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ÚVOD 

V této práci bych chtěl přiblíţit problematiku nerecyklovatelných odpadů, které 

vznikají v hutních podnicích.  V ČR vznikají ročně desítky tisíc tun hutních odpadů 

obsahujících látky škodlivé zdraví. Tento odpad je většinou neekologicky skladován 

a představuje potenciální nebezpečí pro lidskou populaci a její budoucí generace. Některé 

výzkumy dokazují, ţe se tato situace dá řešit pomocí dostupných recyklačních technologií. 

Nejen v ČR, ale i ve většině ostatních zemí se však zatím likvidace odpadů řeší uskladněním. 

Důvod, proč se tak děje, je prostý - tento způsob likvidace je prozatím nejlevnější, tudíţ takto 

postupuje většina průmyslových podniků.  

Dále se v této diplomové práci zaměřím na společnost Progres Ekotech s.r.o., která 

produkuje brikety určené k výrobě izolační vaty a v omezené míře brikety energetické, 

kterými lze nahradit kusový koks, případně uhlí nebo antracit. Kromě toho se zabývá vývojem 

postupů briketace a výroby briket z hutních odpadů. Tyto brikety mohou být pouţity ve 

vsázce hutních agregátů, čímţ by byla zajištěná recyklace jinak nezpracovatelných materiálů 

v hutním cyklu. Tento proces se jeví jako ekonomicky efektivní a příznivě působí na ţivotní 

prostředí. Přiblíţím technologii, kterou tato firma vyvíjí, a výstupy, které z tohoto vývoje 

dokáţe pouţít při zpracování uvedených hutních odpadů, z nichţ mnohé jsou klasifikovány 

jako nebezpečné.  

Praktickým výstupem této diplomové práce je návrh provozního řádu, který by měl 

být po zavedení výroby briket k pouţití v hutní vsázce a schválení odpovědných zástupců této 

firmy aplikován na pracovišti společnosti Progres Ekotech, s.r.o.  

Návrh provozního řádu je součástí dalšího rozvoje výrobkového portfolia a bude 

zaveden do praxe za podmínky, ţe některý hutní závod objedná výrobu vyvinutých briket, 

respektive dojde k dohodě o realizaci další linky, která by byla instalována přímo u původce 

odpadů. V současnosti jsou vedena jednání s hutními podniky Moravskoslezského kraje, 

nejsou však doposud ukončena.  

Současný provoz s ohledem na zpracovávané přírodní materiály se řídí pouze předpisy 

a recepturami pro výrobu betonářských výrobků. Pouţívané materiály neobsahují látky, které 

by negativně ovlivňovaly ţivotní prostředí a interními předpisy jsou určována pouze pravidla 

likvidace odpadů vznikajících z běţného provozu, především z údrţby strojů a zařízení.  
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1. VÝSKYT A VZNIK ODPADŮ V HUTNÍCH PROCESECH   

Hutní průmysl se zabývá výrobou kovů, jejich mechanickou, tepelnou a chemickou 

úpravou (viz Obr. 1). V  těchto procesech je nedílnou součástí tvorba odpadních produktů. 

Nejvíc problematickým odpadem je jemnozrnný kovonosný odpad ve formě prachu nebo 

kalu, který má navíc vysoký obsah zinku, olova a jiných škodlivých látek. Tento odpad se 

momentálně nijak nerecykluje a končí na skládkách.  Mezi nerecyklovatelný odpad hutních 

provozů lze zařadit zejména odpady z provozů aglomerace, vysokých pecí, z provozů výroby 

oceli a z provozů, kde dochází k tváření materiálu.  

  

Obr. 1 Schéma výroby ţeleza a oceli v hutních provozech 
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1.1 Odpady aglomerace a vysokých pecí 

1.1.1 Aglomerace 

Proces aglomerace je povaţován za jednoho z největších znečišťovatelů ţivotního 

prostředí. Při tomto procesu dochází k zahřívání aglomerační směsi, která obsahuje směs 

drobných rud, recyklovatelné odpady s obsahem ţeleza, a koksový prach k zapálení směsi. 

Promíchaná směs se sype na aglomerační pás ve zhruba čtyřiceticentimetrové vrstvě 

a zapaluje se pomocí plynových hořáků. Proces aglomerace, jinak také spékání, probíhá při 

teplotě kolem 1450°C. Produktem je vytvoření pevného pórovitého materiálu. V průběhu řady 

fyzikálně-chemických reakcí kromě aglomerátu vznikají rovněţ plynné produkty a prach.  

Spaliny z aglomerací obsahují 1 aţ 5g prachových částic na m3. Tyto spaliny jsou odsávány 

odprašovacím zařízením, v němţ jsou zachycovány elektrostatickými odlučovači prachu, 

a z něhoţ odcházejí tyto spaliny jiţ vyčištěné do komína. Elektrostatické odlučovače zajišťují 

čistotu odpadních plynů asi 50 mg/m3. Odprašky obsahují celou řadu škodlivých a často velmi 

nebezpečných látek, jsou obtíţně recyklovatelné, proto jsou skladovány. K těmto 

nebezpečným látkám zejména patří olovo, zinek, kadmium, rtuť, arzén a mnoho dalších.[3] 

1.1.2 Vysoké pece 

Odpadem vysokých pecí při výrobě surového ţeleza jsou prachové a plynné emise. 

Plyn odcházející z vysoké pece má výhřevnost 3600 aţ 4100 nebo kJ/m3, a pouţívá se jako 

plynné palivo v hutním závodě. Surový vysokopecní plyn obsahuje 30 aţ 50 g/m3 prachových 

částic. Největší část těchto emisí je zachycena v prašnicích vysokých pecí. Zachycený 

produkt, tzv. suchý výhoz, se zvlhčuje, a následně dochází k čistění v tzv. Venturiho 

pračkách, které jsou schopné vyčistit plyn na 1 aţ 2 mg prachu na m3. Zvlhčený vysokopecní 

výhoz se ukládá do homogenizačních skládek, a pokud neobsahuje neţádoucí příměsi jako je 

Zn, Pb, Cd, Na, K a další škodliviny, lze ho přidávat do aglomerační vsazky.[1,8] 
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1.2 Ocelárenské úlety a kaly  

Značný odpad vzniká při výrobě oceli. Druh a mnoţství odpadu je závislé nejen na 

peci, ale i na průběhu tavby. Výroba oceli je zkujňovací proces, při kterém dochází nejprve 

k oxidaci pomocí vzduchu, kyslíku nebo oxidů ţeleza, a v konečné fázi k dezoxidaci oxidů 

ţeleza. Účelem oxidace je sníţení obsahu uhlíku na předepsanou úroveň, upravení obsahu 

potřebných cizích prvků a odstranění neţádoucí nečistoty v maximální moţné míře. 

Neţádoucí nečistoty se odstraňují v odcházejícím plynu nebo tekuté strusce. 

1.2.1  Odpady tandemové pece 

Tandemové pece nejsou obvyklou výbavou moderních oceláren, ale v ČR touto 

technologií disponuje největší výrobce oceli u nás, Arcelor Mittal Ostrava. V těchto pecích se 

tekutá ocel vyrábí kyslíkovými pochody. Tandemová pec se skládá z dvou nístějových 

sklopných agregátů. Základními prvky vsazky je ocelový a litinový šrot, tekuté surové ţelezo, 

kovové a nekovové přísady. Tandemové pece pracují bez dalšího přívodu paliva a vyuţívají 

k tavení chemické a fyzikální teplo plynů, které vznikají při zkujňování surového ţeleza 

kyslíkem. Kyslík je do nístěje dmýchán vodou chlazenými tryskami umístěnými v čelech 

pece. Spalováním převáţně uhlíku ve zkujňované lázni vzniká velké mnoţství spalin. Tyto 

spaliny proudí převáděcím kanálem, kterým jsou spojené nístěje, do druhé nístěje, tzv. 

předehřívací, která má za úkol předehřát nasazený šrot. Částečně ochlazené spaliny jsou 

odváděny odtahovými kanály. U odtahových kanálů je umístěna strusková komora 

k zachycení hrubých prachových částic. Odcházející spaliny obsahují podobně jako 

u kyslíkových konvertorů velké mnoţství jemného prachu. Tento prach se následně čistí. Část 

se opětovně pouţívá v hutním procesu a část, která obsahuje nebezpečné prvky, jako jsou 

olovo, zinek nebo kadmium, se ukládá na skládkách.[1] 

Arcelor Mittal Ostrava, a.s. v současnosti intenzivně připravuje modernizaci ocelárny, 

v rámci které by měly být tandemové pece nahrazeny kyslíkovými konvertory. V souvislosti 

se změnou technologie by se skladba vznikajících odprašků poněkud změnila. Přiblíţila by se, 

respektive by byla identická s odpady popsanými dále v kapitole 1.2.2.    
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1.2.2 Odpady kyslíkových konvertorů  

Kyslíkové konvertory v současné době produkují převáţnou část oceli. Ekologické 

dopady na ţivotní prostředí jsou niţší neţ u tandemových pecí (viz. Tab. 1). Podstatou výroby 

oceli v kyslíkových konvertorech je dmýchání technicky čistého kyslíku na povrch 

zkujňovaného tekutého kovu. Kyslík je dmýchán tlakem 6 aţ 15 atmosfér a proniká vrstvou 

rychle utvořené strusky do roztaveného kovu. Napomáhá jeho míchání, při kterém dochází 

k uhlíkové reakci. Při pohybu kovu a strusky vznikají emise. Mnoţství plynu opouštějícího 

konvertor se pohybuje v rozsahu 70 aţ 90 m3.t-1 oceli. Konvertorové plyny na výstupu 

obsahují velké mnoţství CO, a mají vysokou teplotu. Proto se většinou spalují v energetickém 

zařízení, kde dochází ke sníţení obsahu nejen CO, ale i jiných emisí. Tuhé emise se sniţují při 

spalování z původních 200 aţ 400g.m3 na 15 aţ 40 g.m-3. Jemný prach se skládá  z 60 aţ 80 % 

Fe2O3 a FeO, zbytek jsou MnO, SiO2, Al2O3, CaO a další. Pro čištění plynu se v ocelárnách 

poţívají mokré nebo suché elektrostatické způsoby. Elektrostatické čištění konvertorových 

plynů za mokra vyuţívá kombinaci Venturiho praček a cyklonů. Elektrostatické odlučovače 

pracují buď za sucha, nebo za mokra. Suché elektrostatické filtry zachycují plyn a sraţený 

prach se odklepává do sběrných jímek. Mokré elektrostatické filtry, které obsahuj í vodní 

mlhu, přeměňují plyn na kal, který je periodicky splachován vodou. Účinnost 

elektrostatických filtrů je značná, a sice 99,5 %. Část odpadů je recyklována zpětně do 

procesu výroby jako aglomerát. Části obsahující škodlivé prvky končí na skládkách.[4]  
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Tab. 1 Chemické sloţení odpadů z hutních provozů Třineckých Ţelezáren, a.s. a Arcelor          

Mittal Ostrava, a.s. 

