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ABSTRAKT 

 

 Diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku účelného a ekonomicky 

efektivního vyuţití metalurgických strusek, především strusek ocelárenských. V úvodní 

části jsou analyzovány důvody maximální moţné recyklace vedlejších surovin a odpadů, 

kde strusky představují nejvýznamnější část. Vlastní jádro práce se zabývá problematikou 

vyuţití strusek z elektrických ocelářských pecí společnosti VHM.  

V práci jsou nastíněny moţnosti nových forem uplatnění včetně konkrétních 

technologií firem PINMARK a GYPSTREND za účelem stanovení ekonomických 

ukazatelů bylo provedeno porovnání předpokládaných nákladů a trţeb pro tři varianty 

technologického vyuţití. Konečný finanční efekt sice představuje ztrátu, je však nutno 

vidět, ţe se jedná o nezbytný vedlejší produkt, bez něhoţ ocelárenská technologie jako 

celek není moţná.     

 

Klíčová slova: ocelárenské strusky, produkce oceli,  elektrické ocelářské pece 

 

ABSTRACT 

 

This diploma work   is focused on actual questions of practical and economically 

effective exploitation of metallurgical slags, especially slugs resulting from steel 

production. In the introductory part, reasons for a maximum possible recycling of extrinsic 

raw materials and waste are analyzed, with emphasis on slag as the most significant 

component. In the actual core of the study, problems associated with exploitation of slags 

produced in the VHM corporation’s electrical steel furnaces. 

In this study, possibilities of new methods of recovery, including the specific 

technologies of PINMARK and GYPSTREND firms are outlined. Purpose was to 

determine economic parameters by comparison of expected costs and revenues for three 

options of the technological exploitation. The final financial effect on one hand represents 

an economic loss but, it is important to consider fact that it involves an essential by-

product; without it steel technology as a whole would not be possible. 

 

Keywords: metallurgical slags, steel production, electrical steel furnaces 
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1.  ÚVOD 

 

 Výroba oceli se vyvíjela po staletí a získané empirické poznatky byly předávány 

z generace na generaci. Teprve konce 19. století se objevují první pokusy pouţít vědecké 

poznatky pro zdokonalení ocelářských pochodů. V první polovině minulého století byly 

formulovány fyzikálně chemické základy výroby oceli. Výroba oceli tím přestala být 

závislá na empirii a je vybudována na vědeckých základech. U dnešních metalurgů se 

neočekává znalost zděděných technologii, ale schopnost tvůrčím způsobem vyuţívat 

fyzikálně chemické zákonitosti výroby oceli a jejich aplikace do výroby. Na druhé straně 

nedostačuje obecná matematická formulace přírodních zákonů, pokud chybí jejich pouţití 

v praxi.  

 

Aţ do šedesátých let minulého století byly ve slévárnách oceli a hutních závodech 

pro výrobu oceli na odlitky i k odlévání ingotů pouţívány podobné technologie a podobná 

zařízení. V posledních desetiletích byly zavedeny do velkých hutních podniků technologie 

zvyšující výrazně výrobnost jednotlivých agregátů. Jeden kyslíkový konvertor nebo vysoce 

intenzifikovaná oblouková pec spolupracující se zařízením sekundární metalurgie 

produkuje dnes tolik oceli jako dříve celá ocelárna, a to v jakosti dříve nedosaţitelné. 

Vysoké investiční náklady na taková zařízení kryje vysoká produktivita hutní ocelárny. 

 

 Výroba ocelových odlitků v posledních desetiletích stagnuje. Tavící kapacita 

v jedné slévárně oceli činí dnes obvykle desítky tisíc tun ročně, v hutní ocelárně miliony 

tun. Denní odběr tekutého kovu v hutních ocelárnách je plynulý, ve slévárnách kolísá 

podle vyráběného sortimentu a tavící kapacita je dimenzována na předpokládaný největší 

odběr tekutého kovu daný sortimentem vyráběných odlitků. V hutních ocelárnách se dnes 

vyrábí ocel v kyslíkových konvertorech a intenzifikovaných elektrických obloukových 

pecích s následujícím zpracováním oceli na zařízení sekundární metalurgie. Konvertory a 

obloukové pece slouţí pouze jako tavící zařízení, ve kterém se ocel oduhličí, odfosfoří a 

ohřeje na předepsanou teplotu. Ostatní operace, které jsou důleţité pro řízení jakosti oceli, 

se provádějí v zařízeních sekundární metalurgie. 
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Nezredukované oxidy z rud, které dosáhnou pásma tavení, přecházejí do strusky. 

Prvá tekutá fáze se objevuje při teplotách nad 1100 – 1200°C. Částečně redukované oxidy 

ţeleza v kombinaci s hlušinou tvoří lehce tavitelná eutektika s hlinitano – křemičitany, 

vápnem a někdy také i s hořčíkem či MnO. 

 

Vznikem primární strusky začíná spékání či slinování částeček vsázky, 

nacházejících se ještě v pevném stavu. Měknutí ţelezorudné vsázky a tavení prvotní 

strusky se děje během dalšího poklesu vsázky a s ním spojeného postupného zvyšování 

teploty. 

  

 Objem strusky, její chemické sloţení a fyzikální vlastnosti jsou velmi důleţité pro 

kvalitu surového ţeleza, výrobnost a celkový chod pece. U moderních vysokých pecí 

dosahuje objem strusky při výrobě ocelárenského surového ţeleza 150 – 300 kg/t surového 

ţeleza v závislosti na sloţení vsázky. Toto nemalé mnoţství strusky podtrhuje důleţitost 

jejího dalšího zneškodnění, vyuţití a případné úplné recyklace. Zpracování elektropecních 

strusek má oproti struskám konvertorovým, tandemovým a vysokopecním svá specifika 

spočívající v kampaňovitosti skladby sortimentu zahrnujícího uhlíkové oceli i oceli vysoce 

legované (Cr, Mn,…). Na tématiku efektivity dalšího vyuţití elektropecních strusek, je 

proto zaměřena i předkládaná diplomová práce.  
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2.  SPOLEČNOST VÍTKOVICE MACHINERY GROUP 

 

2.1.  PROFIL SPOLEČNOSTI 

 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou 

skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti 

dodávek velkých investičních celků. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní 

výrobní základnou a know-how zaloţeným na výzkumu a vývoji. V prosinci roku 2008 

oslavila značka VÍTKOVICE své 180 narozeniny. Tradiční výroba sériových produktů a 

engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology – CNG a 

bioplyn a Informačními technologiemi. Vítkovice jsou v současnosti evropským lídrem ve 

výrobě ocelových láhví se supermoderní výrobní linkou a mají také téměř pětinový podíl 

na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním 

z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických 

paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem CNG.  

 

V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. 

Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve Vítkovicích slouţí v Temelíně, 

v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách v zahraničí. 

  

 Z důleţitých zakázek posledních let je moţno uvést střešní konstrukci praţské O2 

arény, stavbu hangáru u Mošnova či rekonstrukci historické ocelové konstrukce 

ţelezničního nádraţí ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, ţe IT 

technologie povaţují Vítkovice v současnosti za zcela zásadní, stávají se také prostředkem 

ke komplexním dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, 

konstrukce, projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je 

jednoznačně postaveno na informačních a komunikačních technologiích.  

 

 

2.2.  CÍLE SPOLEČNOSTI 

 

 Globální lídr špičkových strojírenských technologií  

 Řízení specializovaných engineeringových oborů 
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 Rozvoj svých aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých 

akcionářů a s ohledem na ochranu ţivotního prostředí    

 

 

2.3.  VIZE ROZVOJE 

 

 Vize rozvoje VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je zaloţena na čtyřech 

základních principech: 

 

1. Vyuţití výrobní základny skupiny a rozvíjení engineeringu. 

2. Na rozvoji inovací, spolupráci s vysokými školami a akademickou sférou. 

Výsledkem tohoto procesu jsou nové produkty a obory, které v rámci skupiny 

rozvíjíme. 

3. Na vyuţití nejmodernějších a ekologicky přijatelných technologií – informačních 

technologií, green technologií a nejnověji i nanotechnologií.  

4. Pro VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je spolupráce s regionem a program 

Corporate Social Responsbility jedním ze čtyř základů fungování skupiny. 

