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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá materiálovým vyuţitím jemnozrnného podílu strusky 

z mimopecního odsíření surového ţeleza – struskového koncentrátu. Hodnotí 

environmentální dopady recyklace briketovaného koncentrátu ve vysokopecním agregátu 

a ověřuje pouţitelnost této technologie v české metalurgické praxi. K vyhodnocení vlivu 

recyklační technologie na ţivotní prostředí vyuţívá srovnávací analýzy výstupních 

vysokopecních produktů za běţného chodu vysoké pece a za zkoušky recyklace 

koncentrátu v tomto hutním agregátu prostřednictvím statistických souvislostí mezi těmito 

datovými soubory.  

Klíčová slova:  

struska z mimopecního odsíření surového ţeleza; briketování; recyklace; vysoká pec; 

ţivotní prostředí 

   



 

ABSTRACT 

The dissertation deals with  material exploitation of fine grained slag of out of furnace 

desulphurisation. It evaluates the environmental impacts of its recycling in a blast furnace 

and verifies the applicability of the technology in the Czech metallurgy industry. The 

comparison of output blast furnace products’ characteristics during the experimental 

recycling in the blast furnace and common operation of the agreggate is used for the 

environmental assessment of the technology. The statistical significance between these 

data files is examined  

Keywords: 
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MOTIVACE 

Tato disertační práce se zaměřuje na oblast surovinového vyuţití druhotných 

surovin. Surovinové vyuţití vedlejších produktů je upřednostňováno jiţ samotnou 

legislativou České republiky. Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů ustanovuje povinnost zhodnotit odpadní materiály, vedlejší produkty přednostně 

materiálově jako druhotné suroviny. Cílem disertační práce je rozšíření poznání 

o materiálovém vyuţití vedlejších produktů. Zaměřuje se na zhodnocení jemnozrnných 

surovin hutní výroby v metalurgickém cyklu.  

Předmětem je nejjemnější magnetický podíl strusky z mimopecního odsíření 

surového ţeleza – struskový koncentrát. Vzniká při odsiřování taveniny surového ţeleza 

v nalévací pánvi. Technologie mimopecního odsíření ţeleza je zavedena v naprosté většině 

progresivních hutních závodů. Představuje jednu z moţností, jak eliminovat vstup 

neţádoucí síry do výroby oceli. Je ekonomickou a účinnou alternativou rafinace taveniny 

oproti jejímu odsiřování přímo ve vysoké peci, neboť přispívá k rovnoměrnému chodu 

vysokopecního agregátu. 

Od roku 2008 je technologie mimopecního odsíření zavedena i v České republice. 

Na našem území se uplatňuje jako jediná v Třineckých ţelezárnách, a.s. Ročně 

se mimopecní rafinací taveniny ţeleza v tomto závodě vyprodukuje okolo 27 kt strusky, 

ze které se úpravnickými metodami získá 7 500 t struskového koncentrátu o frakci menší 

neţ 6 mm. Koncentrát strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza obsahuje více 

neţ 50 % ţeleza. Svým sloţením se blíţí chudé aglorudě. Jeho vyuţití jako druhotné 

suroviny je v metalurgické výrobě velmi ţádoucí. 

Zpracování tohoto struskového koncentrátu v hutním cyklu je však problematické 

díky zvýšenému obsahu síry. V současnosti se jemný podíl strusky zpracovává aglomerací 

a stává se součástí vysokopecní vsázky. Zvýšený obsah síry ve strusce přispívá 

na aglomeračním závodě k tvorbě škodlivého oxidu siřičitého.  Podle podnikových studií 

se podílí na tvorbě oxidu siřičitého deseti procenty, coţ je poměrně významný podíl 

ovlivňující dodrţení emisního stropu, který je pro tento závod stanoven krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje. Přísné emisní stropy škodlivin a péče o ţivotní prostředí 

v regionu vyvolávají nutnost hledat pro tuto vedlejší surovinu vznikající v hutním cyklu 

novou, či pozměněnou recyklační technologii. 



 

Environmentální alternativou ke spékacímu procesu struskového koncentrátu 

na aglomeračním závodě je jeho briketování, které probíhá za teploty okolí a vysokého 

tlaku. Nevykazuje tvorbu oxidu siřičitého, ani jiných škodlivých emisí. Přidávání 

briketovaného koncentrátu do vysokopecní vsázky je však nutné ověřit. V podmínkách 

českého hutního závodu dosud brikety ze strusky z mimopecního odsíření uţity nebyly. 

Cílem této disertační práce je zhodnocení environmentálních dopadů recyklace 

briketováním upraveného struskového koncentrátu ve vysoké peci. K naplnění tohoto 

záměru slouţí: 

 shrnutí teoretických poznatků o vzniku a současném zpracování struskového 

koncentrátu z mimopecního odsíření surového ţeleza, 

 studium negativního vlivu oxidu siřičitého na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí, 

 studium procesu briketování struskového koncentrátu jako alternativy pro jeho 

spékání, 

 ověření recyklace briketovaného struskového koncentrátu ve vysoké peci, 

 vyhodnocení environmentálního vlivu technologie na základně statistického 

zpracování údajů o výstupních surovinách vysokopecního procesu. 

Řešení disertační práce rozšířuje poznání ohledně recyklačních technologií 

vedlejších hutních surovin a hutních odpadů v České republice. Přispívá recyklační 

metodou, která je ověřena ve výrobních podmínkách konkrétního hutního závodu. 

Disertační práce zpracovává aktuální data získaná měřením za plného provozu, která oproti 

laboratornímu měření na simulačním zařízení mají reálnou vypovídající hodnotu. 

V případě environmentální nezávadnosti recyklační technologie přinese variantu jak sníţit 

závislost na surovinových zdrojích a další moţnosti sniţování plynných emisí v hutní 

výrobě. Přinese výhody v podobě sniţování výdajů na nákup surovin, ale také 

na skladování a logistiku recyklovaného materiálu, který je kompaktován do snadno 

přenosných a povětrnostnímu vlivu odolných briket. 

Ráda bych poděkovala svému školiteli doc. Ing. Jánu Kretovi, CSc. za odborné 

vedení a podporu při zpracování této disertační práce. Mé díky patří také vedení 

Třineckých ţelezáren, a. s., které mi umoţnilo podílet se v tomto hutním podniku 

na výzkumu a získat tak aktuální data, která plně korespondují s provozními podmínkami. 

Děkuji za spolupráci Ing. Petru Mlčochovi, který mi poskytl řadu konzultací a byl mým 



 

dlouhodobým průvodcem při vědecké činnosti v hutním závodě, a dále Ing. Janu 

Morávkovi, Ph.D. za cenné rady při finálním statistickém zpracování naměřených dat.  

Publikační práce, které souvisí s touto disertační prací, by nemohly vzniknout 

za podpory projektů Ministerstva průmyslu a obchodu: FI – IM5/119 – Výzkum, vývoj 

a ověření pouţití mikrovlnných technologií v hutním průmyslu, FI – IM5/123 – Výzkum 

a vývoj nových moţností environmentálního zpracování hutních odpadů, recyklace 

druhotných surovin a dále pak za podpory projektu CZ 1.05/2.1.00/030069 Centra ENET – 

Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie. 

Vzhledem k tomu, ţe v disertační práci jsou zpracovávána data, která jsou pro 

sledovaný hutní závod citlivá, je práce na ţádost Třineckých ţelezáren, a.s. v reţimu 

utajení. Praktická část má formu zvláštní přílohy dle Směrnice děkana HGF č. 1/2010, čl. 

2.14, odst. 4 a pro veřejnost je k nahlédnutí u školitele doc. Ing. Jána Kreta, CSc.  
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ÚVOD 

Tato disertační práce sleduje environmentální dopady recyklace briketovaného 

jemnozrnného podílu strusky z mimopecního odsíření ve vysoké peci. Tento podíl – 

struskový koncentrát, vzniká při úpravě strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza.  

Technologie mimopecního odsíření surového ţeleza se v podmínkách českého 

hutního průmyslu v jednom z moravskoslezských hutních závodů vyuţívá čtyři roky. 

V mnoha světových hutích je však zavedenou technologií.  V USA je zavedena jiţ od roku 

1991. Společnost Weirton Steel Corporation, USA k odsíření pouţívá směs obsahující 

18 hm. %  Mg, 6 hm. % CaF2, 10 hm. % páleného dolomitu, 2 hm. % uhlovodíku 

a 64 hm. %  vápna. Ztráta ţeleza ve stahované strusce je řešena přídavkem kazivce 

a dolomitu. [1] Belgický závod Arcelor Mittal Liege mimopecně odsiřuje surové ţelezo 

od roku 1990. V provozu jsou dvě odsiřovací stanice, které uţívají směsi hořčíku a vápna.  

Strusková pánev se chladí vodou, která zabraňuje náhodným explozím na licích polích 

a sniţuje prašnost při manipulaci. Mimopecní odsíření surového ţeleza se uplatňuje dále 

v německých hutích společnosti Thyssen Krupp Stahl, AG. K odsíření se uţívá karbidu 

vápníku a hořčíku. Odsiřovadla jsou do taveniny surového ţeleza dmýchány dvěma 

na sobě nezávisle pracujícími tryskami. Struska z mimopecního odsíření je stahována nejen 

ze surového ţeleza po odpichu z vysoké pece, ale také z odsířené taveniny. V rakouské 

hutní společnosti Voest Alpine Stahl GmBH byly v roce 2004 uvedeny do chodu tři 

odsiřovací stanice, které pouţívají karbid vápníku a hořčík v poměru 4:1. Ke směsi 

se přimíchává 3 hm. % kreolitu, aby se zvýšila tekutost strusky. Nosným médiem je dusík 

nebo argon. Délka odsiřování je 12 aţ 15 minut. Obsah ţeleza ve strusce činí 40 aţ 

50 hm. %. Pro lepší staţení strusky je pouţíván profuk dusíkem. [2]  

Mimopecní rafinace taveniny ţeleza se uplatňuje i v hutích našich nejbliţších 

sousedů -  ve společnostech Ispat Polska Stal SA a  U.S. Steel Košice, s.r.o. V U. S. Steel 

Košice slouţí k odsiřování surového ţeleza směs na bázi hořčíku a vápna v poměru 

30 hm. % hořčíku a 70 hm. % vápna. Pro vylepšení tekutosti vzniklé strusky je přidáváno 

malé mnoţství kazivce. V této huti se recyklují slitky ze strusky po mimopecním odsíření 

ve vlastních výrobních zařízeních roztavením v tekutém surovém ţeleze, tedy ve smyslu 

materiálového toku, před samotnou technologickou operací odsíření surového ţeleza. Bylo 
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testováno tavení slitků v nalévacích pánvích a pojízdných mísičích. Nebyl zaznamenán 

případ, ţe by se vsazené slitky v mísiči nebo nalévací pánvi nerozpustily. Slitky 

se při testování této technologie v obou případech zcela roztavily do doby, neţ bylo 

vyléváno surové ţelezo. [3] 

 Práce se v teoretické části věnuje aktuálnímu stavu nakládání se struskou 

z mimopecního odsiřování surového ţeleza. Charakterizuje jednotlivé podíly strusky, které 

vznikají jejím drcením a tříděním. Popisuje základní principy aglomeračního spékání 

a definuje překáţky aglomerace jemnozrnného podílu strusky s vysokým obsahem síry.  

Samostatná kapitola je věnována oxidu siřičitému a jeho vlivu na ţivotní prostředí, 

kde je popsáno jeho působení na lidské zdraví, faunu a floru. V kapitole je na základě 

dostupných dat ze Statistické ročenky ţivotního prostředí 2010 sledován vývoj emisí oxidu 

siřičitého v České republice a podíl na jeho emisích v jednotlivých krajích. Není opomíjen 

význam síry jako významného biogenního prvku, který koresponduje se škodlivostí oxidu 

siřičitého jako zplodiny hoření. 

Úpravou jemného podílu strusky z mimopecního odsíření pro vysokopecní vsázku 

se zabývá třetí kapitola. Nabízí přehled o zavedených technologiích briketování. 

Zpracování strusky briketováním bylo pro hutní společnost zajištěno externí firmou. Tato 

kapitola je výsledkem spolupráce se zpracovatelskou firmou a exkurzí do jejího provozu. 

Obsahuje jiţ patentovaná data, která nenarušují její firemní zájmy a obchodní tajemství.  

Poslední teoretická kapitola se věnuje recyklaci hutních odpadů v metalurgických 

agregátech. Shrnuje světové i domácí zkušenosti se zpracováním kovonosného odpadu 

ve vysoké peci. Studuje základní charakteristiky agregátu, který byl určen k recyklaci 

strusky z mimopecního odsíření. Definuje základní parametry, ze kterých je moţno 

vyhodnotit vliv recyklační technologie na ţivotní prostředí.  

Praktická část je věnována vyhodnocení environmentálního dopadu recyklace 

na základě dat naměřených za plného provozu v hutním podniku. Ekologické aspekty 

recyklační technologie jsou hodnoceny na základě statistického srovnání souborů dat 

naměřených za běţného provozu vysokopecního agregátu s daty pořízenými za zkoušky, 

kdy vysokopecní vsázka obsahovala briketovaný struskový koncentrát. Jednotlivé 

statistické hypotézy jsou testovány pro výstupní produkty vysokopecní výroby. Na základě 
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vypočtených testů jsou porovnávány statické charakteristiky a statistická odlišnost 

souborů. K výpočtům byl pouţit software Statgraphic Centurion XVI. 

1. Metalurgické strusky 

Strusky mají při výrobě a tavení kovů významnou roli. V metalurgickém pochodu 

jsou důleţitým vedlejším produktem výroby surového ţeleza a oceli, kdy do strusky 

přechází hlušina, či neţádoucí příměsi. Řízenou tvorbou strusky lze ovlivnit celý 

technologický proces, jeho intenzifikaci a hospodárnost. Funkce strusek 

při metalurgických pochodech lze shrnout do následujících oblastí:  

 Zprostředkovávají výměnu tepla mezi pecí a kovem. 

 Ochraňují kov před vlivem plynné atmosféry. 

Strusky se vytváří na hladině roztaveného kovu, čímţ regulují přestup tepla mezi 

roztaveným kovem a atmosférou. Díky tomu se plyny obsaţené v pecní atmosféře obtíţněji 

rozpouštějí v roztaveném kovu.  

 Zajišťují rafinaci kovu fyzikálně-chemickými procesy na mezifázovém rozhraní 

struska – kov. V závislosti na principu metalurgického pochodu se sloţení 

strusky mění. Liší se podle prvku, který má být z taveniny převeden do strusky. 

Jiné jsou strusky pro odkysličení, pro odsíření, odfosfoření.  

Z fyzikálně-chemického hlediska představují vícesloţkovou soustavu. Chemické sloţení 

a teplota podstatně ovlivňují její strukturu, na které závisí fyzikální vlastnosti jako: [4]  

 viskosita, 

 povrchové a mezifázové napětí, 

 hustota. 

Sloţení a teplota strusky ovlivňuje i chemické vlastnosti a to především 

 rafinační působení na kov z hlediska odstraňování neţádoucích příměsí 

(síra, fosfor, kyslík) 

 korozní působení na vyzdívky pecí.  

Podle druhu výroby se strusky dělí na: 

 Vysokopecní 

 Ocelářské 
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 Slévárenské 

 Kovohutnické 

Vysokopecní struska je směsí vzájemně se rozpouštějících látek, která vţdy 

doprovází výrobu surového ţeleza ve vysoké peci. Od sloţení a kvality strusky se odvíjí 

také sloţení a kvalita surového ţeleza. Nejčastějšími látkami ve strusce jsou sloučeniny: 

SiO2, Al2O3, CaO, MgO, MnO, P2O5, MnS, CaS, K2S, Na2S, BaS, K2O, Na2O, TiO2, LiO2..  

[5] Z mineralogického hlediska lze ve struskách identifikovat především skupinu pyroxenů 

(silikáty typu MeO·SiO2), skupinu olivínů (ortosilikáty 2MeO·SiO2) a skupinu helenitu
 

a melinitu s obecným vzorcem mMeO·nAl2O3·pSiO2. [6] 

Vysokopecní struska po odpichu dosahuje teploty 1400 C. Zpracovává 

se granulací, či zpěňováním. V současnosti je struska ve většině zemí vyuţívána v celém 

svém výskytu. Stala se ţádanou druhotnou surovinou. Slouţí k výrobě: 

 Umělého hutného kameniva, které se vyrábí ze vzduchem chlazené 

vysokopecní strusky. Ochlazená struska se drtí a rozdruţuje do různých frakcí 

aplikovatelných v silničním stavitelství.  Pro stavební účely musí struska 

vykazovat dostatečnou pevnost. Zvýšenou rozpadavostí jsou charakteristické 

strusky s vyššími obsahy CaO a MgO.  

 Jemná granulovaná struska, která se vyrábí prudkým ochlazením tekuté strusky 

vodou pod vysokým tlakem. Uţívá se jako náhrada cementu při výrobě 

struskoalkalických betonů.     

 Podstatná část vysokopecní strusky se pouţívá jako surovina pro výrobu 

struskoportlandského cementu. 

 Struskové pemzy, která vzniká zpěňováním strusky při styku roztavené strusky 

s vodou. Tvorba vodní páry a její pronikání do strusky vyvolává tvorbu pěny. 

Mnoţství vody pro pěnotvorný proces není příliš vysoké, protoţe by namísto 

zpěňování docházelo ke granulaci strusky. Strusková pemza se vyuţívá jako 

tepelně izolační materiál.  