Druh odpadu 
Chemické sloţení odpadů [hm. %] 

Fe S Zn Pb Cd As 

Aglomerační prach 43,1 0,035 0,013 0,066 0,009 0,001 

Vysokopecní výhoz 38,8 0,33 0,03 0,01 0,0004 0,001 

Vysokopecní kal 35,3 0,47 0,52 0,13 0,015 0,001 

Hrubé kaly Kyslíkové 
konvertorové ocelárny 

82,1 0,052 0,073 0,02 0,0006 0,001 

(Třinecké Ţelezárny a.s.) 

Jemné kaly Kyslíkové 

konvertorové ocelárny 
63 0,14 0,38 0,06 0,0015 0,002 

(Třinecké Ţelezárny a.s.) 

Odprašky tandemových 
pecí 

17,5 3,05 14,5 2,63 0,18 0,014 

(Arcelor Mittal Ostrava a.s.) 

 

1.2.3 Odpady elektrických obloukových pecí 

K výrobě oceli se pouţívá rovněţ elektrická oblouková pec. Je to agregát, který je 

schopen velice flexibilně produkovat jak oceli betonářské nebo konstrukční, tak i oceli vysoce 

kvalitní – např. antikorozní nebo vysoce legované. Rozhodujícím faktorem pro druh vyráběné 

oceli je sloţení šrotové vsázky, způsob vedení tavby a následná rafinace oceli v pánvi na 

zařízení pánvové metalurgie. Jedná se o proces, který je časově náročný přibliţně tak  jako 

v tandemových pecích a KKO (kyslíková konvertorová ocelárna). 

 V elektrické obloukové peci vzniká oblouk mezi grafitovými elektrodami a kovovou 

vsázkou v peci. Doprovázejícím procesem při výrobě oceli v elektrické obloukové peci je 

vznik velkého mnoţství úletů. Hlavní sloţkou těchto úletů jsou oxidy ţeleza a oxidy dalších 

kovových prvků, které jsou ve šrotu obsaţeny. Jsou to zejména oxidy zinku, olova, kadmia 

a další. Obsahy prvků v úletech, které vznikají při výrobě oceli v elektrické obloukové peci, 

jsou různé a závisí na sloţení vsázky. Obsahy těchto sloţek se pohybují v rozmezí 2 - 3,5 % 
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Zn, 30 – 45 % Fe, 0,5 – 2 % Pb, 0,1 - 0,3 % Cd, 1 - 7 % Ca atd. Úlety s obsahem těchto 

příměsí nelze bez úpravy přímo recyklovat, a tak musí být ukládány na skládkách.[1,2] 

 

1.3 Odpady z tváření kovů 

Ocel ve formě kontislitků nebo různých válcovaných předvalků se v hutním podniku 

zpracovává především válcováním, kováním, lisováním a taţením. Pro sníţení přetvárného 

odporu se materiál většinou ohřívá v pecích. Při ohřevu dochází k uvolňování plynných emisí, 

které jsou při hoření paliv obvyklé. Sloţitější čištění odpadu nastává u odpadní vody. Odpadní 

vody vznikají při vodním chlazení válcovacích stolic a ostřiku provalků za účelem odstranění 

okují během válcování. Odpadní vody z válcovacích tratí jsou znečištěny okujemi 

a organickými látkami z mazacích prostředků a jejich čistění je sloţitější. K tuhým odpadům 

z válcoven patří hrubé okuje a okujové kaly. Po čištění obsahují jemné okuje v koncentraci 

pod 600 mg.t-1. 

Okuje vznikají oxidací oceli jako produkt působení atmosféry v ohřívacích nebo 

ţíhacích pecích, případně okolní atmosféry v průběhu tváření. Jedná se o opal, neboli 

zoxidovanou povrchovou vrstvu předehřívaného materiálu, který následně opadává při ostřiku 

předvalků v průběhu tváření při průchodu válcovací stolicí. Okuje u uhlíkových ocelí jsou 

tvořeny zejména oxidy ţeleza, které mohou být doplňovány malým mnoţstvím metalických 

částic. Okuje slitinových ocelí vedle oxidů ţeleza tvoří také oxidy nebo tuhé roztoky 

přísadových kovů, jejichţ mnoţství závisí na obsahu dané legury ve slitině.  

Hrubé okuje z válcování se dají poměrně bez problémů recyklovat a následně pouţít 

ve vysokých pecích. Jemné podíly okujových kalů, které obsahují organické látky, jsou 

recyklovatelné aţ po sloţitých úpravách. Tyto látky činí váţné problémy při čištění 

aglomeračních spalin v elektrostatických odlučovačích, mohou vyvolat poruchy aţ havárii 

zařízení.  

Okujové kaly charakterizuje vysoká kovnatost. Obsah olejů se pohybuje v širokém 

rozmezí, u jednotlivých vzorků přesahuje i 20%. Moţnosti recyklace těchto odpadů jsou 

ekologicky a také ekonomicky velmi náročné.[11] 
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1.4 Odpady z mechanického opracování 

Objemově významným druhem jemnozrnných kovonosných odpadů jsou brusné kaly, 

které vznikají při mechanické úpravě povrchů nástrojových, rychlořezných, loţiskových 

a dalších druhů oceli v kovoprůmyslu. Mezi tyto způsoby patří broušení, leštění, kartáčování,  

navařování atd. Tyto brusné kaly obsahují kolem 70 % kovu v metalické podobě. V případě 

broušení legovaných ocelí obsahují kaly velmi lukrativní prvky, jako je wolfram, molybden, 

kobalt, vanad, chrom a nikl. Recyklace těchto odpadů je ovšem velmi sloţitá. Tyto obrusy 

totiţ obsahují vodu a látky ropného původu, coţ jsou hlavní přísady chladicích kapalin, které 

se vyuţívají pro chlazení a mazání v oblasti řezu za účelem zmenšení opotřebení nástroje. 

Dalším problémem recyklace je problematika polymetalické povahy obrusu, která je příčinou 

obtíţného oddělení a recyklačního vyuţití těchto kovových prvků.[16] 

 

1.5 Odpady z úpravy povrchů kovových výrobků 

K jemnozrnným kovonosným odpadům patří také kaly z galvanického pokování, 

moření, leštění a honování povrchů kovových výrobků. Tyto odpady obsahují agresivní 

chemická činidla a jejich vyuţitelnost je velmi problematická. V galvanických procesech se 

vyuţívají chemikálie jako kyselina dusičná, sírová, chlorovodíková, hydroxid sodný, kyanidy 

a další chemikálie, které mají negativní vliv na ţivotní prostředí. Výskyt, oproti odpadům 

uvedeným v předchozích případech, je poměrně malý.[11] 
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2. NAKLÁDÁNÍ S NERECYKLOVATELNÝMI ODPADY V HUTNÍCH 

PROVOZECH  

Poměrně značnou část odpadů z hutních provozů nelze s ohledem na jejich 

granulometrii recyklovat a opětovně zařadit do výrobního cyklu. Tento odpad se dříve 

likvidoval tak, ţe se jím vyplňovaly nerovnosti terénu nebo se budovaly umělé laguny 

s hrázemi ze strusky a nepropustných jílů. V některých hutích tento způsob likvidace ještě 

přetrvává. 

V dnešní době se tyto odpady skladují na řízených úloţištích, coţ je způsob 

odstraňování, při kterém jsou odpady zaváţeny na sk ládku, hutněny a pravidelně překrývány 

inertním materiálem. Tento způsob skládkování odpovídá legislativním poţadavkům. 

Náklady na uloţení odpadů a manipulaci s nimi však neustále rostou a očekávané hodnoty 

v blízké budoucnosti mohou být pro některé původce těchto odpadů likvidační.[9]  

Dle definice ČSN 83 8030 – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, je 

skládka technické zařízení, slouţící k odstranění odpadů jejich trvalým a řízeným uloţením na 

zemi nebo do země. Skládka je tedy stavba, která je technicky zabezpečená tak, ţe přijatý 

odpad nemůţe negativně ovlivňovat podzemní ani povrchovou vodu, horninové prostředí 

a minimalizuje vliv na ovzduší.  

I přesto, ţe se skládkování odpadů v dnešní době povaţuje za nejméně ţádoucí formu 

likvidace odpadů, jedná se o u nás i ve světě nejvyuţívanější moţnost.  Hlavní důvodem jsou 

doposud nízké náklady na skládkování, na rozdíl od nákladných recyklačních procesů, které 

navíc momentálně nejsou zcela technologicky zvládnuté. [6] 

V České republice se ročně vyprodukuje v průměru 6 mil. tun surové oceli a 4 mil. tun 

surového ţeleza. Z toho asi 2% jemnozrnného hutního odpadu se vyprodukuje při výrobě 

surového ţeleza a 1,5% při výrobě surové oceli. Největšími producenty ţeleza a oceli v České 

republice patří Arcelor Mittal Ostrava, a.s. a Třinecké ţelezárny, a.s. Obě tyto firmy sídlí ve 

slezském regionu. Obecně lze říci, ţe je to nejdůleţitější region v České republice z hlediska 

výroby ţeleza a oceli. Je to zároveň region s největší produkcí hutních odpadů v ČR (viz. Tab. 

2).[13] 
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Tab. 2 Orientační údaje o ročním výskytu jemnozrnných hutních odpadů 

v Moravskoslezském kraji 

Druh odpadu Produkce tun/rok Vyuţito [%] 

Prachy a kaly z vysokých pecí 
a aglomerací 

45 000 70 

Prachy a kaly z výroby oceli 100 000 60 

Okuje a okujové kaly 160 000 76 

 

2.1 Úložiště jemnozrnných hutních odpadů v Moravskoslezském kraji 

Na území města Ostravy se nacházejí tři skládky s jemnozrnným odpadem z hutních 

provozů. V městské části Hrabůvka na levém břehu Ostravice, kde je skládka o rozloze cca. 

