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Anotace 

Bakalářská práce na téma Aplikace nízkoteplotního plazmatu při recyklaci kovonosného 

odpadu, je rozdělena do několika částí. Úvodem práce je charakteristika odpadu podle 

platné vyhlášky. Dále je uvedeno rozdělení a charakteristika kovonosného odpadu. 

Následuje popis recyklačních procesů pro zpracování kovonosného odpadu. Další část 

práce je zaměřena na problematiku plazmatu. Poslední část je vypracovaná literární rešerše 

k dané problematice z domácí a zahraniční literatury spojená s posouzením vhodnosti 

pouţití nízkoteplotního plazmatu k recyklaci kovonosného odpadu. Tato metoda je ve fázi 

výzkumu, ale výsledky jsou uspokojivé.  

Klíčová slova: kovonosný odpad, nízkoteplotní plazma  

 

Annotation 

Bachelor thesis Application of low-temperature plasma for recycling of metal-waste is 

divided into several parts. Introduction of the work is characterization of waste by course 

of law. In further part was described characterization of metal-waste. It is followed by 

characterization of recycling processes for recycling of metal waste. Next part of the work 

is concentrated to characterization of plasma. Last part of the work is elaborated literature 

search relating to the appropriate problems from home and foreign literature connected 

with suitability examination of low-temperature plasma for waste disposal. 

Key words: metal-waste, low-temperature plasma  
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1. Úvod 

Jak známo také v našem regionu vzniká při výrobě ţeleza a oceli celá řada odpadů. 

Jedním z typických odpadních produktů v hutích jsou prachové úlety, odprašky a okuje. 

Odprašky z hutních výrob se zachycují v čistírnách plynu a zkrápěním z nich vznikají kaly. 

V této formě se jemnozrnné hutní odpady většinou skladují v kalových rybnících. Tyto 

metalurgické odprašky a kaly obsahují 35-67 % ţeleza.  

Z ekonomických i ekologických důvodů je důleţité, aby se co největší mnoţství 

kovonosných odpadů vracelo zpět do výroby. Problémem recyklace těchto odpadů jsou 

obsahy těţkých kovů ( Zn, Cd a Pb). Odstraněním těţkých kovů z jemných metalurgických 

odpadů by se materiál s uvedeným poměrně vysokým obsahem ţeleza mohl vrátit do hutní 

prvovýroby a také získané těţké kovy by se dále zpracovaly.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení této problematiky pomocí 

nízkoteplotního plazmatu, u kterého bylo dosaţeno velmi dobrých výsledků při zpracování 

kovonosného odpadu v závislosti na znečišťování ţivotního prostředí.  
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2. Definice odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho rozdělení 

Pojem odpad je podle zákona č. 185/2001 Sb. kaţdá movitá věc, které se osoba 

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

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. V tabulce 1 je uvedeno základní členění odpadů 

podle výše uvedeného zákona. Podrobné členění odpadů je provedeno v Katalogu odpadů.  

Tabulka 1. Skupiny odpadů 

Kód Skupina odpadů 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q2 Výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti 

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 

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 beţnou činností 

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

Q7 Látky, které ztratily poţadované vlastnosti (např. Znečištěné kyseliny, rozpouštědla)  

Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky) 

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

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

okuje) 

Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin 

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

Q13 Jakékoliv materiály, látky a výrobky, jejichţ uţívání bylo zakázáno zákonem 

Q14 Výrobky které vlastník nepouţívá nebo nebude více pouţívat 

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

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

 

 Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a 

jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Mnoţství nebezpečného odpadu je uvedeno v grafu č. 1. 
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Graf č. 1 Mnoţství nebezpečného odpadu v tunách za rok 2007 [5] 

 

 Recyklace odpadů je jakýkoliv způsob vyuţití odpadů, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich pouţití, 

včetně přepracování organických materiálů. Recyklací odpadů není energetické vyuţití a 

zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být pouţity jako palivo nebo 

zásypový materiál [2]. 

 Prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu 

ţivotního prostředí. Pokud není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, 

která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady 

nesmí být ohroţeno lidské zdraví ani ohroţováno nebo poškozováno ţivotní prostředí a 

nesmějí být překročené limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.  

Uniky oxidu uhlič itého pocházely ze spalovacích zdrojů (spalovaní tuhých, kapalných a 

plynných paliv). Z grafického zobrazení graf č.2 je vidět, ţe jeho největší podíl pocházel z 

výroby elektřiny (hlavně tepelných elektráren). Důleţitým zdrojem úniků CO2 byla výroba 

ţeleza a oceli, kde je primárním zdrojem úniků uhlík obsaţený v koksu, uţívaném ve 

vysokých pecích při výrobě ţeleza [5]. 
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Graf č.2 Oxid uhličitý – zastoupení činností provozoven na celkovém mnoţství oxidu 

uhličitého [5] 

 

 

Z hlediska získávání kovů lze odpady rozdělit na 3 velké skupiny podle mnoţství a formy 

kovů v nich obsaţených: 

- Odpady kovové - vznikají z nedokonalého způsobu zpracování finálního produktu 

např. kov nebo slitina, která po odpíchnutí nebyla transportována do ingotu nebo se 

jedná o odřezky a odštěpky z obrábění. Tyto odpady jsou mechanicky upraveny a 

vráceny zpět do výrobního procesu. Kovy jsou přítomny převáţně v ryzí 

(metalické) formě buď samostatně nebo ve formě slitin s poměrně malým obsahem 

ostatních nekovových sloţek.  

- Odpady kovonosné - tyto odpady jsou charakteristické obsahem řady chemických 

prvků v různých formách. Jsou dány zpracovatelskými technologiemi při výrobě 
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ţeleza a neţelezných kovů.  Kovy jsou převáţně ve formě svých sloučenin. Graf č. 

3, kde jsou znázorněny těţké kovy – jejich úniky a přenosy látek.  

- Odpady nekovové - představují materiály, neobsahující buď kovy vůbec nebo jen 

v malém mnoţství ( takovém, které v současné době neumoţňuje jejich racionální 

získání) [3]. 