 

 

2.4.  HISTORIE SPOLEČNOSTI 

 

 Vítkovické ţelezárny zaloţil svým pokynem v roce 1828 olomoucký arcibiskup, 

arcivévoda Rudolf Jan. Vítkovice měly strategickou polohu – jednak se všechny potřebné 

suroviny pro výrobu ţeleza nacházely poblíţ, ale také stály na trase plánované ţeleznice 

z Vídně do polských solných dolů. Právě pro tuto trasu měly Vítkovice dodávat kolejnice 

ve významném mnoţství. Výstavby celého komplexu se ujal profesor vídeňské 

polytechniky F.X. Riepl. Provoz Rudolfovy huti byl zahájen na podzim roku 1830 

zapálením první pudlovací pece v Rakousku. První vysoká koksová pec v monarchii tu 

byla zafoukána v roce 1836. S příchodem nového, většinového vlastníka, vídeňského 

bankéře Salomona Mayera Rothschilda začalo vznikat unikátní a jedno z největších 

monopolních sdruţení v Evropě. Strojírna vyráběla parní stroje, mosty, ţelezniční vagóny, 

důlní nástroje, ţelezniční kola i výhybky. 
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Jen o třicet let později bylo vytvořeno významné Vítkovické horní a hutní těţířstvo, 

které spoluvlastnili bratři Gutmannové. Do jeho čela byl postaven nadčasový a velmi 

náročný manaţer Paul Kupelwieser. S jeho příchodem se datuje rozsáhlý sociální program, 

modernizace a realizace skutečné vize. Byl vybudován závod na litou ocel, zahájena 

výroba pancéřových desek a lodních hřídelí. Do roku 1906 se datuje sériová produkce další 

významné komodity – ocelových lahví. Po válce se Vítkovice rozhodujícím způsobem své 

strojírenské produkce podílejí na výstavbě jiných ţelezáren. 

  

         Byla zde vybudována výrobní základna jaderné energetiky. Dodávkou století se stala 

válcovna tlustých plechů pro závod Azovstal ve Ţdanově. K zajímavým dodávkám jistě 

patřila také přestavba budovy Federálního shromáţdění nebo posluchárna Vysoké školy 

báňské v Ostravě. Vítkovice a jejich produkce se stala pro celkový rozvoj národního 

hospodářství zcela mimořádná. Vznikaly zde výrobky pro energetiku, zařízení na výrobu 

oceli, sekundární metalurgie, aglomerace, koksovny nebo velkostroje pro povrchovou 

těţbu. 

  

 Akciová společnost VÍTKOVICE byla zřízena v únoru roku 1992. V té době se 

podílí na stavbě ţiţkovského televizního vysílače, výstavbě Centrálního tankoviště ropy 

v Nelahozevsi, realizaci pylonového mostu v Ústí nad Labem. V srpnu roku 2003 byla 

strojírenská část společnosti VÍTKOVICE privatizována českým kapitálem. Po privatizaci 

nastoupila akciová společnost VÍTKOVICE cestu k získání čelného postavení ve výrobě 

vybraných strojírenských výrobků, k dosaţení vyššího stupně finálních dodávek a ke 

zvýšení efektivnosti dodávek a sluţeb [1].  
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2.5.  NS 320 OCELÁRNA 

 

VÝROBNÍ KAPACITA 200 kt/rok 

 Kovárenské ingoty do hmotnosti 190 tun 

 Bramové ingoty do hmotnosti 38 tun 

 Kruhové ingoty do hmotnosti 23 tun 

 Tekutá ocel pro vlastní slévárnu 

 

 

VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ:  

- Elektrické obloukové pece 

 EOP č.5…..hmotnost tavby 30 – 76 tun 

 EOP č.4…..hmotnost tavby 30 – 52 tun 

 EOP č.3…..hmotnost tavby 16 – 25 tun 

 Modernizace pece EOP č.5 v roce 2006 včetně řídícího systému ocelárny 

 K dispozici odlévací jeřáby 200 tun a 150 tun 

 

- Sekundární metalurgie 

 Pánvová pec (LF)…..hmotnost oceli v pánvi 30 – 80 tun 

 Zařízení VD – VIT…..hmotnost oceli v pánvi 30 – 80 tun 

 Zařízení OVK…..hmotnost oceli v pánvi max. 50 tun 

 Ocelárna je koncipována pro výrobu oceli v technologické lince 

 EOP LF VD – VIT odlévárna (odlévání spodem) [2] 
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3.  METALURGICKÉ STRUSKY 

  

3.1.  ROZTAVENÉ STRUSKY 

 

 Ve fyzikální chemii strusek vycházíme ze dvou základních představ o struktuře 

roztavených strusek, a to z teorie molekulární a teorie iontové.  

 

3.1.1. Molekulární teorie struktury roztavených strusek 

 

 Molekulární teorie struktury roztavených strusek vychází z těchto hlavních 

předpokladů: 

 

a) Roztavené strusky jsou molekulárními roztoky oxidů jak volných, tak vázaných ve 

sloţitějších chemických sloučeninách. 

 

b) Mezi volnými oxidy a oxidy vázanými ve sloţitějších chemických sloučeninách se 

ustavuje chemická rovnováha (1), (2), na niţ má vliv především teplota: 

 

)()(2).2( 22 SiOMeOSiOMeO     (1) 

 

).2(

)(

2

)(

2

2

SiOMeO

SiOMeO

c
c

cc
K  )(Tf     (2) 

 

c) V roztavených struskách vznikají sloţitější sloučeniny především mezi oxidy 

s nejzásaditější a nejkyselejší povahou. Nejobecnější rozdělení nejdůleţitějších 

oxidů na zásadité, kyselé a amfoterní je v tab. 1. 

 

Tabulka 1. Rozdělení oxidů podle povahy 

Kyselé SiO2 P2O5 TiO2 V2O5 Sb2O3 Sb2O5 As2O3 As2O5 - 

Zásadité CaO MgO FeO MnO Na2O K2O ZnO NiO PbO 

Amfoterní Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 V2O3 - - - - - 
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d) Oxidy zásaditější povahy uvolňují ze sloţitějších sloučenin s kyselými oxidy méně 

zásadité oxidy a podobně oxidy kyselejší povahy uvolňují ze sloučenin se 

zásaditými oxidy méně kyselé oxidy. Například při reakci (3) 

 

)(2).2()(2).2( 22 FeOSiOCaOCaOSiOFeO    (3) 

 

probíhající ve strusce uvolňuje zásaditější oxid vápenatý z křemičitanu 

dvojţeleznatého méně zásaditý oxid ţeleznatý. 

 

e) Na reakcích v roztavené strusce nebo mezi roztavenými struskami a roztaveným 

kovem se mohou podílet jen aktivní oxidy, tj. oxidy, které nejsou vázány ve 

sloţitějších chemických sloučeninách.  Strusky velmi často charakterizujeme podle 

tzv. zásaditosti.  

 

V metalurgické praxi se zásaditost strusek vyjadřuje jednoduchým poměrem (4): 

 

)(%

)(%

2SiO

CaO
V          (4) 

 

 

nebo u strusek s vyšším obsahem P2O5 poměrem (5), (6): 

 

)(%)(%

)(%
´

522 OPSiO

CaO
V


       (5)   

nebo   

)(%

)(%18,1)(%
´

2

52

SiO

OPCaO
V


 ,      (6)        

 

kde procentuální obsahy jednotlivých oxidů jsou v obou rovnicích udány v hmotnostních 

procentech. Strusky s V < 1,5 nazýváme zpravidla kyselými, strusky s V = 1,5 aţ 2,5 

středně zásaditými a konečně strusky s V > 2,5 silně zásaditými.  
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3.1.2. Iontová teorie struktury roztavených strusek 

 

 Iontová teorie struktury roztavených strusek vychází z předpokladu úplně 

elektrolytické disociace sloučenin přítomných v roztavených struskách a povaţuje 

roztavené strusky za iontové roztoky [3].  

 

Základní typy iontů a jejich vlastnosti v roztavených metalurgických struskách. 

Vlastnosti kaţdého kationtu a aniontu v roztavených struskách určuje jeho iontový 

potenciál I, tj. poměr jeho náboje Q k jeho poměru R vyjádřenému v 10
-10

 m (7): 

 

R

Q
I         (7)      

 

Nejdůleţitějšími kationy, jeţ jsou zpravidla ve struskách, můţeme rozdělit do dvou skupin: 

 

1. Kationty  2222 ,,, FeMnMgCa  apod. vyznačují se relativně většími rozměry a 

relativně nízkými náboji. 

2. Kationty  354 ,, AlPSi  apod. vyznačují se relativně malými rozměry a relativně 

vysokými náboji, jeţ tvoří s anionty kyslíku stabilní komplexní anionty.  

 

Obdobně můţeme rozdělit i nejdůleţitější anionty do tří skupin: 

 

1. Jednoduché anionty 2O  a 2S  apod. 

2. Stabilní komplexní anionty  3

3

2

4

3

4

4

4 ,,, AlOSOPOSiO  apod. 