99 ha, je uloţeno přibliţně 23,8 mil. m3 odpadů. Byly zde ukládány kaly a odprašky z čistíren 

plynu ocelářských pecí a okujové kaly z válcoven. Struktura uloţeného odpadu je zhruba 

následující: 85% kalů z čistíren plynů ocelářských pecí, 7% okujových kalů a jemnozrnné 

okuje, a 3% odprašky z elektrických obloukových pecí. Nachází se zde rovněţ prach 

z přelévání surového ţeleza, elektrických obloukových pecí a kaly z povrchové úpravy kovů. 

Dalšími místy, kde byl dlouhodobě skladován odpad, je  městská část Kunčičky a Bartovice. 

Je zde uloţeno asi 854 000 tun vysokopecních kalů a 1 183 000 tun ocelárenských kalů.  

V Kunčičkách byly skladovány převáţně vysokopecní kaly, kdeţto v Bartovicích se nacházejí 

teplárenské popílky, vysokopecní kaly a ocelárenské kaly.  

 Dalším významným místem v Moravskoslezském kraji, kde se skladuje jemnozrnný 

odpad z hutní produkce je město Třinec, konkrétně areál Třineckých Ţelezáren a.s. Zde byly 

odpady z hutních procesů odkládány od šedesátých let dvacátého století. Materiál byl ukládán 

na horní část odvalu, kde hlavní část deponovaných odpadů tvoří vysokopecní a ocelárenské 

strusky, v menším mnoţství pak jiné hutní odpady. Celková hmotnost těchto 

kontaminovaných nehomogenních kalů je odhadnuta asi na 960 000 tun. Jemné konvertorové 

kaly KKO se ukládaly aţ od roku 1984 po dobu 10 let na jiţní části odvalu. Postupně byly 

tyto kaly odtěţovány a pouţity k  nepřímé recyklaci jako přísada při výrobě cementu. 

Z původního mnoţství 400 000 tun zůstalo asi 100 000 tun.[12] 
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2.2 Možnosti zpracování jemnozrnných hutních odpadů 

Jemnozrnné hutní odpady jsou odpady, které nelze z důvodu obsahu škodlivých prvků 

běţnými metalurgickými postupy recyklovat, a proto se především skladují. Existuje několik 

principiálních moţností jak tento odpad zpracovat, ale dle všeobecných informací doposud 

neexistuje efektivní a ekonomicky výhodný způsob zpracování odpadů. Nejčastější metodou 

zpracování je pyrometalurgie a hydrometalurgie. Dnes je však za nejzdařilejší formu 

zpracování tohoto odpadu povaţována solidifikace formou briketace a následné vyuţití takto 

vzniklých briket v hutním procesu.  

2.2.1 Zpracování jemnozrnného hutního odpadu pomocí pyrometalurgických procesů 

Pyrometalurgický proces je proces, při kterém dochází k odpaření těkavých oxidů 

kovů. Děje se tak díky termické disociaci oxidů kovů nebo vysokoteplotní redukci oxidů. 

Termická disociace je proces vyuţívající vysokých teplot působících na odpad, které 

přesahují mez jeho chemické stability. Vysokoteplotní redukce je proces redukce uhlíkem, 

resp. CO za vysokých teplot. Při tomto pochodu jsou sloučeniny kovů rozloţeny a kyslík 

z oxidů je vázán na uhlík. Při teplotách vyšších neţ cca 400° C jsou v podstatě všechny oxidy, 

kromě CO, termodynamicky nestabilní. Zpracování jemnozrnného odpadu pomocí 

pyrometalurgických procesů je však investičně nákladné a vyţaduje značné mnoţství paliva 

pro redukci těkavých sloţek a krytí tepelných ztrát zařízení. [5,10]  

2.2.2 Zpracování jemnozrnného hutního odpadu pomocí hydrometalurgických procesů 

Hydrometalurgie vyuţívá především chemických pracovních postupů v tekutém stavu 

a realizuje oddělení kovů chemickou cestou. Pomocí těchto postupů je moţné zpracování 

komplexních surovin obsahujících několik kovů. Podstatou je louţení, coţ je operace, při níţ 

se ţádané sloţky suroviny převádějí do roztoku. Z chemického hlediska jde v podstatě 

o rozpouštění kovu, který byl předběţnou úpravou převeden na sloučeninu rozpustnou ve 

vhodném louţícím roztoku. Tato metoda zpracování jemnozrnného odpadu nám sice umoţní 

zkoncentrování zájmového kovu, ale také získáme louţenec, který končí na skládce, a jehoţ 

dalším zpracováním vznikají další problémy.[10] 

2.2.3 Úprava kusovostí   

U jemnozrnných odpadů v podobě odprašků a kalů je zapotřebí odstranit neţádoucí 

prvky a zároveň pro případ vsázky do hutních pecí je potřeba upravit granulometrii, a to 
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pomocí zkusovění. Rozeznáváme tři hlavní technologické postupy zkusovění: spékání, 

peletizace a briketace.  

2.2.3.1 Spékání                  

Spékání, jehoţ podstatou je slinutí aglomerované hmoty působením teploty, je 

z hlediska dosaţení kusovosti úspěšné, ale metalurgicky problematické, jelikoţ počínaje 

teplotou 700° C začíná oxidace Fe na FeO aţ Fe2O3, coţ je v rozporu se záměrem pouţít 

získaný produkt jako vstupní materiál do ocelářské pece.  

2.2.3.2 Peletizace 

Peletizace je technologie, při níţ na otáčejících se šikmo uloţených peletizačních 

mísách jsou zkrápěny zpracovávané prachové podíly s přídavkem pojiva tekutinou (obvykle 

vodou). Při rotačním pohybu mis dochází k vytváření sbalků, které postupně navyšuji svůj 

objem, a po dosaţení potřebné velikosti jsou tyto sbalky odsouvány k dalšímu zpracování. 

Pevnost pelet v tlaku však nebývá vysoká a dlouhodobé uskladnění je problematické.[7] 

Peletizace, v minulosti zkoušená např. v podmínkách TŢ a.s. i v jiných hutních 

závodech v ČR, se neosvědčila. Pelety totiţ nebylo moţné dlouhodobě volně uloţit na polních 

skládkách, na kterých jsou běţně velkoobjemové substráty vsázky hutních agregátů 

deponovány. Pelety vykazovaly vysoký stupeň rozpadavosti zpět do prachové formy.  

2.2.3.3 Briketace 

Asi jediným ekologicky nezávadným, technologicky zvládnutým a finančně 

přijatelným procesem zpracování jemnozrnného odpadu z hutních procesů je dnes briketace. 

Briketace je lisování nebo vibrolisování prachových materiálů do formy kousků se stejným 

tvarem a velikostí.  

Hlavním činitelem při lisování je tlak, který vyvolává zhutnění částic, jejich 

soudrţnost, a tím i pevnost briket. Briketace můţe probíhat bez přídavku pojiva v případě, ţe 

vsázka obsahuje látky, které jsou přírodními pojivy, coţ nastává jen výjimečně. Prakticky 

vţdy se do briketační vsázky přidávají látky k zvýšení pevnosti produktu.  

Pojiva jsou látky, které mají schopnosti samovolného zpevňování. Spojují zrnité 

systémy v pevný kompaktní celek. Mezi látky, které se pouţívají při briketaci, jsou například 

bentonit, sádrová pojiva, vápno, cementy a jiné.  
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Jak uţ bylo zmíněno, briketace je dnes asi jediný proces, o kterém se dá říci, ţe je 

vyuţitelný k přímé recyklaci jemnozrnného odpadu, aniţ by vznikal další odpad.  

2.2.4 Vývoj dalších technologií 

Jak jiţ bylo zmíněno, jeví se dnes solidifikace jemnozrnných odpadů formou briketace 

s pouţitím cementu jako optimální forma vyuţití kovového potenciálu, který je v těchto 

odpadech obsaţen.  

 V podstatě jsou moţné dva výstupy. Prvním je moţnost přímého nasazení briket zpět 

do hutních agregátů bez negativních dopadů na vedení tavby, resp. na ekologii výroby. Pak 

lze hovořit o přímé recyklaci.  Druhým výstupem solidifikačních procesů jsou pak br ikety, 

které obsahují látky, jeţ mohou negativně ovlivnit metalurgický proces.  Jedná se především 

o oxidy zinku, olova a další neţádoucí doprovodné prvky, které přicházejí z větší části se 

šrotem, případně pak i s rudami.  

 Dále proto pokračují experimentální práce a jsou vyvíjeny technologie, které by právě 

měly umoţnit zpracování briket znečistěných výše uvedenými neţádoucími prvky. Příznivé 

výsledky byly v uplynulém roce dosaţeny při pokusných tavbách na rotační peci. Práce byly 

provedeny v tavicím agregátu v jedné severomoravské slévárně, na kterém dochází 

k přetavbám kovového odpadu, přičemţ tavenina je zpracována do broků pouţívaných 

k čištění odlitků. Pec je vybavena kvalitním odprašovacím zařízením, které je osazeno 

tkaninovými filtry.  

V rámci experimentu byly do rotační pece obdobným způsobem jako kovový šrot 

sázeny brikety. Při rotačním pohybu pece a za postupného zvyšování teploty docházelo 

k řízené redukci oxidů zinku, olova a dalších prvků. Současně probíhala i redukce oxidů 

ţeleza, které tvořily hlavní sloţky ve zpracovávaných briketách. Odprašky byly zachycovány 

na látkových filtrech.  

Výsledkem těchto pokusů, jejichţ praktická aplikace na tomto typu pece je patentově 

kryta, je odstranění neţádoucích prvků v míře překračující 90 %. Současně s tím došlo 

i k významné redukci oxidů ţeleza a při teplotách těsně nad hranici 1400° C byly produktem 

této redukce krůpěje metalického ţeleza o velikosti vlašského ořechu.  

Pouţitá technologie vyuţití rotační pece se jeví jako reálná a o její aplikaci se zcela 

váţně uvaţuje i na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu ţivotního prostředí, do 
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jejichţ kompetencí patří likvidace tzv. starých zátěţí. I pro tyto odpady je totiţ metoda 

solidifikace formou briketace za pouţití cementu a jejich následné zpracování v rotační peci 

plně pouţitelná. Jejím nasazením by nebyly jen postupně odstraněny aţ statisíce tun hutních 

odpadů uloţených mnoho let na deponiích, došlo by ale i k vyuţití obsahu Fe v nich, a jeho 

mnoţství je nezanedbatelné.  