Graf č. 3 Těţké kovy – zastoupení typu úniku/přenosu látek v závislosti na četnosti údajů 

[5] 

  

Pozn. Graf je sestaven pouze z nadlimitních údajů (přesahující ohlašovací prahy).   
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3. Rozdělení a charakteristika kovonosných odpadů 

3.1. Kovonosné odpady z výroby železa a oceli 

Kovonosné odpady z hutní prvovýroby představují velké mnoţství surovin 

s různými chemickým a mineralogickým sloţením a fyzikálním stavem. Dají se rozdělit na 

dvě základní skupiny. Do první skupiny zařadíme úlety a kaly, coţ jsou především odpady 

z provozu aglomerace a vysokých pecí (středně bohaté ţelezem), dále odpady z provozu 

oceláren a válcovenské okuje s vysokými obsahy Fe a odpady vznikající v doplňkových 

provozech (mořírenské kaly, úlety z výroby ferosilicia apod). Do druhé skupiny zařadíme 

vysokopecní a ocelárenské strusky, obr.1 [1]. 

 

Obrázek č.1 Zjednodušené schéma toku pevných hutních odpadů [1] 
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3.1.1. Charakteristika jemnozrných vysokopecních a ocelárenských odpadů  

 Úlety a kaly z aglomerace a vysokopecní výroby svým chemickým sloţením 

odpovídají vstupní vsázce, avšak s vyšší koncentrací těkavých látek ( Zn, Sb, Pb, As, 

alkálie) a uhlíku. Granulometrickým sloţením představují velmi jemný aţ zrnitý materiál.

  

Ocelárenské úlety a kaly jsou charakteristické velmi jemným granulometrickým 

sloţením řádově kolísajícím od deseti aţ do několika set mikrometrů. Chemické sloţení 

ocelárenských odpadů závisí na způsobu výroby oceli a obsah ţeleza v nich se pohybuje 

kolem 60%. Převáţná část ocelárenských odpadů má přibliţně kulovitý nebo zaoblený tvar 

na rozdíl od odpadů vysokopecních.  

 Úlety a kaly z čištění plynů byly v minulosti a jsou stále částečně ukládány na 

skládky, kde mohou představovat potenciální nebezpečí pro ţivotní prostředí a zároveň 

představují značné zásoby kvalitní ţelezonosné suroviny. Na území Severomoravského 

regionu existují v současné době čtyři velké deponie hutnických odpadů, na nichţ jsou 

uloţeny téměř všechny druhy odpadních metalurgických materiálů včetně jemnozrných. 

Byl proveden jejich základní vrtný průzkum a tím byl získán rozsáhlý soubor informací, 

doplňující starší poznatky. Vybrané vzorky byly analyzovány na obsah zájmových kovů, 

případně dalších prvků a sloučenin. Byla zjišťována rovněţ radioaktivita, vyluhovatelnost 

(obsahy Pb, Zn, Cd ve výluhu), a u vybraných vzorků ekotoxicita. Ţádný ze zkoumaných 

vzorků nepřekračoval limity stanovené příslušnými legislativními předpisy, byly však 

nalezeny značně vysoké obsahy těţkých neţelezných kovů zejména zinku a olova [2]. 

 Z toho je zřejmé, ţe jemnozrné hutnické odpady jsou vhodné opětovnému vyuţití 

v procesu výroby ţeleza a oceli. Hlavní překáţkou jejich úplné přímé recyklace je 

především zvýšený obsah neţádoucích příměsí, zejména těţkých neţelezných kovů (Zn,  

Cd, Pb). V tabulkách 2 a 3 jsou uvedeny obsahy kovů ve vybraných typech odpadů a 

jejich chemické sloţení.  

Zpracování těchto odpadů je také velmi ekonomicky nákladné. Německý ocelářský 

průmysl vydává v průměru 20 aţ 27 USD na tunu surové oceli, aby splnil environmentální 

předpisy, coţ odpovídá 6-8% celkových nákladů výroby ocelových výrobků. 

Severoamerický průmysl vydává pro tyto účely jen jen 12 USD na tunu, coţ představuje 
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nemalé konkurenční výhody. Ve východoevropských zemích jsou tyto náklady 

odhadovány na 5 USD na tunu a je jasné, ţe v průběhu dalšího vývoje budou i naše hutní 

podniky nuceny se váţně zabývat problematikou hutních odpadů s konečným cíle  zavedení 

materiálových cyklů nevyţadujících skladování tuhých odpadních produktů , graf č. 4 [3]. 

Graf č. 4 Náklady na výrobu 1 tuny surového ţeleza [10] 

 

 

Tabulka 2. Obsahy ţeleza a některých neţelezných kovů ve vybraných typech odpadů [4] 

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

Jemné kaly KKO 63,0 0,14 0,38 0,06 0,0015 0,002 

Odprašky tandem. pecí 17,5 3,05 14,5 2,63 0,18 0,014 
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Tabulka 3. Orientační chemické sloţení úletů a kalů z Evropských vysokých pecí (VP) a 

kyslíkových konvertorů (KK) [1] 

Složka Chemické složení (hm.%) 

VP-prach VP-kal KK-prach KK-kal 

Fe 15-40 7-35 30-85 54-70 

Zn 0,1-0,5 1-10 <0,2 1,4-3,2 

Pb <0,07 8,2-2,0 <0,04 0,2-1,0 

CaO 2-8 3,5-18 8-21 3-11 

SiO2 4-8 3-9 - - 

MgO 0,3-2 3,7-17 - - 

Al2O3 0,2-3,7 0,8-4,6 - - 

MnO 0,1-0,5 <0,2 - - 

P2O5 0,04-0,26 0,1-0,44 - - 

TiO2 <0,2  - - 

K2O 0,2-1,0 0,1-0,36 - - 

Na2O 0,03-0,6 0,15-0,24 - - 

C 25-40 15-47 1,4 0,7 

S 0,2-1,3 2,4-2,5 <0,06 <0,12 

 

3.1.2. Charakteristika okují a okujových kalů 

 Okuje  jsou průvodním jevem ohřevu materiálu. Vznikají důsledkem povrchové 

oxidace ohřívaného tělesa v pecní atmosféře. Jejich vznik je podmíněn oboustranným 

difuzním pochodem ţeleza a uhlíku, přičemţ rozhodující je difuze ţeleza. Následkem jeho 

vysoké afinity ke kyslíku vznikají oxidy. Tato oxidace probíhá působením volného 

kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry. Dále se urychluje neustálým uvolňováním okují 

z povrchu ohřívaného tělesa a následkem rozdílné teplotní roztaţnosti a základního kovu. 

Okuje obsahují 71-76 hm.% ţeleza a jejich měrná hmotnost se pohybuje okolo 3900 – 

4000 kg/m
3
. Okuje lze podle místa vzniku rozdělit na dva základní typy: 

- Pecní (primární) okuje  – tvoří se při ohřevu materiálu v peci působením její 

atmosféry. Okuje vznikající při následném zpracování oceli označujeme jako 

sekundární nebo vzdušné okuje. Čištění odpadních vod se obvykle provádí 

vícestupňovou sedimentací (okujové jímky, vertikální usazovací nádrţe). Poté se 
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dočišťují v kruhových nebo pravoúhlých usazovacích nádrţíc h nebo 

v hydrocyklonech.  

