dehet, hnědouhelný generátorový dehet, plastové 

odpady a ostatní odpady [9, 14]. 

1.4 Pyrometalurgické procesy pro dekontaminaci hutních odpadů 

Jemnozrné hutní odpady obsahují neţelezné kovy, které lze odstranit různými 

pyrometalurgickými procesy, jejichţ účinnost je značně závislá na způsobu vazby Zn a 

ostatních kovů. Většina dosud známých technologií pro zpracování jemnozrných hutních 

odpadů vyţaduje před vlastním metalurgickým zpracováním úpravu kusovosti pomocí 

peletizace nebo briketace. Pyrometalurgické zpracování je moţno rozlišit na dva základní 

způsoby, a to na procesy redukční a chloridační. 

Redukční procesy představují redukci oxidů ţeleza, obsaţených v jemnozrných 

hutních odpadech spolu s odpařením oxidů neţelezných kovů. Co nejlepší a nejrychlejší 

oddělení ţeleza od přítomných neţelezných kovů je cílem operace odpařování, po které 

v technologii následuje ochlazení odplynů a jejich čištění. Pro zpracování jemnozrných 

hutních odpadů lze vyuţít např. Waelzovu rotační pec, ocelářský kyslíkový konvertor a 

další. Veškeré redukční technologie pro zpracování kovonosných odpadů jsou shodné 

v základním principu, tj. v redukci suroviny nejčastěji v rotační peci pevným 

redukovadlem při teplotách vhodných pro vytěkání Zn, Pb. Tyto technologie se většinou 

liší jen v předúpravě surovin, typu redukovadla a způsobu jeho přidávání.  

V zásadě jsou rozlišovány dva typy redukčních postupů, a to s vnějším 

redukovadlem (jsou charakterizovány zkusověním odpadů a jejich následným vypalováním 

v rotační či šachtové peci za současného přidávání kusového pevného redukovadla – koks, 

černé uhlí apod.) a s vnitřním redukovadlem (jsou zaloţeny na zkusovění odpadů spolu 

s práškovým redukčním prostředkem - obvykle práškovým koksem - a jejich vypalování 

v rotační či šachtové peci). 

Chloridační metody jsou pak další variantou pyrometalurgického zpracování 

jemnozrných hutních odpadů, které jsou zaloţeny na tvorbě chloridů těţkých kovů z jejich 

oxidů nebo sulfidů. 

V současnosti je redukce příslušných hutních odpadů v rotačních či šachtových 

pecích uplatňována provozně v různých alternativách: 
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Proces SPM (Sumitomo Pre-reduction Method) a Proces SDR (Sumitomo Dust 

Reduction) jsou postupy zpracování kalů z oceláren a vysokých pecí s pouţitím vnitřního 

redukovadla, které byly vyvinuty společností Sumitomo Metal Industries. V procesu SPM 

jsou jemnozrné ocelárenské odpady nejprve rozděleny na podíly s nízkým (< 0,2 %) a 

vysokým (nad 0,2 %) obsahem Zn, kdy podíl s nízkým obsahem Zn je vyuţíván 

v aglomeračním závodě a podíl s vysokým obsahem Zn je zpracováván vlastní technologií 

SPM. Tento podíl je po vysušení a zkusovění peletizací vsázen do rotační pece, kde je 

odzinkován a redukován. Odstraněný zinek je zachycován ve formě zinkového prachu, 

který lze vyuţít jako vstupní surovinu při výrobě zinku. Firma Sumitomo udává vysoký 

stupeň metalizace ţelezonosných surovin (aţ 75 %) a rovněţ vysokou účinnost procesu 

odzinkování (aţ 96 %). 

Proces INMETCO byl vyvinut International Metal Reclamation Corporation 

v 70. letech. Jedná se o termickou redukci kovových oxidů uhlíkem v rotační peci. Proces 

byl původně určen pro zpracování oxidických odpadů s obsahem chromu a niklu, 

pocházejících z výroby nerezavějících ocelí. 

Proces NKK je zástupcem redukčně tavných postupů, kdy jsou odpady nejprve 

peletizovány s pojivem a práškovým uhlím a poté jsou vzniklé pelety vsazeny 

do roztaveného kovu v elektrické indukční peci. Při provozních experimentech bylo 

odstraňěno více neţ 90 % Zn ze zpracovávaného materiálu. 

Z dalších pyrometalurgických procesů je moţno jmenovat např. Proces Lurgi 

(SL/RN), vyuţívaný v japonském závodě Fukuyama společnosti Nippon Kokan; Proces 

Kawasaki, vyvinutý společnostmi Kawasaki Steel Corporation a Kawasaki Heavy 

Industries a instalovaný v závodě Chiba v Japonsku; Postupy PLASMARED a 

PLASMAMELT byly vyvinuty  ve Švédsku na základě vyuţití plazmového generátoru; 

Proces HTM (Německo); Technologie ELKEM (Norsko); Proces ZIA (USA) a další [11, 

12, 15, 16]. 
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2 Experimentální část 

2.1 Nauhličovadla 

Mezi největší problémy hutnické výroby patří tuhé kovonosné odpady jako jsou 

odprašky a kaly. Vzhledem ke svým vlastnostem, zejména toxicitě a karcinogenitě je 

většina těchto odpadů řazena mezi odpady nebezpečné. Tyto odpady obsahují značné 

nevyuţité mnoţství kovové substance, a proto jsou z hlediska ekonomického hodnotnou 

druhotnou surovinou. Umoţňují tedy získání čistých kovů s podstatně menšími 

energetickými nároky neţ jejich výrobou ze stále chudších primárních surovin [2]. 

Jedním z realizovatelných řešení pro vyuţití kovového podílu z těchto odpadů je 

moţnost jejich recyklace za pomoci tzv. nauhličovadel, které lze definovat jako látky, které 

se pro své výhodné vlastnosti hodí pro úpravu některých odpadů, a tím i jejich recyklaci. 

Nauhličovadla se vyznačují vysokým obsahem uhlíku a jen malým mnoţstvím vedlejších 

prvků, které netvoří daný nebezpečný odpad ještě více škodlivějším. Při výběru 

nauhličovadla s vyuţitím v metalurgickém průmyslu je poţadován zejména nízký obsah 

dusíku, sníţení obsahu prchavé hořlaviny a síry. 

2.1.1 Možné zdroje uhlíku 

Moţné zdroje uhlíku při nauhličování: 

a) Přírodní formy uhlíku  

(přírodní grafit, diamant) 

Přírodní grafit  

Je modifikací uhlíku, ocelově šedý minerál, na dotek je mastný a velmi měkký. 

Grafit se vyznačuje značnou tepelnou a elektrickou vodivostí, nízkým součinitelem tření a 

vrstevnatostí struktury, coţ způsobuje vznik jemného filmu vynikajících mazacích 

schopností. Vyskytuje se ve dvou podobách, a to jako hrubě krystalický a jemně 

krystalický. Vhodnou kombinací mechanických a chemických postupů se dociluje koncen-

trace uhlíku u grafitu aţ na 99 % hm. 

Poţadavky na grafity: 2 – 7 % hm. popela; 0,2 – 0,3 % hm. síry; 0,8 – 1,4 % hm. 

prchavé hořlaviny; 0,8 % hm. vlhkost. 