Informace o moţnosti vyuţití briket v rotační peci je příkladem zpracování takto 

soldifikovaných materiálů stejně jako spékání a peletizace. V diplomové práci je uvádím pro 

komplexnost s tím, ţe se samozřejmě nejedná o součást řešení.    
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3. TECHNOLOGIE BRIKETACE VE SPOLEČNOSTI PROGRES 

EKOTECH, s. r. o.  

V této diplomové prácí bych se chtěl dále věnovat společnosti Progres Ekotech s.r.o. 

a její technologii na výrobu briket. Tato společnost má dlouhodobé zkušenosti s briketováním 

různorodých materiálů. Praktickým výstupem jsou brikety z přírodních materiálů, které slouţí 

jako vsázka při výrobě izolační vaty a brikety energetické, které jsou vyuţitelné jako náhrada 

koksu, uhlí, případně antracitu. V případě energetických briket je vstupem podsítný koks, 

prachové uhlí nebo antracit, tyto odpady by jinak nebyly s ohledem na kusovost dále 

pouţitelné. V rámci výzkumných prací jsou vyvinuty receptury umoţňující briketaci doposud 

nezpracovatelných hutních odpadů, které jsou dnes bez uţitku haldovány.  

Praktické výstupy těchto receptur – pokusné brikety – procházejí před provozními 

zkouškami testováním ve VÚHŢ Dobrá a.s., a na VŠB- TU Ostrava.  

Společnost Progres Ekotech, s.r.o. má hmatatelné, úspěšné výsledky vyuţití briket 

v praxi, vše je však doposud ve fázi pokusů. Například v roce 2010 ve spolupráci s TŢ a.s. 

byly postupně pokusně briketovány odprašky i mokré kaly z metalurgických procesů 

v mnoţství cca. 450 t bez zjištěných negativních dopadů. V měsíci únoru a březnu 2010 bylo 

vyrobeno 502 t briket válcovitého tvaru ze separátu vznikajícího při zpracování strusky 

z odsiřování surového ţeleza. Tento materiál obsahuje vysoký podíl metalického Fe a Fe ve 

formě oxidů. Vyrobené brikety byly určeny k pokusnému zpracování ve vysoké peci. Při 

tomto provozním pokusu nebyla avizována ţádná negativní zjištění. Firma Progres Ekotech 

s.r.o. spolupracuje v této problematice i s firmami jako např. Evraz Vítkovice Steel a.s.,  

Viadrus Bohumín a.s., kde při vzájemné spolupráci proběhly zkoušky, ve kterých byly 

součástí vsázky u desítek taveb i brikety, vyrobené z drobného metalického podílu Fe, který 

předtím končil na skládce.  

3.1 Představení firmy Progres Ekotech, s.r.o.  

3.1.1 Historie a vývoj firmy Progres Ekotech s.r.o.  

Společnost Progres Ekotech, s.r.o. byla zaloţena v roce 2000 pod názvem Progres Tri-

Treg, s.r.o. Hlavním předmětem podnikání při zaloţení společnosti byla výroba strusko-

betonových tvárnic. Zpočátku se společnost zabývala především výrobou produktů na bázi 

betonových směsí, coţ jsou především tvarovky nejrůznějších rozměrů a tvarů, vyráběné 
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lisováním resp. vibrováním. Výrobní technologie společnosti byla navrţena natolik flexibilně, 

ţe je schopna zajistit veškeré poţadavky zákazníka na tvar, sloţení, případně i barevnost 

finálního produktu, a díky tomu dokáţe oslovit velice široký okruh zákazníků.  

V rámci rozvoje podnikání se firma začala od roku 2004 zabývat také výrobou briket  

vyuţívaných při výrobě minerální izolační vaty. V roce 2005 začala společnost dále vyrábět 

nauhlíčovací a energetické brikety. 

V roce 2005 byl u firmy Progres Ekotech, s.r.o. zaveden systém managementu jakosti 

ISO 9001:2000.  

V roce 2006 byla zahájena příprava na modernizaci výrobní linky, a v druhé polovině 

roku 2007 byla po instalaci potřebných technologických uzlů tato linka uvedena do provozu.  

Díky komplexnímu pojetí při budování výrobní linky je moţné ji označit jako jedinou 

linku svého typu v České republice. To je dáno především tím, ţe je linka multifunkční 

a zároveň mobilní. V případě potřeby je moţné ji během několika dní rozmontovat, převézt 

a následně sloţit přímo u zákazníka.  

Projekt "Briketování těţko zpracovatelných druhotných surovin v metalurgickém 

procesu - realizace mobilní linky", který je realizován právě pomocí nové výrobní linky, je 

spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci Společného 

regionálního operačního programu. Výstupy tohoto projektu ukazují na reálnost aplikace 

v praxi, poplatky za uloţení hutních odpadů jsou však zatím v mnoha případech niţší, neţ je 

cena briketace, a proto hutní podniky se zavedením recyklace zatím nespěchají. Lze ovšem 

reálně předpokládat, ţe připravovaný zákon o odpadech, dle kterého v roce 2013-2014 prudce 

stoupnou nejen poplatky za uloţení, ale i poplatky za manipulaci, tuto situaci významně 

ovlivní ve prospěch recyklace.   

V roce 2008 proběhla recertifikace systému managementu kvality podle EN ISO 

9001:2008 a v rámci této recertifikace byl aplikován prvek 7.3 Návrh a vývoj. Tento krok byl 

učiněn proto, ţe ve společnosti probíhají od roku 2006 vývojově výzkumné práce v oblasti 

briketce jemnozrnných hutních odpadů v suché i mokré formě.[17] 
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3.1.2 Základní údaje firmy Progres Ekotech, s.r.o.  

Společnost Progres Ekotech je společností s ručením omezeným v 100% vlastnictví 

dvou fyzických osob, a její sídlo se nachází v Třinci - Oldřichovicích. Provozovna je 

situována v areálu Třinec Podlesí, katastrální území Třinec Konská.  

Společnost v současné době zaměstnává 10 zaměstnanců, kteří představují jak 

technické vedení firmy, tak i pracovníky výroby. Jsou to výrobní ředitel, specialista rozvoje, 

asistentka ředitele, expedientka, mistr výroby a 5 pracovníků výroby. V případě větších 

poţadavků na výrobu společnost najímá brigádníky. Správu a provoz celého výrobního 

podniku zajišťuje jednatel a výrobní ředitel. 

3.1.2.1 Rámcový popis patentované technologie výroby 

Firma Progres Ekotech, s.r.o. vyvinula přísadovou briketu do vsázky pro hutní  

agregáty, která je vytvořena na bázi hutních odpadů a pojiv. Obsahuje v hmotnostním 

mnoţství 50 aţ 98 % kovonosných nebo nemetalických hutních odpadů. Tyto hutní odpady 

jsou ve formě jemných prachových podílů, jemné frakce nebo stabilizovaných hutních kalů. 

Následně je přidáváno 1 aţ 25 % pojiv, voda a případné doprovodné odpadové přimíseniny.  

Nestabilní hutní kaly, které mohou být pouţity jednak samostatně nebo také ve směsi 

všech výše uvedených odpadů, se přitom nejprve chemicky stabilizují přimícháním 

stabilizátoru, načeţ se po stabilizační dobu vystaví jeho působení za účelem ukončení v nich 

probíhajících relací. Stabilizační doba činí z pravidla 1 aţ 30 dnů. Stabilizace nestabilních 

hutních kalů se provádí stabilizátorem na bázi cementu, vápna nebo vápno-cementové směsi 

v mnoţství 1 aţ 28 kg na 100 kg hutního kalu za spolupůsobení vody, která se do 

stabilizačního procesu přidává samostatně nebo je v hutních kalech obsaţena.  

Po uplynutí stabilizační doby se tento materiál zpracovává tlakem, lisováním nebo 

dusáním. Tento tlak, který se pohybuje v rozmezí 5 aţ 50 MPa zapříčiní dostatečnou pevnost 

a celistvost přísadové brikety. Takto vyrobené přísadové brikety mají potřebnou kusovost, 

otěruvzdornost, pevnost, jsou dobře tavitelné, chemicky, mechanicky a objemově stálé 

a jejich tvar je dán poţadavky odběratele na vsázku.[18] 

3.1.2.2 Současný výrobní program společnosti Proges Ekotech, s.r.o. 

Na základě dlouhodobých zkušeností s briketací různorodých přírodních materiálů 

firma produkuje v rámci výzkumně vývojových činností brikety, které jsou testovány formou 
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vyuţití ve vsázce  hutních agregátů. Brikety vznikají z materiálů, které jsou vedlejším 

produktem při hutních procesech. Mezi tyto produkty patří hutní odpady, kaly a odprašky. 

Firma Progres Ekotech s.r.o. vlastní cca. 360 vyvinutých receptur briketace. Veškeré pokusy 

briketací byly testovány ve VÚHŢ Dobrá a.s. a VŠB – TU Ostrava, jak jiţ bylo zmíněno  

v úvodu kapitoly 3.  

Chemické sloţení přísadové brikety včetně obsahu feritických podílů je prakticky 

stanoveno zákazníkem, který materiál určený k briketaci dodá. Respektován však musí být 

technologický postup výroby briket, coţ znamená přidání jistého podílu pojiva, popřípadě 

i metalurgického koksu. Mnoţství feritických podílů lze však zvýšit přidáním např. okují, 

ocelových či litinových třísek a jiných obdobných feritických materiálů. Tímto lze rovněţ 

dosáhnout změn fyzikálně-chemických vlastností.  

Firma Progres Ekotech, s.r.o. rovněţ vyrábí brikety z podsítných frakcí koksu, 

případně antracitu, či jejich kombinaci v poměru určeném zákazníkem. Tyto brikety slouţí 

k vyuţití jinak obtíţně zpracovatelného jemného podílu, který vzniká při manipulaci s hrubým 

koksem a v konečné fázi tvoří zhruba 10% celkového objemu. Takto vyrobené brikety 

dokáţou sníţit spotřebu kusového koksu a umoţňují vrátit do hutního procesu veškerý 

nakoupený koks. Koksové brikety jsou dlouhodobě odzkoušené a dosahují výhřevnosti 23 

MJ.kg.  