 Minerální vlny, která se vyrábí z kyselých strusek. Do vytékající strusky je 

vháněn pod tlakem 1 MPa směs vzduchu a vodní páry, která z proudu strusky 

vytváří dlouhé, tenké nitě. Minerální vlna slouţí jako izolační materiál. [7] 
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Ocelářská struska je hrubozrnný materiál s ostrými hranami a skelným leskem, 

kde se odlučují neţádoucí příměsí a nadbytečný uhlík. Je charakteristická vysokým 

obsahem ţeleza a zásaditých sloţek (Fe 20 – 30 %, CaO + MgO 25 – 50 %). 

Z mineralogického hlediska je tvořena oxidickou sloţkou ve formě wüstitu FeO, periklasu 

MgO a manganositu MnO, silikátovou fází a dalšími minerály jako akermanit 

2CaO·MgO·SiO2, hilgenstockig 3CaO·MgO·2SiO2, vápenaté ferity CaO·Fe2O3. [6] 

Dle původu se ocelářské strusky rozlišují na pecní a pánvové. Pecní ocelářské 

strusky jsou vedlejším produktem při přímé výrobě oceli v kyslíkových konvertorech, 

elektrických obloukových, či dnes málo uţívaných tandemových pecích. Přenos některých 

metalurgických procesů z ocelářských konvertorů na pánev dává vzniknout pánvovým 

ocelářským struskám. Ve srovnání s pecními ocelářskými struskami obsahují pánvové 

strusky méně ţeleza a vápna, zato více Al2O3. Ocelářské strusky se vyuţívají jako: 

 sloţka vysokopecní vsázky. Ocelářské strusky mají vhodné sloţení 

pro recyklaci ve vysoké peci. Jsou zásadité a poměrně bohaté na ţelezo 

a mangan. Z tohoto hlediska splňují poţadavky na vysokopecní vsázku. 

Překáţkou v recyklaci ocelářských strusek ve vysoké peci můţe být vysoký 

obsah fosforu, který sniţuje jakost vyráběného surového ţeleza.  

 zemědělské hnojivo. Vysoce fosforečnaté strusky našly své uplatnění 

v zemědělství. Aplikovaly se uţ v roce 1880 jako zemědělské hnojivo 

pod názvem Thomasova moučka. Moučka příznivě ovlivňovala kyselost půdy. 

Fosfáty samy o sobě nejsou rozpustné ve vodě. Sloţitými procesy, které 

probíhají v půdě za podpory činnosti půdních baktérií, jsou však přeměněny 

na nutrienty, které rostliny dokáţí vstřebat. Půdy, kde byla vysoce fosfátová 

ocelářská struska aplikována, vykazovaly vysoké výnosy. [8] V současnosti se 

od vyuţití strusek v zemědělství z ekologických a hygienických důvodů 

upouští.  

 plnivo malt a betonů. Dle výsledků zkoušek struskových malt různého sloţení 

plyne, ţe ocelárenskou strusku lez doporučit jako plnivo do betonu jak 

pro nadzemní, tak pro základové konstrukce. [6] 

Za účelem rafinace taveniny se připravují syntetické strusky. Uţívají se ke zbavení 

neţádoucích vměstků a příměsí v oceli a v některých hutích také v surovém ţeleze. 

Rafinace kovu syntetickými struskami je zaloţena na vzájemné reakci kovu vyrobeného 
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v  agregátu s vhodně sestavenou struskou mimo výrobní jednotku. Pouţití mimopecní 

rafinace syntetickými struskami přináší dobré výsledky jak z hlediska kvality a čistoty 

oceli, tak z hlediska technicko-ekonomických ukazatelů. Strusky mohou být pouţity 

v tekutém – roztaveném stavu nebo v pevném stavu ve formě mletých směsí. 

Pro odstranění neţádoucích příměsí z oceli je nutné důkladně promísit obě fáze – tavenina, 

struska. V praxi je tato podmínka zajišťována tak, ţe na lehkou fázi, syntetickou strusku, se 

z výšky nalévá těţší fáze – kov. 

Slévárenské strusky vznikají při tavení litiny. Mají především krycí charakter. 

V průběhu tavení zabraňuje oxidaci tekutého kovu spalinami. Umoţňuje rafinaci tekutého 

kovu.  

Kovohutnické strusky vznikají při pyrometalurgické výrobě neţelezných kovů. 

Představují slitiny kovových a nekovových prvků, které navzájem tvoří chemické 

sloučeniny a roztoky. Hlavními sloţkami jsou SiO2, CaO, FeO. Slouţí jako surovina 

pro výrobu kvalitních koncentrátů.  
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1.1. Struska z mimopecního odsíření surového železa 

Struska z mimopecního odsíření surového ţeleza je specifický materiál s vysokým 

obsahem ţeleza, který vzniká při odstranění síry z taveniny surového ţeleza. Je to odpadní 

produkt chemických reakcí probíhající mezi dávkovanými reagenty, tzv. odsiřovadly 

a surovým ţelezem.  

1.1.1. Základní principy odsiřování 

K převedení síry z kovu do strusky se uţívají látky, jejichţ chemická afinita k síře 

je větší, neţ jakou má ţelezo a které se sírou tvoří v ţeleze nerozpustný sulfid. Obecná 

rovnice odsíření z hlediska molekulární teorie má tvar vzorce (1):  

                (1) 

Kde Me můţe být látka (kov) v ţeleze rozpustná, nebo nerozpustná. Vztah je 

charakterizován rovnováţnou konstantou dle vzorce (2): 

       
         

        
   

  

       
 (2) 

Kde: 

K  - rovnováţná konstanta, 

a   - aktivita sloţky, 

  - změna reakční volná entalpie (Gibbsovy energie), 

T  - teplota. 

Odsíření je tím dokonalejší, čím je zápornější hodnota změny reakční volné 

entalpie, resp. čím menší je aktivita vznikajícího sulfidu a čím větší je aktivita reagujících 

látek. Všechny kovy, které mají při dané teplotě zápornější hodnotu reakční volné entalpie 

příslušné slučovací reakce neţ ţelezo, mohou sloţit k odsiřování surového ţeleza. 

Maximální afinitu vykazuje Ca, postupné sniţování stability sulfidů následuje v pořadí 

Mg, Na, Mn, Fe, H2, a C. [2]  

  



Simona Jursová: Zhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů 

z pohledu jejich vlivu na ţivotní prostředí 

2011  8 

Odsiřovací činidla 

Nejčastěji jsou odsiřujícími činidly uhličitan sodný, vápno, hořčík a karbid vápníku. 

Uhličitan sodný (Na2CO3) reaguje se sírou v tavenině ţeleza za vzniku oxidu ţeleznatého, 

sulfidu sodného a za uvolnění oxidu uhličitého dle vzorce (3): 

Na2CO3 + [FeS]  Na2S + FeO + CO2 (3) 

Ačkoliv uţití uhličitanu sodného je jednoduché a levné, odsiřovací schopnost 

tohoto reagentu není vysoká. Nevýhodou vedle nízké  účinnosti odsíření je také nebezpečí 

vzniku prasklin  pánve a zdravotní rizika, která představují páry sodíku. V současnosti 

se od tohoto odsiřovadla upouští a v průmyslové praxi je nahrazován vápnem 

nebo hořčíkem.  

Vápno umoţňuje hluboké odsíření v poměrně krátkém čase dle vzorce (4): 

[FeS] + (CaO) + C  [Fe] + (CaS) + CO – 158,42 MJ (4) 

Účinnost odsiřovacího procesu je limitována přítomností nečistot ve vápně jako SiO2, CO2, 

H2O a velikostí zrna vápna. Proces také závisí na teplotě surového ţeleza a koncentraci 

síry v tavenině. Nevýhodou je značné ochlazování lázně.  

Hořčík se stal běţně uţívaným odsiřovadlem. Má schopnost dobře se rozpouštět 

v horké tavenině, vykazuje vysokou chemickou aktivitu, nízký bod tavení a nízkou 

hustotu. Obecná rovnice odsíření za pouţití hořčíku má tvar vzorce (5): 

Mg + [S]  MgS (5) 

Hořčík se do odsiřovací pánve dávkuje ve formě ingotů, granulí nebo prášku. Obsah síry 

v tavenině surového ţeleza se po odsíření granulovaným hořčíkem při průměru částice 0,4 

aţ 1,6 mm sníţí na 0,005 aţ 0,007 %. Spotřeba hořčíku pro odstranění síry činí pouze 

1,1 kg na tunu surového ţeleza.  

Vedle hořčíku se k odsíření pouţívá karbidu vápníku. Vápník v surovém ţeleze 

reaguje se sírou za vzniku CaS. Průběh procesů naznačují vzorce (6), (7), (8): 

CaC2 = Ca + 2C (6) 

Ca + S = CaS (7) 

CaC2 + S = CaS + 2C (8) 
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Výsledky experimentů odsíření ţeleza reagentem obsahujícím 57 aţ 65 hm. % 

CaC2 prokázaly účinnost odsíření 56 % a sníţení síry z 0,015 aţ 0,04 hm. % na 0,006 

aţ 0,015 hm. %. Spotřeba reagentu se pohybovala 0,6 aţ 3,3 kg na tunu surového 

ţeleza.[9] 

Technologický popis procesu odsíření surového železa 

V České republice se technologie mimopecního odsíření uplatňuje v Třineckých 

ţelezárnách, a.s. V roce 2008 byly uvedeny do provozu dvě odsiřovací stanice s kapacitou 

odsíření 2 000 kt surového ţeleza ročně. Schematický popis odsíření surového ţeleza 

zachycuje obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Obecný popis zařízení pro odsíření surového ţeleza[2] 

1 – zásobník Mg, 2 – zásobník CaO, 3 – přísada tavidel k CaO, 4 – pneumatický systém dávkování Mg,         

5 – pneumatický systém dávkování CaO, 6 – rameno trysky, 7 – injektáţní tryska se zařízením pro odběr 

vzorku a snímání teploty, 8 – sekundární odprášení, 9 – řídící budova, 10 – zařízení pro spuštění a zvedání 

víka, 11 – zařízení pro stahování strusky, 12 – pánev na strusku, 13 – převáţecí pánev na strusku, 14 – 

nalévací pánev surového ţeleza, 15 – naklápěcí pánev. 
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Technologií mimopecního odsíření surového ţeleza se ročně v podniku zpracovává 

okolo 1 500 kt surového ţeleza. Průměrný výskyt strusky z odsíření činí 18,25 kg na tunu 

surového ţeleza. Uţívanými činidly pro přechod síry do strusky jsou vápno a hořčík. 

Reagenty dováţí cisterny a jejich vykládka je realizována pneumatickou dopravou 

do plynotěsných skladovacích sil (1), (2). Sila pracují pod přetlakem, který je regulován 

ochrannou tlakovou záklopkou v rozmezí 0,005 aţ 0,01 bar. Maximální moţný přetlak 

v sile je určen pojistným výfukovým ventilem. Skladovací silo hořčíku se z důvodu 

bezpečnosti průběţně monitoruje. Zaznamenává se teplota uvnitř skladovacího sila 

a sleduje se obsah kyslíku v inertním plynu dusíku nebo argonu. V případě překročení 

stanovených hodnot se silo plní dusíkem. Pokud toto opatření nepomáhá nebo dojde-li 

k poţáru hořčíku je silo automaticky plněno argonem.  

Kaţdé silo je napojeno na dva injektážní dispensory. Dispensor vápna má 

kapacitu 1700 kg, dispensor hořčíku 750 kg. Oba dispensory mohou provádět současnou 

injektáţ do společného injektáţního potrubí. Injektáţní dispensory jsou gravimetricky 

doplňovány ze skladovacích sil. Kaţdý dispensor je vybaven třemi váţícími senzory 

pro řízení rychlosti a doplňovací injektáţe. V případě potřeby je moţné provést kontrolní 

váţení pomocí závaţí, která jsou umístěna na plošině vedle dispensorů. Dle potřeby je 

moţno dispensor vyprázdnit zpětným dmýcháním látky do sila. 

Ze skladovacích sil jsou reagenty pneumatickou cestou dopravovány do denních 

zásobníků (4), (5). Pomocí pneumatického podavače a trysky ponořované do lázně lze 

provést přesné dávkování obou látek v poţadovaném mnoţství a poměru a to dle aktuální 

koncentrace síry v surovém ţeleze a dle poţadovaných vlastností později vyráběné oceli.  

Odsiřování je prováděno v nalévací pánvi (14), (15) po přelití surového ţeleza 

z pojízdného mísiče. Kapacita nalévací pánve je 147 aţ 185 t surového ţeleza. Nalévací 

pánev se surovým ţelezem je pomocí jeřábu převezena do sklopného stojanu, který je 

ovládán hydraulickou jednotkou. Naklápění pánve slouţí pro zajištění vhodné polohy 

hladiny surového ţeleza a strusky v pánvi během stahování strusky. Pánev je moţné 

naklopit od vertikální polohy max. do 45 °. Proces naklápění se ovládá z řídící budovy 

nebo z pracovní kabiny umístěné na plošině stahování strusky. Naklápění nepracuje, pokud 

není víko v pracovní poloze a tryska pro injektáţ reagentů v parkovací poloze.  
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Následně je nad pánev ustavena injektáţní tryska (7) spolu s měřící sondou 

na odběr vzorků tekutého kovu k chemické analýze. Spolu s odběrem vzorku se měří 

teplota surového ţeleza. Měření teploty a odběr vzorku je moţné provádět před 

a po skončení procesu odsíření. Po odběru vzorku je injektáţní tryska prostřednictvím 

spouštěcího mechanismu umístěného na otočném zařízení ponořena do lázně a začíná 

proces odsiřování. Dvouotvorová injektáţní tryska dopravuje reagenty do surového ţeleza. 

Je ovládána pomocí zařízení pro zvedání a pohyb trysky, které je poháněno elektrickým 

motorem s převodovkou a brzdou. Dmýchání reagentů tryskou nelze spustit, pokud: 

 zařízení pro stahování strusky není v základní poloze, 

 vůz s plošinou nejsou v pracovní poloze, 

 není zapnuto odprášení. 

Struska je stahována pomocí hrabla (10), (11), které je ovládáno buď z provozní 

kabiny instalované na stroji pro stahování strusky, nebo z řídící kabiny (9). V podniku jsou 

k dispozici dva stroje pro stahování strusky. Pro ovládání pohybu hrabla slouţí pákové 

mechanismy umístěné na řídícím panelu. Struska putuje do připravené struskové mísy (12) 

umístěné na ţelezničním vagoně. Během procesu stahování je současně naklápěna nalévací 

pánev pro odstranění strusky, přičemţ je v činnosti odprašovací zařízení. 

Systém odprášení (8) se skládá z látkového filtru o šesti komorách, odsunu 

odprašků, radiálního ventilátoru a komínu. Odprášení je společné pro obě stanice. Během 

provozu kterékoliv ze stanic musí být v chodu. Kaţdá stanice je vybavena plošinou se 

sacím krytem. Plošina se připraví do pracovní polohy po uloţení nalévací pánve se 

surovým ţelezem do sklopného stojanu. Sací kryt pracuje po celý proces odsiřování 

a stahování strusky. Poté se přesune do klidové polohy. Při přetlaku v silech větším 

neţ 0,01 bar je přebytečný plyn přiváděn do filtračního zařízení, aby byl zbaven prachu. 

Přes ochrannou tlakovou záklopku je pak vypouštěn do atmosféry. [2] 

1.1.2. Podíly strusky z mimopecního odsíření surového železa 

Struska spolu se strhávaným ţelezem vytváří ve struskové pánvi nehomogenní tuhý 

odlitek, který se po čase vyklopí a dále zpracovává. Na drtících linkách se zpracovávají 

slitky < 300 mm, které se třídí a magneticky separují.  Úpravou strusky z mimopecního 

odsíření surového ţeleza se získávají níţe uvedené magnetické a nemagnetické podíly: 
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 Granulát – kovonosný podíl o granulometrii 6/63 mm, (obrázek 2)  

 

Obrázek 2: Granulát 

Granulát obsahuje více neţ 60 hm. % Fe. Mnoţství síry se v tomto hrubozrnném 

kovonosném produktu pohybuje okolo 1 hm. %. Granulát splňuje jeden ze základních 

poţadavků vysokopecní vsázky, aby frakce menší neţ 5 mm nepřekročily 5 hm. % 

v surovině. Tabulka 1 uvádí granulometrický rozbor tohoto kovonosného podílu. 

Tabulka 1: Granulometrický rozbor granulátu [10] 

Rozměr síta [mm] 90 63 45 32 16 8 4 0 
Součet 

[%] 

Zůstatek na sítě 

[hm.%] 
0 0 0 2,2 18,7 46,2 30,7 2,2 100 

Propad sítem [hm.%] 100 100 100 97,8 79,1 32,9 2,2     

Granulát je v současnosti nejlépe vyuţitelnou surovinou, která vzniká zpracováním 

strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza. Díky vysokému obsahu metalického 

ţeleza, vhodnému chemickému sloţení a granulometrii se přidává do vysokopecní vsázky. 

Granulát se ve vysoké peci recykluje při dosaţení 2000 t výskytu. Pak se přidává 

v mnoţství 500 kg na jednu rudnou vsázku do doby, neţ se zpracuje celkový výskyt 

nahromaděného granulátu. Roční výskyt tohoto podílu strusky činí 27 % z celkového 

mnoţství 26 500 t zpracovávané strusky z odsíření surového ţeleza. Představuje tak 

mnoţství dosahující 7155 t. Recyklace granulátu ve vysoké peci přináší úspory výrobních 
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nákladů na surové ţelezo. Přísada 500 kg granulátu ve vsázce nahradí 570 kg poltavských 

pelet 65 a sníţí spotřebu vápence o 80 kg na rudnou vsázku. Porovnáním s celkovou 

cenovou úrovní zpracovávaných rud ve vysoké peci byla propočtena metalurgická hodnota 

1 t granulátu na 2120 Kč. [2] 

 Struskový koncentrát – kovonosný podíl o granulometrii 0/6 (obrázek 3) 

 

Obrázek 3: Struskový koncentrát 

Struskový koncentrát nese menší mnoţství ţeleza neţ granulát, přesto je jeho 

mnoţství v tomto podílu významné a přesahuje 50 hm. %. Mnoţství síry je vyšší neţ 

u granulátu. Průměrný výskyt dosahuje 1,7 %. Oproti granulátu se koncentrát vyznačuje 

velmi jemnou granulometrií. Tabulka 2 podává jeho granulometrický rozbor. Pro vysoký 

obsah ţeleza je výhodné koncentrát recyklovat zpětně v hutním cyklu. Recyklaci 

koncentrátu ve vysokopecní vsázce však musí předcházet úprava jeho kusovosti. 