- Okujové kaly – jsou nejjemnějším podílem okují sedimentovaných v usazovacích 

nádrţích, odkud jsou hrubší podíly pravidelně vybírány. Většina hrubých okují se 

zpracovává v aglomeracích a jen nepatrná část ve vysokých pecích. Jemné podíly 

jsou přepadem vedeny do dalších jímek, kde se částečně odvodňují.  

Z mineralogického hlediska jsou okuje tvořeny především wüstitem (FeO), 

následně magnetitem (Fe3O4 [FeO·Fe2O3] a hematitem (Fe2O3).  

- Zaolejované okuje  – představují sloţitou heterogenní směs obsahující aţ 20 druhů 

naftových olejů, 7 druhů plastických maziv, přísad k olejům a mazadlům, produktů 

rozkladu olejů, různě zrnitých okují, nečistot z atmosféry a vody a mohou tedy 

představovat i značné ohroţení ţivotního prostředí [2]. 

 

3.2. Kovonosné odpady z výroby neželezných kovů 

 Při pyrometalurgické výrobě neţelezných kovů vznikají strusky. Představují slitiny 

kovových a nekovových prvků, které navzájem tvoří chemické sloučeniny a roztoky. 

Kromě toho strusky obsahují malá mnoţství kovů, jejich sulfidů a plyny. Obecně 

představuje struska sloţitý polykomponentní systém, jehoţ hlavními součástmi jsou u 

kovohutnických strusek SiO2, CaO, FeO. V menším mnoţství jsou zastoupeny také Al2O3, 

Fe3O4, MgO, BaO, PbO, ZnO apod. Jednotlivé sloţky strusky na sebe působí. Můţe 

vzniknout homogenní tavenina (s převaţujícím podílem křemičitanů), obsahující všechny 

sloţky z tavícího procesu. V tabulce 4 jsou uvedeny nejčastěji zastoupené sloučeniny ve 

struskách. 

Strusky lze podle charakteru rozdělit na: 

- strusky zásadité – převládají obsahy CaO, MgO a FeO 

- strusky kyselé – s převaţujícím obsahem SiO2, Al2O3 a Fe2O3 

- strusky neutrální – obsahují kyselé a zásadité sloţky přibliţně ve stejném poměru  
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Podle chemického sloţení:  

- strusky silikátové  – nejvíce zastoupený druh strusky charakteristický vysokým 

obsahem oxidu křemičitého 

- strusky fosfátové – kyselou sloţku představuje zejména P2O5 

- strusky na bázi kovových oxidů 

Tabulka č. 4 Nejčastěji zastoupené sloučeniny ve struskách [3] 

Chemický vzorec Minerál 

FeO · SiO2 Grünerit  

2FeO · SiO2 Fayalit  

CaO · SiO2 Wolastenit 

2(Fe,Ca)O · SiO2 Olivín 

2(Mg,Fe)O · SiO2 Olivín 

2MgO · SiO2 Forsterit 

3CaO · 2SiO2 Renkinit 

3Al2O3 · SiO2 Sillimanit  

3Al2O3 · 2SiO2 Mullit 

FeO · Fe2O3 Magnetit 

CaO · nFe2O3  

CaO · Fe3O4  

3CaO · MgO · SiO2 Mervinit 

CaO · MgO · SiO2 Monticellit  

4CaO · Al2O3 · Fe2O3 Browmillerit  

 

Kovohutnické kamínky jsou dalším důleţitým produktem při koncentračním tavení rud 

neţelezných kovů. Představují homogenní slitinu kovových sulfidů, v níţ se soustřeďují 

kovy s velkou afinitou k síře (FeS, Cu2S, Ni3S2, PbS) a rovněţ kovy ušlechtilé (Au, Ag) a 

vzácné a stopové prvky. Základní sloţkou převáţné většiny kamínků je sulfid ţeleznatý 

FeS. Roztavený kamínek má hustotu niţší neţ tavenina kovu a vyšší neţ kovohutnická 

struska, takţe vytváří v peci vrstvu, nacházející se mezi oběma základními produkty tavení 

[4]. 

V další kapitole se zaměříme na způsoby recyklace kovonosných materiálů.  
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4. Recyklační procesy jemnozrnných vysokopecních a ocelárenských 

odpadů 

 Z pohledu chemického sloţení je vhodné pouţít přímou recyklaci těchto materiálů 

v metalurgickém procesu. Další moţností je recyklace nepřímá, která má uplatnění 

odpadních materiálů jiným způsobem neţ pro výrobu metalurgických produktů. Je vhodné 

provést dekontaminaci a tím odstranit těţké neţelezné kovy, především zinek a olovo. Je 

moţné pouţít tři metody: 

-  procesy úpravnické  

- procesy hydrometalurgické  

-  procesy pyrometalurgické 

4.1. Úprava gravitačními metodami  

 Jedna z moţností dekontaminace jemnozrných hutnických odpadů pocházejících 

z výroby ţeleza a oceli je pouţití mechanické úpravy známé z klasického úpravnictví 

nerostných surovin. Protoţe jde o jemnozrnné suroviny, u kterých je vliv rozdílných hustot 

jednotlivých sloţek při separaci díky malé velikosti zrn téměř neznatelný, nabízí se jako 

jediná moţnost pouţití rozdruţovacích nebo třídících hydrocyklonů, s případným 

následným magnetickým rozrdruţováním [10]. 

 Hydrocyklon je zařízení, které ke třídění nebo rozdruţování jemnozrných surovin 

vyuţívá intenzivní působení odstředivé síly, vyvozované nástřikem vodní suspenze 

zpracovávané suroviny do pracovního prostoru zař ízení. Přitom částice menší velikosti 

(menší hustoty) jsou vynášeny tryskou v horní části hydrocyklonu, částice větší velikosti 

nebo hustoty pak tryskou ve spodní části přístroje [11]. 