Dle přání zákazníka je moţné namíchat homogenní briketu, která bude ve stanovených 

poměrech tvořena kovonosnými odprašky a/nebo kaly, jemným podsítným koksem a dále 

např. drobnou ocelovou třískou nebo obrusem ze strojírenské výroby a pojivem.  

Kromě výše uvedených surovin můţe být přísadová briketa tvořena například 

jemnými a prachovými podíly vápence, grafitu, antracitu, jemným kalcinovaným 

petrolejovým koksem, prachovými či jemnými frakcemi bauxitu, mleté konvertorové 

vyzdívky a svářkové strusky a podobně s cílem umoţnit jejich praktické vyuţití v hutních 

procesech. 

Jako pojivo se pouţívají pro hutní průmysl běţně vyráběné chemicky inertní látky, 

které jsou pouţívány i v řadě jiných odvětví. Pojivo a způsob jeho pouţití je součástí 

vyvinutého know – how společnosti, proto tuto část nebudu specifikovat podrobněji.[17]    
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3.1.3 Produkty vývoje a výzkumu  

3.1.3.1 Brikety z hutních kovonosných odprašků 

Briketa je vyrobena z kovonosných odprašků vznikajících při tavení v hutních pecích, 

z přídavku koksu v mnoţství do 12 % a pojiva, coţ je látka chemicky neutrální, neovlivňující 

hutní proces. Její mnoţství je od 12 do 18 % (viz Obr. 2). 

 

Obr 2. Briketa z hutních kovonosných odprašků 

 

3.1.3.2 Brikety z hutních kovonosných kalů z odprášení KKO 

Briketa je vyrobena z hutního kovonosného kalu a pojiva, coţ je látka chemicky 

neutrální, neovlivňující hutní proces. Její mnoţství je od 8 do 16 % (viz Obr. 3). 

 

Obr 3. Briketa z hutních kovonosných kalů z odprášení KKO 
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3.1.3.3 Brikety z hutních kalů a hutních odprašků 

Briketa je vyrobena z hutních kovonosných kalů a odprašků v poměru 1:1 a pojiva, 

coţ je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces a dalších přísad dle přání 

zákazníka. Mnoţství pojiva je od 12 do 16% (viz Obr. 4). 

 

Obr. 4 Briketa z hutních kalů a hutních odprašků 

 

3.1.3.4 Brikety z vysokopecních kalů, koksového prachu, okují 

Jedná se o vícesloţkovou briketu vyrobenou poměrově a materiálově dle poţadavků 

zákazníka. Briketa je vyrobena z vysokopecního kalu, koksového prachu, okují, případně 

dalších látek dle poţadavku zákazníka a pojiva, coţ je látka chemicky neutrální, neovlivňující 

hutní proces. Její mnoţství je od 8 do 16% (viz Obr. 5).  

 

Obr. 5 Briketa z vysokopecních kalů, koksového prachu, okují 
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3.1.3.5 Brikety z obrusů, třísek a okují vzniklých při obrábění kovů 

Briketa je vyrobena z odpadních materiálů vznikajících při obrábění kovů. Jedná se 

o kovový odpad, který je z důvodu nevhodné kusovosti nepouţitelný při recyklaci a rovněţ 

problematický při skládkování. Brikety dosahují aţ 85% metalického Fe, které lze díky 

briketaci plnohodnotně recyklovat v hutním procesu. Dále briketa obsahuje 6-12% pojiva, coţ 

je látka chemicky neutrální, neovlivňující hutní proces (viz Obr. 6).  

 

Obr. 6 Briketa z obrusů, třísek a okují 

 

3.1.3.6 Brikety z podsítného koksu frakce 0 - 40 mm 

Brikety vyrobené z podsítného koksu slouţí k efektivnímu vyuţití jemných frakcí 

koksu, které doposud nemohly být v hutním procesu přímo pouţity. Svým tvarem, velikostí 

i pevností nahrazují klasický metalurgický koks, jsou schopny převzít i funkci konstrukce 

hutní vsázky a umoţňují vyuţít příslušný energetický potenciál. Brikety z podsítného koksu 

dovedou nahradit aţ 20% slévárenského koksu, při čemţ jejich cena je zpravidla méně neţ 

poloviční (viz Obr. 7).  

 

 

 

 

 

Obr. 7 Briketa z podsítného koksu 
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3.1.3.7 Brikety z podsítného koksu a litinových třísek  

Brikety vyrobené z drobné litinové třísky vznikající při obrábění a z podsítného koksu 

slouţí k efektivnímu vyuţití jemných frakcí koksu. Jedná se o látky, které doposud nemohly 

být v hutním procesu přímo pouţity. Svým tvarem, velikostí i pevností nahrazují klasický 

metalurgický koks, jsou schopny převzít i funkci konstrukce hutní vsázky, umoţňují vyuţít 

příslušný energetický potenciál a zároveň dochází k recyklaci druhotných surovin (viz 

Obr. 8). 

 

Obr. 8 Briketa z podsítného koksu a litinových třísek  

 

3.1.3.8 Brikety z podsítného koksu (frakce 0 – 40 mm, antracitu frakce 0 - 20 mm) 

Brikety vyrobené ze směsi podsítného koksu a antracitu mají obdobné vlastnosti jako 

brikety vyráběné jen ze samostatného podsítného koksu. Antracit je přidáván na základě 

poţadavku zákazníka proto, aby bylo dosaţeno ještě vyšší výhřevnosti (viz Obr. 9).  

 

Obr. 9 Briketa z podsítného koksu a antracitu 
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3.2 Technická charakteristika používané technologie  

3.2.1 Technologické schéma zařízení 

 

Obr. 10 Technologické schéma zařízení – tok materiálu 

 

3.2.2 Dopravní zařízení 

Doprava vstupu k násypkám pasové dopravy je zajišťována kolovými nakladači.  

3.2.2.1 Pásová doprava 

Jedná se o klasické pásové dopravníky, jejichţ pomocí jsou dopravovány jednotlivé 

vstupní komponenty z násypek do skipového zaváţeče míchacího centra. Skip je váţen, 

jednotlivé vstupní komponenty jsou postupně dávkovány dovaţováním podle předem 

stanovené receptury výroby.   
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3.2.2.2 Pneu doprava 

Slouţí k dopravě pojiva ze skladovacího sila do míchacího centra. Jedná se o zařízení, 

které je plně odprášeno. Mnoţství pojiva je dávkováno automaticky.  

3.2.3 Míchací centrum 

Ve skipu naváţená výrobní směs je vytaţená nad planetové míchací zařízení 

přesypána do něj, současně je přidáno pojivo a přesně dávkované mnoţství vody. Záměs je 

zpracována, obvykle se jedná o mnoţství 250 aţ 550 kg, které je po zpracování výpustním 

otvorem ve dně míchacího zařízení vypuštěno do skipové nádoby, která záměs přepraví nad 

zásobník vibrolisu, do kterého je po otevření klapy vysypána. 

3.2.4 Vibrolis 

Ze zásobníku vibrolisu je záměs postupně uvolňována do zaváţecího vozíku, který se 

pohybuje nad vlastní formou, leţící na dřevěné podloţce. Opakovaným pohybem jsou 

jednotlivá hnízda formy zaplněná, vozík se přesune mimo formu a následně se spustí lisovací 

a výtlačná matrice za současného spolupůsobení vibrací. Takto vznikají brikety, jejichţ tvar 

a výška jsou dány poţadavkem zákazníka a výrobními moţnostmi vlastního vibrolisu. 

Obvyklé jsou brikety šestihranné nebo válcové.  

Po ukončení solidifikace jsou hotové brikety na dřevěné podloţce odsunuty mimo 

vibrolis a na uvolněné místo je řetězovým pasem dopravena prázdná podloţka, tento cyklus se 

neustále opakuje. 

3.2.5 Linka pro manipulaci s podloţkami 

Podloţka z hotových výrobků je pomocí řetězového dopravníku odsunuta 

k zakládacímu zařízení, které podloţku uloţí do dozrávacího koše, po jeho naplnění do plné 

kapacity podloţek je tento příčnou dopravou odsunut mimo zakládací zařízení a současně je 

přisunut nový prázdný koš. Plný koš je odebrán vysokozdviţným vozíkem a odvezen na místo 

určené k dozrávání výrobků. Při zpáteční jízdě vysokozdviţný vozík zaveze a na příčný posun 

umístí prázdný koš s podloţkami, které postupně odebere vykladač a uloţí jednu za druhou na 

řetězový dopravník zásobující vibrolis. Na cestě k vibrolisu jsou podloţky čištěny a ošetřeny 

proti moţnému přilnutí vyráběných briket.  
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Celý proces od naloţení jednotlivých komponent do násypek nad pryţové 

dopravníkové pasy, přes vytvoření záměsi, solidifikaci včetně přísunu a odsunu pod loţek 

k vibrolisu a od něho probíhá plně automaticky. Obsluha je nutná pouze pro odběr plných 

košů a přísun prázdných košů s podloţkami. 

3.2.6 Ukládání hotových výrobků 

Po dozrání briket na podloţkách do manipulační pevnosti, jsou koše pomocí kolových 

nakladačů s upraveným úchopem nahrazujícím lţíci vysypávány na volnou skladovou plochu, 

kde proces zrání pokračuje. Doba je dána charakteristickými vlastnostmi pouţívaného pojiva, 

kdy dostatečná pevnost pro další pouţití briket je dosahována do 28 dnů. Po celou dobu  

volného uloţení jsou však jiţ brikety dostatečně odolné proti jakýmkoliv atmosférickým 

vlivům.  

3.3 Vlastnosti výrobní linky a její další možné využití  

3.3.1 Výrobní kapacita stávající linky 

Linka byla navrhována na kapacitu do 20 kt ročně.  

Výroba briket, slouţících jako vsázka při produkci izolační vaty, převýšila v r. 2010, 15200 t 

a odběratel avizuje další zvyšování ročních odběrů.  

V rámci vývoje a výzkumu byly vyrobeny dle poţadavků partnerů brikety o různých 

parametrech jak rozměrových, tak o různém chemickém sloţení v celkovém ročním mnoţství 

2156 t.  

Z uvedených hodnot vyplývá, ţe výrobní moţnosti linky firmy Progres Ekotech, s.r.o. 

jsou jiţ prakticky vyčerpány, a v případě, ţe některý z hutních podniků – původců odpadů – 

bude u předmětné firmy nárokovat další recyklaci pomocí briket, je nutné realizovat novou 

linku. 