Pouţití grafitu vychází z jeho vlastností, uplatňuje se ve slévárenství, 

elektrotechnice, v chemickém průmyslu a atomové energetice, ve výrobě ţáruvzdorných 
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hmot, ochranných nátěrů, mazadel, tuţek. Dále slouţí jako nauhličovadlo, avšak jemné 

zrno je na závadu, protoţe se tvoří úlety. Granulace grafitu se provádí peletizací. 

V Příloze č. 1 – tabulce 1 jsou uvedeny informace o světových zásobách a 

oblastech produkujících přírodní grafit, včetně zdrojů v ČR [17, 18]. 

 

b) Uhlík obsažený ve fosilních palivech  

(ropa, černé a hnědé uhlí, antracit, koks, zemní plyn) 

Ropa 

Ropa je hnědá aţ černá olejovitá kapalina charakteristického zápachu, ve vodě je 

nerozpustná, hoří čadivým plamenem a je sloţena z plynných, kapalných a tuhých látek. 

Z převáţné části je ropa tvořena uhlovodíky (alkany, cykloalkany, areny), dále pak sirnými, 

kyslíkatými a dusíkatými sloučeninami, v malém mnoţství organickými a anorganickými 

solemi, obsahujícími kovy. Plynnými látkami obsaţenými v ropě jsou methan, ethan, 

propan, butany, oxid uhličitý a sulfan a mezi kapalné látky obsaţené v ropě patří různé 

uhlovodíky. 

Průměrný obsah uhlíku je mezi 80 – 87,5 % a vodíku mezi 10 – 15 % a její 

výhřevnost se pohybuje mezi 38 – 42 MJ/kg. Hustota ropy (okolo 800 – 990 kg/m
3
) je 

menší neţ hustota vody (okolo 1000 kg/m
3
). Podle hustoty rozlišujeme velmi lehké ropy 

(pod 850 kg/m
3
), lehké ropy (okolo 880 kg/m

3
) a těţké ropy (nad 900 kg/m

3
). 

Vzhledem k obsahu základních typů uhlovodíků rozlišujeme ropu alkalickou 

(parafinickou), ropu naftenickou a vzácnou ropu aromatickou. 

Téměř celá produkce surové ropy je zpracovávána v rafinériích a v chemickém 

průmyslu, kde se destilací ropy získává lehký a těţký benzín, nafta, olej a zbylý mazut se 

dále zpracovává na několik frakcí oleje. Rozkladem uhlovodíků s dlouhými řetězci 

na jednodušší sloučeniny (krakování) a modifikací struktury sloučenin (reforming) se 

získávají benzíny a oleje pouţívané jako paliva. Z produktů, které se připraví z ropy se 

mimo jiné vyrábí umělá vlákna, umělé kaučuky, plastické hmoty, barvy, laky, léčiva, 

výbušniny a další. 

Loţiska ropy se vyskytují na všech kontinentech. Přibliţně 62 % zásob připadá na 

země Perského zálivu (Saudská Arábie – 22 %); Kuvajt, Irák, Irán a Spojené Arabské 
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Emiráty (po 8 – 11 %); na Evropu a Eurasii 12 %; na Afriku 9 %; na Střední a Jiţní 

Ameriku 9 %; na Severní Ameriku 5 % a na Asii (bez Ruska) a Tichomoří 3 %. 

V Příloze č. 1 – tabulce 2 jsou uvedeny informace o světových zásobách a 

oblastech produkujících ropu, včetně zdrojů v ČR [19, 20]. 

Černé uhlí 

Černé uhlí je jedním z produktů prouhelňování a bitumenace sedimentů bohatých 

na organickou hmotu. V uhelné řadě následuje po hnědém  uhlí, a je tedy starší a má větší 

hustotu neţ uhlí hnědé. Černé uhlí má podíl uhlíku okolo 80 – 90 % a jeho výhřevnost je 

18 – 30 MJ/kg. 

Černé uhlí se v závislosti na kvalitě, tj. chemicko-technologických vlastností, 

pouţívá pro výrobu koksu (proces vysokoteplotní karbonizace) a výrobu elektrické energie, 

ale je moţné jej vyuţívat i v petrochemickém průmyslu. 

V Příloze č. 1 – tabulce 3 jsou uvedeny informace o světových zásobách a 

oblastech produkujících černé uhlí, včetně zdrojů v ČR [19, 21, 22].  

Hnědé uhlí 

Je fytogenním kaustobiolitem v niţším prouhelňovacím stádiu. Je mladší s niţší 

hustotou  neţ černé uhlí. Obsah uhlíku  je pod 73,5 %, obsah prchavé hořlaviny je nad 

50 %, výhřevnost je menší neţ 24 MJ/kg. 

Hnědé uhlí se pouţívá především v energetice, z menší části pak v chemickém 

průmyslu jako vstupní surovina. 

V Příloze č. 1 – tabulce 4 jsou uvedeny informace o světových zásobách a 

oblastech produkujících hnědé uhlí, včetně zdrojů v ČR [19, 23]. 

Antracit 

Antracit je nejvyšším prouhelňovacím stádiem uhelné hmoty. Hmota je lesklá a 

homogenizovaná. Obsah uhlíku v antracitu je větší neţ 90 % (Cdaf) a jeho výhřevnost je 

26 – 30 MJ/kg. Obsah prchavé hořlaviny klesá aţ na 3 % (Vdaf). Mezi základní poţadavky 

na kvalitu antracitu patří vysoká elektrická vodivost, mechanická pevnost, tepelná stálost, 

nízká popelnatost, nízký obsah síry. Antracit lze pouţít pouze pro výrobu energie. 

V Příloze č. 1 – tabulce 5 jsou uvedeny informace o světových zásobách a 

oblastech produkujících antracit, včetně zdrojů v ČR [19, 21]. 
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Koks 

Jedná se o pevný uhlíkatý zbytek, který vzniká pyrolýzou černého uhlí při vysoké 

teplotě bez přístupu vzduchu. Můţe vznikat také při zpracování surové ropy, avšak není 

vhodný pro výrobu ţeleza vzhledem ke svému sloţení. 

Koks pocházející z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý s vynikající výhřevností 

29,6 MJ/kg. V metalurgii jsou významné i jeho další vlastnosti jako vysoký podíl uhlíku a 

málo nečistot. Pouţívá se jako palivo a redukční činidlo (např. ve vysoké peci) nebo jako 

surovina při některých chemických výrobách. 

Přirozeným způsobem vznikal koks zejména tam, kde uhelné sloje přišly v průběhu 

geologického vývoje do styku se ţhavým magmatem. Přírodní koks (vzniklý sopečnou 

činností) se vyskytuje v dole Ostrava a Odra ve vrtech na Frenštátsku [21]. 

 

c) Uhlík obsažený ve výstupních produktech zpracování fosilních paliv  

(černouhelný dehet, černouhelná smola, saze, sorbenty) 

Černouhelný dehet 

Černouhelný dehet je hustá olejovitá kapalina, tmavě hnědé aţ černé barvy a cha-

rakteristického zápachu.  