4.2. Pyrometalurgické procesy 

 Z jemnozrnného hutního odpadu lze neţelezné kovy odstranit různými 

pyrometalurgickými postupy. Jejich účinnost je závislá na způsobu vazby zinku a ostatních 

kovů. Převáţná většina technologií vyţaduje před metalurgickým zpracováním úpravu 

kusovosti buď formou peletizace nebo briketace. Rozeznáváme dva základní procesy. 
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Redukční procesy 

 Jedná se o redukci oxidů ţeleza obsaţených v jemnozrnném hutním odpadu 

společně s odpařením těkavých oxidů neţelezných kovů. Odpaření je spojeno s termickou 

disociací nebo vysokopecní redukcí oxidů v plynném stavu a následnou kondenzací 

produktů. Cílem odpařování je co nejlepší a nejrychlejší oddělení ţeleza od neţelezných 

kovů. Dosaţení teplot nutných k odpaření je v praxi technicky zvládnuté pomocí Siemens-

Martinské pece, ocelářského kyslíkového konvertoru, elektrické obloukové pece nebo pece 

plazmové. Plazmovým obloukem dosáhneme vysoké teploty, nutné pro disociace. V tomto 

prostředí je také moţno do velké míry regulovat sloţení atmosféry v agregátu. Při teplotách 

vyšších neţ 4000°C jsou v podstatě všechny oxidy, kromě CO, termodynamicky 

nestabilní. Detailně se termodynamikou systému Fe-Zn-Pb-CO zabýval autor [15]. 

Termodynamické principy odstranění feritu zinku pomoci CaO je dobře popsán fázovým  

diagramem systému CaO-ZnO-Fe2O3 v obr.2. Typické sloţení odprašků bude v menší 

části diagramu poblíţ spodní čáry. Kdyţ je CaO dostatečně přimíseno, sloţení prochází 

čárou ZnO-Ca2Fe2O5  a ZnFe2O4 se nevyskytuje vůbec. Po odpaření kovů obvykle 

následuje jejich zchlazení a čistění.  

 

Obrázek č. 2 Fázový diagram systému CaO-ZnO-Fe2O3  [19] 
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Redukční procesy s vnějším redukovadlem jsou charakterizovány zkusověním odpadů a 

jejich následným vypalováním v rotační nebo šachtové peci. Současně se do pece dávkuje 

redukovadlo (koks, černé uhlí, apod.). 

Redukční procesy s vnitřním redukovadlem je zaloţen na zkusovění odpadů společně 

s práškovým redukčním prostředkem (nejčastěji práškovým koksem) a vypalování 

v rotační nebo šachtové peci.  

Chloridační metody 

 Chloridační metody jsou zaloţeny na tvorbě chloridů těţkých kovů z jejich oxidů 

nebo sulfidů. Chloridační vypalování bylo původně vyvinuto pro zpracování pyritových 

výpraţků. Suroviny s neţádoucím obsahem neţelezných kovů je moţné zpracovat  

s vyuţitím chloridačních metod. 

- první způsob je peletizace původní suroviny s pevným chloridačním činidlem např. 

CaCl2 a následné vypalování v šachtové nebo rotační peci při teplotě 1200-1300°C.  

- další způsob představuje peletizace jemnozrných odpadů a jejich oxidační 

vypalování v šachtové peci. Ihned po výpalu jsou horké pelety vystaveny působení 

plynného chloru.  

4.2.1.Vybrané  technologie  pyrometalurgického zpracování 

a) Plasmadust – pouţívá se malá šachtová pec pro zpracování jemnozrných 

oxidických ocelárenských odpadů. Spolu s uhelným prachem jsou oxidy kovů 

dávkovány do roviny výfučen společně s malým mnoţstvím plazmového plynu 

s vysokou teplotou. Ohřev plynu na teplotu asi 3500°C se uskutečňuje průchodem 

plynu plazmovým generátorem. Šachtová pec je naplněna koksem. Endotermní 

reakce kovových oxidů s uhlíkem za vzniku CO probíhá před kaţdou výfučnou kde 

není vzduch ani kyslík a veškeré převedené teplo se vyuţije na redukci. Ţelezo, 

které se shromaţďuje v nístěji pece, je taky redukováno a vypouštěno se struskou 

běţným způsobem. Oxidy zinku a olova se po redukci odpařují v podobě par 

procházejí šachtovou pecí směrem nahoru společně s pecními plyny. V metalické 

formě je získáme z kondenzačního zařízení [15].  
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b) Proces Wälz – je nejznámějším a nejrozšířenějším způsobem zpracování materiálů 

s obsahem zinku. Proces (obr. 3) vyuţívá rotační pec pro vypaření ZnO ze surovin 

při teplotě cca 1200°C. P lyny se ochlazují a prachy se zachycují ve tkaninovém 

elektrostatickém filtru. Potom se produkt zpracovává louţením pro odstranění 

alkálií a chloridů a poté jako Zn surovina louţením v kyselině sírové s následnou 

elektrolýzou. Proces je vhodný pro zpracování materiálů s obsahem zinku vyšším 

neţ 30 % [17]. 

 

Obrázek č. 3 Schéma procesu Wälz [17] 

 

c) Proces Kawasaki – Kawasaki Steel Corp. Vyvinula technologii zpracování 

jemnozrnného hutního odpadu z elektrických obloukových pecí a mořících kalů 

s obsahem Cr. Tato technologie byla původně pouţívána pro výrobu ferroslitin. 

Provoz v ocelárně Chiba v Japonsku byl pro komerční vyuţití zahájen v roce 1994. 

Technologie vyuţívá šachtovou pec, se šachtou plněnou koksem, dvěma řadami 

výfučen, přímým pneumatickým dávkováním prachového materiá lu bez 

aglomerace horní výfučnou [10]. 
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4.3. Hydrometalurgické procesy 

 Kovy se získávají tak, ţe na původní materiál působí roztoky různých činidel. 

Louţení je základní proces pouţívaný v hydrometalurgii k získávání kovů z rud, 

koncentrátů a odpadů. Většinou jde o převedení určitého kovu do roztoku louţením 

vodným roztokem a následným vyloučením rozpuštěného kovu v kovové formě nebo ve 

formě sloučeniny. Metody vyuţivají rozpustnosti louţené látky ve vodném roztoku 

rozpouštědla buď přímo, nebo louţení předchází převedení těţce rozpustné sloučeniny na 

rozpustnou formu a potom její rozpuštění. 

 Z hydrometalurgických metod se k vyluhování zinku z materiálů bohatých na 

ţelezo pouţívají činidla, která se chovají odlišně ke kaţdému z obou prvků. Z uvedených 

materiálů je pro zpracování moţné pouţít amoniakální louţení, kyselinové louţení nebo 

louţení v roztoku nebo tavenině hydroxidů [19]. 