V současné době se upravuje aglomeračním spékání v aglomerační směsi. Zpracování 

tohoto materiálu na aglomeračním závodě je však díky vysokému obsahu síry 

problematické. Hledání nových moţností recyklačního zpracování této suroviny je 

předmětem této disertační práce.  
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Tabulka 2: Granulometrický rozbor koncentrátu [10] 

Rozměr síta   

[mm] 
16 8 5,6 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0 

Součet 

[%] 

Zůstatek na 

sítě [hm. %] 
0 0 1,2 12,9 26,8 21,1 16,9 11,3 5,6 4,2 100 

Propad sítem 

[hm. %] 
100 100 98,8 85,9 59,1 38 21,1 9,8 4,2   

 

 Struskový zbytek – podíl po magnetické separaci (obrázek 4) 

 

Obrázek 4: Struska po magnetické separaci 

V tomto produktu zůstává po magnetické separaci okolo 15 hm. % Fe. Průměrné 

mnoţství síry je obdobné jako u granulátu dosahující hodnot 1,16 hm. %. Struska 

po magnetické separaci představuje z celkového výskytu strusky po mimopecním odsíření 

10,2 %. Spadá do kategorie O – ostatní odpad, který nevykazuje ţádnou z nebezpečných 

vlastností uvedených v zákoně  185/2001 Sb. o odpadech. Vyuţívá se u sanačních 

a rekultivačních prací.   

Tabulka 3 udává zastoupení ţeleza v oxidech a  metalické formě v jednotlivých 

podílech  strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza.  
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Tabulka 3: Formy ţeleza a jejich průměrný obsah v jednotlivých podílech [10] 

Vzorek 
[hm. % ] 

FeO Fe2O3 Fe kov. Ztráta žíháním 

Struska po magnetické separaci 10,8 4,2 2,7 -0,7 

Granulát 19,2 5,1 20,3 -6,42 

Koncentrát 18,3 4 27,4 -7,67 
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1.2. Aktuální stav recyklace struskového koncentrátu  

Struskový koncentrát se svým chemickým sloţením blíţí chudé ţelezné rudě. 

Ztráty v případě deponování tohoto materiálu byly vyčísleny na částku 1 600 Kč t
-1 

[2].  

Koncentrát činí v celkovém objemu zpracovávané strusky 28,4 %, coţ představuje 

mnoţství 7 500 t. Z důvodů ekonomických úspor za nákup aglorudy a deponování odpadu 

je výhodné struskový koncentrát recyklovat v hutní výrobě. Za účelem recyklace 

ve vysoké peci je nutné upravit kusovost tohoto materiálu. V současné době se koncentrát 

v hutním závodě zpracovává na aglomeračním závodě.  

Aglomerace představuje jednu z moţností úpravy kusovosti ţelezných rud 

a ţelezitých prachových materiálů dle poţadavků na vysokopecní vsázku. Představuje 

zahřívání prachové aglomerační směsi na takovou teplotu, ţe dojde k natavení povrchu 

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

po ztuhnutí zajistí vznik pevného pórovitého materiálu – aglomerátu. [11] Přesné sloţení 

aglomerační vsázky je značně variabilní v závislosti na potřebě obohacení aglomerátu 

a přísunu surovin. Hlavní sloţky této směsi tvoří: 

 Rudná část, kterou představují oxidy ţeleza ve formě magnetitu (Fe3O4) 

a hematitu (Fe2O3). 

 Přísady, které zlepšují parametry spékacího procesu a vyráběného aglomerátu. 

Do aglomerační vsázky se přidávají struskotvorné přísady, které ve vysoké peci 

usnadňují přechod hlušiny ţelezných rud do strusky. Povaha struskotvorných 

přísad je určována charakterem hlušiny. Pro hlušinu kyselého charakteru se 

uţívají přísady zásadité. Nejčastěji to bývá vápno (CaO), dolomit 

(CaMg(CO3)2), či vápenec (CaCO3). 

 Palivo. Nejvhodnějším palivem je koksový nebo antracitový prach. Zrnitost 

paliva je z hlediska kvality aglomerátu důleţitý údaj. Při hrubozrnném palivu se 

zmenší vertikální rychlost spékaní a spékaná vrstva je nehomogenní. Palivo je 

zapalováno plynovou zapalovací hlavou na směsný plyn, který je tvořen 

koksárenským, vysokopecním, konvertorovým a zemním plynem. 

 Recykláty 

Vyuţití recyklátů v aglomeračním procesu je příznivé z environmentálního 

a ekonomického hlediska. Recyklací hutních odpadů na aglomeračním závodě se sniţují 
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náklady na pořízení rudných surovin a zároveň zajišťují surovinové zdroje pro budoucí 

generace v duchu trvale udrţitelného rozvoje. Jako recyklát vstupuje do aglomeračního 

procesu i koncentrát získaný tříděním strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza. 

Ve srovnání s jinými recyklovanými materiály představuje koncentrát zlomkový podíl 

vratných materiálů zpracovávaných na aglomeraci. Největší část recyklovaných materiálů 

zaujímá vratný aglomerát. 

Vratný aglomerát představuje 20 – 40 hm. % vyrobeného aglomerátu. Má zrnitost 

menší neţ 6,3 mm a není vhodný pro vysokou pec. Po třídění se plně vrací do aglomerační 

vsázky. [12] Skládá se ze slinutých úlomků, z otěru aglomerátu, nespečených zrn surové 

vsázky zbavené vody a CO2. Vznik nespečených zrn ve vratném aglomerátu je vyvolán 

nepravidelným chodem spékání vlivem nestejné prodyšnosti vrstvy nebo místního 

nedostatku paliva. Tato zrna se chovají při dalším spékání obdobně jako surová vsázka 

a rychlost spékání prakticky neovlivňují. Slinuté částice vratného aglomerátu však zlepšují 

podmínky dalšího spékání.  Zpětné vyuţití vratného aglomerátu má příznivý vliv 

na výrobnost zařízení, měrnou spotřebu paliva a okysličení aglomerátu. [13] 

Na aglomeračním páse se recykluje také materiál zachycený v elektrostatických 

odlučovačích prachu. Vedle těchto výstupních materiálů po čištění spalin se zapracovávají 

také odpady z hutních technologií jako je struska, kaly, odprašky. [12] 

Spékání ţelezných rud a dalších hutních produktů včetně koncentrátu je velmi 

sloţitý proces, který probíhá v heterogenní soustavě plynná – kapalná – tuhá fáze. Plynná 

fáze zabezpečuje hoření paliva, přenos tepla, redukčně - oxidační procesy. Kapalná fáze 

vzniká roztavením jemnozrnných částic a natavením povrhu částic většího rozměru, které 

pak tuhnou do pevného spečence aglomerátu.  

Aglomerační závod sledovaného hutě se skládá ze dvou provozů – aglomerace 1 

a aglomerace 2. Spékání rudných surovin probíhá celkem na 4 spékacích pásech o ploše 

75 m
2
. Výrobní kapacita tohoto závodu se pohybuje okolo 2,7 mil. t aglomerátu ročně. 

Chemické sloţení a další parametry aglomerační směsi jsou uvedeny v tabulce 4. 
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Tabulka 4: Chemické sloţení aglomerační směsi daného závodu [14] 

obsah Fe aţ 60 % 

obsah SiO
2
 6 - 10 % 

obsah S max. 0,065 % 

látky rozpustné v toluenu (LRT) max. 0,2 % 

LRT v okujích max. 1 % 

bazicita p2 0,8 - 6 

obsah vody ve směsi 6 - 8 % 

obsah paliva ve směsi 4 - 6 % 

prchavé hořlaviny v palivu max. 4,0 % 

S v palivu max. 0,8 % 

granulometrie: 0 až 0,1 mm max. 60 % 

  nad 8 mm max. 10 % 

Spékání aglomerátu s ostatním materiálem aglomerační vsázky probíhá 

na aglomeračním páse, jehoţ řazení odpovídá obecnému schématu na obrázku 5. Je tvořen 

těmito technologickými částmi: 

 aglomeračními vozíky, 

 hnacím elektromotorem zásobní aglomerační směsi na začátku pásu, 

 zapalovací hlavou, 

 odsáváním pod pásem, 

 drtičem, 

 exhaustorem prosávající vzduch, 

 odsáváním spalin, 

 elektroodlučovačem tuhých částic – parametry v tabulce 6, 7, 

 spalinovody, 

 komínem.  

Spékací pásy č. 1 a 2 jsou odprašovány třísekčními elektrostatickými odlučovači 

typu IF 400 - H4S/3x35-1x116 145/1C/1C/L2D, dodavatele ENVEN, Ltd. Milevsko. 

Vlastní elektrostatický odlučovač spalin se skládá z uzemněných sběracích elektrod /+ pól/, 

tvořených profilovanými deskami a ze sršících elektrod, které jsou instalovány rovnoběţně 

se směrem proudění spalin. Jejich paremetry uvádí tabulka 5. 
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Tabulka 5: Parametry elektrostatických odlučovačů tuhých částic pro spékací pás č. 1 a 2:[14] 

Typové označení EO IF 400 - H4S/3x35-1x116 145/1C/1C/L2D 

Počet elektrických sekcí 3 

Max. provozní průtok spalin 530 000 m
3
·h

-1 

Max. provozní tlaková ztráta 0,9 kPa 

Min. napětí 15 kV 

Min. proud 15 mA 

Za kaţdým elektrostatickým odlučovačem tuhých částic je zařazen látkový filtr 

firmy LÜHR FILTER jako druhý stupeň odprašování. Jedná se o látkový filtr s plochými 

vodorovně uloţenými kapsami s parametry uvedenými v tabulce 6. Regenerace filtračních 

kapes je prováděna krátkodobými pulsy stlačeného vzduchu (pulse jet) za provozu filtru 

(on-line). Plyny přiváděné potrubím od elektrostatického odlučovače vstupují do reaktoru, 

kde dochází ke kontaktu s přidávaným aditivem. Dále spaliny proudí vrchem přes vstupní 

komoru filtru do skříně filtru, ve které jsou umístěny filtrační kapsy. Prach zůstává 

zachycen na vnějším povrchu kapes. Vyčištěné plyny odcházejí výstupním potrubím 

do stávajícího zděného komína o výšce 80 m, který je společný pro oba spékací pásy. 

Odloučený prach padá do výsypek filtru, odkud je dále dopravován systémem šnekových 

dopravníků do uzavřeného kontejneru. Část prachu je stíracím šnekovým dopravníkem 

transportována do recirkulačních výsypek a pak šnekovým dopravníkem zpět do reaktoru. 

Tabulka 6: Parametry filtru [14] 

Parametr Jednotka Specifikace 

Jmenovitá filtrační plocha m
2
 2 x 9 920 

Počet filtračních hadic ks 2 x 10 368 

Jakost filtračních hadic  M-NFGN/53/16 + Mem 

Minimální teplota 
o
C 100 

Maximální teplota 
o
C 175 

Tlaková ztráta kPa 1,4 – 2,2 

Maximální tlaková ztráta kPa 2,2 

Účinnost kompletního koncového zařízení na spékacím páse 1 a spékacím páse 2 je 

pro tuhé látky velmi vysoká, odhadem nad 99 %. 
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Spékací pásy č. 3 a 4 jsou odprašovány čtyřsekčními elektrostatickými odlučovači 

typu F 400, dodavatele ENVEN, Ltd. Milevsko.  Parametry tohoto elektrostatického 

odlučovače uvádí tabulka 7. 

Tabulka 7: Parametry elektrostatického odlučovače tuhých částic pro spékací pás č. 3 a 4:[14] 

Typové označení EO F 400/H2P/(1+3P)x35-96140/1B/B/2LD 

Počet elektrických sekcí 4 

Max. provozní průtok spalin 530 000  m
3
·h

-1 

Max. provozní tlaková ztráta 0,9 kPa 

Min. napětí 15 kV 

Min. proud 8 mA 

Účinnost koncového zařízení pro tuhé látky je na spékacím páce 3 a 4 poměrně 

vysoká, odhadem více neţ 95 %. [15] 

 

Obrázek 5: Obecné schéma aglomeračního provozu [16] 

Spékání ţelezných rud a dalších kovonosných prachových materiálů začíná 

dopravením homogenizované suroviny po pásech do zásobníků, kde jsou dávkovány 

přísady, palivo a recyklovatelné hutní odpady, mezi které spadá i koncentrát ze strusky 

po mimopecním odsíření surového ţeleza. Aglomerační směs se v míchacím bubnu smáčí 

vodou, aby byly vytvořeny počáteční vazby mezi částicemi prachového materiálu. 

Navlhčená vsázka postupuje do dávkovacího systému a odtud na spékací pás, který tvoří 

šestnáct odsávacích komor. Obsaţené palivo se zapaluje zapalovací hlavou se směsným 

plynem, který je směsí koksárenského, vysokopecního, konvertorového a zemního plynu.  
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Proces spékání je započat zaţehnutím horní vrstvy aglomerační vsázky, skrz kterou 

je ventilátory prosáván horký vzduch při podtlaku. Hoření vsázky probíhá vţdy v úzké 

vrstvě. Postupně dochází k rozdělení jednotlivých vrstev na spékacím páse. Nad pásmem 

hoření paliva se nachází uţ vrstva hotového aglomerátu. Ten se pomocí stále prosávaného 

vzduchu ochlazuje a část tepla odevzdává do níţe poloţených vrstev, kde ještě probíhá 

hoření. Teplotní profil směsi po dobu její aglomerace zachycuje obrázek 6.  

 

Obrázek 6:  Teplotní profil směsi po dobu aglomerování [16] 

Zóna hoření prostupuje celou výškou aglomerační vsázky do doby, neţ je 

spotřebován veškerý výskyt paliva. Výška aglomerační vsázky v daném závodě dosahuje 

400 mm. Vyrobený aglomerát na konci spékacího pásu padá do sběrných košů a následně 

je v drtiči rozdrcen na menší kusy. Nadsítná frakce, která je větší neţ 7 mm, je dopravena 

do zásobníků pro vysoké pece. Podsítný materiál je navlhčen ve vlhčícím bubnu 

a pásovým dopravníkem transportován do vagónů mířících na homogenizační skládku, 

odkud je odebírán k dalšímu aglomeračnímu procesu. 

1.2.1. Teplotní a chemické děje během aglomeračního procesu 

Tepelný profil, který se vytváří ve spékané vrstvě, má značný vliv na kvalitu 

výsledného produktu. Přestup tepla ovlivňuje: 

 tepelno-teplotní úroveň spékacího procesu, 

 chemicko-mineralogické přeměny, 

 vlastnosti aglomerátu. 
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Přestup tepla je podmíněný prodyšností vsázky, přes kterou se pohybuje proud 

plynu. Ve spékané vrstvě existují dva stupně přestupu tepla. 

 V horním stupni dochází k odevzdávání tepla horkého aglomerátu do vzduchu, 

který postupuje k pásmu hoření paliva. 

 Spodní stupeň tvoří teplo produktů hoření, které je odevzdávané vsázce.  

Tento princip odevzdávání tepla nefunguje na začátku procesu při zapalování 

vsázky, kdy přijímá teplo od vnějšího zdroje a také na konci spékání, kdy se zóna hoření 

nachází těsně nad roštem, kde se vsázka uţ nevyskytuje a teplo obsaţené v plynu se ztrácí. 

V době, kdy existují oba stupně přestupu tepla, prakticky nedochází ke ztrátám tepla, 

protoţe hoření tuhého paliva probíhá ve vnitřní spékané vrstvě. Ve spékané směsi je hoření 

koksu moţné jen při zabezpečení dodání kyslíku a teploty okolo 1000 °C. Oblast prudkého 

spalování paliva se nazývá front hoření. Stejně by mohla být nazvaná oblast, ve které se 

dosahuje nejvyšší teploty, ale toto místo je těţko identifikovatelné. Přenos tepla z frontu 

hoření paliva do okolního prostředí se děje sáláním, vedením a prouděním. Pro danou 

spékanou vrstvu je odevzdávané teplo od hotového aglomerátu konstantní a tento prostup 

tepla je funkcí teploty. [16] 

Nejdůleţitější teplotní a chemické reakce schematicky v grafu zachycuje obrázek 7. 

Spodní vrstvy spékacího pásu (G) jsou procesními plyny z horních vrstev zahřívány 

na teplotu 100 ° C. Za touto zónou následuje zóna vysoušení (F), po které přichází 

dehydratace aglomerační směsi při teplotách 300 – 800 °C za uvolnění CO2 a jeho následné 

redukce (D). Při teplotě 900 °C dochází ke vznícení paliva. Hoření paliva zahřívá 

aglomerační pás na 1250 aţ 1350 °C. V rozmezí mezi zaţehnutím paliva a maximální 

dosaţenou teplotou dochází ke spékání (C). Po spékání je aglomerát znovu oxidován (B) 

a proudem vzduchu ochlazován (A). 
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Obrázek 7: Teplotní a chemické procesy na spékacím roštu [9] 

Spékání je charakterizováno níţe uvedenými chemickými reakcemi. [9] 

Palivo se oxiduje na oxid uhelnatý dle vzorce (9) a (10). 