Je vedlejším produktem vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, při které vzniká 

koks. Je tvořen vysokým procentem aromatických uhlovodíků, a proto se z něj získávají 

aromáty jako je benzen, toluen, xyleny, ale také naftalen a anthracen. Černouhelný dehet se 

dělí destilací na uţší frakce, které jsou dále zpracovávány na finální výrobky. 

Vlastnosti: hustota při max. 30 ˚C – 1,2 kg/m
3; kinematická viskozita při 100 ˚C – 

8 mm
2
/s; obsah vody – 7 %; výhřevnost – 37 MJ/kg. 

Chemické sloţení dehtu: 92 % hm. uhlíku; 5 % hm. vodíku; 0,5 % hm. síry; 

1,5 % hm. kyslíku; 1 % hm. dusíku [17, 24]. 

Černouhelná smola 

Černouhelná smola je zbytkem po destilaci černouhelného dehtu a po oddělení tě-

kavých olejových podílů destilačně. Vznik smoly je moţno rozdělit do dvou stádií: 

 1.stadium – vznik sloţek, které tvoří smolu, 
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 2.stadium – oddělení smoly, jakoţto determinované látky z kondenzačních produk-

tů destilací. 

Černouhelnou smolu lze rozdělit z hlediska analytického a strukturně chemického 

na dvě skupiny látek:  

 látky s definovanou strukturou (chem. sloučeniny destilovatelné, které do smoly 

patří vzhledem ke svému bodu varu, tj. řádově nad 400 ˚C), 

 látky nedefinovatelné, které představují hlavní část černouhelné smoly: popeloviny, 

uhelný úlet, koksový úlet, ostatní látky nerozpustné v organických rozpouštědlech. 

Černouhelná smola se pouţívá při úpravě směsí pro vozovky a při výrobě 

asfaltových lepenek [17]. 

Saze (amorfní uhlík) 

Jedna z forem čistého uhlíku, jedná se o tuhý, jemně disperzní uhlíkový produkt, 

získaný při nedokonalém spalování nebo termickém  rozkládání uhlovodíkových  plynů 

nebo par. Saze jsou nejčistší uhlíkovou surovinou, která obsahuje 85 – 99 % hm. uhlíku a 

zbytek je  tvořen nespálenými organickými sloučeninami. Částice sazí mají sférickou  

(kulovitou ) formu , tzn. ţe krystaly jsou vůči sobě chaoticky uspořádány. 

Saze jsou významnou surovinou pro řadu  průmyslových odvětví, především při 

výrobě technické pryţe. 

Sloţení sazí: hlavní sloţka  uhlík; 0,3 – 0,8 % hm. vodíku; 0,07 – 10 % hm. kyslíku; 

0,03 – 0,1 % hm. síry; 0,2 %  popela; 3,5 – 6,3 % hm. vody; 6 – 11 % hm. prchavé hořla-

viny. 

Druhy sazí: pecní (lampové), termické (rozpadem acetylenu), kanálové (retortové – 

usazují se na chladných kovových chladičích pecních retort) = > tyto tři druhy sazí se liší 

čistotou, obsahem prchavé hořlaviny, rozhodující je členitost povrchu [17]. 

Sorbenty 

Sorbenty z uhlí jsou látky tuhé s porézní strukturou, které jsou schopny zachycovat 

určité sloţky z kapalných nebo plynných směsí. Pro toto vyuţití je vhodné uhlí všech 

stupňů prouhelnění. Karbonizace, při které se sniţuje obsah neţádoucích prvků (H, N, S, O) 

je základem výroby většiny uhelných sorbentů. Výsledkem je karbonizát neboli polokoks, 

který je dále aktivován (souhrné označení všech procesů, které vedou ke zvýšení objemu 
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pórů na povrch zrn). Aktivní uhlí se pouţívá např. pro odbarvování průmyslových kyselin 

nebo odstraňování ozónu, chloru a dalších chemických látek [25]. 

 

d) Uhlík jako produkt záchytů v rámci různých technologických procesů  

(odprašky z posledních komor elektrostatických odlučovačů aglomerace, 

vysokopecní výhoz, vysokopecní kaly, ocelářská struska, zaolejované okuje z válcoven) 

Vysokopecní výhoz 

Vysokopecní výhoz vzniká jako vedlejší produkt při čištění vysokopecního plynu. 

První stupeň čištění vysokopecního plynu se provádí většinou v prašnících a zachycené 

částice mají relativně velký rozměr a malý měrný povrch. Tyto částice obsahují poměrně 

nízké mnoţství škodlivých látek a poměrně vysoký obsah uhlíku. Vysokopecní výhoz 

přibliţně obsahuje 30 – 35 % Fe, 12 – 15 % CaO, 4 – 5 % MgO, 15 % C a jen malé obsahy 

Zn a Pb. Veškeré mnoţství vysokopecního výhozu se recykluje přidáváním do aglomerační 

vsázky [3]. 

 

e) Uhlík obsažený v odpadech z průmyslové, zemědělské a komunální sféry  

(pevný uhlíkatý zbytek z recyklace PET, odpadní pryž, biomasa) 

Pevný uhlíkatý zbytek jako produkt recyklace odpadního PET (polyethylentereftalát) 

Tento pevný uhlíkatý zbytek vzniká jako jeden z produktů při pouţití moţného 

způsobu recyklace PET, tzv. „ Způsob přepracování odpadního PET jeho tepelným 

rozkladem“, který je zaloţen na tepelném rozkladu netříděného, znečištěného odpadního 

PET za přesně definovaných tepelných podmínek. Produktem tohoto tepelného rozkladu je 

směs kyseliny tereftalové a benzoové v poměru 95 : 5 (%) a pevný uhlíkatý zbytek. 

Pevný uhlíkatý zbytek z tepelného rozkladu odpadního PET je technicky velmi 

čistý, v závislosti na podmínkách rozkladu je obsah uhlíku 90 – 94 %. Tento uhlík je sytě 

černý, lesklý, s nízkou měrnou hmotností, poměrně pevný, ale křehký, na lomu vysoce 

kovově lesklý, se silně porézní strukturou a je vyuţitelný pro celou řadu technických 

aplikací. Uhlíkatý skelet můţe být dále zušlechťován pro další pouţití jako např. pro účely 

nauhličování oceli, nebo jako sorbent. 

U nauhličovadel je metalurgickým průmyslem poţadován nízký obsah dusíku, 

sníţení obsahu prchavé hořlaviny a síry. Nauhličovadlo vyrobené z pevného uhlíkatého 
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zbytku z tepelného rozkladu odpadního PET tyto obecné poţadavky splňuje, vyplývá to 

z laboratorních testů provedených VŠB - TU Ostrava [26]. 

Odpadní pryž 

Odpadní pryţ představuje odpad bohatý na uhlík, který je zajímavý především 

pro moţnosti dalšího vyuţití. Kromě jiţ širokého uplatnění odpadních pneumatik jako 

náhradního paliva v cementářských rotačních pecích je vhodným řešením i jejich společné 

spalování s uhlím při výrobě tepla a elektrické energie. 