Využití hydroxidu sodného 

Hydroxid sodný rozpouští zinek, olovo a hliník a není aktivní k oceli. Proces byl 

zaloţen na anodicky urychleném louţení drceného kovového odpadu. Louţící proces 

probíhá působením roztoku NaOH při 85°C po dobu asi 2 hodin. Z odpadu je přitom 

odstraněno asi 99 % Zn. Roztok je cementačně vyčištěn od Fe, Pb, Cu a Ni a zinek je pak 

vyloučen elektrolyticky. 

Loužení v tavenině alkalických hydroxidů 

 Směs jemnozrnných hutních odpadů se suchým alkalickým hydroxidem je 

zahřívána na teplotu 325-415°C v rotačním reaktoru. Roztavený hydroxid reaguje se všemi 

anorganickými sloučeninami obsaţenými v kalu. Většina vzniklých sloučenin je 

rozpuštěna v louhu a je moţné je po dokončení rozkladu vylouţit vodou. Nerozpuštěné 

zůstanou sloučeniny ţeleza, vápníku a hořčíku. Metoda nedokáţe dostatečně sníţit obsah 

olova v jednom kroku a proto bylo postupně přidáno louţení v kyselině dusičné a tavenině 

hydroxidu, které zajistilopotřebné sníţení obsahu obou kovů [11]. 
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5. Úvod do problematiky plazmatu 

 Na zemi jsou běţná tři základní skupenství hmoty: pevné, kapalné a plynné. S tzv. 

Čtvrtým skupenstvím – plazmatem – se v kaţdodenním ţivotě setkáváme řidčeji, neţ je 

tomu ve vesmíru, ve kterém se odhaduje, ţe asi 99 % hmoty je v plazmatickém stavu.  

Na Zemi tento stav není běţný. K vytvoření a udrţení plazmatu, v němţ jsou atomy 

látek rozděleny na elektricky nabité sloţky (elektrony a ionty), je v podmínkách na 

povrchu Země nutné zahřát látku na vysokou teplotu nebo v ní vytvořit elektrický náboj. 

Uveďme např. plamen, blesk, ionizovaný plyn v zářivkách nebo reklamních výbojkách, 

ionizovaný plyn proudící z raket, jemný svit polární záře apod. S plazmatem se setkáváme 

jakmile opustíme zemskou atmosféru, a to např. v magnetosféře v okolí Země a ve 

slunečním větru, který přestavuje tok částic vyvrhovaných Sluncem (obr. 4). Dále 

předpokládáme, ţe plazmata jsou Slunce, nitra i atmosféry hvězd a většina mezihvězdného 

prostoru.  

V metalurgii se uvaţuje především tzv. nízkoteplotní plazma, tj. systém skládající 

se ze směsi neutrálních částic s převládajícím počtem elektronů a kladných iontů 

s teplotami řádu 10
3
 aţ 10

4
 K. Nejběţněji se vyskytuje technické plazma při elektrických 

výbojích a různých druzích umělých chemických nebo jaderných reakcí, při nichţ se 

uvolňuje velké mnoţství energie [12]. 

 

Obrázek č. 4 Elektromagnetická plazma ve vesmíru [18] 
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5.1. Teplota plazmatu 

Podle teploty se rozlišují dva druhy plazmatu. Je to vysokoteplotní a nízkoteplotní 

plazma. Vysokoteplotní plazma má střední energii nabitých částic větší neţ 100 eV, coţ 

odpovídá řádově 10
6 

K. Vyskytuje se ve hvězdách a při experimentech s řízenou 

termonukleární syntézou. Nízkoteplotní plazma se vyskytuje např. v zářivkách a 

výbojkách, také v elektrickém oblouku a má teplotu 10
3
 – 10

4
 K [6]. 

5.2. Nízkoteplotní plazma 

Za nízkoteplotní plazma je povaţován systém skládající se ze směsi neutrálních 

částic s převládajícím počtem elektronů a kladných iontů s teplotami řádu 10
3
 aţ 10

4
 K. Za 

teplotu zcela ionizovaného plazmatu je moţno povaţovat teplotu 10
5
 K. 

5.3. Charakteristika jednotlivých druhů plazmatu  

Plazma můţeme charakterizovat několika způsoby: 

- plazma se kterou se denně setkáváme (plamen, elektrický výboj, blesk, zářivky, 

fotoblesk) 

- další způsob rozdělení na zkoumání plazmatu získaného v laboratoři a zkoumání 

plazmatu ve vesmíru 

- je také moţné studovat plazma podle jeho některých význačných vlastností nebo 

podle způsobů jeho získávání – plazma nízkoteplotní, vysokoteplotní, slabě nebo 

silně ionizované, výbojové, izotermické, neizotermické apod.  

- plazma je moţné popisovat makroskopicky – popis se zaměřuje na jeho kolektivní 

vlastnosti (elektrická vodivost, šíření různých druhů vln apod.) Plazma pohybující 

se v magnetickém poli se chová jednak podle hydrodynamických zákonů a jako 

dobrý vodič podléhá zákonům elektromagnetického pole.  

- mikroskopický popis plazmatu – tento obraz plazmatu se v mnohém podobá 

normálním plynům. V plazmatu jsou částice nejen neutrální, ale hlavně elektricky 

nabité. K základním elementárním dějům probíhajícím v plazmatu proto náleţí 

sráţky nabitých i neutrálních částic. Přitom probíhají důleţité děje jako např. 

ionizace, excitace, rekombinace, absorpce a emise záření.  
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Studium plazmatu se v posledních desetiletích velmi rozvinulo. Vedou k tomu různé 

důvody: 

- energetický – hledání nových zdrojů energie  

- studium zemské atmosféry a okolního vesmíru 

- výklad klasických výbojů v plynech z hlediska fyziky plazmatu 

Uţitím objevených zákonitostí v plazmatu vznikají i nové technické aplikace, jako 

MHD (magnetohydrodynamika) generátor, plazmový motor, laser, plazmová chemie 

apod. 

Jako základní charakteristiku uveďme parametry: 

- hustota neboli počet částic v 1 m
3
 

- střední kinetická energie pro určitý druh částic (elektrony, ionty), kterou uvádíme 

v elektronvoltech (1eV = 1,6 . 10 
-19

 J) 

- plazma můţeme charakterizovat i teplotou [12]. 

5.4. Elementární procesy v plazmatu 

5.4.1. Srážky 

 Sráţky jsou důleţitým elementárním procesem v plazmatu. Můţeme je v podstatě 

rozdělit na dva druhy, a to pruţné a nepruţné.  

 Pružné srážky: při těchto sráţkách zůstává zachována kinetická energie. Součet 

kinetických energií částic před sráţkou a po sráţce je stejný. Částice si zachovávají stejnou 

vnitřní strukturu. Mění se směr a velikost rychlostí. Příkladem mohou být sráţky nabitých 

a neutrálních částic při jejich tepelném pohybu v plynu.  