3. Málo stabilní anionty  OHCrOFeO ,, 22  apod. 

 

Vazba mezi kationty a anionty obou prvních skupin má převáţně iontový charakter na 

rozdíl od vazby mezi kationty druhé skupiny s anionty kyslíku, která je koordinačně 

kovalentní. Koordinačně kovalentní vazba podmiňuje vysokou stabilitu aniontových 

komplexů druhé skupiny aniontů, např. .,,, 2

4

3

4

2

3

4

4

 SOPOSiOSiO  
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4.  VLASTNOSTI ROZTAVENÝCH STRUSEK 

 

4.1.  VISKOZITA ROZTAVENÝCH STRUSEK 

 

 Viskozita roztavených strusek v podstatě závisí na teplotě a na velikosti aniontů 

v roztavených struskách. S rostoucím rozměrem aniontů roste i viskozita roztavených 

strusek. Kationty mají vliv na viskozitu roztavených strusek pouze nepřímo, neboť 

v závislosti na svém elektrickém poli mohou měnit povahu aniontových komplexů. Vlivem 

kationů se silným elektrickým pólem můţe nastávat rozpad větších aniontových komplexů 

na rozměrově menší anionty, a tím i pokles viskozity roztavené strusky. 

 

Zvyšováním teploty se zeslabuje vazba mezi atomy v aniontových komplexech. 

S rostoucí teplotou proto roste stupeň rozkladu větších aniontových komplexů na anionty 

s menšími rozměry, čímţ klesá i viskozita roztavené strusky. 

 

 Sniţováním teploty roste viskozita strusek obzvlášť rychle v oblasti teplot tuhnutí, 

neboť za těchto podmínek vznikají jiţ v roztavených struskách dispergované (rozptýlené) 

částice jejich krystalické fáze, které výrazně zvyšují viskozitu. 

 

Teplotní závislost viskozity křemičitanových tavenin můţeme za velmi vysokých 

teplot vyjádřit rovnicí (8): 

 

RT

E

Be



       (8)  

 

 

Viskozita roztavených strusek roste s obsahem oxidů, které mohou tvořit sloţité a 

rozměrově velké komplexní anionty. K těmto oxidům patří např. SiO2, Al2O3 apod. 
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4.2.  POVRCHOVÉ NAPĚTÍ ROZTAVENÝCH STRUSEK 

 

 Povrchové napětí roztavených křemičitanů a strusek je výsledkem vzájemného 

působení mezi kationty a anionty. Proto také závisí výrazně na iontovém potenciálu 

jednotlivých iontů přítomných ve strusce.  

 

 S rostoucí teplotou povrchové napětí roztavených strusek klesá. Vysoké hodnoty 

povrchového napětí roztavených křemičitanů a strusek, převyšující nejméně 

desateronásobně hodnoty povrchového napětí u molekulárních kapalin nebo tavenin jsou 

důkazem iontové povahy roztavených křemičitanů.  

 

Povrchové napětí roztavených martinských strusek při teplotě 1450°C odpovídá 

např. 450 aţ 490 mN.m
-1

 oxid křemičitý, stejně tak jako oxid fosforečný, titaničitý, 

vanadičný působí v roztavených struskách jako povrchově aktivní látky, tj. sniţují 

povrchové napětí roztavených strusek. Jako povrchově aktivní látky působí také 

v roztavených struskách Na2O a CaF2 [4].  

 

 

4.3.  RAFINAČNÍ SCHOPNOST STRUSEK  

 

Rafinační schopností strusky se myslí její schopnost absorbovat neţádoucí prvky 

obsaţené v oceli. Podle Nernstova vztahu je rozdělení prvků mezi kovem a struskou – za 

rovnováţných podmínek a při konstantní teplotě a tlaku – konstantní a vyjadřuje se tzv. 

rozdělovacím koeficientem (9). 

 

     AA

AA

A

A

A
N

N

a

a
K





.

. )()()(
     (9)   

 

Tohoto zákona bylo vyuţito např. při stanovení rozdělovacího koeficientu pro 

rozdělení kyslíku mezi roztaveným ţelezem a struskou obsahující FeO. Rozdělovací 

koeficient byl stanoven na základě maximální rozpustnosti kyslíku v ţeleze pod struskou 

nasycenou oxidem ţeleznatým. Potíţe představuje přesné stanovení aktivity oxidu 
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ţeleznatého a dalších oxidů obsaţených ve strusce. Podobně lze vyjádřit rozdělení kyslíku 

mezi roztaveným ţelezem a struskou obsahující MnO [5]. 

 

 Strusky představují sloţitý polykomponentní roztok oxidů. Největší vliv na 

vlastnosti strusek mají obvykle oxid vápenatý a oxid křemičitý. Jejich společný vliv je 

moţné postihnout zásaditostí strusky. Experimentálně byl sledován vliv zásaditosti strusky 

na aktivní koeficient FeO a Mno. Aktivitu FeO je moţné vyjádřit rovnicí (10): 

 

FeOFeOFeO Na .     (10)  

 

Standardním stavem je roztavená struska sestávající z čistého FeO. V kyselých a 

silně zásaditých struskách se aktivita FeO i MnO sniţuje. Vedle FeO můţe být zdrojem 

kyslíku pro ocel také MnO ve strusce. Rozdělení manganu mezi strusku a roztavené ţelezo 

lze popsat za přítomnosti FeO ve strusce reakcí (11): 

 

][)(][)( FeOMnOMnOFeO    (11) 

 

Rozdělení kyslíku mezi roztavené ţelezo a strusku, pod struskami obsahujícími MnO, lze 

popsat rovnicí (12): 

 

)(][][ MnOOMnO     (12) 
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5.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STRUSEK 

 

 Struska obecně je odpad z výroby ţeleza, oceli, neţelezných kovů, z chemického i 

jiného průmyslu. Především strusky z výroby ţeleza a oceli našly v dnešní době mnohá 

uplatnění. Strusky z fyzikálně-chemického hlediska představují sloţitou, vícesloţkovou 

soustavu. Chemické sloţení a teplota podstatně ovlivňuje jejich strukturu, na které závisí 

řada dalších fyzikálních vlastností (např. měrná hmotnost, viskozita). Znalost struktury 

strusek proto představuje stále aktuální problém.  

 

 Z hlediska chemického sloţení vysokopecní struska především obsahuje oxidy 

(CaO, SiO2, MgO, Al2O3) a některé sulfidy vznikající při odsiřování (CaS, MnS, FeS). Asi 

90 % chemického sloţení tvoří však oxidy CaO, SiO2, MgO, Al2,O3. Oxid hořečnatý 

pochází ze surovin pouţitých při výrobě ţeleza nebo z magnezitové vyzdívky pecního 

agregátu. K základním struskovým minerálům ve vysokopecní strusce patří gehlenit 

(C2AS), dikalciumsilikát (C2S) a rankinit (C3S2). Obsahuje-li struska hořčík, vzniká 

akermanit (C2MS2), který dává s gehlenitem směsné minerály melitilové řady. Melilit patří 

k hlavním fázím vysokopecních strusek. U strusek z výroby ocelí jsou hlavními 

mineralogickými fázemi dikalciumsilikát, dikalciumferit (C2F) a dále oxidy MnO, MgO, 

FeO a CaO.  

 

 

5.1.  OBECNÉ POUŽITÍ STRUSKY 

 

Nejrozšířenější vyuţití strusek je v oblasti: 

 výroby cementu 

 výstavby podkladních vrstev pro komunikace 

 posypový materiál pro zimní údrţbu 

 výstavby inţenýrských sítí, výstavbu obsypů, zásypů a násypů 

 výroby tepelné izolace 
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Metalurgické strusky vznikají při tavení a rafinaci kovů. Z metalurgického pohledu 

dělíme strusky na vysokopecní, ocelárenské a slévárenské. Chemické sloţení vysokopecní 

strusky je uvedeno v tab. 2. Chemické sloţení strusky ocelárenské a slévárenské je závislé 

na jakosti vyráběné oceli či litiny, ve stavebnictví se uţívají v menší míře z důvodu vyššího 

obsahu těţkých kovů. 

  

Největší podíl strusky, produkovaný v hutním podniku představuje struska 

vysokopecní. Její význam ve vysoké peci je mimořádný. Umístění, tvar, rozsah i teploty 

pásma měknutí a tavení (kohezivní zóna) jsou ve vysoké peci velmi důleţité pro postup 

plynů pecí, výrobnost pece a pro hladký průběh pochodu. 

 

 Způsob měknutí a tavení je také velmi důleţitý a to proto, ţe kdyţ je přechod 

z pevného do kapalného stavu velmi rychlý, při vysokých teplotách a v úzkém rozmezí 

těchto teplot, kohezivní zóna je pak dobře prostupná, řízení pece je ustálené a výrobnost 

pece vysoká. 