Z hlediska energetického vyuţití jde zejména o moţnost zpracování tohoto 

odpadního materiálu společně s hnědým uhlím, jehoţ kvalitativní ukazatele neumoţňují 

jeho přímé spalování. Přímé smísení méně kvalitního hnědého uhlí a odpadní pryţové drtě 

a jejich následná úprava, je vzhledem k fyzikálně mechanickým vlastnostem pryţe velmi 

problematická. Zajímavým řešením však můţe být tepelná předúprava odpadní pneu pryţe 

(pyrolýza), která jednak vede ke zvýšení obsahu uhlíku (uhlíkatý zbytek z pyrolýzy) oproti 

původnímu materiálu a také eliminuje některé negativní mechanické vlastnosti pneu pryţe 

[27]. 
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2.2 Volba vhodného nauhličovadla  

Základními kritérii pro výběr vhodného nauhličovadla byly maximální obsah 

uhlíku, minimální obsah popela a balastních látek v něm a dále i granulometrie vhodná pro 

moţné následné vyuţití (tj. min. potřeba mletí apod.). V průběhu řešení byla zpracována 

databáze, obsahující moţné zdroje nauhličovadel vhodných pro zpracování vybraných 

kovonosných odpadů. Výběr vzorku vhodného nauhličovadla pro experimentální účely této 

práce vyplynul z výsledků rozborů vybraných energetických uhlí OKD, a.s. Z uvedeného 

pohledu pak dané kritérium splňovala vybraná černá uhlí Dolů ČSA a Lazy, běţně 

dodávaná na trh společností OKD, a.s. Přehled jednotlivých vlastností energetických uhlí 

OKD, a.s., které jsou reprezentovány obsahy uhlíku, obsahy popela a jejich 

granulometriemi jsou uvedeny v následujících  tabulkách 1, 2, 3 a grafické znázornění 

těchto parametrů je uvedeno v Příloze č. 2 obsahující grafy 1 - 3. 

Tabulka 1:  Obsah uhlíku v jednotlivých energetických uhlích OKD. 

  LAZY ČSA DARKOV ČSM 

uhlí ESP HP Pk p.p HP Pk p.p HP Pk HP Pk 

Ct
d
 [%] 80,8 68,90 50,80 74,4 67,10 57,00 76,4 78 51,2 66,30 51,4 

 

Tabulka 2:  Obsah popela v jednotlivých energetických uhlích OKD. 

  LAZY ČSA DARKOV ČSM 

uhlí ESP HP Pk p.p HP Pk p.p HP Pk HP Pk 

A
d
 [%] 7,5 20,0 44,0 14,0 23,0 38,0 11,0 26,0 40,0 25,0 40,0 

 

Tabulka 3:  Granulometrie uhlí OKD pro energetiku. 

  LAZY ČSA DARKOV ČSM 

uhlí ESP HP Pk p.p HP Pk p.p HP Pk HP Pk 

granulometrie [%] 50,00 20,00 30,00 1,00 20,00 20,00 1,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 

Ze zmíněného tedy vyplývá, ţe vhodným nauhličovadlem pro míchací zkoušky a 

tavící procesy experimentální části této práce jsou energetická uhlí ČSA, zejména repre-

zentovaná praným prachem, která se vyznačují vysokým obsahem uhlíku C
d

t , nízkým ob-

sahem popela A
d
 a vhodnou granulometrií. Základní vstupní charakteristiky pouţitého uhlí 

pro procesy tavení uvádí tabulky 4, 5, 6. 

 

Tabulka 4:  Základní jakostní znaky uhlí ČSA, p.p. 

Základní údaje Elementární analýza 

W
r
t 

% 

A
d
 

% 

V
daf

 

% 

Cl
d
 

% 

Granulometrie 

mm 

GrH C
d

t 

% 

H
d

t 

% 

N
d

t 

% 

19,0 11,0 29,0 0,04 0 - 1 - 76,4 4,04 1,06 

 
 



 

36 

 

Tabulka 5:  Chemický rozbor popela uhlí ČSA, p.p. 

Silikátová analýza popela  

 [%] 

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 

27,50 4,36 8,81 2,97 2,67 0,18 0,54 0,51 47,96 1,31 

 
 

Tabulka 6:  Obsahy prvků ve vybraném uhlí ČSA, p.p. 

Prvková analýza uhlí 

[mg/kg] 

As Ba Be Co Cd Cr Cu Mn Ni Pb Sb Se Sr Tl V Zn Hg Te 

< 3 175 2 8 < 0,5 15 23 255 16 17 < 2 < 6 70 < 3 30 20 0,06 < 2 

 

2.3 Charakteristika vzorků metalurgických odpadů 

Pro experimentální studium úpravy kovonosných odpadů byly vybrány odpadní 

materiály, které vznikají při výrobě surového ţeleza a oceli v TŢ, a.s., tj. vysokopecní kal 

(dále jen VPK) a konvertorový kal (dále jen KKO). Tyto kaly nebyly pro účely 

experimentálních zkoušek tepelně ani přídavkem jiné komodity nijak upravovány, byly 

však mícháním homogenizovány, aby byl odebraný vzorek pro účely testů homogenní, a 

tedy i reprezentativní. Vstupní chemické sloţení zpracovávaných kalů uvádí tabulka 7. 

 

Tabulka 7:  Základní vstupní charakteristika kalů pouţitých pro procesy tavení. 

vzorek  

Naměřené hodnoty vybraných parametrů 

 

 

 

VPK 

sušina Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

F
- 

% 

72,4 0,15 5,9 40,81 24,5 0,34 1 0,3 <0,1 <0,1 0,62 <0,01 

Cr2O3 

% 

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

<0,01 0,04 0,1 7,6 0,32 9,71 2,79 0,29 1,57 0,1 <0,01 2,59 

 

 

KKO 

sušina Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

F
- 

% 

72,98 22,06 53,25 4,63 2 0,21 0,9 0,2 <0,1 <0,1 0,94 <0,01 

Cr2O3 

% 

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

0,08 0,04 0,03 7,59 0,16 2,71 0,29 0,21 2,5 0,26 <0,01 1,05 

 

Dále pak můţeme sledovat na obrázku 3 technologické schéma čištění 

vysokopecního plynu a na obrázku 4 technologické schéma čištění plynu z ocelárny KKO, 

coţ jsou technologie, v jejichţ částech mokrého zpracování vznikají jemnozrné hutní 

frakce odpadů (VPK, KKO)  řešených v této bakalářské práci. 
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Vysokopecní kal (VPK) 

Produktem čištění  

vysokopecního plynu jsou 

kromě vyčištěného plynu 

dva druhy odpadu. Prvním 

je vysokopecní výhoz, který 

je produktem hrubého 

čištění plynu v prašníku, 

jedná se o suchý prachový 

odpad s poměrně vysokým 

obsahem uhlíku  a nízkým 

obsahem škodlivin.  

Druhým odpadem je pak 

vysokopecní kal, který obsahuje větší mnoţství škodlivin (Zn, Pb, Cd, atd.) a je produktem 

polojemného a jemného čištění vysokopecního plynu [4].  

 

Konvertorový kal (KKO) 

Čištění plynu 

z ocelárny KKO se 

uskutečňuje v mokré 

plynočistírně. Vzniklé kaly 

jsou rozdělovány na hrubé a 

jemné, kdy hrubá frakce 

kalů se vrací zpět 

do metalurgického procesu 

a jemné podíly, obsahující 

významná mnoţství těţkých 

kovů jsou ukládány 

na skládky jako nebezpečný 

odpad [28]. 