C + O2  CO2 (9) 

CO2 + C  2 CO (10) 

Oxid uhelnatý redukuje ţeleznou rudu podle vzorce (11) a (12) . 

3 Fe2O3 + CO 2 Fe3O4 + CO2 (11) 

Fe3O4 + CO  3 FeO + CO2 (12) 

Za vysokých teplot můţe být magnetit redukován uhlíkem dle vzorce (13).  

Fe3O4 + C  3 FeO + CO (13) 

FeO vytváří tuhý roztok s Fe3O4 (wustit). Reaguje s kyslíkem ve vzduchu, který je 

prosáván vsázkou a vytváří tzv. sekundární hematit. 
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Vápenec je rozkládán dle vzorce (14): 

CaCO3  CaO + CO2 (14) 

CaO reaguje s FeO, SiO2 a Fe2O3 za vzniku molekul s nízkým bodem tavení. 

Přítomná síra přechází do spalin, jak zachycují vzorce (15) a (16): 

při 1000 °C: FeS2 + O2  Fe3O4 + 6 SO2; Skoksu + O2  SO2 (15) 

při 1200 – 1400 °C: CaSO4  CaO + SO2; BaSO4  BaO + SO2 (16) 

Z tavného aglomerátu je uvolněno 90 – 98 % síry obsaţené v sulfidech a 70 – 80 % síry 

vyskytující se ve formě síranu. 

1.2.2. Překážky recyklace koncentrátu na aglomeračním závodě 

Při spékání rud vzniká řada znečišťujících látek. Nejzávaţnější z nich jsou emise 

v plynu. Přehled emisí typických pro aglomerace EU uvádí tabulka 8. Údaje byly 

sestaveny na základě výstupů z 5 aglomeračních závodů v některých členských státech EU 

– Rakousko, Belgie, Německo, Holandsko. Teplý úsek aglomerace je hlavním zdrojem 

znečišťování ţivotního prostředí při výrobě surového ţeleza.  

Tabulka 8: Plynné emise aglomeračních závodů členských zemí EU [11] 

Emise v plynu kg·t
-1

 tekuté ocele 

prach 0,170 - 0,280 
* 1)

 

SO2 0,900 - 1,850 

NOx 0,440 – 710 

CO 13 – 43 

CO2 205 -240
*2)

 

VOC 0,15 

Emise v plynu mg·t
-1

 tekuté ocele 

PAH
*3)

 115 – 915 

PCB
* 4)

 1 – 13 

Emise v plynu µg I-TEQ·t
-1

 tekuté ocele 

PCDD/F 0,5 - 6,5 

1) Hodnota platí pro elektrostatický odlučovač 

2) Hodnoty aţ 425 kg CO2 t
-1 tekuté ocele v případě pouţití FeCO3 
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3) Suma EPA = 16, počítaná z Borneffových 6 (EPA 16 = Borneff 6 ·4) pri  2100 Nm3 t-1 aglomerátu 

4) údaje jsou k dispozici jen ze dvou závodů 

Recyklace koncentrátu na aglomeračním závodě je z environmentálního hlediska 

problematická. Obsahuje významné mnoţství ţeleza, avšak vysoký obsah síry dosahující 

1,7 hm. % jeho vyuţití komplikuje. V průběhu procesu spékání, přispívá koncentrát 

k tvorbě emisí SO2. Koncentrát se podílí na celkových emisích SO2 vznikajících 

na aglomeraci deseti procenty. [2] Je to poměrně významné mnoţství, které ovlivňuje 

dodrţení emisního limitu a emisního stropu stanoveným krajským úřadem. 

Tabulka 9: Emisní limity pro znečišťující látky na aglomeračním závodě [17] 

EL [mg m
-3

] 

O2R [%] 
Vztažné 

podmínky 
Kategorie 

TZL SO2 NO2 CO 

plynné 

sloučeniny 

rtuti  

Příprava vsázky 

50           C střední zdroj 

Spékací pásy 

50 400 400 6000 1 19 A velký zdroj 

      8000 
1)

         

Manipulace se spečencem (například chlazení, drcení, mletí, třídění) 

50           C velký zdroj 

Peletizační závody (napříkald drcení, sušení, peletizace) 

25             velký zdroj 

Nařízení vlády 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší udává emisní limity 

specifické pro aglomerační spékací pásy. Okamţité mnoţství emitovaného SO2 

ve spalinách nesmí za uvedených vztaţných podmínek překročit koncentraci 400 mg m-3 

spalin, jak uvádí tabulka 9. Vztaţnými podmínkami se rozumí koncentrace znečišťující 

látky při tlaku 101, 325 kPa, teplotě 273,15 K v suchém plynu s referenčním obsahem 

kyslíku 19 %. Emisní strop pro daný aglomerační závod stanoví maximální roční emise 

SO2. Strop těchto emisí je určován integrovaným povolením, které vydává příslušný 

krajský úřad v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve znění 
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pozdějších předpisů a vztahuje se na nejen na čtyři spékací pásy hutního závodu, ale také 

na rozmrazovnu. Pro určení výše emisního stropu se instituce řídí: 

 Návrhem hutního podniku, 

 Srovnáním s měrnými emisemi SO2 v jiných aglomeračních závodech, 

především České republiky, 

 Souladem s „Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách při 

výrobě ţeleza a oceli“, 

 Rámcovým výpočtem na základě hodnoty emisního faktoru pro SO2 (EF = 2,0 

kg na tunu aglomerátu) podle platné vyhlášky. 

Limit emisního stropu pro kaţdou škodlivinu se odvíjí od národních a krajských 

emisních stropů, které stanoví nařízení vlády č. 417/2003 Sb. Tyto limity zachycuje 

tabulka 10. Hodnotu národního emisního stropu určuje nařízení vlády jako závaznou.  

Krajský emisní strop má doporučující charakter a je v kompetenci příslušného krajského 

úřadu hodnotu upravit dle vlastních preferencí. Pro Moravskoslezský kraj byl loňský 

emisní strop SO2 doporučen v mnoţství 29,7 kt.   

Tabulka 10: Národní emisní strop znečišťujících látek  [18] 

Národní emisní stropy pro rok 2010 [kt rok
-1

] 

SO2 NOx VOC
1)

 NH3 

265 286 220 80 

1) Zkratka VOC zahrnuje skupinu těkavých organických látek podle § 2 odst. 1 písm. n) zákona. 

V současné době je pro sledovaný aglomerační závod jiţ po několik let stanoven 

roční emisní strop SO2 ve výši 2000 t škodliviny ročně. Vývoj emisí SO2 ve sledovaném 

hutním podniku od roku 2008 sleduje graf 1. Emisní strop byl v roce 2009 a 2010 

překročen v řádu desetitisíc tun, coţ pro huť znamenalo další výdaje na poplatky 

za znečišťování ovzduší.  Tato skutečnost potvrzuje nutnost hledání nových moţností 

sniţování SO2 v hutním výrobě tohoto závodu. 
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Graf 1: Vývoj emisí SO2 ve sledovaném hutním podniku za období 2008 – 2010 [10] 

1.2.3.  Možnosti snižování emisí SO2 na aglomeračním závodě 

Moţnosti sniţování emisí na aglomeračním závodě jsou předmětem mnoha 

světových výzkumů. Nejlepší dostupné techniky (tzv. Best Available Techniques) 

k dosaţení co nejniţšího mnoţství znečišťujících látek emitovaného do prostředí jsou 

shrnuty ve směrnici 96/61/EC “ Integrovaná prevence a regulace znečištění” vydané 

Evropskou komisí.  Na základě tohoto dokumentu se dle potřeb jednotlivých členských 

států odvíjejí emisní limity pro kaţdou oblast technologie výroby hutního průmyslu.  

Za nejlepší dostupné techniky pro aglomerační závody jsou povaţovány technologie 

zavádějící: [19] 

1. Odprášení odpadního plynu uţitím elektrostatických odlučovačů s pohyblivými 

elektrodami nebo pulsním systémem nebo za současného uţití tkaninového filtru, 

2. Recirkulaci odpadního plynu, 

3. Minimalizaci emisí PCDD/F, 

4. Minimalizaci emisí těţkých kovů, 

5. Minimalici pevného odpadu,  

6. Sníţení obsahu uhlovodíků v aglomerační vsázce a vyloučení antracitu jako paliva, 
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7. Rekuperaci citelného tepla, 

8. Minimalizaci emisí NOx a SO2, 

9. Minimalizaci emisí znečišťujících látek do vody. 

Minimalizace SO2 v rámci tohoto dokumentu spočívá ve sníţení obsahu síry 

ve vstupních surovinách za pouţití nízkosirného paliva a rud.  

Velká část technologií na sníţení SO2 emisí je v hutní výrobě jiţ zavedená. V roce 

1994 byla v nizozemském aglomeračním závodě Hoogovens vybudována technologie 

optimalizace emisí SO2, NOx a dioxinů. Tento systém odsávání a čištění spalin sníţil 

původní stav emisí SO2 o 28 %. Ještě účinnější je technologie Airfine vyvinutá rakouskou 

společností Voest-Alpine Industrieanlagenbau, GmbH. Podíl těchto technologií na sníţení 

SO2 emisí ve srovnání s legislativními limity v tradičních zemích EU uvádí obrázek 8. [20] 

 

Obrázek 8: Porovnání minimalizace emisí SO2  [20] 

Příznivý vliv metalizovaných materiálů na mnoţství emisí síry potvrdily japonské 

experimenty. Při dávkování 0,10 aţ 20 hm. % do aglomerační směsi došlo k výraznému 

sníţení emisí SO2 z 174 ppm na 77 ppm. [21]  
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Moţnosti sníţení emisí SO2 ve sledované huti jsou omezené finanční náročností 

technologií odsíření. Recyklace koncentrátu ze strusky mimopecního odsíření 

na aglomeračním závodě přispívá k tvorbě emisí poměrně významně. Jak jiţ bylo zmíněno, 

činí podíl koncentrátu na emisích SO2 deset procent. K určitému omezení emisí přispívá 

eliminace mnoţství síry jiţ na vstupu do aglomeračního procesu. Toto opatření, které 

v sobě zahrnuje vyuţívání nízkosirného paliva a rud, se však ukazuje jako nedosaţitelné.  

Ke sníţení emisí by významně přispěla náhrada technologie aglomeračního spékání 

prachového struskového koncentrátu jiným postupem úpravy jemnozrnných materiálů, 

který není spojen s únikem škodlivin do ovzduší. Alternativou ke spékání struskového 

koncentrátu na aglomeraci je jeho zhutnění za nízké teploty a vysokého tlaku 

briketováním. To je předmětem této disertační práce. Jejím cílem je vyhodnotit 

environmentální dopady zkušebního zpracování struskového koncentrátu ve formě briket 

v hutním cyklu daného závodu. 
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2.  SO2 a životní prostředí 

SO2 je jedním z nejzávaţnějších polutantů atmosféry. Do atmosféry je uvolňován 

sopečnou aktivitou a antropogenní činností. V našich zeměpisných šířkách jsou hlavním 

zdrojem SO2 procesy hoření v průmyslu. Obsah síry v uhlí se pohybuje od 0,2 

do 11 hm. %. Nejčastěji odpovídá rozmezí 1 aţ 3 hm. %. Síra přítomná v uhlí se dělí 

do dvou skupin: na anorganickou a organickou síru. Síra anorganická se vyskytuje 

ve formě disulfidů a síranů. Představuje nespalitelnou část síry, která přechází do popela. 

Spalitelná síra je ta organická, která je vázaná v uhlovodíkové matrici. [22] Podle vzorce 

(17) na základě molekulových hmotností vzniká ze síry skoro dvojnásobek SO2. Emise 

vznikající spálením tuhého paliva určuje vzorec (18). 

S + O2 SO2 (17) 

SO2 = 19 S
r
 [kg SO2 t

-1
] (18) 

Kde: 

S
r
   -  obsah síry v původním palivu [hm. %] [23] 

Mnoţství SO2 emitovaného do ovzduší se od roku 1989 v České republice 

podstatně sníţilo. V posledních dvaceti letech dochází k poklesu emisí ve velké části 

evropského regionu v důsledku změny druhů a mnoţství pouţívaných paliv. Koncentrace 

oxidu siřičitého v mnoha velkých městech klesla. V evropském regionu nyní převládá větší 

rozptýlení polutantů, které je způsobené jejich dálkovým přenosem. V důsledku změn 

emisních zdrojů jsou nyní průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého v hlavních 

evropských městech převáţně pod 100 µg·m
-3

, zatímco dříve se podle Světové 

zdravotnické organizace pohybovaly v rozsahu 100 aţ 200 µg·m
-3

. Podobně poklesly 

i hodnoty maximálních denních koncentrací, které jsou nyní převáţně v rozsahu 250 – 500 

µg·m
-3

. Maxima krátkodobých, např. hodinových koncentrací, dosahují hodnot 1000 

aţ 2000 µg·m
-3

 a někdy se dočasně mohou vyskytnout hodnoty ještě vyšší. Koncentrace 

oxidu siřičitého v interiérech budov jsou obecně niţší neţ koncentrace venkovní, neboť 

oxid siřičitý se absorbuje na povrchu stěn, nábytku, oděvů a ve větracích systémech. 

Výjimkou můţe být pracovní expozice v některých povoláních, kde se mohou běţně 

vyskytovat koncentrace aţ několika tisíc µg·m
-3

. [24] 
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 2.1.  Vývoj emisí SO2 v České republice 

Statistická ročenka ţivotního prostředí České republiky roku 2010 uvádí, ţe okolo 

85 % ročních emisí SO2 emitují zařízení závaţných technologických procesů a velké 

zdroje, jejichţ tepelný výkon přesahuje 5 MW. Vývoj těchto emisí v České republice 

za poslední statisticky vyhodnocené období 2005 – 2009 zachycuje graf 2. Data zahrnují 

emise SO2 z mobilních a ze všech kategorií stacionárních zdrojů na základě údajů Registru 

emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), který je od roku 1993 provozovaný 

Českým hydrometeorologickým ústavem. 

 

Graf 2: Emise SO2 v České republice za období 2005 – 2009 [25] 

Největší mnoţství SO2 je emitováno v Ústeckém kraji, kde roční emise významně 

přesahují 10 t SO2 na km
2
. Za Ústeckým krajem s menšími neţ polovičními emisemi SO2 

následuje kraj Moravskoslezský, Karlovarský a Hlavního města Prahy. Emise SO2 

za období 2005 – 2009 v těchto krajích zachycuje graf 3. 
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Graf 3: Emise v krajích nejvíce emitující SO2  za období 2005 - 2009 [25] 

 

2.2.  Vliv SO2 na lidské zdraví 

SO2 přetrvává v atmosféře ve své původní formě v průměru 3 – 5 dní. [24] 

Při zvýšených koncentracích vykazuje silný iritační účinek. Expozice koncentraci SO2 

nad 1000        vyvolává váţné poškození, jako je bronchokonstrikce, chemická 

bronchitis a tracheitis. Koncentrace oxidu siřičitého v rozsahu 2600 – 2700 µg·m
-3

 

způsobují klinické změny spojené s bronchospasmy u astmatiků. Nejzávaznější účinky 

oxidu siřičitého z hlediska krátkodobých expozic se týkají dýchacího traktu. [26] 

SO2 nepříznivě působí také na látkovou výměnu. Sniţováním účinků některých 

enzymů a aktivity bílých krvinek, ovlivňuje celkovou obranyschopnost organismu. 

Přispívá k tvorbě anémie. Byl také pozorován vliv SO2 na zpomalení kostního zrání u dětí. 

[27]   

Citlivost k oxidu siřičitému se extrémně liší. To platí nejen pro zdravé osoby, ale 

zvláště pro astmatiky. Astmatici mají dýchací trakt velmi labilní a jejich odolnost se 

pravděpodobně mění v odezvě na mnohé další podněty včetně reakce na pyl.  Opakované 

krátkodobé pracovní expozice vysokým koncentracím oxidu siřičitého kombinované 
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s dlouhodobými expozicemi niţším koncentracím mohou vést k výskytu chronické 

bronchitidy, a to zejména u kuřáků cigaret. V laboratorních testech byla u dobrovolníků 

pozorována odpověď na expozici oxidem siřičitým při relativně nízkých koncentracích. 

Míra účinků byla vyšší, jestliţe exponovaní jedinci zvýšili rychlost dýchání cvičením.  

Nejniţší koncentrace SO2 , při nichţ lze pozorovat účinky na zdraví uvádí tabulka 11.  

Tabulka 11: Koncentrace SO2 a jeho účinky na lidské zdraví [24] 

Koncentrace SO2    

[µg·m 
-3

] 
Účinek 

Krátkodobá expozice 

500 zvýšení mortality 

250 zvýšení akutních respiračních chorob 

Dlouhodobá expozice 

100 nárůst respiračních symptomů nebo výskytu chorob 

Několikanásobně zvýšené koncentrace SO2 vedly k vysoké úmrtnosti mnoha lidí 

při smogové katastrofě, která se v roce 1952 zapsala do historie jako Londýnský smog. 