 Nepružné srážky:  při těchto sráţkách zůstává zachována celková energie, ne však 

kinetická. Podle způsobu přeměny energie při sráţce dělíme dále sráţky takto: 

- nepruţné sráţky prvního druhu – při těchto sráţkách se mění část kinetické energie 

před sráţkou ve vnitřní energii částic po sráţce. Patří zde nabuzení a ionizace 

atomu elektrony nebo zářením a tepelná ionizace 
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- nepruţné sráţky druhého druhu – zde se mění část vnitřní energie před sráţkou v 

kinetickou energii částic po sráţce. Při sráţce částice s malou kinetickou energií s 

nabuzeným atomem se potenciální energie atomu změní v kinetickou energii 

částice [6]. 

  

5.5. Zdroje nízkoteplotního plazmatu  

 Jako generátory nízkoteplotního plazmatu se pouţívají plazmové hořáky. 

V současné době se pouţívá v podstatě jeden základní princip plazmových hořáků 

vyuţívající elektrického oblouku koncentrovaného tryskou a aerodynamickým 

spoluúčinkem plazmotvorných plynů. Tyto typy plazmových hořáků s  plynovou stabilizací 

elektrického oblouku pouţívají k přeměně elektrické energie v tepelnou stejnosměrného 

proudu o vysoké intenzitě, popřípadě se v různých schématech pouţívá i proudu 

střídavého.  

 Hlavní parametry určující vlastnosti elektrických výbojů jsou : napětí na 

elektrodách, proud tekoucí výbojovou drahou, chemické sloţení plazmatu výboje, tlak ve 

výbojové dráze, způsob chlazení plazmatu, elementární procesy probíhající ve výbojové 

dráze, tvar a materiál elektrod. Tyto parametry jsou navzájem závislé. Změna jednoho má 

za následek změnu jiných [8]. 

 Základní rozdělení výbojů na nesamostatné a samostatné provedeme podle toho, 

jestli tvoření nabitých částic, a tím i elektrického proudu, bude vázáno na nějaké vnější 

ionizační činidlo. Ionizačním činidlem můţe být např. proud elektronů vystupujících ze 

ţhavené katody, ozařování výbojového prostoru radioaktivním zářením nebo rentgenovými 

paprsky atd. Takový výboj přestane v okamţiku, kdy přerušíme působení ionizačního 

činidla, a proto ho nazýváme nesamostatným výbojem. Typické uţití nesamostatného 

výboje je v ionizačních komorách a počítačích částic.  

 Elektrický výboj však můţe vzniknout a udrţet se i v případech, kdy ionizační 

činidlo nepůsobí. Takovému výboji říkáme samostatný. Samostatné výboje dělíme na 

temný výboj, korónu, doutnavý výboj, obloukový výboj, jiskrový výboj.  
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 Jak určitý druh výboje přechází v jiný, záleţí na změnách parametrů výboje. Např. 

za atmosférického tlaku vzniká při zvyšování napětí z nesamostatného tichého (temného) 

výboje koróna a pak podle hodnot dalších parametrů (vzdálenost elektrod, velikosti napětí 

na elektrodách atd.) vznikne jiskrový výboj nebo oblouk. Za sníţeného tlaku z temného 

výboje vznikne doutnavý výboj a z něho pak výjimečně obloukový.  

5.5.1.  Obloukový výboj 

Elektrický oblouk je samostatný výboj vznikající za atmosférického nebo 

zvýšeného tlaku (výjimečně můţe vzniknout i za sníţeného tlaku). Hlavními znaky 

obloukového výboje jsou: 

- vysoká teplota katody (dostatečná k tepelné emisi elektronů)  

- velká proudová hustota v okolí katody (řádově 10
3
 A·cm

-2
) 

- velký proud protékající výbojovou trajektoríí (1A – 10
5
 A) 

- nízké obloukové napětí při hoření oblouku (desítky V)  

- malý katodový úbytek ( menší neţ 50 V) 

- intenzivní vyzařování světla z výbojové trajektorie a elektrod 

Elektrický proud v obloukovém plazmatu je převáţně tvořen elektrony, které 

jednak vylétají z rozţhavené katody a jednak vznikají tepelnou ionizací plazmatu mezi 

elektrodami. V druhém případě vznikají také kladné ionty, které se v elektrickém poli 

pohybují směrem ke katodě a bombardováním na ní udrţují vysokou teplotu potřebnou 

k tepelné emisi elektronů. Vhodnou úpravou obloukového výboje můţeme dosáhnout 

vysokých teplot. Taková zařízení nazýváme plazmové hořáky [7]. 

5.5.2. Plazmový hořák (plazmatron)  

 Běţné obloukové výboje dosahují maximálně teploty 10
4 

K. Dále můţeme 

dosáhnout rostoucí teploty zvýšením elektrického příkonu, tím ale dojde k rychlému tavení 

a vypařování elektrod a jejich rychlému opotřebování. Oblouk je přitom ochuzován o 

energii potřebnou ke změnám skupenství elektrod. K získání plazmatu s vysokou teplotou 

(5·10
4
 K) je proto nutné oddělit velmi teplé pla zma od elektrod. To se děje v plazmovém 

hořáku (obr. 5) [9].  
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Katoda zasahuje ve směru osy do válcové komory uzavřené v čele anodou, 

tvořenou kruhovou kovovou deskou s otvorem ve středu. Do prostoru obloukového výboje 

je pod tlakem tryskou vháněno pracovní medium, které víří po stěnách nádoby, nezasahuje 

plamen a vytváří chladící vrstvu, chránící nádobu i elektrody před vysokou teplotou. 

Proudící pracovní látka vymezuje kanál určující tvar výboje, provádí stabilizaci 

obloukového výboje.  

Jako pracovní médium lze pouţít jak plyny neutrální (Ar, He), tak aktivní (CO2, H2, 

N2) i agresivní (O2, Cl2) a rovněţ kapaliny, které přecházejí v prostoru oblouku v páry. 

 Tlaky v oblasti oblouku se pohybují od 1,3 MPa do 10 MPa. Výtokové rychlosti se 

pohybují od několika metrů za sekundu do řádově 10
3
m·s

-1
. Obloukové plazmové hořáky 

mohou pracovat s výkonem aţ asi 10 MW při teplotě v ose oblouku 50000 K a s účinností 

60 % - 90 % [6]. 