 
Obr. 3:  Technologické schéma čištění vysokopecního plynu. 

 

 
Obr. 4:  Technologické schéma čištění plynu z ocelárny KKO. 
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2.4 Míchací a tavicí zkoušky 

Za účelem provedení tavicích procesů musely být nejprve zpracovány vzorky od-

padů VPK a KKO spolu s energetickým uhlím ČSA, p.p do podoby zkušebních vzorků. 

Příprava těchto vzorků spočívala ve smíchání VPK s uhlím ČSA, p.p (zkoušky A1 – C3) a 

smícháním KKO s uhlím ČSA, p.p (zkoušky D1 – F3) ve vhodném poměru a jejich 

následné homogenizaci.  Směsi kalů s uhlím byly připravovány přímo do keramických 

kelímků, které byly následně podrobeny vysokoteplotnímu přetavování v laboratorní 

elektrické odporové peci LVT 1600, kterou je moţno vidět na obrázku 5.  

 

Elektrická odporová pec LVT 

1600 je určena k tepelnému zpracování 

vsázky do teploty 1600 ˚C. Vsázka se 

vkládá do temperovací komory, ve které 

regulátor teploty udrţuje teplotu dle právě 

zvoleného programu. Teplota je řízena 

programovatelným regulátorem 

umístěným v čelním panelu pece. 

Základní podmínky pro 

vysokoteplotní procesy spojené 

s přetavováním vyplynuly z dřívějších 

experimentálních sledování, které byly 

prováděny na VŠB - TU Ostrava se 

struskami, produkovanými v podniku 

TŢ, a.s. S ohledem na charakter materiálu 

byly  v konečné fázi celkové procesy 

tavení teplotně korigovány. 

Tavicí zkoušky byly prováděny 

definovaným ohřevem namíchaných kalů 

s nauhličovadlem na konečnou teplotu 

1 150 ˚C, 1 250 ˚C a 1 350 ˚C s výdrţi 

na uvedené teplotě. 

 

 
 

 
Obr. 5:  Elektrická odporová pec LVT 1600. 
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Celkem takto bylo provedeno 36 tavicích zkoušek při 18 různých kombinacích 

teploty a poměru míchání nauhličovadla a kalu vysokopecního, resp. konvertorového. 

Dále pak platí, ţe: 

 A1, A2, A3, D1, D2, D3 -  konečná teplota 1150 ˚C, 

B1, B2, B3, E1, E2, E3   -  konečná teplota 1250 ˚C, 

C1, C2, C3, F1, F2, F3   -  konečná teplota  1350 ˚C, 

kdy počáteční teplota činila 22 ˚C,  při teplotním  nárůstu 10 ˚C/min. a výdrţi 

na konečné teplotě 20 minut. Vstupní údaje pro míchací a tavicí zkoušky v rámci 

prováděných experimentů uvádí tabulky 8, 9. Po ukončení tavicích procesů byly jednotlivé 

vzorky podrobeny rozsáhlému souboru rozborů s cílem získání informací o jejich 

chemickém sloţení. Zkušební vzorky v keramických kelímcích po procesech míchání a 

tavení zobrazuje obrázek 6. 

Tabulka 8:  Tavicí a míchací zkoušky se vzorkem vysokopecního kalu. 

 

Označení 

zkoušky 

 

Teplotní režim 

 

Konečná teplota 

tavení ve ˚C 

 

VPK 

% 

 

UHLÍ ČSA 

% 

A1 10 ˚C/min 1 150 94 6 

A2 10 ˚
 
C/min 1 150 88 12 

A3 10 ˚
 
C/min 1 150 80 20 

B1 10 ˚
 
C/min 1 250 94 6 

B2 10 ˚
 
C/min 1 250 88 12 

B3 10 ˚
 
C/min 1 250 80 20 

C1 10 ˚
 
C/min 1 350 94 6 

C2 10 ˚
 
C/min 1 350 88 12 

C3 10 ˚
 
C/min 1 350 80 20 

 

Tabulka 9:  Tavicí a míchací zkoušky se vzorkem konvertorového kalu. 

 

Označení 

zkoušky 

 

Teplotní režim 

Konečná teplota 

tavení ve ˚C 

KKO 

% 

UHLÍ ČSA 

% 

D1 10 ˚C/min 1 150 94 6 

D2 10 ˚
 
C/min 1 150 88 12 

D3 10 ˚
 
C/min 1 150 80 20 

E1 10 ˚
 
C/min 1 250 94 6 

E2 10 ˚
 
C/min 1 250 88 12 

E3 10 ˚
 
C/min 1 250 80 20 

F1 10 ˚
 
C/min 1 350 94 6 

F2 10 ˚
 
C/min 1 350 88 12 

F3 10 ˚
 
C/min 1 350 80 20 
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Obr. 6:  Vzorky VPK a KKO s nauhličovadlem v keram. kelímcích po procesu tavení. 
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2.5 Shrnutí získaných výsledků 

Výzkum v rámci experimentální části této bakalářské práce vedl k získání rozsáhlé-

ho souboru dat. Pro účely vyhodnocení experimentálního měření  celé práce byly vybrány 

pouze některé příklady dosaţených výsledků, reprezentované zkouškami C1 – C3 pro pří-

pad VPK a zkouškami F1 – F3 pro případ KKO. Příklady zkoušek typu C a F byly zvoleny 

z hlediska významných zlomových změn mezi vstupními a výstupními obsahy prvků 

v porovnání s ostatními výsledky. Výsledné chemické sloţení vybraných příkladů dosaţe-

ných výsledků jsou zobrazeny v tabulkách 10, 11. Výsledná data zbývajících 

neprezentovaných zkoušek jsou uvedena v Příloze č. 3 zahrnující tabulky 6 - 9. 

Zkušební vzorky tavicích zkoušek C1 – C3 byli připraveny smícháním VPK 

s nauhličovadlem v poměrech uvedených v tabulce 8. Tavení těchto vzorků v peci začínalo 

na teplotě 22 ˚C, kdy teplotní nárust činil 10 ˚C/min. aţ do konečné teploty 1350 ˚C 

s výdrţí 20 minut na této teplotě. Ve výsledné tabulce 10 pak můţeme pozorovat, jak 

u vysokopecního kalu roste obsah Fekov společně se sniţujícími se obsahy některých 

škodlivých prvků jako je např. Zn, Pb. Různá výtěţnost ţeleza u VPK se odvíjí 

od mnoţství přidávaného uhlíku a konečné teploty tavení.  

 

Tabulka 10:  Výsledky analýzy chem. sloţení vzorků po procesu tavení, zk. C1 – C3. 