Londýnská aglomerace byla v prosinci 1952 po čtyři dny zahalena do těţké nehybné směsi 

dýmu a prachu o vysokých koncentracích SO2 a PM10. [28] Bezvětří a geografické 

podmínky významně přispěly k několikanásobnému překročení SO2. Spalování 

nekvalitního uhlí s vysokým obsahem síry, které se pod tíhou tehdejší ekonomické situace 

v aglomeraci s více neţ milionem topenišť pouţívalo, emitovalo desetkrát aţ dvanáctkrát 

více SO2, neţ povolovala norma. Vysoká úroveň znečištění ovzduší byla následována 

zvýšenou úmrtností obyvatelstva především na virová onemocnění a zápal plic. V důsledku 

Londýnského smogu zemřelo 4000 lidí. Rok po katastrofě byla vydána směrnice o čistém 

ovzduší, která zakazovala spalování vysoce sirného uhlí – mouru. Naměřené maximum 

SO2 dosáhlo 3800 µg·m
-3

. [29] Dráţivý účinek SO2 se projevuje uţ od koncentrace 

100 µg·m
-3

, kdy zvýšená koncentrace SO2 dráţdí oči a horní cesty dýchací. [23] 

2.3.  Vliv SO2 na vegetaci 

Koncentrace  SO2 ovlivňuje také růst rostlin. SO2 se absorbuje stomaty a dále 

distribuuje dovnitř rostliny, kde můţe reagovat a tvořit proteiny, aminokyseliny obsahující 

síru a sulfáty.  Do atmosférické koncentrace 1,5 mg.m-3 prokazuje SO2 stimulační účinek 
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na růst rostliny. Vyšší koncentrace SO2 pak vedou k depresím a nekrózám, které byly 

pozorovány především u listů kukuřice a slunečnice. Listy absorbovaný SO2 vlivem 

vlhkosti rozpouští buňky mezofylu ve stomatech. Dochází k rozrušování zeleného barviva 

listového chlorofylu, a tím k přerušení asimilace oxidu uhličitého CaO ze vzduchu. 

Působení SO2 na vegetaci je pozorováno ve třech etapách. Nejdříve dochází ke zpomalení 

růstu, později vlivem absorbovaného plynu ke změnám sloţení asimilačních orgánů, 

sníţení produkce chlorofylu a jeho rozrušení a opadání listů, či jehličí. V závěrečné fázi 

vzniká kyselina sírová, která porušuje buňky a jako imise působí na kořenový systém. 

Dochází k odumření rostliny. [27] 

Rostliny nejsou proti SO2 stejně citlivé. Ze stromů jsou nejcitlivější jedle, borovice 

a smrk, nejméně pak bříza a dub. Z květů je nejcitlivější růţe a gladioly.  Vliv atmosférické 

koncentrace SO2 na růst některých kulturních plodin pěstovaných v ţivném roztoku bez 

síry znázorňují tabulky 12, 13, 14.  

Tabulka 12: Vliv atmosférické koncentrace SO2 na růst slunečnice [30] 

Slunečnice 

Koncentrace SO2 [µg·m
-3

] 0 0,2 0,5 1 1,5 

Výnos v sušině [g/rostlina] 70 103 103 113 100 

 

Tabulka 13: Vliv atmosférické koncentrace SO2 na růst tabáku [30]  

Tabák 

Koncentrace SO2 [µg·m
-3

] 0 0,2 0,5 1 1,5 

Výnos v sušině [g/rostlina] 31 41 43 54 46 

 

Tabulka 14: Vliv atmosférické koncentrace SO2 na růst kukuřice [30]  

Kukuřice 

Koncentrace SO2 [µg·m
-3

] 0 0,2 0,5 1 1,5 

Výnos v sušině [g/rostlina] 100 110 18 111 107 
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2.3.1. Kyselý déšť 

Oxid siřičitý SO2 spolu s oxidu dusíku NOx a ozónem O3  jsou prvotní příčinou 

kyselého deště. Fenomén kyselého deště je celosvětovým problémem. Transmise polutantů 

ovlivňuje území na kilometry vzdálené od zdroje emisí. Proudění vzduchu způsobuje, ţe 

kyselé sráţky ohroţují také země s čistou produkcí, kde vládne důsledná environmentální 

politika s přísnými emisními limity. Sloţení a kyselost sráţek v některých lokalitách uvádí 

tabulka 15. 

Tabulka 15:  Sloţení deště v některých lokalitách [26] 

Koncentrace ve vzorcích deště [µmil L
-1

] 

Oblast Guiyang 

Guizhou, 

Čína 

Birkenes, 

 Norsko 

Katherine, 

Austrálie 
Pune, Indie 

St. Georges, 

Bermudy Látka 

H
+
 

112  

(pH = 3,95) 

57  

(pH = 4,2) 

16,6  

(pH = 4,8) 

0,04 

(pH = 7,4) 

16,2 

 (pH = 4,8) 

Cl
-
   58 11,8 155 175 

NO3
-
 10,3 38 4,3 18 5,5 

SO4
2-

 222 68 6,3 11 363 

Ca
2+

 128 9 2,5 55 9,7 

Mg
2+

   13 2,0 35 34,5 

Na
+
   56 7,0 150 147 

K
+
   4,0 0,9 36 4,3 

NH4 57 38 2,4 28 3,8 

Míra kyselosti vody je daná koncentrací volných vodíkových iontů (H+ ), které se 

uvolňují disociací kyselin a vyjadřuje se pomocí hodnot pH.  Atmosférické sráţky 

neovlivněné lidskou činností jsou velmi slabě kyselé s hodnotou pH 5 - 6, která odpovídá 

koncentraci H+  v rozmezí 1 – 10 mol·l
-1

. V průmyslových oblastech se koncentrace H
+
  

pohybuje mezi 30 – 300 mol·l
-1

 . Kyselé deště tak jsou přibliţně stonásobně větším 

zdrojem kyselin pro zemský povrch neţ přirozená atmosférická depozice. [31] Níţe 

uvedené vzorce (19), (20), (21), (22) popisují tvorbu kyselého deště dle [32]. Oxid siřičitý 

je unášen převládajícími větry a za běţných teplot pomalu oxidován na SO
3-

. Oxid sírový 

se vzdušnou vlhkostí hydratuje na aerosol kyseliny sírové, který můţe reagovat 

s prachovými alkalickými částicemi v ovzduší za vzniku síranů. Sírany se postupně usazují 
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na zemský povrch, nebo jsou z ovzduší vymývány sráţkami. Oxidační vlastnosti atmosféry 

hrají při konverzi oxidu sírového SO32- na síran SO4 velmi významnou roli. Oblaka 

a hojné mnoţství polutantů především NOx a O3 působí katalyticky a usnadňují přeměnu 

oxidu siřičitého v kyselinu sírovou. 

2 SO2 + O2  2  (19) 

 (20) 

 (21) 

 

      

 (22) 

Kyseliny z atmosféry se na zemský povrch dostávají v podobě 

 mokré depozice: deště, sněhu, mlhy, 

 suché depozice, která převládá v oblastech s vysokými emisemi SO2. 

Mechanismus suché kyselé depozice je započat plyny a aerosoly z atmosféry, které 

se zachytávají na povrchu vegetace, tam se přemění v kyselinu a ta je deštěm opláchnuta 

do půdy. Suchá depozice síry tvoří dnes na území České republiky zhruba 50 – 70 % její 

celkové hodnoty a je rozhodujícím faktorem okyselování zalesněných oblastí. Největší 

atmosférická depozice je ve smrkových lesích, kde dochází k největšímu poškození půd 

a jejich vysoké acidifikaci. Porosty jehličnanů mají ve srovnání s listnatými stromy větší 

specifický povrch a jehlice po celý rok. Depozice kyselých látek do půdy je v případě 

smrkového lesa tak trojnásobná neţ v bukovém lese za stejných klimatických, 

atmosférických a stanovištních podmínek. [31]  

Vliv na půdu 

Kyselá depozice vyplavuje z půdy bazické kationty, které zajišťují vyváţenou 

půdní kyselost a jsou zároveň nepostradatelnými ţivinami vegetace. Takovými kationty 

jsou prvky jako draslík (K), hořčík (Mg) a vápník (Ca). Jsou schopny v půdě po nějakou 

dobu neutralizovat kyselé atmosférické depozice, coţ však vede k vyčerpání těchto prvků. 

Pokud má půda přirozenou schopnost doplňovat mnoţství bazických kationtů nízkou, je 
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kyselými depozicemi velmi ohroţena. Acidifikace vede k deficitu ţivin v půdě 

a následnému omezení růstu vegetace.  

Nejméně odolné jsou mělké horské půdy na kyselých horninách (ţuly, křemence), 

které pomalu zvětrávají. Ve většině horských oblastí České republiky převládají právě tyto 

kyselejší a pomalu zvětrávající horniny, na kterých se vyvinula přirozeně chudá půda. 

Půdy niţších poloh, kde vyšší teploty podporují zvětrávání, jsou vůči acidifikaci odolnější. 

Riziko okyselení je mnohem menší na půdách vzniklých na horninách bohatých na bazické 

kationty jako jsou vápence a čediče. [31]   

Acidifikace půdy negativně ovlivňuje huminový cyklus a rychlost dekompozice 

organické hmoty, především materiálů bohatých na celulózu. [30]  Kyselá půda poškozuje 

stromy působením rozpuštěného hliníku, který v tomto stavu působí jako buněčný jed. 

Vysoké koncentrace hliníku, respektive nízký poměr bazických kationtů a hliníku 

((Ca+Mg+K)/ Al) v půdním roztoku působí fyziologické problémy kořenovému systému 

smrků tím, ţe se narušuje přirozená iontová rovnováha na buněčných membránách 

jemných kořenů, a takto postiţené orgány odumírají. Následně se sniţuje příjem ţivin 

a vody, coţ vede k celkovému oslabení rostliny. Hliník dále blokuje příjem hořčíku, který 

je důleţitý pro tvorbu chlorofylu v listech. [31]  

Vliv na vodní plochy 

Okyselování vodních toků ovlivňuje všechny vodní ekosystémy. Tolerance 

na nízké pH je různá a liší se dle druhu. Kyselé prostředí nesnáší losos, pstruh a kapr. 

Výzkumy potvrdily, ţe nízké pH u těchto ryb ovlivňuje metabolismus a reprodukční 

chování. Hliník rozpuštěný vlivem kyselých depozic se ve vodě sráţí na ţábrách ryb, čímţ 

je zadusí. Hliník jako buněčný jed hubí jikry nakladené na dně jezer a potoků.  

Na kyselost prostředí je citlivá i většina obojţivelníků jako ţáby, salamandři. 

Při pH niţší neţ 5,2 vymírají hadi, při niţším neţ 5,0 i zooplankton. V pH niţším neţ 4,0 

nemají moţnost dozrát embrya ryb. Některé druhy mechů (Spaghnum moss) jsou vůči 

acidifikaci tolerantní. Na dně vodních ploch vytvářejí neprodyšnou vrstvu, která zabraňuje 

vstupu kyslíku a zpomaluje rozklad organické hmoty. Ke sníţení míry rozkladu 

organických zbytků přispívá i to, ţe houby a bakterie nejsou vůči kyselému prostředí 

odolné. [32]   
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Protoţe ve střední Evropě jsou půdy poměrně mocné a jejich pufrační  kapacita 

značná, nedošlo u nás k takovému okyselení povrchových vod jako ve Skandinávii, kde 

tento proces vedl k postupnému uhynutí ryb a dalších ţivočichů. Půdy ve Skandinávii jsou 

velmi chudé a málo mocné, proto zde došlo k okyselení povrchových vod jiţ při relativně 

malé depozici.  

Vliv na vegetaci 

Kyselé depozice ovlivňují vyšší rostliny působením na listy i na kořeny. Stromy 

na kyselých půdách díky nedostatku hořčíku trpí chlorózou. Jejich jehlice nedostatkem 

zeleného barviva ţloutnou, opadávají, coţ vede k celkové defoliaci stromu. Stromy 

vystavené působení rozpuštěného jedovatého hliníku mají mělké kořeny, protoţe hliník se 

vyskytuje aţ v minerálních půdních horizontech a kořenový systém se z toxického 

prostředí vytahuje více k povrchu, kde je méně hliníku a více bazických kationtů. [31] 

Porosty s mělkými kořeny jsou náchylnější vůči suchu, mrazu, větru a dalším vlivům. 

Kyselá stanoviště působí na flóru jako stresový faktor. Celkově rostlinu oslabuje a ta pak 

uhyne v důsledku náhlé změny teploty, či útoku běţného škůdce, který zdravě rostoucí 

rostlinu nezahubí. 

Vliv na budovy a materiály 

Kyselé depozice urychlují přírodní zvětrávání a korozi materiálu. Studie uvádějí, 

ţe přírodní procesy zvětrávání dvojnásobně urychlují dvojnásobně. [30] Nejmenší odolnost 

vykazují objekty z kamene, mramoru a vápence. Uhličitan vápenatý, který je v těchto 

materiál obsaţen, reaguje se sírou obsaţenou v suché depozici za vzniku síranu 

vápenatého. Ten se ve vodě rozpouští a vzniká kyselina sírová. Při kaţdém příchodu deště 

je povrch objektu poškozován a ztrácí svou strukturu. Vzorce (23), (24) popisují chemické 

reakce působení kyselého deště na stavební materiál. [32] 

                    (23) 

                        (24) 
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2.4. Síra a životní prostředí 

Přestoţe většina sloučenin síry jako oxid siřičitý SO2, oxid sírový SO3, sirovodík 

H2S jsou toxické, elementární síra je biogenní prvek pro ţivot nepostradatelný. Je jedním 

ze stavebních kamenů aminokyselin jako část řetězce cysteinu a methioninu, které 

zachycuje obrázek 9, 10. Atom síry v cysteinu je velmi reaktivní. S dalším cysteinem 

vytváří kovalentní vazbu - disulfidický můstek, který je důleţitý pro prostorovou stabilitu 

bílkovin. Vysoké procento cysteinu je obsaţeno v keratinu, který zaručuje pevnost vlasu 

a nehtu.  Síra plní stavební funkci také v monosacharidech a lipidech. Vyskytuje se 

v koenzymech, které se podílejí na metabolismu. [33] Její úloha je v ţivém organismu 

nezastupitelná. Síra je významným nutrientem, jehoţ nedostatek se u člověka projevuje 

lámáním nehtů, vypadáváním vlasů, alergickými změnami na kůţi. 

Nicméně studie prokázaly, ţe nadměrný příjem síry můţe negativně ovlivňovat 

zdraví zvířat. Vysoká dávka sloučenin síry v potravě přeţvýkavců má souvislost se 

sekundárními poruchami metabolismu a encefalomalatickou obrnou. [34]  

Relativně vysoké poţadavky na dostatek síry mají rostliny. Nejmenšími nároky se 

vyznačují obiloviny, vyššími luskoviny a největšími olejniny. V našich podmínkách byla 

dlouhou řadu let bilance síry pozitivní. Výrazným sníţením atmosférických spadů 

i omezeným pouţíváním fosforečných, draselných a hořečnatých hnojiv obsahujících síru 

se příznaky její skryté deficience začínají projevovat i u nás - zvláště na lehkých půdách. 

Obrázek 9: Methionin [33] Obrázek 10: Cystein [33] 
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Při nedostatku síry se sniţuje obsah aminokyselin obsahujících síru a zastavuje se 

proteinová syntéza. Při nízkém obsahu síry se v rostlinách zvyšuje koncentrace nitrátů. 

Optimální obsah síry v rostlinách naopak zvyšuje výnos semene, vyuţití dusíku rostlinou 

i výtěţnost oleje na rostlinu. [30] 

Síra se v půdě nachází v organické i anorganické podobě. Organická síra je 

představována mrtvými těly ţivočichů a rostlin, kde byla zabudována v bílkovinách 

a vitamínech. Sulfidy a sírany jsou anorganickými sloučeninami síry v podobě minerálů. 

Rostliny přijímají síru kořeny ve formě aniontu SO4
2
. Ţivočichové včetně člověka saturují 

potřebu síry přijímanou potravou. Významnou úlohu v koloběhu síry v přírodě mají 

mikroorganismy, které zpracovávají sloučeniny síry redukčními i oxidačními pochody. 

Za přístupu kyslíku jsou minerály síry oxidovány na sulfid a poté na sírany 

chemosyntetickými bakteriemi ţijícími u hydrotermálních pramenů na mořském dně, které 

nemají moţnost přístupu k organickému uhlíku, ani moţnost fotosyntézy.  Redukční 

reakce sloučenin síry jsou vyuţívány některými mikroorganismy v trávicím traktu zvířat 

a sedimentech hlubokých oceánských příkopů. [33] Hlavní zásobárnou síry je oceán, 

kde probíhá podstatná část chemických dějů. Vodní mikroorgasnimy jsou označovány 

za emitenta biogenní síry v podobě emisí dimethylsulfidu. Dimethylsulfidu se přisuzuje 

podíl na tvorbě klimatu Země. Dimethylsulfid v atmosféře oxiduje na síranový aerosol, 

který vytváří kondenzační jádra mračen odráţející sluneční záření. Přisuzuje se mu tak 

podíl na zmírnění dopadu globálního oteplování vyvolaného emisemi oxidu uhličitého. 

V této souvislosti se hovoří o globálním ochlazování, které vyvolávají také emise 

sloučenin síry z vulkanické činnosti. Silné erupce uvolňují do vrchní vrstvy atmosféry 

mnoho plynů včetně SO2, které vedou ke zvýšení obsahu aerosolů ve stratosféře. 