3.3.2 Nová, případně další linky pouţitelné pro solidifikaci hutních odpadů.  

Majitelé společnosti Progres Ekotech, s.r.o. průběţně vedou přípravná jednání 

s potenciálními dodavateli obdobných zařízení a z těchto jednání vychází optimální kapacita 

výrobní linky cca 40 kt ročně. V případě zájmu některého konkrétního hutního podniku by 

mohlo být nové zařízení v tomto podniku, tj. u původce odpadu, vybudováno do 8 měsíců po 

uzavření dohody.  
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Koncepce linky je odvozena od vyvinuté patentované technologie výroby briket na 

dřevěné podloţky, které jsou ukládány do košů k dozrávání na nich uloţených hotových 

výrobků. Veškerá manipulace od vibrolisování aţ po konečný odsun briket na volnou plochu 

tudíţ probíhá pomocí podloţek a košů. Plánování vyšší kapacity se tudíţ nejeví jako 

praktické, neboť doba manipulace s dozrávacími koši s podloţkami, ať jiţ s hotovými 

briketami, nebo i bez nich, by se enormně prodluţovala.  

V rámci návrhu kapacity zařízení pro konkrétní hutní podnik je proto třeba znát roční 

výskyt jednotlivých druhů odpadů a představu zákazníka o způsobu vyuţití briket, poté je 

třeba provést všechny potřebné zkoušky, tj. vyvinout recepturu respektující poţadavky 

zákazníka na sloţení výrobku, vyrobit zkušební brikety v dostatečném mnoţství pro tavební 

zkoušky, provést tavební zkoušky a vyhodnotit společně ze zákazníkem dosaţené výsledky. 

Následně je moţno přistoupit k návrhu zařízení o potřebné kapacitě.  

Pokud zákazník přijme rozhodnutí solidifikovat celý výskyt, případně v rámci 

pořizování technologie briketace přistoupit i k likvidaci starých zátěţí, je nutné stanovit 

konkrétní mnoţství odpadů podle druhů, vyvinout receptury u těch druhů, kde ještě zkoušky 

neproběhly, provést opět zkušební tavby a kompletní vyhodnocení. Z ročních objemů výskytu 

podle druhů a z kapacitních moţností zařízení (cca 40 kt/rok) lze stanovit počet linek nutných 

k dosaţení poţadovaného výsledku.  

V Tabulce 2 v kapitole 2 jsou uvedeny výskyty odpadů v hutních podnicích 

Moravskoslezského kraje. Tato čísla nejsou konstantní a průběţně se mění v závislosti na výši 

výroby. Je z nich ale moţno odvodit, kolik by bylo třeba v těchto hutních podnicích instalovat 

briketačních linek. Úvahy na toto téma však nejsou předmětem předloţené diplomové práce. 

3.3.3 Rozhodování o nové investici 

Společnost doposud zpracovává odpady z hutních podniků formou briketace 

pouze v rámci vývoje a testování. V případě, ţe dostane konkrétní poptávku po svých 

výrobcích, je připravena postavit novou výrobní linku přímo u zákazníka – původce odpadů. 

Před tím, neţ bude investice společností schválena a realizována, měla by společnost 

zhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. Hlavním cílem tohoto hodnocení je zjistit, 

v jaké výši se nová investice pořídí a bude návratnost vloţených prostředků.  
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Rozhodování o stavbě nové výrobní linky přímo u konkrétního zákazníka by probíhalo 

v několika fázích: 

- předběţná technicko-ekonomická studie – prověření moţností realizace výstavby 

linky v konkrétních podmínkách u zákazníka  

- rozhodnutí o způsobu financování projektu – hledání nejvýhodnější varianty 

financování  

- hodnocení efektivnosti investice – určení počátečních investičních nákladů, odhad 

budoucích výnosů, ekonomické zhodnocení investice a zhodnocení rizika projektu 

3.3.3.1 Předběţná technicko-ekonomická studie 

Podnik je připraven v případě zájmu konkrétního zákazníka u něho novou linku 

realizovat. Pokud bude mít o výrobní linku zájem více hutních podniků, bude se o umístění 

linky rozhodovat podle následujících kritérií: 

- poţadované mnoţství odpadu ke zpracování za rok – musí být naplněna kapacita 

výrobní linky, tj. 40 tis. t/ročně  (v případě, ţe by potřeba briketace byla větší, bude 

nutné provést propočty tak, aby kapacita byla dělena do dvou, případně více linek)  

- cena za zpracování 1 t odpadu – cena stanovená podle typu poţadovaného výstupu 

musí být zákazníkem akceptována  

- délka kontraktu – se zákazníkem bude uzavřen dlouhodobý kontrakt na zpracování 

odpadu tak, aby bylo dosaţeno uspokojivé návratnosti investice zajišťující 

ekonomickou efektivnost projektu 

- vhodné technické zázemí pro instalaci výrobní linky 

3.3.3.2 Hodnocení efektivnosti investice  

Základem pro hodnocení investic je stanovení cash flow (peněţních toků), které 

projekt generuje, neboli vyčíslení očekávaných výdajů a příjmů z investice a jejich porovnání.  

 Náklady na pořízení a vybudování nové výrobní linky u zájemce jsou kalkulovány na 

22 000 000,- Kč.  

Firemní náklady na produkci 1 t briket se pohybují v závislosti na mnoţství 

poţadovaných příměsí ve finálním produktu mezi 1600 – 3200,- Kč, průměrná cena za 1 tunu 

je stanovena na 2400,- Kč. Prodejní cena za 1 t briket se stanovuje v závislosti na mnoţství 
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poţadovaných příměsí ve finálním výrobku mezi 2000 – 4000,- Kč, průměrná cena za tunu je 

stanovena na 3000,- Kč.    

Při vyuţití kapacity výrobní linky 40 tis. tun/rok by se náklady na produkci, při 

průměrných cenách, pohybovaly kolem 96 000 000,- Kč za rok. Výnosy, při těchto  cenách, by 

vycházely na cca. 120 000 000,- Kč za rok.  

Roční odpis investice v hodnotě 22 000 000,- Kč je 4 400 000,- Kč, vypočten ze 

vzorce zrychleného odpisování: 

Roční odpis = Pořizovací cena / Koeficient odpisové sazby1 

 Výpočet orientačního hospodářského výsledku: 

 Σ Výnosů   120 000 000,- Kč 

 Σ Nákladů     96 000 000,- Kč 

 Hospodářský výsledek  24 000 000,- Kč 

 Daň      4 560 000,- Kč 

 Čistý zisk   19 440 000,- Kč 

 

 Výpočet orientačního Cash flow: 

 Čistý zisk   19 440 000,- Kč 

 + odpisy     4 400 000,- Kč 

 Cash flow   23 840 000,- Kč 

 

Doba návratnosti investice je definována počtem let, za které se investice splatí  

příjmy. Za příjem je povaţován nejen zisk, ale i odpisy a ostatní příjmy z titulu investice. 

V tomto případě by se investice v hodnotě 22 mil. Kč mohla majitelům vrátit během prvního  

roku provozování2. Na základě tohoto předběţného výpoč tu návratnosti investice mohou 

majitelé firmy Progres Ekotech, s.r.o. rozhodnout o formě financování.  Při tomto rozhodování 

by bylo vhodné přihlédnout ke SWOT analýze, kterou navrhuji v následující kapitole 3.3.3.3. 

______________________ 

1 Koeficient odpisové sazby ve skupině č. 2, do které je tato investice zařazena, má v  prvním odpisovém roce 

hodnotu 5. 
2
 Uvedené hodnoty byly na základě ţádosti majitelů společnosti v  určitém poměru modifikovány za účelem 

zachování obchodního tajemství. Vypočtená doba návratnosti však odpovídá realitě. 
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3.3.3.3 SWOT analýza potenciální nové linky 

Na základě dostupných informací, které jsou obsaţeny v kapitole 3, jsem identifikoval 

silné a slabé stránky, příleţitosti a ohroţení firmy Progres Ekotech s.r.o. při realizaci nové 

investice. 

 Silné stránky 

Silné stránky představují výhody podniku oproti konkurenci na trhu. Analýza 

a následné vyuţití silných stránek jsou předpokladem úspěšnosti nabídky podniku na trhu. 

Mezi silné stránky firmy Progres Ekotech s.r.o. patří:  

- vlastnictví – 100% česká firma,  

- ţádná konkurence v briketaci hutního materiálu na trhu 

- veškeré návody a postupy pro briketaci jsou kryty vlastními patenty  

- mobilita zařízení, linku je moţné v krátké době rozmontovat, převézt a znovu 

smontovat přímo u případného dalšího zákazníka 

- moţnost rychlého zaučení obsluhy nového zařízení na současně provozované lince  

Slabé stránky 

Nevýhodou oproti konkurenci představují slabé stránky. Podnik by měl své slabé 

stránky co nejdříve specifikovat a sníţit jejich vliv na minimum, případně je úplně odstranit.  

Mezi slabé stránky podniku patří: 

- omezená kapacita (40 tis. t) v případě výskytu odpadu nad tuto hranici   

- výrobní haly vyţadují temperováni v zimním období, bez tohoto opatření vznikají 

komplikace při dozrávání výrobků (mokrý proces s vyuţitím cementu jako 

moţného pojiva) 

Příležitosti 

Příleţitosti na trhu představují nejen výhody vyplývající ze silných stránek, ale 

i výhody plynoucí z vnějšího prostředí podniku, např. růst poptávky, plánovaný rozvoj 

regionu, nové projekty apod. Společnost Progres Ekotech můţe vyuţít tyto příleţitosti: 
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- růst zájmu o technologii solidifikace a následné recyklace druhotných surovin 

vznikajících při hutní výrobě dále jinak nezpracovatelných (sníţení podílu 

skládkování)  

- růst trţeb v souvislosti s očekávaným růstem poplatků za produkci a skladování 

nerecyklovatelných hutních odpadů 

- moţnost expanze do hutního podniku v zahraničí  

Hrozby 

Ohroţení na trhu obvykle vyplývají ze slabých stránek podniku, resp. z nevýhod 

v rámci vnějšího prostředí. Progres Ekotech můţe ohroţovat: 

- zneuţití patentů konkurencí 



34 

 

4. PROVOZNÍ ŘÁD MOBILNÍHO BRIKETOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – NÁVRH 

K PROJEDNÁNÍ VE VEDENÍ SPOLEČNOSTI   

4.1 Charakteristika zařízení 

Mobilní briketovací linka je zařízení určené pro výrobu briket z přírodních materiálů, 

které jsou vyuţívány jako vsázka  při výrobě izolační vaty. Briketuje se rovněţ materiál, který 

vzniká při výrobě vaty, čímţ dochází k recyklaci. Jedná se o materiálové vyuţití odpadů 

formou náhrady prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze povaţovat za 

druhotné suroviny.  