 

 Mnoţství primárně vznikající strusky je malé. Její sloţení (SiO2, Al2O3, CaO, MgO, 

FeO, MnO) je úměrné vzniku lehce tavitelných eutektik. Obsah FeO a MnO je vysoký (5 – 

10 % resp. 20 – 30 %), zapříčiněný nízkým bodem tavení jejich sloučenin – např. 1205°C 

u fayalitu 2 FeO . SiO2. Objem strusky se postupně zvětšuje, obsah SiO2, Al2O3, CaO 

stoupá, primární struska přitom sestupuje dolů a je postupně transformována na strusku 

sedlovou. Naopak obsah FeO a MnO se v důsledku jejich redukce přímou cestou sniţuje. 

V nístěji přechází do strusky popel koksu a injektovaného uhlí, obsah síry se zvyšuje a 

poměr jednotlivých sloţek strusky se ustaluje na konečném sloţení.  

 

  Základem sloţení konečné vysokopecní strusky jsou 4 oxidy: SiO2, Al2O3, CaO, 

MgO a tyto tvoří dohromady přes 95 hmotnostních % strusky. Toto sloţení doplňuje FeO, 

MnO, MnS, CaS, alkálie apod [6].  
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Důleţitým charakteristickým parametrem strusky je její bazicita obvykle 

definována jako (13): 

 

2

1
SiO

CaO
B  ,     (13) 

 

ale někdy také jako (14): 

 

2

2

)(

SiO

MgOCaO
B


     (14) 

 

nebo jako (15): 

 

)(

)(

322

3
OAlSiO

MgOCaO
B




     (15) 

 

 

 Zásadité sloţky CaO a MgO jsou ve vysokopecní strusce, zatímco SiO2 a Al2O3 

jsou sloţky kyselé. Zásaditá struska je „krátká“, brání rovnoměrnému rozloţení plynu a 

nevytéká z pece dostatečně volně a rychle. Na druhé straně má zásaditá struska vysokou 

odsiřovací kapacitu. Kyselá struska má široký rozsah tavitelnosti. Má nad bodem tavení 

relativně vysokou viskozitu, je tedy „dlouhá“ a z pece vytéká volně a rychle. Její 

odsiřovací kapacita je však malá.  

 

Sloţení strusky je často přepočítáváno na předpoklad, ţe součet CaO + MgO + 

SiO2 + Al2O3 činí 100 %. Optimální obsah základních sloţek , který zabezpečí dobrou 

tavitelnost a vysoký odsiřovací potenciál strusky je následující. 

 

%1310

%105

%4340

%3833

32

2









OAl

MgO

CaO

SiO
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Tabulka 2. Chemické sloţení vysokopecní strusky o niţší a vyšší bazicitě neţ 1,0 (% hm.) 

Klasifikace podle 

poměru: 

CaO/SiO2 a obsahu MgO 

Vysokopecní 

struska 

= 1,0 

střední 

Vysokopecní 

struska 

< 1,0 

vysoký 

Fe celkové 0,2 – 0,6 0,4 

Mn celkový 0,2 – 0,7 0,3 

TiO2 0,5 – 2,7 0,7 

Al2O3 9,1 – 12,0 9,2 

S celková (hlavně CaS) 1,1 – 2,0 1,6 

SiO2 33,2 – 37,0 38,4 

CaO 38,1 – 41,7 35,6 

MgO 7,0 – 11,4 12,2 

Na2O 0,3 – 0,6 0,5 

K2O 0,6 – 0,8 0,8 

CaO/SiO2 1,1 – 1,2 0,9 

(CaO + MgO / SiO2) 1,3 – 1,5 1,2 

 

Základní vlastnosti vysokopecní strusky jsou: 

 měrná hmotnost: 2800 – 3000 kg.m
-3

 

 objemová hmotnost: 1900 – 2800 kg.m
-3

 

 sypná hmotnost: 1100 – 1300 kg.m
-3

 

 nasákavost do: 10 %  

 

5.2.  ZPRACOVÁNÍ VYSOKOPECNÍ STRUSKY  

 

V současné době se vysokopecní struska upravuje třemi procesy: 

 granulace strusky 

 zakládání strusky do jam 

 peletizace strusky 

 

Tyto procesy chlazení strusky mohou být doprovázeny vznikem zapáchajícího sirovodíku. 
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5.2.1. Granulace strusky 

 

 V současné době jde o nejběţnější proces zpracování strusky. Metoda zahrnuje 

odlévání roztavené strusky pomocí vysokotlakých vodních trysek na začátku granulace, 

umístěné těsně vedle vysoké pece. Poté se kaše strusky s vodou přepravuje do 

odvodňovacího systému s horizontální filtrační nádrţí a vertikální filtrační nálevkou. 

Spotřeba vody je větší neţ je třeba při peletizaci strusky.  

 

5.2.2.  Zakládání strusek do jam 

 

 Struska se odlévá v tenkých vrstvách do struskových jam, které sousedí s pecemi. 

Jámy se střídavě plní a odtěţují a kusová struska se rozlamuje a drtí pro vyuţití jako hrubé 

kamenivo. Struska se v praxi chladí odstřikováním regulovaným mnoţstvím vody, ačkoliv 

to zvyšuje moţnost nepříjemného zápachu. Chlazení vodou zlepšuje mikrostrukturu při 

dosaţení lepších mechanických vlastností. Struska vyrobená procesem struskové jámy je 

kusová a je proto vhodná jako surovina pro stavbu silnic. Doba chlazení má velký vliv na 

kvalitu vzniklé kusové strusky.  

 

5.2.3.  Peletizace strusky 

 

 Paletizační proces není aţ tak rozšířený. Roztavené struska se rozprostře na desku, 

která slouţí jako reflektor, poté se rozřeţe regulovanými vodními tryskami, jeţ iniciují 

bobtání a chlazení strusky. Následně je struska odstředivě vyhazována do vzduchu na 

rotačním bubnu, aby se dokončilo unikání plynu a chlazení. Při správném postupu se 

procesní voda úplně spotřebuje odpařením a působí jen jako vlhkost produktu [7].   
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6.  OCELÁRENSKÁ STRUSKA 

 

 Světová produkce výroby oceli je odhadována na cca 760 Mt a přitom je 

doprovázena vznikem asi 400 Mt vedlejších produktů. Při výrobě jedné tuny oceli 

současně získáme asi 570 kg vedlejších produktů. Některé z nich, jako například kovové 

vedlejší produkty a mnoţství drobných odpadů (např. odpad z elektrod) lze opětovně zcela 

vyuţít. Největší část vedlejších produktů výroby oceli tvoří ocelárenská struska. Tato 

struska je nezbytnou technologickou sloţkou výroby oceli a má z řady pohledů 

nezastupitelnou úlohu.  

 

 Ocelárenské strusky, odpadající jako vedlejší produkt při výrobě oceli 

v elektrických, martinských, tandemových pecích a kyslíkových konvertorech, mají značný 

obsah ţeleza a bazických sloţek (20 – 30 % Fe, 25 – 50 % Cao + MgO). Jejich 

mineralogické sloţení je charakterizováno jak přítomností sloţek oxidických, tak i 

přítomností silikátové fáze a dalších minerálů. Chemické i mineralogické sloţení 

ocelárenských strusek je velmi proměnlivé a závisí také na technologii ocelářského 

procesu, výsledné kvalitě vyráběných ocelí apod.  

 

 Obsah metalického ţeleza ve struskách je určen intenzitou tavby. Ve velkých 

intenzivně provozovaných pecích dosahuje obsah metalického ţeleza 7 aţ 8 %, někdy ale i 

přes 10 %. Ve starších typech pecí je obsah metalického ţeleza podstatně niţší.  

 

 Výskyt ocelárenské strusky se v závislosti na pouţité technologii a řadě dalších 

parametrů, jako je sloţení výchozí vsázky, mnoţství přidaných struskotvorných přísad 

apod. pohybuje v poměru širokých mezí, uvádí se rozpětí od cca 60 do cca 250 kg/t surové 

oceli. Pomineme-li zanedbatelný podíl kyselých pochodů výroby oceli, představují 

ocelárenské strusky materiály bazické s rozdílným podílem dalších oxidů, zejména oxidů 

ţeleza. Ocelárenská struska však není pouze směsí oxidů, ale je sloţitou soustavou, v níţ 

lze identifikovat více neţ 100 sloţek, které nelze mechanicky oddělit. Oddělit lze jen 

kovové částice, které reálná struska obsahuje.  

Vyuţití ocelárenské strusky je znázorněno na obr. 1, 2. 
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Obrázek 1. Vyuţití ocelárenské strusky 
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Obrázek 2. Vyuţití ocelárenské strusky 

 

 

Vyuţití ocelárenské strusky pro alternativní způsoby výroby ţeleza je uvedeno na obr. 3. 

 

 

 

Obrázek 3.Vyuţití ocelárenské strusky pro alternativní způsoby výroby ţeleza  
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Všechny ocelárenské strusky z hutních oceláren v regionu a celé České republice 

mají zásaditý charakter. Kyselé ocelárenské strusky se u nás prakticky nevyskytují [8]. 