Ochlazovací efekt erupcí byl mnohokrát jiţ pozorován a trval několik let. Předpokládá se, 

ţe stejný vliv vykazují i antropogenní emise SO2. [35] 

Koloběh síry zachycuje obrázek 11. Uvádí orientační mnoţství sirných sloučenin 

v jednotkách 10
9 

kg.  Hranaté rámečky označují zásobárnu síry, zaoblené roční emise síry 

a jejich sloučenin.  
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Obrázek 11: Koloběh síry v přírodě [33] 
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3. Briketování hutního odpadu 

Technologie briketování je vedle aglomeračního spékání a peletizace další 

moţností jak připravit jemnozrnné kovonosné suroviny na zpracování v hutních 

agregátech. Tento způsob úpravy kusovosti prachových materiálů se vyuţívá ke zhutnění 

materiálu o částicích prachové velikosti a nachází své uplatnění v mnoha průmyslových 

odvětvích. Velmi často briketovaným materiálem bývá uhlí. V Japonsku vyvinutý proces 

bio-briketace upravující kusovost uhlí přispívá ke sníţení ekologické zátěţe spalovacích 

pochodů v průmyslových a hustě osídlených oblastech. Do briketované směsi je přidáváno 

hašené vápno, které funguje jako odsiřovadlo. Tímto postupem se významně omezuje 

tvorba emisí SO2 při hoření. Výsledky experimentálního spalování poukazují na sníţení 

emisí v rozmezí 82 – 87 %. Pevnost těchto briket zajišťuje biomasa v podobě různých 

druhů dřevních a zemědělských odpadů. Uspokojivé pevnosti briket je dosaţeno při obsahu 

25 hm. % biomasy. [36], [37] 

 Vedle úpravy kusovosti uhlí se technologie briketování hojně uţívá pro zpracování 

biomasy, krmiv, produktů chemického a farmaceutického průmyslu. V metalurgii však 

nepostačuje výrobním kapacitám současných hutních závodů a představuje pouze 

alternativu pro úpravu kusovosti menšího počtu jemnozrnného materiálu, především 

prachových kovonosných odpadů. Briketování odpadu z hutní výroby má několik 

předností jako je:  

 Ekologická příprava prachových materiálů pro recyklaci v hutních agregátech. 

Z technologických důvodů nesmí být vsázka metalurgických agregátů tvořena 

prachovými materiály. V hutních závodech se kusovost jednotlivých 

vsázkových komponent upravuje spékáním na aglomeračních závodech 

do podoby spečenců. Ve srovnání s touto technologií představuje briketování 

environmentálně příznivou variantu zhutňování jemnozrnných materiálů. 

Při briketování za vysokého tlaku a pokojové teploty nedochází k emitování 

zplodin hoření, jak je tomu na aglomeračním závodě. 

 Jemnozrnný materiál kompaktovaný do brikety usnadňuje manipulaci a převoz. 

 Briketováním druhotných surovin, které vznikají v hutním cyklu, se dosahuje 

niţších nákladů neţ jejich spékáním na aglomeračním závodě.  
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3.1. Zkušenosti s briketováním jemného hutního odpadu 

Z výše uvedených důvodů se v mnoha závodech ověřují moţnosti vyuţití briket 

vyrobených z hutních odpadů ve vsázce hutních agregátů za účelem jejich likvidace 

a současně za účelem efektivního vyuţití obsaţených hodnotných sloţek.  Z roku 1989 je 

známá rakouská metoda briketování hutního ocelového prachu, který vzniká při dmýchání 

kyslíku. Ocelový prach se za studena při teplotě 20  C a tlakem přesahující 1000 MPa 

lisuje ve směsi s alespoň s jednou z látek jako vápno, dolomit, magnezit, dunit, olivín, 

bauxit. [38] Voest Alpine Industrieanlagenbau vyvinula postup pro výrobu briket z okují 

nebo jiných metalických odpadů smíchanými s hematickou jemnou látkou a pojivem 

na bázi vápenného hydrátu, či melasy. [39] Ve vysokopecním závodě německé Neue Max 

Hütte byla v roce 2002 úspěšně testována recyklace odpadů zkompaktovaného do briket 

technologií Mölle. Zmiňovaná technologie zpracování hutních odpadů spočívá ve výrobě 

briket s vyuţitím speciálního pojiva „ceramic gluten“. Brikety se skládají v 65 aţ 90 % 

ze zpracovávaného odpadu, ze 2 aţ 29 % zmíněného pojiva. Obsah vody činí 0 aţ 8 %. 

Tuto metodu lze aplikovat na zaolejované okuje, vysokopecní a konvertorové kaly, strusky 

a ostatní odprašky nebo kaly obsahující kov nebo oxidy kovů. Brikety Möller jsou výhodné 

pro recyklaci v elektrických pecích, indukčních pecích. K recyklaci těchto briket je moţno 

vyuţít také vysokou pec. [40] 

Briketováním hutnické strusky a jejím vyuţitím ve výrobním cyklu se zabývá řada 

patentovaných technologií. V hutnictví neţelezných kovů se zpracovává struska 

z druhotného zpracování hliníku do brikety, kde tvoří 90 aţ 92 hm. %.  Do směsi se dále 

přidávají v mnoţství 1 aţ 3 hm. % polymerní pojiva, zbytek tvoří voda, hydrofobní přísady 

nenasycených kyselin ze skupiny zahrnující kyselinu olejovou nebo palmitovou. Směs se 

v mísiči homogenizuje po dobu 10 aţ 60 sekund, poté pod tlakem 110 aţ 130 MPa dochází 

k lisování do briket tvaru válce, které se vypalují po dobu 30 aţ 60 minut při teplotě 110 

aţ 200 C. [41] Obdobně vyuţívá společnost Mittal Steel Ostrava, a. s. část strusky 

z mimopecního zpracování oceli. Je součástí briket určených ke zkusovění odpadních 

pánvových strusek. Strusky z mimopecního zpracování se vyznačují niţšími obsahy SiO2, 

díky kterým se obvykle nerozpadají. Brikety ve sloţení 50 hm% odpadních pánvových 

strusek z 80 % o granulometrii do 3 mm, 40 hm. % korundového materiálu na bázi Al2O3 

o zrnitosti 0,71 aţ 2,5 mm a 10 hm. % vápenného hydrátu se přidávají na hladinu oceli 
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do odlévací pánve poté, co se brikety nechají volně na vzduchu při teplotě okolo 10 C 

po dobu 7 dnů vyzrát. Pevnost briket vyrobených ze strusky z pánvové pece studovali 

v ţelezárnách Podbrezová, a. s. na Slovensku. Struska byla rozdrcena na kladivovém drtiči 

a následně dle zrnitosti separována. Ze strusky menší neţ 1 mm byla připravená sada směsí 

ve sloţení uvedeném v tabulce 16. Ze směsi se v laboratorních podmínkách lisovaly 

válečky o výšce 50 mm a průměru 50 mm, u kterých byla stanovena pevnost v tlaku 

okamţitě po vylisování válečku, po 168 hodinách a po 7 dnech.  Po sedmi dnech se zvýšila 

odolnost brikety v tlaku desetinásobně. S přídavkem cementu došlo k nárůstu pevnosti, 

které však v porovnání se směsí bez cementu bylo nevýrazné.  Vyrobené brikety byly 

dostatečně pevné pro přepravu k dalšímu zpracování.  

Tabulka 16: Sloţení jednotlivých směsí [42] 

Ingredience Směs 1 Směs 2 Směs 3 

Struska [g] 3000 3000 3000 

Voda [ml] 150 150 150 

Cement [g] - 30 90 

3.2. Fyzikálně-chemické aspekty procesu briketování  

Briketa je produktem o předem definovaném tvaru a velikosti, který je sloţený 

ze dvou nebo více druhů jemnozrnných materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Ke zhutnění 

prachového materiálu dochází za vyuţití chemických a fyzikálních vazeb mezi 

jednotlivými částicemi, či za uplatnění mechanických postupů. Působení mezi částicemi se 

rozlišuje dle dosahu a síly. Israelachvili klasifikuje meziatomové sílové působení do tří 

kategorií. První jsou elektrostatické síly vznikající mezi dvěma náboji, permanentními 

dipóly. Další kategorií jsou síly polární vazby, které se generují z dipólových momentů 

indukovaných v atomech a molekulách elektrickým polem v přítomnosti nabitých částic, 

či permanentních dipólů. Třetí kategorie zahrnuje silné kovalentní a chemické vazby, proti 

kterým působí síly odpudivé. [43] 

3.2.1. Chemické vazby 

Chemické vazby jsou zaloţeny na sdílení valenčních elektronů. Jsou 

charakterizovány stechiometrií a orientací.  V kovalentní vazbě atomy sdílejí elektronový 
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pár, coţ vede k překrytí orbitalů. Při vytvoření koordinačně kovalentní vazby jeden atom 

vystupuje jako donor a daruje elektron, který je druhým atomem akceptorem přijímán 

do volného orbitalu. Kovová vazba, ve které má původ kujnost a taţnost kovů, vytváří 

u valenčních elektronů elektronový mrak.  

Kovalentní síly chemických vazeb jsou síly krátkého dosahu, které působí při velmi 

malých vzdálenostech v řádu 0,1 aţ 0,2 mm. [43] 

 

3.2.2. Fyzikální síly 

Fyzikální síly mají oproti chemickým silám širší dosah a menší intenzitu. Přesto 

jsou dostatečně pevné na to, aby přitahovaly atomy a molekuly pevných a kapalných látek 

za pokojové teploty.  

Coulombovy síly 

Coulombovy síly mezi dvěma nabitými atomy, či ionty jsou zdaleka nejsilnější 

fyzikální síly, které často přesahují sílu chemické vazby. Dle Israelachvili je Coulombova 

síla vyjádřena vzorcem (25): 

 (25) 

Kde: 

w (r) - volná energie Coulombovy interakce, 

 - permitivita vakua, 

    - permitivita, 

Q1, Q2 - náboj, 

r - vzdálenost mezi dvěma náboji. 
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Síly polární vazby 

Tato kategorie silového působení zahrnuje polarizaci molekul. V molekulách je 

indukován dipólový moment v důsledku působení jiných nabitých atomů (dočasný dipól), 

či působením nestejné elektronegativity prvků (permanentní dipól). Velikost dipólu lze 

vyjádřit pomocí dipólového momentu µ. Ten je dán vzorcem (26). Dipólový moment µ je 

vektorová veličina a je orientovaná od záporného pólu ke kladnému. Obrázek 12 popisuje 

dipólový moment dvouatomové molekuly. 

 l  (26) 

Kde: 

 µ - dipólový moment, 

 l - délka vazby, 

 δ – parciální náboj. 

  

 

Obrázek 12: Dipólový moment [44] 

Podle toho, které dipóly spolu reagují, dělíme vazební síly na interakce: [43] 

 Nepolárních molekul (disperzní síly) 

 Dipól – indukovaný dipól 

 Ion – dipól 

 Dipól – Ion 

 Dipól – nepolární molekula 
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Vzájemné působení dipólů označujeme jako Van der Waalsovy síly. Tyto slabé 

interakce se vyskytují mezi všemi atomy a molekulami bez ohledu na vlastnosti molekuly. 

Označují se také jako disperzní síly, síly podle Londona, či síly indukovaných dipólů. Toto 

působení je velmi slabé.  Má velký význam pro adhezi, fyzikální adsorpci, sílu pevných 

látek, vlastnosti plynů a kapalin.  

Působí jednak na mezimolekulové vzdálenosti (větší neţ 10nm), jednak mezi atomy 

na vzdálenosti menší neţ 0,2 nm.  Mohou mít přitaţlivý, či odpudivý účinek. Kromě 

vzájemné interakce mezi molekulami, molekuly vzájemně uspořádávají a orientují. 

Působení Van der Waalsových sil mezi dvěma částicemi je podmíněno přítomností dalších 

částic. [43] 

Zvláštním typem interpartikulárního působení je síla vodíkové vazby, kterou 

zachycuje obrázek 13. Vzniká u atomů s vysokou elektronegativitou, které obsahují volný 

elektronový pár. Tato mezimolekulová interakce se skládá z interakcí elektrostatických 

a kvantově mechanických. Elektrostatické síly mají obdobný charakter jako 

van der Waalsovy síly (interakce polárních látek), kvantově mechanické interakce se 

podobají donor – akceptorové (koordinačně kovalentní) vazbě. Ke vzniku koordinačně 

kovalentní vazby mezi jednovazným atomem vodíku a prvkem sousední molekuly přispívá 

jednak existence silně polární kovalentní vazby, jednak i fakt, ţe vodík má jako jediný 

prvek pouze jeden elektron. Odčerpáním valenčního elektronu k atomu s vyšší 

elektronegativitou bude mít atom vodíku „prázdný obal“, do něhoţ můţe přijmout 

elektronový pár od sousedního atomu. [44] 

 

Obrázek 13: Vodíkový můstek [44] 
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Vazba vodíkového můstku vzniká bez ohledu na polární, či nepolární prostředí. 

Tato vazba je velmi významná pro stabilitu v biopolymerech nukleových kyselin, 

polysacharidů a bílkovin. [43] 

3.3.   Nároky na brikety 

Brikety určené k recyklaci v hutních agregátech musí odpovídat několika kritériím. 

Je nutné, aby vykazovaly dostatečnou: 

 Kusovost, 

 Otěruvzdornost, 

 Pevnost, 

 Tavitelnost,  

 Nerozpadavost do prachových komponent během manipulace a tavení,  

 Ekologickou nezávadnost pro ţivotní prostředí a obsluhu hutního agregátu. 

Na odolnost briket má vliv řada faktorů. Obrázek 14 zachycuje ty nejvýznamnější 

z nich.   

 

Obrázek 14: Faktory ovlivňující kvalitu brikety  

Odolnost brikety záleţí především na tlaku lisování a stupni zhutnění materiálu, který je 

odvozen vzorcem (27) podle Leuenbergera: [7] 

 (27) 

Druh briketovaného materiálu 

Rychlost Teplota Vlhkost vstupní 

frakce 
Velikost vstupní 

frakce 
Tlak 

Technologie lisování 

Kvalita brikety 



Simona Jursová: Zhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů 
z pohledu jejich vlivu na ţivotní prostředí 

2011  49 

Samotná odolnost je pak vyjádřena vzorcem (28): 

 (28) 

Kde : 

δmax  - maximální moţná odolnost brikety, 

  - konstanta závisící na lisovatelnosti materiálu, 

  - pórovitost materiálu. 

 

3.4.   Proces briketování 

Při zhutňování jemnozrnného hutního odpadu se rozlišuje fáze:  

 Přípravy jemnozrnného materiálu, která zahrnuje sušení, rozdruţování, třídění, 

či vlhčení materiálu. V této fázi je nutné eliminovat ze směsi určené 

k briketování hrubá zrna, která narušují hladký průběh lisování a jsou příčinou 

sníţené odolnosti brikety. Doporučená velikost zrn kovových rud 

pro technologii briketování nepřekračuje 5 mm. 

 Fáze přípravy pojivových materiálů. 

 Fáze homogenizace briketovaného materiálu s pojivy. 

 Fáze lisovací, kdy dochází ke stlačení a zpevňování materiálu. 

 Fáze protlačovací, kdy je překročen třecí odpor jiţ slisovaného materiálu 

a v lisovací komoře vzniká maximální lisovací tlak.  

Začátek působení maximálního lisovacího tlaku je počátkem protlačení briket, které před 

tím byly lisované v lisovací fázi axiálním tlakem. S nárůstem vzdálenosti od začátku 

sloupce ke konci kanálu klesá axiální tlak působící na zátku a stoupá statický třecí odpor. 

Třecí odpor závisí na poměru radiálního a axiálního tlaku a je rozdělený na lisovací 

a protlačovací fázi. Nakonec dochází k vytlačení zátky – brikety. [7] 

Proces briketování závisí na mnoha parametrech. Práci zhutňujících strojů určuje lisovací 

tlak, který působí na lisovaný materiál. Maximální lisovací tlak vznikající při protlačování 

materiálu závisí na: 

 tvaru lisovacího kanálu, 
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 lisovací teplotě, 

 rychlosti lisování, 

 poměrů tření mezi lisovaným materiálem a stěnou kanálu. 

Odpor tření je zpětně určen radiálním tlakem působícím na stěnu lisovacího kanálu, 

koeficientem statického tření a délkou kanálu. Lisovací procesy při horizontálním lisovaní 

jsou analogické jako při vertikálním lisování, avšak se zohledňuje pomocný protitlak 

vyvolaný lisovacím pístem. [45]  

Podle lisovacího tlaku se briketování dělí do tří skupin: [12] 

 Nízkotlaké – do 15 MPa 

 Středotlaké – 15 – 75 MPa 

 Vysokotlaké – nad 75 MPa 

Nejčastěji se materiál briketuje za tlaku 50 – 200 MPa. V ojedinělých případech 

však dosahuje aţ 1000 MPa. Tlak lisování je určen stlačením materiálu a změny jeho 

objemu. Vypočítá se dle vzorce (29): [7] 

 (29) 

Kde: 

V  - objem briket, 

V - objem briketovaného materiálu, 

  - materiálové konstanty. 

Po lisování obyčejně následuje tepelné, nebo chemické zpracování briket za účelem 

zlepšení jejich metalurgických a mechanických vlastností. Nízkoteplotní zpevňování je 

zaloţeno na průběhu fyzikálně-chemických reakcí v syrové briketě v závislosti 

na pouţitých přísadách, zpevňování vysokoteplotní na vazebních silách tvořených 

vodíkovými můstky. [46] V případě, ţe vsázka obsahuje látky, které jsou přírodními 

pojivy, probíhá briketování bez přídavku pojiva. Tento případ je však jen výjimečný. 

Prakticky vţdy se do vsázky k briketování přidávají látky na zvýšení pevnosti produktu. 
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3.5.   Pojivové materiály 

Pojiva jsou látky, nebo směsi látek, jeţ mají schopnost samovolného zpevňování. 

Spojují zrnité systémy v pevný kompaktní celek. Zlepšují sbalovací a briketovací 

schopnost základních surovin. Pojiva v mnoha případech působí příznivě na chemické 

a mineralogické sloţení vyráběných briket. Předpokladem jejich správné funkce jsou tyto 

vlastnosti: 

 Na počátku působení mají být pojiva tekutá, aby se mohla rozmístit na povrchu 

a v pórech zrnitého systému. 