Tavicí 

zkouška 
Naměřené hodnoty vybraných parametrů 

 

 

 

C 1 

Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

Cr2O3 

% 

 

35,77 6,11 <0,01 25,9 0,48 0,40 <0,1 <0,1 <0,1 0,84 <0,01  

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

F
- 

% 

0,04 0,11 7,39 0,37 12,42 3,74 0,27 1,97 0,22 <0,01 3,92 <0,01 

 

      

    C 2 

Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

Cr2O3 

% 

 

27,73 3,85 3,78 33,9 0,50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,74 <0,01  

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

F
- 

% 

0,04 0,13 7,92 0,35 11,96 3,69 0,25 1,92 0,16 <0,01 3,04 <0,01 

 

      

    C 3 

Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

Cr2O3 

% 

 

28,87 <0,01 3,13 39,5 0,50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,67 <0,01  

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

F
- 

% 

0,04 0,17 6,33 0,39 11,48 3,86 0,28 1,92 0,18 <0,01 2,65 <0,01 
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Zkušební vzorky tavicích zkoušek F1 – F3 byli připraveny smícháním KKO 

s nauhličovadlem v poměrech uvedených v tabulce 9. Tavení těchto vzorků v peci začínalo 

na teplotě 22 ˚C, kdy teplotní nárust činil 10 ˚C/min. aţ do konečné teploty 1350 ˚C 

s výdrţí 20 minut na této teplotě. Ve výsledné tabulce 11 pak můţeme pozorovat, jak 

u kalu konvertorového roste obsah Fekov společně se sniţujícími se obsahy některých 

škodlivých prvků jako je např. Zn, Pb. Různá výtěţnost ţeleza u KKO se odvíjí 

od mnoţství přidávaného uhlíku a konečné teploty tavení. 

Tabulka 11:  Výsledky analýzy chem. sloţení vzorků po procesu tavení, zk. F1 – F3. 

Tavicí 

zkouška 
Naměřené hodnoty vybraných parametrů 

 

 

 

F 1 

Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

Cr2O3 

% 

 

22,1 56,59 <0,01 4,2 0,26 0,80 <0,1 <0,1 <0,1 0,86 0,07  

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

F
- 

% 

0,04 0,04 7,74 0,13 2,72 0,50 0,20 2,25 0,24 <0,01 1,19 <0,01 

 

      

    F 2 

Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

Cr2O3 

% 

 

30,58 39,26 2,46 10,3 0,30 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 1,00 0,07  

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

F
- 

% 

0,04 0,06 7,49 0,15 3,28 0,69 0,18 2,33 0,18 <0,01 1,09 <0,01 

 

      

    F 3 

Fekov 

% 

FeO 

% 

Fe2O3 

% 

C 

% 

S 

% 

Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Cd 

% 

MnO 

% 

Cr2O3 

% 

 

37,48 29,29 <0,01 15,3 0,35 0,10 <0,1 <0,1 <0,1 1,29 0,04  

V2O5 

% 

TiO2 

% 

CaO 

% 

K2O 

% 

SiO2 

% 

Al2O3 

% 

P2O5 

% 

MgO 

% 

Na2O 

% 

BaO 

% 

Cl
-
 

% 

F
- 

% 

0,03 0,07 7,27 0,22 3,20 1,30 0,17 2,33 0,13 <0,01 1,38 <0,01 

 

 



 

43 

 

V následujících grafech 1, 2, 3 jsou zobrazeny změny obsahu kovového ţeleza 

u vysokopecního kalu v závisloti na konečné teplotě tavení a definovaném přídavku uhlíku. 

Přídavek 6 % uhlíku 
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Graf 1:  Závislost Fekov [%] na teplotě [˚C] – 6 % C (VPK). 

Přídavek 12 % uhlíku 
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Graf 2:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 12 % C (VPK). 

Přídavek 20 % uhlíku 

0
5

10
15
20
25
30
35

0 500 1000 1500

Fe
ko

v
[%

]

teplota [˚C]

Závislost Fekov [%] na teplotě [˚C] (tav.zk.3)

Fekov % 
(tav.zk.3)

 
Graf 3:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 20 % C (VPK). 
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V grafech 4, 5, 6 jsou pak zobrazeny změny obsahu kovového ţeleza 

u konvertorového kalu v závislosti na konečné teplotě a definovaném přídavku uhlíku. 
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Graf 4:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 6 % C (KKO). 
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Graf 5:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 12 % C (KKO). 
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Graf 6:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 20 % C (KKO). 
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Jedním z nejdůleţitějších výstupních ukazatelů celého procesu je získání informace 

o tom, zda procesy nauhličování spojené s procesy tavení zvyšují obsah ţeleza a zároveň 

sniţují obsah doprovodných prvků. 

Z výsledků rozborů uváděných tabulkou 10 (zkoušky typu C, VPK) je zřejmá re-

dukce oxidů ţeleza (FeO, Fe2O3) spolu se sniţujícími se obsahy doprovodných prvků (Zn, 

Pb, atd.), ale především zvyšující se obsah vyredukovávaného ţeleza (Fekov) v závislosti na 

přidávaném mnoţství uhlíku a konečné teplotě tavení. Obsah Fekov 0,15 % u VPK uváděný 

na vstupu, vzrostl v rámci prováděných procesů aţ na hodnoty 35,77 % (zkouška C1); 

27,73 % (zkouška C2) a 28,87 % (zkouška C3) v konečné fázi zkoušení. 

Podobné závisloti můţeme sledovat i z výsledků rozborů uváděných tabulkou 11 

(zkoušky typu F, KKO), kde se opět potvrzuje redukce oxidů ţeleza (FeO, Fe2O3) spolu se 

sniţujícími se obsahy doprovodných  prvků (Zn, Pb, atd.) a také zvyšující se obsah vyre-

dukovávaného ţeleza (Fekov) v závislosti na přidávaném mnoţství uhlíku a konečné teplotě 

tavení. V tomto případě obsah Fekov 22,06 % u KKO uváděný na vstupu, vzrostl v rámci 

prováděných procesů na hodnoty 22,1 % (zkouška F1); 30,58 % (zkouška F2) a 37,48 % 

(zkouška F3) v konečné fázi zkoušení. 

Ve výše prezentovaných příkladech dosaţených výsledků můţeme sledovat, jak 

roste míra metalizace u vysokopecního (grafy 1 – 3) a konvertorového kalu (grafy 4 – 6) 

s přídavkem uhlíku v rozsahu 6 %, 12 % a 20 %. U konvertorového kalu však můţeme 

pozorovat vyšší míru dosaţené metalizace neţ u kalu vysokopecního, vzhledem k jeho 

vyššímu obsahu oxidů ţeleza ve fázi vstupu. 

Na základě vyhodnocení všech provedených zkoušek a získaných výsledků je 

moţno konstatovat, ţe při procesech nauhličování spojených s procesy tavení dochází ke 

zvyšování obsahu ţeleza a sniţování obsahů doprovodných prvků a také, ţe volbou 

vhodného nauhličovadla je moţno ovlivnit dosahovanou úroveň.  

Míchací a tavicí zkoušky experimentální části této práce byly prováděny  

v laboratoři Katedry metalurgie VŠB - TU Ostrava. Vstupní i výstupní analýzy veškerých 

vzorků byly zpracovány v Centru nanotechnologií VŠB - TU Ostrava pouţitím 

analytických metod RTG a OES ICP. 
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Závěr 

V minulosti byla většina odpadů ukládána na odvaly v bezprostřední blízkosti hutí, 

bez ohledu na jejich charakter a sloţení a bez moţnosti jejich budoucího vyuţití. V dnešní 

době je velká část těchto hutních odpadů recyklována nebo vyuţita v jiném výrobním 

odvětví (stavební hmoty, cement, hnojivo apod.), ale i přesto zůstává řada odpadů 

problémových a těţko vyuţitelných. 