Chemická analýza ocelárenské strusky je v následující tab. 3. 

 

 Tabulka 3. Chemická analýza ocelárenské strusky 

Složka (hm. %) Složka (hm. %) 

CaO 37,52 K2O 0,18 

MgO 7,10 Na2O 0,20 

SiO2 31,93 BaO 0,01 

Al2O3 7,24 V2O5 0,07 

Fe2O3 1,17 Fe 1,52 

FeO 6,99 S 0,50 

Cr2O3 0,19 C 0,12 

MnO 1,49 F 0,01 

P2O5 0,10 Cl 0,33 

TiO2 0,20 - - 

 

 

Moduly zásaditosti a aktivity jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Tabulka 4. Charakteristika ocelárenské strusky na základě chemického sloţení 

Modul Struska 

Modul zásaditosti MZ = 
)()(

)()(

AnSn

MnCn




 

1,389 – zásaditá 

Modul aktivity MA = 
)(

)(

Sn

An
 

0,314 – aktivní 
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6.1.   OCELÁRENSKÁ STRUSKA Z POHLEDU PRÁVNÍ LEGISLATIVY ČR 

 

Zákon 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dle 

uvedeného zákona můţeme ocelárenskou strusku zařadit do skupiny Q8 viz. tab. 5. 

 

Tabulka 5. Skupina odpadů 

Kód Skupina odpadů 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q2 Výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti 

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou výroby 

Q4 
Pouţité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně 

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

kontaminovány 

Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běţnou činností (např. zůstatky 

z čištění, obalové materiály, nádoby atd. 

Q6 Nepouţitelné součásti (např. pouţité baterie, katalyzátory apod.) 

Q7 Látky, které ztratily poţadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, 

rozpouštědla, kalící soli apod..) 

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např.. strusky, destilační zbytky apod.) 

Q9 Zůstatky z procesů sniţující znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, 

vyřazené filtry apod.) 

Q10 Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky 

z obrábění a frézování, okuje apod.) 

Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.) 

Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) 

Q13 Jakékoli materiály, látky či výrobky, jejichţ uţívání bylo zakázáno zákonem 

Q14 Výrobky, které vlastník nepouţívá nebo nebude více pouţívat (např. 

v zemědělství, v domácnosti, úřadech, podejnách, dílnách apod.) 

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy 

Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 

  

Dle zákona 185/2001 Sb. je odpad definován jako kaţdá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé skupiny uvedené 

v tab. 5.    
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  Ze zákona dále vyplývá, ţe kaţdý má při své činnosti nebo v rozsahu své 

působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně vyuţití odpadů 

před jejich odstraněním. 

 

Při posuzování vhodnosti způsobu odstranění odpadů má vţdy přednost způsob, 

který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k ţivotnímu prostředí. Uloţením na 

skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichţ jiný způsob odstranění není 

dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro ţivotní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a 

pokud uloţení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním 

předpisům. 

 

  

6.2.  POŽADAVKY NA PARAMETRY OCELÁRENSKÝCH STRUSEK  

 

 Mezi hlavní parametry ocelárenských strusek patří jejich viskozita, chemické 

sloţení, mezifázové napětí mezi struskou a kovem, teploty solidu a likvidu, tepelná a 

elektrická vodivost, rafinační schopnost, doba rozpouštění struskotvorné přísady 

v roztavené strusce, doba tavení na kovové lázni, intenzita interakce s vyzdívkou a jejich 

hustota. 

 

 Nízká hodnota viskozity podporuje chemické reakce mezi struskou a kovem, ale 

vede také k většímu opotřebení vyzdívky. Se zvyšující se teplotou viskozita klesá. 

Viskozita se vedle chemického sloţení udává jako nejdůleţitější vlastnost strusky, ale její 

měření je náročné na přístrojové vybavení.  

 

 Z hlediska chemického sloţení obsahují strusky obvykle oxid vápenatý, hlinitý, 

křemičitý, ţeleznatý, hořečnatý, fosforečný a manganatý, v menších podílech pak oxid 

draselný a sodný a také síru. Rozdílné sloţení mají oxidační pecní strusky a redukční 

pánvové strusky. Úpravou chemického sloţení se mění i parametry ocelářských strusek. U 

většího mezifázového napětí mezi struskou a kovem se zvýší styčná plocha, a tím se zlepší 

reakční schopnost strusky.  
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 Teplota solidu udává teplotu začátku tavení strusky, teplota likvidu pak teplotu 

jejího úplného roztavení. Pokud není struska dostatečně tekutá, nemohou mezi ní a kovem 

probíhat chemické reakce.  

 

 Zvýšené hodnoty tepelné a elektrické vodivosti podporují rychlejší přechod strusky 

z pevného do kapalného stavu. Ani tyto hodnoty nebyly měřeny, ale byla zjišťována doba 

rozpuštění vzorku strusky jako struskotvorné přísady v roztavené redukční strusce a doba 

tavení strusky na ocelové lázni. Tyto doby jsou ovlivněny sloţením a tepelnou vodivostí. 

Rafinační schopnost strusky prakticky zahrnuje odstranění neţádoucích příměsí z oceli, 

například fosforu a síry, a asimilaci vměstků [9].    

 

 

6.3.  ZPRACOVÁNÍ OCELÁRENSKÝCH STRUSEK 

 

 Pro zvýšení vyuţití ocelárenských strusek je nutno upravit tuto strusku na 

metalurgicky hodnotné produkty určené svoji kvalitou a zrnitostí pro vrácení do 

hutnického procesu (ocelárna, slévárna) a pro část strusky maximálně ochuzené o ţelezné 

komponenty nalézt nejvhodnější uplatnění mimo hutnický proces.  

 

 Pro tyto účely se ocelárenské strusky zpracovávají převáţně mechanickými 

způsoby, a ty jsou: drcení, mletí a dále fyzikálním způsobem, např. magnetickou separací. 

   

Úprava je obecně vedena tak, ţe lze získat: 

 

a) vysoce kvalitní kovové slitky určené k přímému pouţití v ocelárně, 

b) jemnozrnný koncentrát, který svou bohatostí vyhovuje pro přepracování. 
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6.4.  ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OCELÁRENSKÝCH STRUSEK 

 

Čisté ocelové slitky se přímo vracejí do ocelárny. Slitek je kus ţeleza a kamenů 

spečený dohromady. Pro tuto úpravu se vyuţívá speciálních nůţek, které slitek rozstřihnou 

a struska odpadne. Takto zbylý materiál se drtí a třídí v kombinaci s magnetickou separací, 

kdy se získávají další materiály pro ocelárnu, pro strojírenské provozy a struska pro 

stavební účely. Odtříděné drobnější podíly se melou a magneticky separují a výsledkem 

jsou Fe – koncentráty. Stále se hledají nové způsoby, jak získat toto potřebné ţelezo, 

jelikoţ mnohdy vznikají i několika tunové slitky, jejichţ oddělení od kameniva a rozdrcení 

není moţné a nájem speciálních strojů, které by uměly oddělit ţelezo od kameniva je příliš 

nákladný.  

 

6.4.1. Získání metalického i chemicky vázaného železa  

 

 Všechny navrţené postupy směřují k redukci ţeleza přítomného ve strusce, s cílem 

získání různých slitin ţeleza. Redukce se provádí převáţně vodíkem nebo také směsí 

vodíku a chlorovodíku. Další variantou můţe být redukce pevným palivem a chloridem 

vápenatým (CaCl2). Byly také navrţeny postupy obdobné metodám přímé výroby ţeleza 

z rud.  

 

Principem technologie komplexního zpracování ocelárenských strusek autogenním 

mletím, tříděním a magnetickou separací je získání maximálně vysokého podílu ţeleza ve 

formě kvalitních produktů pro ocelárnu (slitky a cca 95 % ţeleza).    
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6.5.  FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI OCELÁRENSKÉ STRUSKY 

 

 Ocelárenská struska, která našla své uplatnění jako plnivo pro pouţití do malt a do 

betonu, se v současné době musí zkoušet a hodnotit podle příslušných předmětových 

norem. Sledované vlastnosti pro strusku jako kamenivo jsou následující: 

 

 zrnitost 

 tvar zrn 

 obsah jemných částic 

 objemová hmotnost 

 nasákavost 

 

 

Pokud je to nutné pro pouţití malt s frakcí kameniva se zrny většími neţ 4 mm, dále se 

stanovuje: 

 

 odolnost proti zmrazování a rozmrazování kameniva 

 

Je však také moţné stanovit odolnost proti zmrazování a rozmrazování zrna kameniva 

menších neţ 4 mm. Tato odolnost se odvozuje ze zkoušky zmrazování a rozmrazování 

malty. Dále se sledují chemické parametry, jako např.: 

 

 obsah chloridů 

 obsah celkové síry 

 ztráta ţíháním [10] 
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7.  ELEKTRICKÁ OBLOUKOVÁ PEC 

 

 Elektrické obloukové pece jsou ve slévárnách oceli nejpouţívanějším tavícím 

agregátem. V elektrické obloukové peci se vsázka taví elektrickým obloukem, který hoří 

mezi třemi grafitovými elektrodami a vsázkou. Teplota oblouků je 3000 aţ 4000°C a pec je 

připojena obvykle na síť 22 kV a pecní transformátor transformuje elektrickou energii 

přibliţně na 100 aţ 220 V. Všechny obloukové pece jsou vybaveny odsáváním exhalací 

s jejich separací. Exhalace se odsávají nejčastěji z prostoru krytu nad víkem pece. Některé 

systémy odsávají exhalace přímo z prostoru pece otvorem ve víku. Tento systém odsávání 

neumoţňuje vytvořit v peci redukční atmosféru a nedoporučuje se pro slévárny. Elektrická 

oblouková pec se 3 elektrodami a šachtou pro vsazování šrotu je znázorněna na obr. 4. 