 Musí smáčet povrch spojovaného materiálu a vytvářet adhezní spoje. 

 Po vhodné době se musí pojivo samovolně zpevnit vypařením rozpouštědla. 

 Adhezní spoje mají zůstat pevné i po ztuhnutí pojiva.  

Pojiva se liší dle jejich původu na organická a neorganická. Uţití organických pojiv 

pro výrobu briket aplikovatelných do metalurgického průmyslu je omezeno emisemi 

karcinogenních látek.  

Mezi pojiva nejčastěji uţívaná při briketování jemnozrnných hutních surovin patří 

bentonit, vápno, vodní sklo a cement. [12]  

3.5.1. Bentonit 

Bentonit je hornina na bázi jílu, ve kterém je hlavním minerálem montmorilonit 

(Al2O3 ·4SiO2· H2O · nH2O). Struktura montmorilonitu je tvořena z vrstev křemičitanů 

kovů s pravidelně vestavěnými ionty OH. Mezi tyto elementární vrstvy je minerál schopen 

přijmout proměnlivé mnoţství vody. Voda je v montmorilonitu vázaná:  

 Molekulárně, jako tzv. mezivrstvová bobtnací voda, 

 Ve tvaru hydroxylových skupin (OH
-
) 

 Způsob vazby vody je velmi důleţitý při sušení. Obdobně je důleţitý průběh 

tepelné dehydratace, který probíhá ve dvou teplotních intervalech: 

 Nízkoteplotní dehydratace v teplotním intervalu 20 – 300 °C, kdy dochází 

k uvolňování mezivrstvové vody, 

 Vysokoteplotní dehydratace v teplotním intervalu 500 -750 °C, kdy se 

odbourává hydroxylová voda (OH
-
).  
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Pro výrobu briket určených k recyklaci ve vysokých pecí je nevýhodou bentonitu 

zvýšený obsah alkálií.  

3.5.2. Vápno 

Často pouţívanou přísadou při výrobě briket, která plni i funkci pojiva je vápenné 

mléko, případně prachové vápno. Pouţívá se přídavek aţ 10 % hmotnosti vsázky. Celková 

vlhkost vsázky bývá 10 aţ 18 %. Vápenný hydrát tvoří v první fázi pojivo mezi zrny 

rudných částic. Následná karbonizace podle vzorce (30) vytváří potřebnou pevnost brikety.  

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3+ H2O (30) 

Uvedená reakce však probíhá velmi pomalu. Lze ji výrazně urychlit zvýšením 

koncentrace CO2 ve vytvrzovacím prostředí. Vhodné je vyuţití odpadních spalin, kde 

k vytvrzování přispívá i zvýšená teplota. Teplota vytvrzování nesmí dosáhnout disociační 

teploty vápence, protoţe rozpad CaCO3 by způsobil degradaci výrobku. Reakci podporuje 

i zvyšování tlaku, či přídavek bílkovin.  

3.5.3. Vodní sklo 

Vodní sklo je koloidní roztok alkalických křemičitanů, které vznikají rozpuštěním 

alkalickokřemičitého skla ve vodě. Zpevňovací účinek vodního skla je zaloţen na působení 

atmosférického oxidu uhličitého na roztok vodního skla v briketách, kde probíhá reakce 

dle vzorce 31: 

R2· nSiO2 + mH2O + CO2 = R2CO3·qH2O + n(SiO2·pH2O) (31) 

Při reakci vzniká uhličitan příslušného alkalického kovu (R) a hydratovaný SiO2, 

který v kapilárách brikety tvoří zpevňující síť.  

3.5.4. Cement 

Cement je hydraulické pojivo, jehoţ účinnými sloţkami jsou sloučeniny CaO 

s SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Podle převaţující aktivní sloţky se cementy rozdělují do tří skupin: 

 Křemičitanové cementy, jejichţ nejvýznamnějším zástupcem je cement 

portlandský, 

 Hlinitanové cementy,  

 Jiné cementy – ţelezitanové, chromitanové.  
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Základem všech druhů cementů je portlandský slínek modifikovaný přísadami 

a příměsemi tak, aby vyhovoval poţadavkům pouţití. Hlavními sloţkami slínkových 

minerálů jsou trikalciumsilikát – 3 CaO·SiO2, dikalciumsilikát 2 CaO·SiO2, 

trikalciumaluminát – 3 CaO·Al2O3 a tetrakalciumaluminoferit – 4 CaO·Al2O3·Fe2O3. 

Trikalciumsilikát tvoří kostru portlandského cementu. Je rovněţ hlavní sloţkou cementu 

směsného (struskoportlandského) a vysokopecního. Tato sloţka způsobuje nárůst 

počáteční pevnosti. Vyvíjí značné mnoţství hydratačního tepla a objemové změny nejsou 

velké. Trikalciumaluminát má značné hydraulické vlastnosti a při tvrdnutí také vyvíjí 

teplo. Urychluje nabývání počáteční pevnosti.  

Tabulka 17: Některé látky ovlivňující rychlost tuhnutí cementu [12] 

Přísada 

Urychlující tuhnutí Zpomalující tuhnutí 

CaCl3 lignosulfonát 

NaCl3 škrob 

AlCl3 cukr 

Na2CO3 kyselina adipová 

K2CO3 sádrovec 

Pevnost cementového pojiva po určité době závisí na jemnosti mletí cementu 

a na teplotě, při níţ tvrdnutí probíhá. Při teplotě 5 aţ 8 °C se hydratační procesy zpomalují 

dvakrát aţ třikrát, při 0 °C se prakticky zastavují. Důleţité je téţ smršťování cementu 

při tvrdnutí. Pevnost cementu zvyšuje přídavek latexu, který vedle pevnosti zlepšuje 

odolnost cementu k otěru a k chemickému působení ovzduší. V současnosti se pouţívá 

mnoho druhů speciálních cementů s přídavkem látek urychlujících, nebo zpomalujících 

tuhnutí. Přehled některých přísad uvádí tabulka 17.  

3.6.   Briketování hutního odpadu ve firmě Progres Ekotech 

Hutní odpady, které jsou předmětem této disertační práce, byly pro experimentální 

ověřování moţností recyklace v hutních agregátech připraveny ve firmě Progres 

Ekotech, s.r.o.  Progres Ekotech působí na trhu od roku 2006. Sídlí v Třinci a je 

významným producentem briket v tomto regionu. Hlavním výrobním artiklem jsou brikety 

pro produkci izolační vaty pro stavební průmysl a energetické brikety. Vedle toho vyvíjí 
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receptury na briketování hutního odpadu. Za dobu své existence tamní pracovníci 

 registrovali u Úřadu průmyslového vlastnictví 5 uţitných vzorů a průmyslový patent 

na výrobu přísadové brikety, který je od května roku 2011 registrován také Evropským 

patentovým úřadem.  Uţitnými vzory rozšířili moţnosti briketování hutního odpadu 

o nestabilní kovonosné odpady, jako jsou hutní kaly, v nichţ dlouhodobě probíhají 

nejrůznější chemické reakce, které mají vliv na stabilitu, pevnost a tvar vyrobených briket. 

Receptura obohatila moţnosti sporadické recyklace kalů při výrobě cementu o zapracování 

těchto hutních odpadů do vsázky vyhovující hutním agregátům. Tabulka 18 uvádí 

patentovanou recepturu přísadové brikety do hutní vsázky. 

Tabulka 18: Patentované receptura přísadové brikety[47] 

Plnivo 
Množství 

[hm. %] 
Stabilizace 

Množství 

[kg100kg kal
-1

] 

Doba 

[den] 

Množství 

pojiva [hm. %] 

metalické 
50 - 98 

cementem 
1 – 28 1 - 30 1 - 25 

nemetalické vápnem 

Základní sloţka přísadové brikety je patentována v různých alternativních 

provedeních. Vedle druhotných hutních surovin můţe být tvořena podsítným koksem, coţ 

umoţňuje jeho efektivnější vyuţití jako zdroje energie a nauhličovadla. V případě výroby 

přísadové brikety z hutních kalů, či jiných nestabilních odpadů předchází výrobnímu 

postupu jejich stabilizace cementem, či vápnem v mnoţství 1 – 28 kg na 100 kg odpadu 

za spolupůsobení vody.  Technologii briketace a stabilizace hutních odpadů zdokonaluje 

zveřejněný patent číslo 297 694.  Na rozdíl od výrobního postupu přísadové brikety se 

chemicky nestabilní látky nestabilizují samostatně, ale ve směsi se všemi nebo alespoň 

jednou z ostatních sloţek, které stabilizaci nepotřebují. Veškeré mísení základní sloţek 

nebo alespoň jeho podstatnou část tak lze provést při jedné operaci. [47] 

Briketování strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza vychází z receptury 

přísadové brikety.  
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4.  Recyklace struskového koncentrátu ve vysoké peci 

V českých hutích je surové ţelezo vyráběno vysokopecním pochodem ve vysoké 

peci. Vsázku vysoké pece tvoří vedle ţelezné rudy, koksu a struskotvorných přísad také 

určité procento kovonosných odpadů, které se odvíjí od technologických nároků 

na vysokopecní pochod a poţadavků na produkované surové ţelezo.  

4.1.   Zkušenosti s recyklací hutních odpadů ve vysoké peci  

Celosvětové zkušenosti s recyklací briketovaných odpadních surovin ve vysoké 

peci jsou bohaté. Především z Ruska je k dispozici řada odborných článků o studiu 

metalurgických vlastností briket vyrobených z hutních odpadů. Této problematice se jiţ 

několik let věnují na Moskevském institutu oceli a slitin - MISiS. Na vysoké peci č. 1 

v závodě Svobodnyj Sokol testovali ve vysokopecním pochodu brikety vyrobené 

z kovonosných odprašků z výroby ferrovanadiových slitin. Kovonosná sloţka byla 

v briketách zastoupena 59 hm. %, koksový prach 26 hm. % a 15 hm. % tvořil portlandský 

cement. Brikety prokázaly odolnost vysokým teplotám 1250 aţ 1300 C, kdy se ani při 

rychlém zahřívání v redukční atmosféře nerozpadaly. Mnoţství briket ve vsázce 

ovlivňovalo výrobnost pece. Brikety v mnoţství 51,83 kg na tunu
 
vysokopecní vsázky 

zvýšily denní výrobnost o 91,71 t surového ţeleza a zároveň sníţily spotřebu koksu 

o 6,14 kg na tunu
 

surového ţeleza. [48] Vedle briket z produkce slitin byly 

ve vysokopecním provozu testovány brikety z konvertorových kalů připravené ze směsi 

kalů a koksu. Průměrná spotřeba briket během pětidenního testovacího provozu činila 121 

kg na tunu surového ţeleza. Uţití briket ze směsi konvertorových kalů a koksu měly opět 

příznivý vliv na spotřebu koksu a výrobnost pece. [49]  

Také sledovaný hutní závod Moravskoslezského kraje má zkušenosti 

se zpracováním briketovaného hutního odpadu v hutním cyklu. V rámci výzkumného 

úkolu č. TÚ-407/A3 byly ověřovány moţnosti recyklace briketovaných konvertorových 

a vysokopecních kalů. Kaly byly lisovány do briket vejčitého tvaru firmou JAP Trading. 

Přísadou antracitu do brikety byl sledován záměr ţelezo chemicky vázané na kyslík 

recyklačně vyuţít, dosáhnout v průběhu ohřevu brikety v pecním prostoru redukci oxidů 

ţeleza aţ do metalické fáze. Pokusné tavby se ukázaly jako velice slibné. [50] 
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4.2.   Popis vysokopecního agregátu 

Vysoká pec je uzavřený hutní agregát. Výška pece odpovídá taveným surovinám 

a pevnosti paliva, které tvoří nosnou kostru pro celou vysokopecní vsázku. Výška 

vysokých pecí českých hutních společností se pohybuje okolo 24 aţ 26 m. Na obrázku 15 

jsou hlavní části vysoké pece se základními chemickými reakcemi, které ve vysoké peci 

probíhají. Vysokou pec tvoří:  

 Sazebna, kam se vozíky dopravuje vysokopecní vsázka. Materiál se zde suší 

a předehřívá odcházejícími plynnými spalinami.  

 Šachta vysoké pece, kterou vlivem gravitace pomalu klesá vsázka a působením 

koksu a vháněného větru postupně prodělává změny, které odpovídají teplotám 

v různých výškách pece. Přechod je plynulý a závisí na chemických 

a fyzikálních vlastnostech surovin. Malé kousky vápence se vypalují dřív neţ 

velké kusy. Redukce rud nastává různě podle jejich porovitosti a dalších 

vlastností. V horní části šachty za niţších teplot dochází k nepřímé redukci 

ţelezné rudy oxidem uhelnatým. Při teplotách vyšších neţ 700 C následuje 

přímá redukce uhlíkem koksu. Při této teplotě se začínají tavit struskotvorné 

části rud s vápencem a tvoří se struska.  

 Sedlo, kde nastávají hlavní změny vsázky. Ruda v sedle přechází do plastického 

stavu. Plastické rudy se spojují, vtěsnávají mezi kusy koksu, coţ vede 

ke zmenšení objemu vsázky. Jak je patrné z obrázku 15, zmenšování objemu 

vsázky odpovídá tvar sedla. Při malém zúţení sedla má pec sklon k vnějšímu 

chodu, plyn proudí více u stěn. Zúţením se docílí i menší rychlosti klesání 

materiálu u stěn neţ ve středu a vyrovná se případné rychlejší klesání materiálu 

uprostřed v šachtě. Ostrý přechod úhlů mezi sedlem a šachtou bývá u některých 

pecí zmírňován částí zvanou rozpor.  

 Výfučny, kudy se do vysoké pece přivádí horký vzduch z ohřívačů větru. 

Výfučny jsou napojeny na okruţní větrovod, který obtáčí vysokou pec ve výšce 

sedla. Výfučny jsou v některých hutích vyuţívány k přímé injektáţi redukčních 

činidel, která optimalizují vysokopecní proces a v mnoha případech představují 

alternativu pro vyuţití odpadních surovin. V německých hutích se praktikuje 
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injektáţ odpadních plastů, v podmínkách českých hutních závodů byla 

testována injektáţ zaolejovaných okují.  

 Nístěj je místem, kde končí proces spalování a rozkladu CO2.  Shromaţďuje se 

zde tekuté ţelezo a struska. Periodicky se odpichovým otvorem odvádějí 

z agregátu. Struska má niţší hustotu neţ surové ţelezo a plave nad vrstvou 

surového ţeleza.   

 

Obrázek 15: Hlavní části vysoké pece [11] 
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Sledovaný hutní závod provozuje dvě vysoké pece – vysokou pec č. 4 a vysokou 

pec č. 6. Jedná se o vysoké pece s bezzvonovou sazebnou, jejichţ souhrnná roční kapacita 

dosahuje 2 100 tis. tun surového ţeleza.  

4.3.   Překážky recyklace hutních odpadů ve vysoké peci 

Ve vsázce vysoké pece se recykluje řada kovonosných odpadů. Míru recyklace 

těchto materiálů určuje vedle ekonomického hlediska také jejich: 

 vliv na výrobní proces,  

 vliv na kvalitu vyrobeného surového ţeleza, 

 vliv na výrobní zařízení – především vyzdívku vysoké pece, 

 vliv na ţivotní prostředí. 

V hutním cyklu se vyskytuje řada škodlivin, které je nutno z výrobního procesu 

eliminovat. Jsou to neţádoucí příměsi  rud, paliva nebo do výroby vstupují spolu 

s recyklovanými odpady. Jedná se především o sloučeniny zinku, olova a alkalických 

prvků.  

4.3.1. Zinek 

Zinek poškozuje ţáruvzdornou vyzdívku vysoké pece. Při přechodu z plynného 

stavu do pevného zvětšuje svůj objem o 4 %, čímţ dochází ke vzniku prasklin ve vyzdívce. 

Stejně jako olovo vytváří v agregátu zdraví nebezpečné páry, které při odpichu mohou vést 

ke vzniku bílých dýmů a poškodit dýchací orgány hutní obsluhy. Po inhalaci par, nebo 

velmi jemného prachu kovového zinku a oxidu zinečnatého, dochází k horečnatému 

onemocnění, které je známé jako „horečka slévačů“. Je spojeno s pocity malátnosti, 

vysokými teplotami, horečkou, bolestmi hlavy, pocitem kovové chuti v ústech, 

či dráţdivým kašlem. Horečka trvá několik dní, za silného pocitu malátnosti a pocitu 

slabosti se teplota vrací k normálu. Předpokládá se, ţe bílé dýmy zinku ohroţují zdraví 

obsluhy, převýší-li koncentrace zinku v ovzduší 15 mg·m
 3

. Zinek také významně 

ovlivňuje technologický proces. Katalytickým působením urychluje Bellovu reakci 

a rozpad CO.  
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4.3.2. Sloučeniny alkalických prvků 

Poruchy technologického procesu a sníţení výkonu vysoké pece způsobují 

i alkalické prvky ve vysokopecní vsázce. Z vysokopecní praxe vyplývá, ţe přípustné 

mnoţství sloučenin alkalických prvků, které je vyjádřenou součtem Na2O + K2O 

se nachází v závislosti na vysoké peci a provozních podmínkách v širokém rozsahu 

2,5 aţ 8,5 kg na tunu
 
surového ţeleza. Část par alkalických kovů v oblastech vysokých 

teplot, v redukčních podmínkách reaguje s dusíkem, který je přítomný ve vysokopecním 

plynu, za vzniku kyanidů dle vzorců (32), (33): 

2 K(g) + 2 C + N2  KCN(g) (32) 

2 Na (g) + 2 C + N2  2 Na CN(g) (33)  

V případě havárie mohou kyanidy výpustí ţeleza uniknout z agregátu a ohrozit 

obsluhu. Z technologického hlediska alkálie ve vysoké peci ovlivňují  

 jakost vysokopecní koksu, 

 viskozitu strusky, 

 vyzdívku vysoké pece. 