K vyššímu stupni vyuţití odpadů v hutích vede nejen ekonomická motivace 

(vyuţití metalické části odpadů), ale zejména také legislativa, která velmi ztěţuje další 

rozšiřování úloţných ploch. 

Kromě toho z literárních pramenů vyplývá, ţe existují moţnosti zpětného vyuţití 

těchto druhů odpadů, vznikajících v hutních podnicích a dále pak i jejich moţnosti dalšího 

zpracování. 

Na základě výše zmíněného se tato bakalářská práce zabývá problematikou úpravy 

kovonosných odpadů pro potřeby hutního podniku, tj. Třinecké ţelezárny, a.s., za pomoci 

vhodně zvoleného nauhličovadla.  

Odpadním materiálem zvoleným pro danou úpravu byly vysokopecní kaly a kaly 

konvertorové, produkované podnikem TŢ, a.s., reprezentující skupinu jemnozrných 

hutních odpadů.  

Vhodným nauhličovadlem, splňujícím poţadovaná kritéria, jako jsou snadná 

dostupnost a ekonomická výhodnost v podmínkách metalurgických závodů, vyskytujících 

se na Severní Moravě a dále pak kritéria jako maximální obsah uhlíku, minimální obsah 

popela a vhodná granulometrie, byla zvolena energetická černá uhlí Dolů ČSA, 

reprezentovaná především praným prachem, dodávaná na trh společností OKD, a.s. 

Před vlastními míchacími a tavicími experimenty byly odebrány vzorky 

vysokopecního a konvertorového kalu, které nebyly tepelně ani přídavkem jiné komodity 

nijak upravovány, byly pouze mícháním homogenizovány k získání reprezentativních 

vzorků pro účely testů. 

Těţištěm experimentální práce bylo provedení přípravy zkušebních vzorků 

smícháním vybraných kalů a zvoleného redukovadla ve vhodných poměrech a jejich 

následné přetavování v peci při různých teplotách za účelem ověření moţnosti 

vyredukování kovového podílu z daného hutního odpadu. 
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Vhodnými hmotnostními poměry pro přípravu zkušebních vzorků směsí kalů a 

nauhličovadla byly zvoleny tyto hodnoty: pro zkoušky ozn. 1 (94 % : 6 %), pro zkoušky 

ozn. 2 (88 % : 12 %) a pro zkoušky ozn. 3 (80 % : 20 %). 

Podmínky pro vysokoteplotní procesy spojené s přetavováním vyplynuly 

z dřívějších experimentálních sledování, prováděných na VŠB - TU Ostrava se struskami, 

produkovanými v TŢ, a.s. S ohledem na charakter zpracovávaného materiálu byly 

v konečné fázi procesy tavení teplotně korigovány. Tavicí zkoušky byly prováděny 

definovaným ohřevem namíchaných kalů s nauhličovadlem na konečné teploty 1150 ˚C, 

1250 ˚C a 1350 ˚C s výdrţí na těchto teplotách. 

Z provedených experimentálních prací bylo zjištěno, ţe při procesech nauhličování 

spojených s procesy tavení dochází ke zvyšování kovového podílu ve zpracovávaných 

kalech a zároveň ke sniţování neţádoucích podílů některých škodlivých prvků a také, ţe 

dosahovanou úroveň výtěţnosti kovodého podílu, lze významně ovlivnit volbou vhodného 

nauhličovadla (redukovadla). 



 

48 

 

Seznam použité literatury 

 [1] HERČÍK, Miloslav. Ţivotní prostředí : Základy environmentalistiky. Vyd. 1. Ostra-

va : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. 150 s. ISBN 80-248-1073-5. 

[2] KURAŠ, Mečislav a kolektiv. Odpady, jejich vyuţití a zneškodňování. Praha : 

VŠCHT Praha, 1994. 241 s. ISBN 80-85087-32-4. 

[3] KRET, Ján. Recyklace odpadů hutnictví ţeleza. Vyd. 1. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2003. 91 s. ISBN 80-248-0511-1. 

[4] KRET, Ján. Škodliviny při výrobě surového ţeleza. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2003. 84 s. ISBN 80-248-0552-9. 

[5] Hutnictví [online]. Česká republika – oficiální web ČR : Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR, [cit. 2008-10-20]. Dostupný na WWW: 

< http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-

informace/hospodarstvi-rust-a-potencial/prumysl/hutnictvi?i=1.htm >. 

 [6] Třinecké ţelezárny, a.s. [online]. Třinecké ţelezárny, a.s. 2005,  aktualizováno 

4. 12. 2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný na WWW: < http://www.trz.cz/ >. 

 [7] KURAŠ, Mečislav aj. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Chrudim : EKOMONITOR, 

2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. 

[8] Zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 15.května 2001, o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

[9] FEČKO, Peter; BARTUSEK, Stanislav. Dopady technologií pro zpracování 

hutních odpadů na ţivotní prostředí. Ostrava – Poruba : VŠB – Technická univerzi-

ta, říjen 2005. 125 s. 

[10] Nebezpečné odpady [online]. Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

2008, [cit. 2010-01-25]. 

 Dostupný na WWW: < http://www.mzp.cz/cz/nebezpecne_odpady >. 

[11] RŮŢIČKOVÁ, Zdenka; SRB, Jaroslav; VIDLÁŘ, Jiří. Druhotné suroviny – nové 

zdroje průmyslu. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1989. 196 s. ISBN 80-03-00020-3. 

[12] BOTULA, Jiří. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. Vyd. 1. Ostrava : VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, 2004. 87 s. ISNB 80-248-0495-6. 

[13] SOLDÁN, Maroš; SOLDÁNOVÁ, Zuzana; MICHALÍKOVÁ, Anna. Ekologické 

nakladanie s materiálmi a odpadmi. Vyd. 1. Bratislava : STU Bratislava, 2005. 

103 s. ISBN 80-227-2223-5. 

http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/hospodarstvi-rust-a-potencial/prumysl/hutnictvi?i=1.htm
http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/hospodarstvi-rust-a-potencial/prumysl/hutnictvi?i=1.htm
http://www.trz.cz/
http://www.mzp.cz/cz/nebezpecne_odpady


 

49 

 

[14] HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. Vyd. 1. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2004. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. 

[15]  MATSUNAGA, Y. et al. Environmental Protection Facilities of the Sintering Plant 

at NKK. Environmental control and energy - saving practices within the iron and 

steel industry, Conference 1993 Apr. Sendai (Japan), pp.4G. 

[16]  YAMAMURA, M. et al. Environmental Management at NKK Keihin Works. Me-

tallurgy and ecology. Seminar -- 1993 May, Nancy, France. 

[17] KALOČ, Miroslav. Průmyslový uhlík. Vyd. 1. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 1993. 197 s. ISBN 80-7078-155-6. 

[18] Grafit [online]. Česká geologická sluţba – Geofond : MŢP ČR, [cit. 2009-10-11]. 

Dostupný na WWW: < http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenka

nerudy99/html/grafit.html >. 

[19] JIRÁSEK, Jakub; SIVEK, Martin. Loţiska nerostů. Ostrava : Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

2007. ISBN 978-80-248-1276-2. 

[20] BLAŢEK, Josef; RÁBL, Vratislav. Základy zpracování a vyuţití ropy. Vyd. 2. Pra-

ha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2006. 254 s. ISBN 80-7080-619-2. 