 

 

Obrázek 4. Elektrická oblouková pec se 3 elektrodami a šachtou pro vsazování šrotu 

 

 

Grafitové elektrody jsou vyrobeny z vysoce jakostního kalcinovaného petrolkoksu. 

Průměr elektrod je dimenzován podle maximálních hodnot proudu, které elektrodou 
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procházejí a také podle jakosti grafitu. Pro malé obloukové pece, to jsou ve slévárnách 

pece do 15 t vsázky, se pouţívají grafitové elektrody o průměru 250 aţ 300 mm. Pohyb 

elektrod je řízen regulací, která nejčastěji pracuje na principu udrţování konstantního 

nastaveného příkonu pece. Na krátké cestě je snímán proud a napětí na jednotlivých fázích 

a jejich odchylky od nastavené hodnoty se převádějí na mechanický pohyb ovládající 

servomotor, který pohybuje elektrodami. Nejčastěji se pouţívá elektrohydraulická 

regulace, u které je pohyb elektrod způsoben tlakem olejové emulze v hydraulických 

válcích. Regulátory otevírají nebo přivírají šoupátka na přívodu tlakové emulze do válců 

drţáků elektrod a tím řídí rychlost a směr pohybu elektrod. Drţáky elektrod jsou pevně 

spojeny s plunţry pohybujícími se ve válcích. Elektrohydraulická regulace vyţaduje 

údrţbu zejména těsnících manţet ve válcích. Náhrada emulze v hydraulickém systému 

vodou způsobí výrazné zhoršení stavu regulace a následující koroze k jejímu zničení.  

Elektrické schéma pece je uvedeno na obr. 5. 

 

Obrázek 5. Elektrické schéma obloukové pece 

 

Vysokonapěťová část a pecní transformátor s tlumivkou jsou umístěny 

v transformátorové kopce. Odpojovač 1 slouţí k odpojení elektrické části pece od sítě při 

její údrţbě. Vysokonapěťový vypínač 2 slouţí k zapínání a vypínání pece za provozu. 
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 Vypínač má zařízení pro zhášení elektrického oblouku, k němuţ dochází při 

vypínání vysokého napětí mezi kontakty vypínače. Pro prodlouţení ţivotnosti vypínače je 

vhodné vypínat pec pouze při minimálním příkonu, případně se doporučuje ruční regulací 

zvednout elektrody a vypínat je aţ po zhasnutí oblouků. Během natavování dochází často 

mezi elektrodami a vsázkou ke zkratům. Tlumivka 3 sniţuje proudové nárazy do sítě 

vznikající zejména při natavování vsázky. Tlumivka zvyšuje indukční odpor, čímţ 

stabilizuje elektrický oblouk. Vzhledem k tomu, ţe zvyšuje elektrické ztráty pece, vypíná 

se proto co nejdříve vypínačem 4. Pecní transformátor 5 je chlazený vodou. U menších 

pecí bývají transformátory starší konstrukce chlazeny vzduchem. Pecní transformátor na 

primárním vinutí obvykle jednu a více odboček vinutí, které přepínáním transformátoru 

„hvězda-trojúhelník“ umoţňují regulovat napětí na sekundární straně transformátoru ve 

čtyřech nebo více (osmi) napěťových stupních. U starších pecí se vypíná tlumivka 

současně po přepnutí přepínače hvězda-trojúhelník do polohy hvězda. Na sekundární 

vinutí pecního transformátoru navazuje tzv. krátká cesta tvořená měděnými pásnicemi, 

které končí na vnější straně kopky u obloukové pece. Vedení krátké cesty je obvykle 

vyrobeno z mědi. Hliníková vedení se neosvědčila pro malou mechanickou pevnost hliníku 

[11].  

 

7.1.  VÝVOJ ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍ 

 

 Elektrické obloukové pece jsou pouţívány jak pro výrobu oceli na odlitky, tak 

především pro výrobu tvářených ocelí. Aţ do 60. let se konstrukčně podobaly pece ve 

slévárnách pecím v hutních závodech a byla pouţívána i podobná technologie výroby 

oceli. Doba tavby se pohybovala bez ohledu na velikost pece kolem 4 hodin i více. Od 

začátku 60. let byla technologie výroby oceli na elektrických obloukových pecích 

intenzifikována, jak je znázorněno na obr. 6. Intenzifikace výroby oceli si vyţádala značné 

investiční prostředky, zejména do oblasti sekundární metalurgie, která je jedním 

z nejvýznamnějších opatření vedoucím ke zvýšení výrobnosti obloukových pecí. 

V takovém případě slouţí oblouková pec pouze k roztavení vsázky. Během tavení a ohřevu 

oceli proběhne oduhličení a odfosfoření. Struska se během oxidace slévá a tavba končí 

bezstruskovým odpichem kovu do pánve. 
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Obrázek 6. Intenzifikace tavby na elektrických obloukových pecích 1965 – 1995   

 

Pro bezstruskový odpich je upravena konstrukce pece s odpichovým otvorem ve 

dně pece uzavřeným šoupátkovým uzávěrem. Další metalurgické pochody (odsíření, 

dolegování apod.) se provádí jiţ na některém z prvků sekundární metalurgie. 

 

 V současné době se tavba na intenzifikovaných pecích spolupracujících se 

zařízeními sekundární metalurgie zkrátila přibliţně na jednu hodinu při roční výrobnosti u 

velkých pecí i přes milion tun tekutého kovu. V českých slévárnách oceli se aţ na výjimky 

pohybuje roční výrobnost jedné pece do 15 tisíc tun. Výrobnost slévárny při naplnění 

zakázkami není zpravidla limitována výrobou tekutého kovu, ale výrobou forem a 

vyráběným sortimentem. Při uvedené výrobnosti českých sléváren nemají v českých 

podmínkách investice do kompletní sekundární metalurgie reálnou naději na návratnost.  

 

Téměř ve všech slévárnách oceli v ČR je přebytek kapacity na výrobu tekutého 

kovu. Zařízení sekundární metalurgie, pokud se buduje ve slévárnách, nemá za cíl zvýšit 

výrobnost pecí, ale zvýšit jakost vyráběné oceli, kterou by nebylo moţno jiným způsobem 

dosáhnout.  
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Slévárny oceli aţ na výjimky intenzifikují výrobu oceli v obloukových pecích 

pouze dmýcháním kyslíku, případně pouţitím kyslíko-palivových hořáků k předehřevu 

vsázky. Pece ve slévárnách konstrukčně odpovídají stavu techniky z 60. let minulého 

století. Při modernizaci, která proběhla v českých slévárnách v 70. letech, byly u dříve 

instalovaných pecí vyměněny pouze pecní transformátory za silnější a dále byla 

modernizována regulace a řízení pohybu elektrod. Měrný instalovaný výkon pecních 

transformátorů se při modernizaci zvýšil z cca 300 kVA na cca 400 kVA. Zatím co 

v hutích slouţí elektrické obloukové pece pouze jako tavicí agregát, jak bylo výše 

uvedeno, a tavba se dohotovuje na zařízeních sekundární metalurgie, ve slévárnách oceli 

končí tavba aţ po dezoxidaci a dolegování oceli v peci. Dobu tavby   je moţné rozdělit na 

dobu opravy pece ( 1 ) a nasazení, dobu tavení ( 2 ), dobu oxidace ( 3 ) a dobu dezoxidace 

(redukce) ( 4 ): 4321   . Z doby tavby a hmotnosti vsázky ( Q ) se určí denní 

výrobnost pece ( G ) za předpokladu nepřetrţitého provozu (17): 

 

24.
4321  


Q

G      [t/den]   (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



35 

 

8.  MOŽNOSTI VYUŽITÍ OCELÁRENSKÉ STRUSKY 

 

Využití ocelárenské strusky v konstrukci železničního pražcového podloží 

  

 Konstrukce praţcového podloţí ţeleznice představuje nosný vícevrstevnatý systém, 

jehoţ součástí jsou: kolejové loţe, podkladní vrstva, zemní pláň. 