Mobilní briketovací linka je taktéţ vyuţívána k pokusům o recyklaci druhotných 

surovin z hutního procesu, které s ohledem na kusovost a někdy i obsah škodlivých látek jsou 

bez další úpravy povaţovány za nerecyklovatelný odpad.  

Hlavní činností této mobilní linky je vyuţití druhotných surovin za účelem jejich 

opakovaného zpracování. Toto zařízení je umístěno a provozováno u výrobce briket, tedy 

společnosti PROGRES Ekotech s.r.o. N icméně tato linka je mobilní a za předpokladu velkého 

mnoţství briket poptávaného zákazníkem, lze tuto linku na čas, potřebný k výrobě 

poţadujícího mnoţství briket, přemístit k zákazníkovi. 

 

4.2   Základní údaje provozovatele výrobní linky  

4.2.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení 

Provozovatel:  PROGRES Ekotech s.r.o.   
Sídlo:   Třinec Konská Podlesí             

IČO: 25853635     

Statutární zástupce: jednatel společnosti a výrobní ředitel 
 

4.2.2 Identifikační údaje vlastníka zařízení 

Vlastník zařízení:  PROGRES Ekotech s.r.o.     

Sídlo:   Třinec Konská Podlesí          
IČO: 25853635     

Statutární zástupce: jednatel společnosti 
 
Výrobce zařízení: Výrobce není definován, jelikoţ linka je seskládaná z jednotlivých  

      technologických uzlů dodaných různými výrobci    
Označení:         

Typ: Míchací centrum 
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 Briketovací linka 

Rok výroby: 2007    

Odpovědný pracovník za zařízení: výrobní ředitel 

 

4.2.3 Základní kapacitní údaje zařízení 

Výkon mobilní briketovací linky je 25 - 30 tun materiálu za hodinu dle specifické 

hmotnosti vstupního materiálu a poměrů jednotlivých komponent ve směsi. Výkon ovlivňuje 

vlhkost vstupního materiálu. Doba zpracování v míchacím centru u kalů je kratší neţ 

u odprašků.  

Dalším kapacitním údajem je hmotnost vyráběné brikety v závislosti na tvaru od 0,6 

do 4 kg, neboť čas k vibrolisování na jednu podloţku je konstantní. 

 

4.3 Charakter a účel zařízení 

4.3.1 Účel zařízení 

4.3.1.1 Výroba briket z přírodních materiálů (brikety pro výrobu izolační vaty) 

Zařízení slouţí k briketaci přírodních materiálů, které jsou majetkem zákazníka. 

Vyrobené brikety jsou vyuţívány jako vsázka pro výrobu izolační vaty pouţívané ve 

stavebnictví ke zlepšení tepelné izolace staveb. Briketovat lze i případné odstřihy vznikající 

z formátování pásu či tabulí izolační vaty.  

Kromě těchto materiálů je zařízení schopno briketovat i podsítný koks a antracit. Tyto 

výrobky jsou vyuţívány jako zdroj energie v průmyslových zařízeních, ve kterých drobné 

podsítné nelze přímo vyuţít.  

4.3.1.2 Briketace druhotných surovin a hutních odpadů 

Účelem vyuţití zařízení k výrobě briket z uvedených materiálů je technologie 

umoţňující zabránit jejich znehodnocení, neboť jinak by jako obtíţně zpracovatelné nevratně 

uloţeny na skládkách.  
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4.3.1.3 Seznam odpadů určených k briketaci 

Tab. 3 Seznam odpadů určených k briketaci 

Druh  Zdroj Kategorie* 
Katalogové 

číslo 

Pevné odpady z 
čištění plynu, 

obsahující 

nebezpečné 
látky 

Odprašky z 

posledních sekcí 
aglomerací 

N 10 02 07 

Odprašky z 

Elektrických 
obloukových pecí 

N 10 02 07 

Odprašky 
z pánvových pecí 

N 10 02 07 

Odprašky 
z chemického ohřevu 

Kyslíkové 

konvertorové 
ocelárny 

N 10 02 07 

Odprašky 

z mimopecního 
odsíření surového 

ţeleza 

N 10 02 07 

        

Odpad 

z čištění chladící 
vody, obsahující 

ropné látky 

Zaolejované okuje z 

válcoven 
N 10 02 11  

Zaolejované okuje 
z hydrocyklonů ZPO 

N 10 02 11  

        

Kaly a filtrační 
koláče z čištění 

plynu, 

obsahující 
nebezpečné 

látky 

Vysokopecní kaly - 

halda 
N 10 02 13  

Jemné kaly 
Kyslíkové 

konvertorové 
ocelárny 

N 10 02 13  

* N -  nebezpečné odpady 
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4.3.1.4 Výstup ze zařízení 

- Briketa k dalšímu pouţití ve výrobě nebo k recyklaci dle zaměření zákazníka, pro 

kterého je briketace prováděna. 

- Vlastní technologie briketace je při běţném provozu bezodpadová.   

 

4.4  Technické parametry a stručný popis zařízení  

Tab. 4 Technické parametry 

Zpracovávaný materiál v běţné výrobě  
Přírodní materiály (bauxitový písek, čedič), 
vysokopecní nebo ocelárenská struska podsítný koks 
a antracit, cement jako pojivo 

Zpracovávaný materiál dle kapitoly 
4.3.2. 

Strusky, kaly a odprašky z hutní výroby, cement jako 
pojivo 

Skladování vstupních surovin Volná plocha, případně kontejnery 

Skladování pojiv Pneumatické silo s odprášením 

Vstupní kusovost Frakce 0 – 20 mm 

Doprava hmot 

Hydraulický nakládač, resp. pneudoprava pro prašné 

podíly 

Násypky na vstupu do technologické 

linky Počet je dán na sloţení záměsi - Celkový objem 3m3  

Pásové dopravníky do směsného skipu Šířka 500 mm, délka 6 m, pohon elektrobubnem  

Doprava k míchacímu centru 
Skip opatřený automatickou váhou k přesnému 
dávkování jednotlivých sloţek  

Míchací centrum Plnoautomatická planetová michačka s 

příslušenstvím včetně přívodu vody a dávkování 

Doba míchání záměsi 2-3 min. 

Hmotnost jedné záměsi 350 - 450 kg 

Výkon 
Je dán sortimentním sloţením - obvykle 25 - 30 
t/hod. 

Odsun záměsi z míchacího centra  Skipem nad vibrolis 

Briketace Vibrolisováním 
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Doba vibrolisování 24 - 25 sec./podloţka 

Sortiment Brikety válcovité nebo šestihranné 

Počet briket na podloţku 
Brikety válcovité - 144ks 

Brikety šestihranné - 76ks 

Hmotnost briket 

Brikety válcovité 0,6 - 0,8 kg/ks 

Brikety šestihranné 1,9 - 4 kg/ks dle vyráběného 

sortimentu 

Pohony 
Elektromotory na jednotlivých uzlech linky, 

připojení na rozvodnou síť  

Horizontální a vertikální doprava 
podloţek 

Řetězový systém v technologické lince  

Manipulace s plnými a prázdnými 
podloţkami 

Vykladač a nakladač podloţek - vysokozdviţné 
vozíky 

Koše pro dozrávání briket Svařence o skladovací kapacitě cca. 1, 2 t briket 

Celková hmotnost zařízení 60 tun 

Zařízení je uzamykatelné a svým zabezpečením znemoţňuje přístup nepovolaným 

osobám.  

Demontovanou linku je moţno přepravovat kamiónem. Pro vlastní montáţ, případně 

demontáţ a naloţení jednotky je třeba 2 pracovníků. Plochy pro zařízení musí být dobře 

připravená a zpevněná.  

Vstupní materiál je zváţený zákazníkem a dovezený na úloţiště k recyklační lince. 

Následně u provozovatele linky je tento materiál dávkovaný, pomocí automatického 

odvaţovacího zařízení, a s pojivem tvoří přesně odměřenou záměs.  

 

4.5 Technologie výroby a obsluha zařízení 

4.5.1 Vstupy 

Obecně platí, ţe u příjmu materiálu je vţdy odpovědná osoba za briketovací linku, 

která provádí vizuální kontrolu dodaného vstupního materiálu a následně určí místo k uloţení. 
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4.5.1.1 Uloţení materiálu kategorie „O“ 

Materiál kategorie „O“, který je dodán zákazníkem, je uloţen na hromadách tak, aby 

nedocházelo k mísení jednotlivých komodit.  

4.5.1.2 Uloţení materiálu kategorie „N“ 

Odpady kategorie N musí být původce dodávány (briketace hutních odpadů, kde se 

jedná o odpady „N“, je materiál původcem dodáván) a u zpracovatele skladován 

v bikranových nádobách na zpevněné ploše. Z nádob je překládán přímo do míchacího centra.  

 

4.5.2 Popis technologie výroby a evidence  

Přeprava vstupních materiálů do zásobníku míchacího centra je zajištěna kolovým 

nakladačem, odtud pásovou dopravou a skipovým zařízením do míchacího zařízení. 

V materiálovém toku je přidáno pojivo a voda. Následně je záměs promíchána v míchacím 

zařízení. Dle poţadavků zákazníka jsou případně přidány další látky, jako např. drobné 

ocelové třísky. Po zamíchání je záměs přepravena do vibrolisu. Tam jsou prostřednictvím 

tlaku a vibrací vyrobeny brikety, které jsou uloţeny na podloţce.  

Po cca dvoudenním procesu stárnutí na podloţkách v koších, jsou brikety přeloţeny na 

volnou skladovací plochu. Uloţení na volné skladovací ploše je moţné proto, ţe pouţité 

pojivo a technologie výroby briket zabraňují případnému vodnímu výluhu. 