  

Obrázek č. 5 Teplotní sloţení v plazmové trysce [7]. 
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6. Možnosti použití plazmatu při zpracování kovonosného odpadu 

Jedna z plazmových technologií pro zpracování kovonosných odpadů byla vyvinuta 

švédskou firmou SKF-Scan Arc Plasma Technologies AB jiţ v 80-tých letech. 

Konstrukce a vybavení redukčních pecí umoţňuje zpracování kovonosných odpadů 

se zvýšeným obsahem zinku, olova a jejich zpětný zisk. Energetická účinnost plazmových 

nízkošachetních pecí je vyšší neţ účinnost pecí vybavených ohřívači větru díky  recirkulaci 

redukčního plynu s minimálním obsahem dusíku. Kapacita plazmových redukčních pecí 

dosahuje kupř. 60 000 t prachových odpadů za rok (obr. 6) [12]. 

Plazmové hořáky se pouţívají ke zpracování velkého mnoţství odpadů, pro zpětné 

získávání kovů z hutních odpadů a pro výrobu vysoce kvalitních ingotů.  

Oblouky pouţívané v elektrických ocelárenských pecích zahrnují tepelnou plazmu, 

avšak zpravidla nejsou nazývány plazmové oblouky. Označení „plazmový oblouk“ nabylo 

na významu, kdyţ jde o nucený tok plynu obloukovým zařízením.  

 

Obrázek č. 6 Schéma plazmového redukčního zařízení pro zpracování kovonosných 

odpadů [16]. 
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Převáţná část odpadů se nachází v podobě kalů velmi jemné granulometrie, 

většinou znečištěných zinkem, olovem, dalšími těţkými kovy, případně organickými 

látkami. Jejich vyuţití v oblasti metalurgie ţeleza je moţné aţ po odstranění uvedených 

nečistot, které jsou zároveň cennými surovinami.  

V současné době jsou odpady vysokopecní a ocelářské výroby jen velmi omezeně 

zpracovávány jako druhotné suroviny, nebo jako vratné materiály z výroby. Většina 

pevných odpadů je ukládána mimo závod a haldována. Plynné produkty jsou po suchém 

nebo mokrém čištění vypouštěny do ovzduší. Tento stav je z hlediska ekologického 

neudrţitelný a vyţaduje radikální řešení.  

K odstranění těţkých kovů z odpadů se pouţívají pyrometalurgické a hydrometalurgické 

pochody. Ukazuje se, ţe nízkoteplotní plazma můţe efektivně řešit dosavadními postupy 

dosud méně vhodné pyrometalurgické zpracování těchto odpadů (obr.7). 

Schéma toku kovonosných odpadů 

 

Obrázek č. 7 Schéma toku kovonosných odpadů a plazmového reaktoru [16]. 
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6.1. Plazmová technologie používaná ke zneškodňování kovonosných odpadů  

Technologie vyuţívající nízkoteplotního plazmatu pro zneškodňování kovonosných 

odpadů se experimentálně odzkoušela v našem regionu. 

Výzkumné a zkušební ústavy Vítkovických ţelezáren byly zaloţeny v roce 1946 

vyhláškou ředitele podniku ze dne 27.6.1946. Organizační změny, vedení výzkumných 

ústavů a jeho zařazení v jednotlivých etapách vývoje skončily v roce 1993 vytvořením 

dceřiné společnosti a.s. VÍTKOVICE a v roce 2003 byla společnost privatizována pod 

názvem VÍTKOVICE-Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Dne 27.2.2008 byl název společnosti 

změněn na "Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o."[13]. 

Plazmový hořák vyvinutý v Metalurgickém a materiálovém výzkumu s.r.o. můţe pracovat 

se stejnosměrným závislým i střídavým obloukem s výkonem do 2 MW je instalován do 

zkušebního stojanu a má následující parametry: 

- hlavní obloukový proud   1500 - 3000 A 

- pomocný obloukový proud   350 A 

- hlavní obloukové napětí   90 – 140 V 

- pomocné obloukové napětí   30 – 36 V 

- spotřeba Ar do hlavního oblouku  120 – 200 l/min 

- spotřeba Ar do pomocného oblouku  10 l/min 

- spotřeba přídavného N2   0,5 – 1 l/min 

- Spotřeba chladící vody   70 l/min 

Katoda je vyrobena z wolframu a je chlazena vodou. Anoda je grafitová elektroda. Tři 

upravené svařovací zdroje jsou pouţity pro napájení pomocného hořáku. Kaţdý zdroj je 

vybaven regulací pomocného proudu v rozmezí 100 – 350 A. Transformátor je umístěn na 

samostatném místě. Chlazení pláště a elektrod plazmového hořáku je zajištěno chladící 

jednotkou, která obsahuje vodní čerpadlo s pracovním tlakem 1,8 MPa a nádrţ se snímači 

pro samočinné napouštění vody. Celý agregát je řízen z ovládacího panelu a samotné 

zařízení je vybaveno kontrolním systémem, který zamezuje zapojení nebo vypojení hořáku 

při nedodrţení podmínek pro jeho práci. Pro ovládání mnoţství plynů (Ar, N2) je zařízení 

vybaveno stanicí s elektroventily. V panelu je řídící analogová jednotka regulátoru 

VARIANT pro regulaci napájení plazmového hořáku. Součástí plazmového pracoviště je i 

vakuová stanice která obsahuje dvě vývěvy napojené na vakuovací keson.  
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6.2. Popis experimentálního zařízení pro zpracování kovonosných oxidických odpadů  

Zde je popsán současný stav experimentálního zařízení v obou moţných zapojeních: 

- katodo-anodové zapojení s půdní elektrodou (obr. 8) 

- katodo-anodové zapojení bez půdní elektrody 

 

Obrázek č. 8  Schéma zapojení s půdní elektrodou v katodo-anodovém zapojení [16] 

 

Zařízení s půdní elektrodou v katodo-anodovém zapojení 

 Experimenty byly provedeny na pokusném zařízení postaveném na společném 

pracovišti VŠB – Technické univerzity Ostrava a Materiálového a metalurgického 

výzkumu s.r.o. Je tvořeno reakční nádobou o objemu 15 – 20 kg, z ocelového plechu, 

vyzděnou ţárobetonem a opatřenou ve spodní části půdní grafitovou elektrodou. Reakční 

nádoba je vybavena dvěma čepy, které umoţňují její natáčení v nosném rámu a vylévání 

taveniny do šamotových forem. Vsouvání grafitového hořáku do reakční nádoby, odtah 

spalin a přídavné sypání zpracovávaného materiálu trubkou do hořícího plazmového 

oblouku je vyřešeno pomocí odnímatelného víka z ţárobetonu, které se před vylitím 

taveniny ručně sejme. 
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 Grafitový plazmový hořák je uchycen v drţáku umoţňujícím přívod plynů a sypání 

zpracovávaného materiálu středovým otvorem hořáku. Manipulace s grafitovým hořákem 

je prováděna ručně s moţností elektrického pohonu zdvihu pro napěťovou regulaci 

plazmového oblouku. Stejnosměrné napájení plazmového oblouku zajišťují dvě skříně 

TRT 1000, které umoţňují široký rozsah hodnot. 