 

 Kolejové loţe musí svými kvalitativními vlastnostmi odpovídat jak technickým 

poţadavkům, které jsou kladeny v závislosti na provozní zatíţení koleje, na hutné drcené 

kamenivo, tak i poţadavkům, které jsou stanoveny pro podmínky uloţení kolejového roštu 

a moţnosti mechanizovaných postupů opravných prací speciálními mechanizačními 

prostředky.  

 

 Při vyuţití ocelárenské strusky v dané oblasti je nutno vzít na vědomí obecné 

technické podmínky ČD „Kamenivo pro kolejové loţe ţelezničních drah“.  

 

Kamenivo 

 

 Kamenivo je přírodní nebo umělý anorganický materiál, který je určený pro 

stavební účely, jehoţ zrna projdou kontrolním sítem s čtvercovými otvory. Kamenivo 

vytváří pevnou kostru betonu. Povrch zrn kameniva rozhoduje o mnoţství energie potřebné 

k zhutnění betonové směsi. Mají-li zrna kulovitý tvar a hladký povrch, tak se při 

zhutňování snáze přeskupují neţ drcená zrna ostrohranná. Pro zhotovování betonových 

konstrukcí můţeme vyuţít jak kamenivo přírodní, tak i umělé. 

 

Přírodní kamenivo můţe být: 

 

a) těţené, získané těţením z loţisek přirozeně rozpadlých hornin (např. ze štěrkoven, 

pískoven), přičemţ můţe obsahovat aţ 40 % hmotnosti kameniva přimíšený podíl 

předrcených zrn 

 

b) těţené kamenivo předrcené, v němţ rovnoměrně přimíšený podíl předrcených 

oblázků je 40 aţ 80 % hmotnosti kameniva 
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c) těţené kamenivo drcené, v němţ naopak podíl nedrcených zrn je menší neţ 20 % 

hmotnosti kameniva  

 

d) drcené, z kusového kamene, případně i kamenivo získané z horských sutí 

 

Umělé  kamenivo je záměrně vyrobený nebo jako odpad energetických i průmyslových 

závodů získaný zrnitý materiál. Povrch těchto zrn je většinou ostrohranný. Nejčastěji je to 

drcená nebo jemně mletá struska, škvára popřípadě keramická drť. 

 

V technické praxi se rozlišuje: 

 

a) drť, skládá se z drobného a hrubého kameniva do velikosti zrn 22 mm 

 

b) směs kameniva, zahrnuje např. velikost zrn od 0 mm do 22 mm 

 

c) štěrk, zahrnuje hrubé kamenivo se zrny velikosti větší neţ 22 mm 

 

Má-li mít kamenivo jako sloţka betonu pro konstrukce co do zrnitosti jednotné sloţení, 

musí být sestaveno z jednotlivých frakcí, neboť jen tak lze zajistit téměř neměnný obsah 

zrn určité velikosti. Velikost zrna je pak určena nepřímo velikosti strany d čtvercových 

otvorů v sítech. Označení síta je souhlasné s velikosti d v m pro spodní hranici, D v mm 

pro horní hranici frakce. Určitá frakce kameniva je vymezena tedy dvěma síty. Všechna 

zrna síto s menšími otvory zadrţí a sítem s většími otvory projdou. Dolní omezení můţe 

být také nula [12].   
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8.1. ZPRACOVÁNÍ OCELÁRENSKÉ STRUSKY VE SPOLEČNOSTI  

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM) 

 

a) Celkové množství strusek  

 

Mnoţství strusek zpracovaných ve struskárně společnosti VHM je uvedeno v tab. 6. 

 

Tabulka 6. Celkové mnoţství strusek     

Rok Prodané množství (t) Průměrná cena (Kč) 

2005 470 000 70 

2006 493 830 82,50 

2007 425 000 100 

2008 345 211 115 

2009 85 978 140 

 

 

Následující obr. 7. znázorňuje celkové mnoţství prodané strusky v jednotlivých letech. 
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Obrázek 7. Prodané mnoţství  strusky v jednotlivých letech 
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b) Prodané množství strusek z VHM 

 

Prodané mnoţství strusek v jednotlivých letech a její průměrnou cenu uvádí tab. 7. 

 

Tabulka 7.  Prodané mnoţství strusek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění prodaného mnoţství strusek z VHM je na obr. 8. 
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Obrázek 8. Prodaného mnoţství strusek z VHM 

 

 

Rok Prodané množství z VHM (t) Průměrná cena (Kč) 

2005 16 290 70 

2006 29 015 82,50 

2007 37 800 100 

2008 36 125 115 

2009 18 000 140 
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c) Produkce elektropecní strusky a náklady na její zneškodnění  

 

Produkce elektropecní strusky a náklady na její zneškodnění v jednotlivých letech je 

uvedeno v tab. 8. 

 

Tabulka 8. Produkce elektropecní strusky a náklady na její zneškodnění 

Rok Produkce (t) Cena za odběr (Kč/t) 

2005 20 823 110 

2006 25 492 70 

2007 36 107 60 

2008 36 117 60 

2009 18 133 60 

 

Produkce ocelářské elektropecní strusky v jednotlivých letech je uvedena na obr. 9. 
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Obrázek 9. Produkce ocelářské elektropecní strusky 
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d) Náklady na zneškodněnou a zpracovanou elektropecní strusku 

 

Náklady na zneškodněnou a zpracovanou elektropecní strusku pro jednotlivé roky jsou 

uvedeny v tab. 9. 

Tabulka 9. Náklady na zneškodněnou a zpracovanou elektropecní strusku 

 

Rok 

Celková 

produkce 

strusky 

Struska zneškodněná Struska zpracovaná Rozdíl 

nákladů  Náklady  Náklady 

2005 37 113 20 823 2 290 530 16 290 1 140 300 - 1 150 230 

2006 54 507 25 492 1 784 440 29 015 2 393 737,5 609 297,5 

2007 73 907 36 107 2 166 420 37 800 3 780 000 1 612 980 

2008 72 242 36 117 2 167 020 36 125 4 154 375 1 987 355 

2009 36 133 18 133 1 087 980 18 000 2 520 000 1 432 020 

 

Celková produkce strusky = Struska zneškodněná + Struska zpracovaná 

Náklady = Produkce strusky x Cena 

Rozdíl nákladů = Náklady strusky zpracované – Náklady strusky zneškodněné 

Porovnání trţeb a nákladů při zneškodnění a zpracování elektropecní strusky v obr. 10. 
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Obrázek 10. Porovnání trţeb a nákladů při zneškodnění a zpracování elektropecní strusky 
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Z porovnání trţeb ze zpracované strusky a nákladů na zneškodnění nezpracované 

strusky vyplývá příznivý trend postupného zvyšování trţeb aţ na období loňského 

krizového roku [13].  

 

Na základě studia literárních pramenů a informací internetu byla blíţe analyzována 

efektivita zpracování respektive recyklace odpadních strusek u vybraných firem 

PINMARK a GYPSTREND. Dosavadní způsob zneškodnění spočívající ve společném 

zpracování s jinými hutními struskami viz tab. 10. bude navíc ke konci roku zastaven, 

především z důvodu nevhodnosti elektropecních  strusek (obsah Cr, Mn a pod) pro 

cementářské a jiné účely.  

 

Tabulka 10. Celkové prodané mnoţství strusek a mnoţství strusek z VHM 

Rok  Celkové množství strusek Množství strusek z VHM 

2005 prodáno 470 000 t 16 290 t 

2006 prodáno 493 830 t 29 015 t 

2007 prodáno 425 000 t 37 800 t 

2008 prodáno 345 211 t 36 125 t 

2009 prodáno 85 978 t 18 000 t 

   

 

 

8.2.  FIRMA PINMARK 

 

 Firma PINMARK s.r.o. je na základě rozhodnutí Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje oprávněna přijímat ostatní odpady v souladu s vyhl. MŢP 

č.294/2005 Sb., recyklovat je a pouţít zpětně pro stavební účely.  

Do provozovny Starý mlýn jsou především přijímány odpady: 

 

 beton 

 cihla 

 asfaltové směsi 

 zemina a kameny 

 elektrostrusky aj. 
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Tyto vstupní suroviny jsou upravovány na mobilní lince drcením a tříděním. 

Standardní výstupní frakce písků je 0 – 2 mm a 0 – 8 mm, betonových a asfaltových drtí 0 

– 8, 8 – 16, 16 – 90 mm nebo u jiných podle poţadavků zákazníka. 