[21] Uhlí : tradiční zdroje energie [online]. OKD, a.s., 2007 [cit. 2009-10-09]. 

Dostupný na WWW: < http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/uhli-tradicni-zdroj-

energie/ >. 

[22] Černé uhlí [online]. Česká geologická sluţba – Geofond, MŢP ČR, [cit. 2009-10-

05]. Dostupný na WWW: < http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/roc

enkanerudy99/html/c_uhli.html >. 

[23] Hnědé uhlí [online]. Česká geologická sluţba – Geofond, MŢP ČR, [cit. 2009-10-

05]. Dostupný na WWW: < http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/roc

enkanerudy99/html/h_uhli.html >. 

[24] JIŘÍČEK, I.; RÁBL, V. Uhlí [online]. VŠCHT, 2005 [cit. 2009-10-03]. 8 s. 

Dostupný na WWW: < http://www.vscht.cz/ktt/zdrene/1.4_Uhl%ED.pdf >. 

[25] JIRÁSEK, Jakub; VAVRO, Martin. Nerostné suroviny a jejich vyuţití. Ostrava : 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1378-3. 

[26] KUSÝ, Jaroslav aj. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., v Mostě. Nový postup pro 

přepracování odpadního polyethylentereftalátu. Odpady [online]. 2007, [cit. 2010-

http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/grafit.html
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/grafit.html
http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/uhli-tradicni-zdroj-energie/
http://www.okd.cz/cz/tezime-uhli/uhli-tradicni-zdroj-energie/
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/c_uhli.html
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/c_uhli.html
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/c_uhli.html
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/h_uhli.html
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/h_uhli.html
http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/h_uhli.html
http://www.vscht.cz/ktt/zdrene/1.4_Uhl%ED.pdf


 

50 

 

02-26]. Dostupný na WWW: < http://odpady.ihned.cz/c4-10066060-20395500-

E00000_d-novy-postup-pro-prepracovani-odpadniho-polyethylentereftalatu >. 

ISSN 1213-7693. 

[27] ANDĚL, Lukáš aj. Waste rubber utilization for mixture fuel preparation and its 

possible risks. In WZOREK, Zbigniew aj. (ed.). Waste recycling. Kraków : IGS-

MiE PAN, 2005. 114 – 121 s. ISBN 83-89174-83-9. 

[28] WICHTERLE, Kamil; CIESLAR, Jan; SEIDLEROVÁ, Jana. Vyuţití odpadního 

PVC pro hydrometalurgii. In Sborník Jubilejní 50. konference chemického a pro-

cesního inţenýrství CHISA 2003. Srní na Šumavě, 20. – 23.10.2003 [CD - ROM]. 

Česká společnost chemického inţenýrství : Praha, 2003. 1 - 6 s. ISBN 80-86059-

36-7. 

http://odpady.ihned.cz/c4-10066060-20395500-E00000_d-novy-postup-pro-prepracovani-odpadniho-polyethylentereftalatu
http://odpady.ihned.cz/c4-10066060-20395500-E00000_d-novy-postup-pro-prepracovani-odpadniho-polyethylentereftalatu


 

51 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1:  Obsah uhlíku v jednotlivých energetických uhlích OKD. ................................ 35 

Tabulka 2:  Obsah popela v jednotlivých energetických uhlích OKD. ............................... 35 

Tabulka 3:  Granulometrie uhlí OKD pro energetiku. ......................................................... 35 

Tabulka 4:  Základní jakostní znaky uhlí ČSA, p.p. ............................................................ 35 

Tabulka 5:  Chemický rozbor popela uhlí ČSA, p.p. ........................................................... 36 

Tabulka 6:  Obsahy prvků ve vybraném uhlí ČSA, p.p. ...................................................... 36 

Tabulka 7:  Základní vstupní charakteristika kalů pouţitých pro procesy tavení. .............. 36 

Tabulka 8:  Tavicí a míchací zkoušky se vzorkem vysokopecního kalu. ............................ 39 

Tabulka 9:  Tavicí a míchací zkoušky se vzorkem konvertorového kalu. ........................... 39 

Tabulka 10:  Výsledky analýzy chem. sloţení vzorků po procesu tavení, zk. C1 – C3. ..... 41 

Tabulka 11:  Výsledky analýzy chem. sloţení vzorků po procesu tavení, zk. F1 – F3. ...... 42 



 

52 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1:  Schéma technologického toku TŢ, a.s. [6]. ............................................................ 17 

Obr. 2:  Technologické schéma koloběhu tuhých odpadů v hutním podniku [12]. ............. 24 

Obr. 3:  Technologické schéma čištění vysokopecního plynu. ............................................ 37 

Obr. 4:  Technologické schéma čištění plynu z ocelárny KKO. .......................................... 37 

Obr. 5:  Elektrická odporová pec LVT 1600. ...................................................................... 38 

Obr. 6:  Vzorky VPK a KKO s nauhličovadlem v keram. kelímcích po procesu tavení. .... 40 

 

file:///C:\Users\dell\Desktop\Bc.%20Barbora%20Stanovsk�,%202010.doc%23_Toc259374503
file:///C:\Users\dell\Desktop\Bc.%20Barbora%20Stanovsk�,%202010.doc%23_Toc259374504
file:///C:\Users\dell\Desktop\Bc.%20Barbora%20Stanovsk�,%202010.doc%23_Toc259374505
file:///C:\Users\dell\Desktop\Bc.%20Barbora%20Stanovsk�,%202010.doc%23_Toc259374506
file:///C:\Users\dell\Desktop\Bc.%20Barbora%20Stanovsk�,%202010.doc%23_Toc259374507


 

53 

 

Seznam grafů 

Graf 1:  Závislost Fekov [%] na teplotě [˚C] – 6 % C (VPK). .............................................. 43 

Graf 2:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 12 % C (VPK). .............................................. 43 

Graf 3:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 20 % C (VPK). .............................................. 43 

Graf 4:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 6 % C (KKO). ............................................... 44 

Graf 5:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 12 % C (KKO). ............................................. 44 

Graf 6:  Závislot Fekov [%] na teplotě [˚C] – 20 % C (KKO). ............................................. 44 

 

 

 



 

54 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

ČR   Česká republika 

TŢ, a.s.   Třinecké ţelezárny, a.s. 

VŠB – TU   Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

RTG   Rentgenová analýza 

OES ICP  Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

ŢP   ţivotní prostředí 

OKD, a.s.  Ostravsko – karvinské doly, a.s. 

ČMD, a.s.  Českomoravské doly, a.s. 

ČSA   Československá armáda 

ČSM   Československý svaz mládeţe  

ESP   energetická směs praná 

HP   hrubý prach 

Pk   proplastek neboli prorostlina 

p.p   praný prach 

C
d

t   obsah uhlíku v uhlí 

A
d
   obsah popela v uhlí 

W
r
t   obsah vody v uhlí 

V
daf

   prchavá hořlavina 

Cl
d
   obsah chloru v uhlí 

GrH   zkouška melitelnosti - Hardgove 

H
d

t   obsah vodíku v uhlí 

N
d

t   obsah dusíku v uhlí 

VPK   vysokopecní kal 

KKO   konvertorový kal  

 