6.3. Ověřovací experimenty 

Ověřovaly se moţnosti zpracování kovonosných odpadů. Vstupní surovinou byly 

válcovenské okuje, oxyvitové kaly nebo jejich směsi. Materiál se upravoval sušením a 

mletím na jednotnou velikost podle druhu odpadu tak, aby byla dosaţena konstantní 

rychlost sypání středovým otvorem v hořáku do plazmového sloupce. 

Jako produkt pokusů je přetavený materiál (kov s určitým chemickým sloţením), 

struska a odprašky z filtrů a spalin. Struska, která se nerozpadá a je inertní. Podobná 

struska se úspěšně vyuţívá ve Finsku při stavbě silnic. Olovo a zinek se redukují a 

nepřecházejí do strusky. V budoucnu se předpokládá, ţe se po recyklaci mohou prodávat 

odprašky z filtrů kovohutím jako obohacený koncentrát.  

Pro plazmotvorný plyn byly pouţity argon a dusík. Ukázalo se, ţe dusík je 

ekonomicky i technologicky nejvýhodnější plazmový plyn, protoţe nepřechází do 

roztaveného kovu a zvyšuje teplotu plazmy a tím i energetickou účinnost.  

Produktem je: 

- Tekutý kov na bázi ţeleza s obsahem uhlíku 0,1 - 0,5 % v závislosti na sloţení 

vsázky a reţimu redukce. Kvalita kovu je závislá na podílu jednotlivých sloţek 

kovonosného odpadu. Při pouţití vsázky s vysokým podílem okují lze vyrobit 

produkt vhodný vzhledem k chemickému sloţení pro slévárny. 

- Struska – její sloţení nezáleţí na jejím dalším vyuţití např. ve stavebnictví, tavby 

s větším mnoţstvím strusky mají tendenci k silnému pěnění 

- Odprašky z filtrů obsahující vyšší podíl zinku a olova. Recyklací odprašků lze 

obsah zinku a olova zvýšit a tím je perspektivní jejich pouţití v kovohutích jako 

zinkový a olověný koncentrát.  
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Z teoretických výsledků vyhledávání literární rešerše můţeme předpokládat 

termodynamickou a kinetickou schůdnost této aplikace. Je moţné teoreticky uvaţovat o 

výstavbě zařízení v co nejjednodušší konfiguraci, bez předehřevu vsázky, bez předredukce 

a bez dospalování procesních plynů.  

Zařízení by bylo tvořeno: 

1. Pracovištěm přípravy vsázky kde bude provedeno:  

 

- homogenizace – drcení a mletí 

- sušení 

- míchání s redukčními a struskotvornými přísadami 

- transport do vlastních zásobníků 

 

2. Zařízení pro zpracování: 

 

- plazmová pec se sklopným mechanizmem a optimalizovaným poměrem d/h 

vzhledem k výrobnosti 

- zásobníky vsázky 

- řídící a regulační systém 

 

3. Zařízení pro čištění a odsávání procesních plynů a jejich odvod k dalšímu vyuţití.  

Můţeme učinit následující shrnutí: 

- hlavní část redukce probíhá uhlíkem s produktem redukce CO 

- v konečném důsledku se jako redukční činidlo vodík neprojevuje , ale v ionizované 

podobě v centru plazmy napomáhá kinetice procesu 

- po ustálení teplotních podmínek je redukce velmi rychlá (řádově v tunách okují na 

metr čtvereční za hodinu)  

- stupeň redukce je vysoký (přes 95 %) pokud je tavba dostatečně teplá  

- odprašky obsahují vysoký podíl Zn a Pb při recyklaci konvertorových kalů a je 

získán kov niţší kvality 

- v kovu je moţné regulovat obsah síry následovně:  
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- zvýšením podílu metanu v plazmotvorném plynu 

 - volbou komponent kovonosné směsi 

 - aplikací struskotvorných přísad 

 - některou z technologií odsíření surového ţeleza  
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7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení vhodnosti uţití nízkoteplotního plazmatu při 

recyklaci kovonosného odpadu.  

V úvodní části bakalářské práce byl definován pojem odpadu a jeho charakteristika. Dále 

jsem rozdělil odpad podle původu vzniku a podle zpracovatelských metod. 

Pak následovala literární rešerše, která ukázala některé moţnosti zpracování kovonosných 

odpadů u nás a ve světě.  

Podrobně jsem se zabýval problematikou plazmatu, jeho vznikem, charakteristikou, zdroji 

a typy hořáků, které lze vyuţít při moţném zpracování některých druhů odpadu.  

Poslední část práce byla spojena s posouzením moţnosti vyuţití nízkoteplotního plazmatu 

při recyklaci kovonosného odpadu.  

Experimenty byly provedeny na pokusném zařízení postaveném na společném pracovišti 

VŠB – Technické univerzity Ostrava a Materiálového a metalurgického výzkumu s.r.o. 

s vyuţitím nízkoteplotního plazmatu při recyklaci oxidických odpadů.  

Vstupní surovinou byly válcovenské okuje, oxyvitové kaly nebo jejich směsi. Materiál se 

upravoval a byl dávkován středovým otvorem v hořáku do plazmového sloupce. 

Jako produkt předběţných pokusů byl přetavený materiál (kov s  určitým chemickým 

sloţením), struska a odprašky z filtrů a spalin. Strusku, která se nerozpadá a je inertní lze 

pouţít např. ke stavbě silnic. Olovo a zinek se redukují a nepřecházejí do strusky. 

V budoucnu se předpokládá, ţe se po recyklaci mohou prodávat odprašky z filtrů 

kovohutím jako obohacený koncentrát. 

Z teoretických výsledků vyhledávání literární rešerše můţeme předpokládat 

termodynamickou a kinetickou schůdnost této aplikace.  

Závěrem můţeme teoreticky uvaţovat o výstavbě zařízení, které by v budoucnu mohlo 

ekonomicky a ekologicky zpracovávat tento druh odpadů.  
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