 

Všechny prodávané materiály, tzn. přírodní a recyklované, jsou dokládány 

prohlášením o shodě k výrobku. Recyklace stavebních odpadů provádí firma také přímo na 

stavbách u zákazníka. Drcení případně třídění odpadů z demolic je tak velice efektivním 

vyuţitím ostatního odpadu a plně nahrazuje podstatně nákladnější přírodní suroviny [14].  

 

Technické vybavení : 

 

 Mobilní čelisťový drtič HARTL PC 1055 J 

 Mobilní třídič POWERSCREEN CHIEFTAIN 400 

 Kolový nakladač Liebherr L 524 

 Kolové rypadlo Liebherr A 902 C Litronic 

 Dvě pásová rypadla Liebherr R 934C HDSL 

 

Dokladování původu a kvality odpadů přijímaných do zařízení pro recyklaci 

ostatních odpadů 

 

Základní popis odpadu (ZPO) – informace o odpadu musí dodavatel odpadu 

(vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání 

s odpady. Dodavatel odpadů je povinen dokladovat kvalitu odpadu, zvláště v případě, ţe 

původ odpadu je z průmyslové oblasti. Dokladováním kvality odpadů se rozumí protokol o 

zkoušce vydaný v souladu s č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

 

Způsob dokladování původu a kvality odpadu pro příjem do zařízení 

 

Základním popisem odpadu vypracovaným zástupcem provozovatele zařízení na základě 

odborného posouzení bez protokolu o odběru a analýzy vzorku odpadu. 
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1. Základním popisem odpadu vypracovaným zástupcem dodavatele (vlastníka) 

odpadu spolu s doloţeným protokolem o odběru vzorku a chemickou analýzou, 

jejíţ limitní hodnoty nepřekročí ukazatele stanovené pro IIb třídu vyluhovatelnosti 

uvedené v příloze č. 2, tabulka č. 2.1 VMŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

2. Základním popisem odpadu vypracovaným zástupcem dodavatele (vlastníka) 

odpadu spolu s doloţeným protokolem o odběru vzorku a chemickou analýzou 

parametrů v sušině a ekotoxikologickým testem, jejíţ limity nepřekročí hodnoty 

uvedené v příloze č. 10, tabulkách č. 10.1 a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.   

 

 

8.3.  FIRMA GYPSTREND 

 

 GYPSTREND s.r.o. je jediným nástupcem bývalého s.p. Sádrovcové doly 

Kobeřice, kdy dnem 1.1.1995 nabyla v procesu privatizace jeho majetek a závazky. 

Společnost se zabývá těţbou a zpracováním přírodního sádrovce, výrobou sádry a 

sádrových výrobků a s tím souvisejícími stavebními činnostmi. Část vytěţeného sádrovce 

je po drcení a homogenizaci dopravována ţeleznicí do cementáren v České i Slovenské 

republice, kde slouţí jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu. Zbytek sádrovce se 

kalcinací zpracovává na sádrové pojivo, které se pak prodává jako volně loţené nebo 

pytlované.  

 

Díky vlastní těţké mechanizaci a terénním nákladním automobilům, je firma 

schopna poskytnout širokou paletu sluţeb při provádění zemních a stavebních prací pro 

externí zákazníky. Rozlehlé prostory vytěţeného loţiska pak umoţňují uloţení téměř 

neomezeného mnoţství inertních materiálů z demoličních či výkopových prací.  

 

GYPSTREND je zkušeným pokračovatelem v dlouholeté tradici těţby a zpracování 

sádrovce. Probíhající těţba je řízená za pomoci australského těţařského software Surpac, 
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který umoţňuje optimalizovat postup těţby a tím přispívá k větší rovnoměrnosti kvality 

těţené suroviny. Pomocí tohoto programu se řídí dobývání loţiska a minimalizuje kolísání 

ryzosti expedovaného sádrovce, kde je tato kolísavost důleţitým parametrem kvality. Tím 

staví technickou úroveň na současnou světovou vrcholovou úroveň v oboru. Toto vybavení 

umoţňuje modelování těţby vlastními silami [15]. 

 

 

8.4.  EKONOMICKÁ BILANCE ZPRACOVÁNÍ ELEKTROPECNÍCH STRUSEK 

NA VÝROBKY A PRO POUŽITÍ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH PRO FIRMY 

PINMARK A GYPSTREND 

 

Bilance je zpracována na 10 let při předpokládané roční produkci strusek 30 000 t/rok. 

Jsou vyčísleny náklady pro jednotlivé firmy a stejně tak trţby a vyhodnocen zisk – ztráta. 

Bilance zpracování elektropecních strusek je uvedena v tab. 11. 

 

 Struska – výrobek Struska – odpad 

Náklady Na registraci v REACH 

– 1 077 700 Kč 

Na získání certifikátu 

– 400 000 Kč 

Na povinné zkoušky výrobku 

– 450 000 Kč 

Další poplatky REACH – odhad 

100 000 Kč/rok – 1 000 000 Kč 

Náklady na dopravu 

76 Kč/t – 22 800 000 Kč 

 

 

Náklady celkem: 25 727 700 Kč 

Na předání odpadu společnosti 

GYPSTREND 

270 Kč/t – 81 000 000 Kč 

cena je včetně dopravy 

 

Náklady na povinné rozbory – odhad 

15 000 Kč/rok – 150 000 Kč 

 

 

 

 

 

Náklady celkem: 81 150 000 Kč 

Tržby Prodej společnosti PINMARK 

20 Kč/t – 6 000 000 Kč 

0 Kč 

 

Zisk – Ztráta Ztráta: 19 727 700 Kč Ztráta: 81 150 000 Kč 

Tabulka 11. Bilance zpracování elektropecních strusek 
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Při propočtu celkové ztráta u firmy PINMARK činí 19 727 700 Kč a u firmy 

GYPSTREND tato ztráta je 81 150 000 Kč. Z toho důvodu jako příznivější variantu beru 

v úvahu firmu PINMARK, která by odkupovala struska jako hotový výrobek. 

 

8.5.  DOPAD NA FIRMU PŘI ULOŽENÍ STRUSEK 

 

V následující tab. 12. jsou uvedeny předpokládané poplatky za skládkování, manipulační 

poplatky včetně dopravy při odstraňování a ukládání odpadů, dále pak náklady na 

spalování odpadů pro komunální odpad a nebezpečný odpad. 

 

 

 

 

 

Rok 

Odstraňování odpadů 

a ukládání odpadů 

jako technologický materiál 

na zajištění skládky 

 

Spalování odpadů 

Poplatek za 

skládkování 

komunálního a 

ostatního 

odpadu 

Manipulační 

poplatek 

vč. 

dopravy 

 

 

Celkem 

 

 

Nebezpečný 

Odpad 

Komunální 

odpad a 

ostatní 

odpad 

 

 

Nebezpečný 

odpad 

2011 – 2012 200 300 500 6000 100 1000 

2013 – 2014 400 300 700 7000 150 1500 

od r. 2015 800 300 1100 8000 200 2000 

Tabulka 12. Předpokládané poplatky v jednotlivých letech 

 

Za podsítnou frakci z mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu 

uloţenou na skládku platí provozovatel skládky poplatek, jehoţ příslušná sazba je 

násobena koeficientem 0,25. 

 

Za technologický materiál uloţený na skládku, který nevykazuje nebezpečné 

vlastnosti, platí provozovatel skládky poplatek ve stejné výši jako za ostatní odpad. Za 

technologický materiál uloţený na skládku a splňující podmínky stanovené vyhláškou, 

který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností, platí provozovatel skládky 

poplatek ve stejné výši jako za nebezpečný odpad. 
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9.  ZÁVĚR 

 

 Problematika zpracování metalurgických strusek je v současnosti velmi aktuální, 

včetně potřeby alespoň orientačního ekonomického posouzení. Nezbytnost zneškodnění 

škodlivého účinku strusek ovlivňuje i ekonomické aspekty příslušných technologií 

zneškodnění a zejména recyklace. V úvodní části práce jsou charakterizovány jednotlivé 

druhy metalurgických strusek, především strusek z výroby oceli.  

  

 Vzhledem k vlastnostem a charakteru strusky jsou v práci dále diskutovány 

moţnosti a okolnosti jejich zneškodnění, dalšího zpracování a zejména moţné recyklace, 

kdy jsou uţitečné části strusek dále vyuţívány v technologickém procesu. 

 

 Jádro práce bylo zaměřeno na zpracování a další vyuţití odpadních strusek 

z elektrických pecí podniku VHM. Byly navrţeny a předběţně ekonomicky posouzeny 

moţnosti uplatnění strusek prostřednictvím technologií firem PINMARK a GYPSTREND 

a srovnání s náklady skládkování. Z provedených srovnání trţeb a nákladů vychází 

nejpříznivěji varianta firmy PINMARK. 
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