Odpovědná osoba za zařízení – výrobní ředitel - je povinna při přejímce materiálů 

zajistit následující činnosti: 

- Provést kontrolu dodacího listu přijatého materiálu (identifikační údaje původce, kód 

odpadu, kategorie, údaje o předpokládaných mnoţstvích atd.)  

- Pokud není odpad v seznamu povolených odpadů (viz Tab. 3), je povinen odmítnout 

převzetí. 

- Ředitelem pověřený pracovník zaeviduje dodaný materiál do Deníku příjmu vstupních 

materiálů (kód, kategorii, název odpadu, mnoţství, datum příjmu totoţnost dodavatele (resp. 

původce). 

Po briketaci je tento materiál následně předán ve formě briket zpátky dodavateli.  

Předání evidováno v zakázkové evidenci provázané s fakturací. 
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Jelikoţ odpady s obsahem nebezpečných sloţek jsou přijímány a skladovány 

v bikranových kontejnerech, je zpevněná plocha pro jejich uloţení z hlediska 

vodohospodářského dostačující. Všechny součásti jednotky, které obsahují provozní kapaliny 

(oleje, maziva atd.), jsou zabezpečeny záchytnými vanami. Kontrolou a údrţbou dle návodu 

výrobce se preventivně předchází moţným úkapům.  

Při údrţbě a provozu zařízení mohou vznikat tyto odpady: 

     Tab. 5 Seznam odpadů 

Kód odpadu Název odpadu 

150110/N 
Obaly znečištěné chem. látkou (při doplňování 
provozních kapalin) 

150202/N 
Znečištěné sorbenty (při údrţbě a provozu 

zařízení) 

      

Nebezpečné odpady jsou shromaţdovány v areálu společnosti na zabezpečeném místě. 

Nádoby jsou označeny nápisem nebezpečný odpad, kódem a názvem odpadu a dále 

výstraţnými znaky nebezpečnosti. V blízkosti nádob je umístěn Identifikační list 

nebezpečného odpadu. Je určena zodpovědná osoba. 

Se všemi odpady je nakládáno dle zákona č.185/2001 o odpadech a vyhlášce 

č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady jsou předávány jen oprávněné organizací k jejich odběru. 

 

4.6 Monitorování provozu zařízení 

Zařízení pracuje v automatickém reţimu. Řídí jej mikroprocesor a je provozováno 

v jednosměnném provozu. Zařízení kontroluje odpovědná osoba, která provádí jednou denně 

záznam. Kontrolu uloţení vstupního materiálu provádí osádka briketovací linky v průběhu 

provozu. Je sledována spotřeba elektrické energie a vody.  

 



41 

 

4.7 Organizační zajištění 

Povinnosti obsluhy: 

- obsluha zodpovídá za uloţení odpadů na určené místo, jejich řádné označení, za 

pořádek a čistotu. Dbá na to, aby zůstaly průchozí dopravně manipulační cesty.  

- v případě přejímky zjišťuje hmotnost, provádí vizuální kontrolu a dohlíţí na uloţení 

odpadu  

- obsluha dbá na správné umístění a zabezpečení přístupu k protipoţárním zařízením, 

která jsou kontrolována.  

- obsluha provádí pravidelně nejméně jednou denně prohlídku místa uloţených odpadů.  

- o všech mimořádných událostech musí být proveden zápis do Provozního deníku 

linky. (úkapy kapalných odpadů, stíţností atd.)  

- Je přísně zakázáno ukládat odpad bez souhlasu obsluhy zařízení!  

Obsluze není dovoleno: 

- svévolně manipulovat s odpady v rozporu s poţadavky provozního řádu,  

- provádět jakékoliv práce, které jsou v rozporu s bezpečnostními předpisy,  

- pouţívat stroje, přístroje a nástroje nevyhovující provádění činnostem,  

- při nakládání s odpady je zakázáno jíst, pít a kouřit!  

 

4.8 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných 

odpadů dle Zák 185/2001 Sb.  

Evidence je vedena v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Data evidovaná v Deníku 

příjmu odpadů původce jsou převáděna do elektronické podoby. Evidence je vedena za kaţdý 

odpad samostatně, je zde zaznamenán kód odpadu, jeho název, datum jeho předání 

a mnoţství, kód odstranění odpadu a odpovědná osoba, který byl odpad předán.  Dále je do 

Provozního deníku linky zaznamenáván odpad, který vznikl jednorázově při údrţbě zařízení 

a téţ je převáděn do elektronické podoby.  

Na provozovatele briketovací linky se vztahuje povinnost vţdy do 15. 2. kaţdého roku 

zpracovat Hlášení o produkci odpadu v rozsahu vyhlášky č. 383/2001.  
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Veškeré dokumenty vztahující se k mnoţství a kvalitě zpracovaného odpadu jsou 

uchovávány po dobu 5 let.  

 

4.9 Opatření k omezení negativních vlivů a havárií 

Všichni, kteří se v zařízení pohybují, jsou povinni dodrţovat platný provozní řád. 

V případě, ţe dojde k neţádoucí události nebo havárii (poţár, únik kapalin do okolí apod.) je  

obsluha zařízení povinna ihned minimalizovat škody a poté hlásit tyto události výrobnímu 

řediteli. Odstraňování následků neţádoucích událostí je prováděno dle pokynů jednatele 

společnosti nebo příslušného orgánu. O všech těchto mimořádných událostech musí být 

proveden zápis do provozního deníku linky. Vyhodnocením údajů evidovaných při neshodách 

jsou přijímána provozovatelem preventivní opatření k zabránění výskytu neshod.  

 

4.10 Bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření a povinnosti v případě: 

vzniku poţáru 

- vypnout hlavní přívod el. energie 

- lokalizovat ohnisko poţáru, zabezpečit okolí před rozšířením ohně a okamţitě 

přivolat hasičskou jednotku pouţitím tísňového volání 150. 

únik nebezpečných látek na zabezpečenou plochu 

- provést neutralizaci 5% roztokem uhličitanu sodného a následně opláchnout 

vodou 

vniknutí nepovolaných osob do objektu 

- okamţitě upozornit na situaci nadřízené orgány a policii  

- je-li objekt jiţ opuštěn zajistit jej a přivolat policii, se situací seznámit  

nadřízené 

úrazu 

- okamţitě poskytnout první pomoc a je- li nutné přivolat zdravotní záchrannou 

sluţbu 
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- přivolat policii pokud by došlo k těţkému úrazu, nebo smrti 

 

4.11 Provoz zařízení 

Pracovník dbá na to, aby při provozu zařízení byly dodrţeny ustanovení bezpečnosti 

práce uvedené v provozních denících zařízení zpracovaných od jejich výrobce.  

Pracovník k práci pouţívá tyto ochranné pracovní prostředky: 

- ochranný oděv 

- ochrannou obuv 

- pracovní rukavice 

- chrániče sluchu 

Pro provoz zařízení jsou dále nutné tyto suroviny a média  

- elektrický proud 

- motorové oleje a kapaliny 

- maziva  

 

4.12 Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení 

Odpady, které mohou vzniknout při údrţbě  zařízení, jsou popsány v kapitole 4.5.2 (viz 

Tab. 5). Při zpracování, nevzniká odpadní voda. Emise pocházející z motoru nakladače 

a vysokozdviţného vozíku, obsluhujících výrobní linku, byly prověřeny v rámci dodání 

zařízení a jsou kontrolovány v pravidelných intervalech předepsaných výrobcem.  

Hmotnostní podíl vystupujících odpadů: 

Po zpracování materiálu zákazníka není vykazován zbytkový odpad. Hmotnostní podíl 

je nula. 

Energetická náročnost: 

Energetická náročnost provozu je 2,34 kW/1 t odpadu. 

 



44 

 

4.13 Provozní deník zařízení 

Záznamy do provozního deníku eviduje odpovědná osoba v následujícím rozsahu: 

- datum zápisu 

- údaje o převzetí odpadu (původce, mnoţství, kód, kategorie) 

- údaje o předání hotového výrobku (název, IČ atd.)  

- záznamy o školení pracovníků zařízení 

- zvláštní události a poruchy v provozu s moţným dopadem na ţivotní prostředí 

včetně jejich příčin a nápravných opatření (např. poruchy, nehody, havárie) 

- kontroly provedené v rámci provozu zařízení.  

 

4.14 Závěrečná ustanovení 

- Provozní řád je uloţen v areálu společnosti 

- Provozovatel zodpovídá za dodrţování provozního řádu a zajistí, aby byli 

zaměstnanci pracující v zařízení prokazatelně seznámeni s tímto provozním řádem 

- Provozní řád je platný po dobu platnosti rozhodnutí vydaného Krajským úřadem 

k tomuto provoznímu řádu.  
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ZÁVĚR  

V rámci řešení diplomové práce jsem měl příleţitost seznámit se s moderní technologií 

soldifikace jinak nerecyklovatelných materiálů z hutních podniků, při čemţ ze všech 

dostupných podkladů vyplývá, ţe se v součastné době jedná zřejmě o jedinou formu 

praktického zpracování uvedených materiálů. Legislativa ČR v závislosti na zákonech EU 

neustále zpřísňuje ekologická pravidla produkce hutních výrobků a z ní vyplývajících dopadů 

na ţivotní prostředí. To se projevuje především zvyšováním nákladů na likvidaci plynných 

i pevných emisí a nárůst v poměrně krátkém časovém intervalu má být extrémní. Z tohoto 

důvodu nelze dále kalkulovat s ukládáním kalů a odprašků z hutní výroby na deponiích (byť 

splňujících veškeré poţadavky na ekologické skládkování), a bude nutné proto hledat způsoby 

recyklace. 

Patentované řešení společnosti Progres Ekotech, s.r.o. takovým řešením můţe být, 

i přesto, ţe doposud nedošlo k ţádné konkrétní dohodě s nějakým hutním podnikem 

o realizaci nové briketační linky. Výsledky pokusů zmíněné v úvodu 3. kapitoly této 

diplomové práce však dokládají, ţe se jedná o řešení ţivotaschopné. 

Mnou navrţený provozní řád zahrnuje v případě přechodu z vývoje briket na souvislou 

výrobu briket z hutních odpadů na stávající lince společnosti Progres Ekotech, s.r.o. aspekty 

evidence, manipulace a likvidace odpadů včetně nebezpečných s přihlédnutím k platné 

legislativě, a můţe být pouţit jako základ pro vypracování provozního řádu na případně 

budovaných dalších nových linkách.      
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