S rostoucím obsahem alkálií ztrácí vysokopecní koks svou pevnost a zvyšuje svou 

reaktivitu, coţ se projeví výrazným zmenšováním kusů koksu v oblasti pod kohezivní 

zónou, sníţením prodyšnosti vsázkového sloupce a sníţením výrobnosti vysoké pece.  

V další části šachty sloučeniny alkalických prvků penetrují do pórů a prasklin 

vyzdívkových materiálů a reagují s šamotovými materiály za vzniku sloučenin: 

 kaliofilit (K2OAL2O3SiO2),  

 sanidin (K2OAl2O34SiO2), 

 leucit (K2OAl2O34SiO2), 

 kalsit (K2OAl2O34SiO2), 

 nefelin ((NaK)2 OAl2O32SiO2). 

Sloučeniny vznikající reakcí alkalických prvků a šamotových materiálů zvětšují 

svůj objem. Kalcit zvětšuje svůj objem o 6 %, leucit o 10 %. [11] 
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4.3.3. Síra 

Síra je v hutním cyklu ve většině případů neţádoucí, protoţe negativně ovlivňuje 

kvalitu vyráběné ocele.  Aţ na výrobu automatových ocelí, je nutno síru z výrobního 

procesu důsledně eliminovat. U všech ostatních značek oceli síra zhoršuje její plasticitu, 

křehkost a obrobitelnost. 

Do vysoké pece se dostává především s koksem a těţkými oleji, v menším 

mnoţství také s ostatními vsázkovými surovinami v podobě FeS, FeS2, CaSO4, BaSO4. 

V surovém ţeleze se můţe rozpustit aţ 0,9 % síry. Při výrobě ocelárenských druhů 

surového ţeleza odchází s plynem aţ 15 hm. % síry, při výrobě slévárenských druhů aţ 20 

hm. %. 

 V surových ţelezech má být síry co nejméně (pouze setiny %), protoţe moţnosti 

dalšího odstranění při ocelářských pochodech jsou omezené. [27] 

4.4.   Vyhodnocování recyklace ve vysoké peci 

Vliv recyklační technologie na ţivotní prostředí je posuzován dle přítomnosti 

škodlivin ve výstupních produktech vysokopecního pochodu. Vysokopecními produkty 

jsou vedle surového ţeleza: 

 vysokopecní struska 

 vysokopecní plyn 

 vysokopecní kaly 

4.4.1. Struska 

Strusky horkých ţelez neobsahují FeO a jsou bílé aţ šedobílé, studenějších jsou 

tmavošedé aţ černé podle obsahu FeO. Namodralá struska má v sobě jemně rozptýlený 

uhlík. Olivová zeleň poukazuje na obsah manganu. Struska můţe být kyselá nebo zásaditá. 

Kyselá je bohatá na SiO2. Nabraná na lţíci teče v dlouhém vlasu a tak i tuhne. Zásaditá 

struska stéká ze lţíce v kapkách a tuhne v silné vrstvě. Při chlazení prodělává změnu 

silikátů a zvětšuje se její objem. To je způsobeno vnitřním pnutím a kusy strusky se trhají. 

Při pomalém chlazení se rozpadá na prach. Síra ovlivňuje hustotu strusky. Tři procenta síry 
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ve strusce způsobí, ţe struska je tak hustá, ţe jiţ neteče, avšak koncentrace síry do 2,5 % 

 na hustotu strusky nemá vliv. [5]  

4.4.2. Vysokopecní plyn 

Výfučnami se do vysoké pece přivádí ohřátý vzduch. Podle druhu vyráběného 

ţeleza dosahuje teplot 1100 aţ 1300 C. Plyn obsahuje dusík, oxid uhelnatý a vodík. Plyn 

při průchodu šachtou vysoké pece strhává řadu pevných látek jako koksový, či vápencový 

prach, jemná zrna rud. Na sazebně se tento plynný produkt vysokopecního pochodu odvádí 

do prašníku, kde se od těchto pevných, v hutním cyklu opět vyuţitelných, látek čistí. 

Jednotlivé etapy čištění vysokopecního plynu zachycuje obrázek 16. 

 

 

Obrázek 16: Schéma čištění vysokopecního plynu 
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4.4.3. Vysokopecní výhoz 

Prvním stupněm čištění vysokopecního plynu se získává vysokopecní výhoz. 

Zachycené částice vysokopecního výhozu mají relativně velký rozměr a malý měrný 

povrch. Sloţení vysokopecního výhozu je uvedeno v tabulce 19. 

Vysokopecní výhoz obsahuje značné mnoţství uhlíku a ţeleza. Mnoţství škodlivin, 

které ovlivňují vysokopecní pochod, je zanedbatelné a není překáţkou v recyklaci výhozu 

ve vysoké peci. Veškerý výskyt vysokopecního výhozu se běţně zpracovává v aglomerační 

vsázce.  

Tabulka 19: Orientační sloţení vysokopecního výhozu [51] 

Složení Množství [ %] Složení Množství [ %] Složení Množství [ %] 

Fe 37,9 S 0,225 As 0,001 

FeO 4,375 Cr 0,027 Sn 0,001 

Fe2O3 49,3 TiO2 0,061 Sb 0,001 

P 0,05 Zn 0,079 Na2O 0,115 

Mn 0,39 Pb 0,006 K2O 0,16 

SiO2 7,94 Cu 0,0035 Celem 2,22 

Al2O3 1,29 Cd 0,0007 V 0,006 

CaO 7,26 Co 0,001 Hg 0,047 mg·kg
-1

 

MgO 3,015 Cl 0,32 LRT 0,045 

4.4.4. Vysokopecní kaly 

Vysokopecní kaly vznikají při 2. a 3. stupni vodního čištění vysokopecního plynu. 

Tabulka 20 uvádí sloţení vysokopecního výhozu. Jak je z chemického sloţení 

vysokopecních kalů patrné, obsahují vysoké procento zinku, olova a sloučenin alkalických 

prvků. Tyto látky komplikují jejich zpětné vyuţití v hutním cyklu a jsou příčinou toho, 

ţe pouze malá, zanedbatelná část vysokopecních kalů se recykluje. Ve většině případů se 

tento jemnozrnný materiál deponuje. Dochází tak ke znehodnocování vysokého mnoţství 

ţeleza, které kaly obsahují. 
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Tabulka 20: Orientační sloţení vysokopecních kalů [51] 

Složení Množství [ %] Složení  Množství [ %] Složení Množství [ %] 

Fe 43 S 0,26 As 0,001 

FeO 3,52 Cr 0,034 Sn 0,004 

Fe2O3 57,5 TiO2 0,098 Sb < 0,001 

P 0,058 Zn 0,47 Na2O 0,09 

Mn 0,39 Pb 0,13 K2O 0,12 

SiO2 7,41 Cu 0,005 Celem 15 

Al2O3 1,69 Ni 0,003 CO2 2,89 

CaO 6,16 Co < 0,001 Cl
-
 0,14 

CaF2 0,12 V 0,005 LRT 0,09 

MgO 2,27 Cd 0,0031 P2 0,93 

Environmentální dopady recyklace strusky z mimopecního odsíření surového 

ţeleza ve vysoké peci jsou vyhodnocovány na základě obsahu síry ve výše uvedených 

vysokopecních produktech. Vzhledem k tomu, ţe struska po odsíření se vyznačuje 

vysokým podílem síry, je při evaluaci ekologických aspektů recyklační technologie 

sledován vzestup síry na výstupu vysokopecního pochodu oproti běţnému stavu, kdy 

struska z mimopecního odsíření ve vysokopecní vsázce není obsaţena. 
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5.    Materiál pro experimentální měření 

5.1.  Vlastnosti vstupního materiálu 

Materiálem pro výrobu briket byl struskový koncentrát, který vzniká drcením, 

mletím a separací strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza a tvoří její nejjemnější 

podsítnou frakci nepřesahující velikost 6 mm. Analýza sloţení koncentrátu byla provedena 

v laboratořích společnosti TŢ, a. s. Na základě výsledků chemického sloţení tří 

odebraných vzorků byl stanoven jejich průměr, který je uveden v tabulce 21. Bazicitu 

určují koeficienty P2 a P3, které jsou definovány vzorcem (34) a (35): 

   
       

           
                  (34) 

   
       

    
                   (35) 

Sloţení jednotlivých vzorků pro výpočet průměrného sloţení je uvedeno v příloze č. 1. 

Tabulka 21: Průměrné sloţení vzorků struskového koncentrátu [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

Fekov/Fecelk 
 

V 
 

Cl
-
 

 
C 

 
Pb 

 
F

-
 

 
S 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Cu 

 
Mn 

 
K2O 

 
Zn 

 
Pb 

 
LRT 

 
MgO 

 
Cd 

 
P2 

 
Al2O3 

 
Co 

 
P3 
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5.3.  Příprava materiálu 

Materiál byl pro zkoušky v hutním provozu připraven ve firmě Progress Ekotech. 

Struskový koncentrát byl briketován do tvaru válce o průměru 60 mm a výšce 70 mm. 

Briketa je označována jako typ HT296A. Finální podobu brikety zachycuje obrázek 17.  

 

 

Obrázek 17: Briketa ze struskového koncentrátu  

Proces briketování probíhá při teplotě okolí, která se pohybuje okolo 21°C. Níţe 

uvedeným postupem jsou vyrobeny brikety o sloţení uvedeném v tabulce 22. Analýza 

sloţení byla provedena v laboratořích TŢ, a. s.  

Tabulka 22: Sloţení brikety [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

Fekov/Fecelk 
 

V 
 

Cl
-
 

 
C 

 
Pb 

 
F

-
 

 
S 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Cu 

 
Mn 

 
K2O 

 
Zn 

 
Pb 

 
LRT 

 
MgO 

 
Cd 

 
P2 

 
Al2O3 

 
Co 

 
P3 
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Briketovací linka je sestavena z dílů různých dodavatelů. Schéma linky zachycuje 

obrázek 18.   

 

Obrázek 18: Schéma briketovací linky 

Jejími hlavními technologickými uzly je: 

1. Skládka vstupního materiálu 

- skladování vstupních materiálů volně loţených na volném 

prostranství, 

- manipulace a skladování pojiva a dalších prachových materiálů 

v silech, 

- skladování pomocných materiálů ve velkoobjemových vacích nebo 

otevřených, či uzavřených kontejnerech. 

2. Příprava a zpracování směsi 
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- zaváţení mísicího centra vstupními surovinami pomocí pásové a 

šnekové dopravy, 

- zpracování směsi v mísícím centru, 

- manipulace s hotovou směsí. 

3. Briketování ve vibrolisu 

- přísun dřevěných podloţek pod vibrolis, 

- doprava připravené směsi k vibrolisu a dávkování, 

- vibrolisování a uloţení výrobků na dřevěnou podloţku, 

- odsun dřevěných podloţek s výrobky, 

- ukládání podloţek s výrobky do mobilních stojanů, 

- odsun podloţek ve stojanech do míst určených k dozrání výrobků. 

Vytápění hal významně urychluje dozrávání výrobků. 

4. Expedice hotových výrobků 

- klopení mobilních stojanů s hotovými briketami, 

- skládkování hotové produkce, 

- nakládka na kamiony a následná expedice briket. 

Provoz briketovací linky zajišťuje: 

 nakladač, 

 systém pásové a šnekové dopravy včetně systému odprášení,  

 vysokozdviţné vozíky. 

Linka je obsluhována šesti pracovníky v jedné směně. Výroba briket dále vyţaduje 

přísun uţitkové vody, elektřiny a stlačeného vzduchu. Je nutné zajistit dostatečně velké 

manipulační plochy.  

Výrobní cyklus trvá 24 sekund. Za tuto dobu se vyrobí 44 aţ 72 kusů briket. 

Mnoţství briket ve výrobním cyklu závisí na poţadavcích, které udávají velikost 

vyráběných briket. V cyklu se vyrábí maximálně tolik briket, kolik se umístí na úloţnou 

desku. Na obrázku 19 jsou zachyceny úloţné desky před vstupem do vibračního lisu.  
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Obrázek 19: Úloţné desky před vstupem do vibračního lisu 

Dřevěné úloţné desky jsou z podavače dodávány na dopravní pás. Před vstupem 

do vibračního lisu jsou desky automaticky: 

 očišťovány od pozůstatků materiálu z předchozího cyklu, 

 obráceny, aby nedocházelo k deformaci desek, 

 kropeny roztokem, aby se prodlouţila ţivotnost desek. 

Materiál určený k briketování je přiváděn do míchačky, kde jsou dávkovány 

přísady dle receptury. (obrázek 20) 

 

Obrázek 20: Míchačka 

Receptura pro výrobu briket ze strusky po mimopecním odsíření surového ţeleza 

obsahuje: 

 xx,x %  - podsítné frakce strusky z mimopecního odsíření - koncentrát  

 x,x %  -  pojiva – byl pouţit cement 



Simona Jursová: Zhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů 
z pohledu jejich vlivu na ţivotní prostředí 

2011  69 

Z míchačky putuje směs do vibračního lisu, kde se působením tlaku kompaktuje 

do výlisků. Cyklus končí uloţením vylisovaných briket na podloţku a jejich zařazením 

do stojanu. Na obrázku 21 je moţno vidět vylisované brikety, které vystupují z vibračního 

lisu. Tím jeden výrobní cyklus končí. Brikety jsou poté stabilizovány dva dny 

ve skladovací hale. Po dosaţení potřebných mechanických vlastností je moţné brikety 

vystavit povětrnostním vlivům a skladovat je na venkovních plochách. 

 

Obrázek 21: Vylisované brikety vystupující z vibračního lisu 

5.4. Laboratorní ověřování materiálu 

Laboratorní ověřování vlastností vyrobených briket bylo prováděno 

ve Výzkumném ústavu hutnictví ţeleza VÚHŢ, a.s. Dobrá. Průběh laboratorních analýz se 

řídil osnovou pro komplexní zhodnocování jemnozrnných materiálů a těles z nich 

vypracovaných, která je k těmto účelům na výzkumném pracovišti zhotovena. V rámci 

laboratorních testů byla v briketách ze struskového koncentrátu stanovena: 

 vlhkost  

 hustota 

 nasákavost 

 pevnost v tlaku 

 pádová pevnost 

 termoplastické vlastnosti 

 metalurgické vlastnosti 
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5.4.1. Stanovení vlhkosti 

Vlhkost byla testem stanovena na 2 %. Stanovení vlhkosti bylo provedeno 

v komorové peci při teplotě 105 °C. 

5.4.2. Stanovení hustoty 

Hustota byla stanovena u dvou náhodně vybraných briket. Dosahovala níţe 

uvedených hodnot: 

Vzorek č. 1: 3013,3 g·dm
-3 

Vzorek č. 2: 3034.9 3 g·dm
-3

. 

5.4.3. Stanovení nasákavosti 

Tabulka 23: Test nasákovosti [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

m 

nenamočený 

[g] 

n 
frakce 

[mm] 
Vpůvodní 

hustota g·cm
-3

 

Vnamáčený 
porozita 

% 

m 

namočený 

[g] ϱs ϱz 

32,75 

1 

5 -10 

     

 

2 
     

3 
     

průměr 
     

32,00 

1 

5 -10 

     

 

2 
     

3 
     

průměr 
     

35,65 

1 

10 - 20 

     

 

2 
     

3 
     

průměr 
     

38,90 

1 

10 - 20 

     

 

2 
     

3 
     

průměr 
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Test nasákavosti byl stanoven pyktometricky. Podrcené brikety o frakci 5 aţ 10 mm 

a 10 aţ 20 mm byly namáčeny do roztaveného bílého parafínu. Z kaţdé frakce byly 

testovány dva vzorky. U kaţdého vzorku se měření opakovalo třikrát a poté byl stanoven 

aritmetický průměr.  Tabulka 23 prezentuje výsledky testu. Průměrné hodnoty jsou 

zvýrazněny šedě. Výsledná porozita vzorku modře.  

5.4.4. Stanovení pevnosti v tlaku 

Test pevnosti v tlaku byl proveden zatěţováním mezi dvěma rovnoběţnými 

deskami. Při prudkém poklesu zátěţové síly byla odečtena její hodnota Fmax a propočtena 

na pevnost v tlaku.
 
Propočtené hodnoty pevnosti v tlaku uvádí tabulka 24. 

Tabulka 24: Test pevnosti v tlaku [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Vzorek F(max) [N] Pevnost v tlaku [MPa] 

1 
  

2 
  

3 
  

průměr 
  

5.4.5. Stanovení pádové pevnosti 

Pádová pevnost byla stanovena na základě vícenásobných pádů z výšky jednoho 

metru na kovovou podloţku. K testu byly náhodně vybrány dvě brikety. Průměrné hodnoty 

zachování vzorků po jednotlivých pádech uvádí tabulka 25. Výsledky pádových zkoušek 

jednotlivých vzorků pak uvádí příloha č. 2. 

Tabulka 25: Průměrná pádová pevnost[data ve zvláštní příloze disertační práce] 

granulometrie 

[mm] 

pevný zůstatek [%] 

1 pád 2 pády 3 pády 5 pádů 10 pádů 20 pádů 

> 40 
      

20 - 40 
      

10 - 20 
      

5 - 10 
      

1 - 5 
      

0 - 1  
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5.4.6. Stanovení termoplastických vlastností 

Testům termoplasticity byla podrobena dvě náhodně vybraná tělíska z pádových 

zkoušek. Test proběhl na zařízení gravimetrického sledování vlastností rudných surovin, 

které sleduje chování zatíţených kusových materiálů od ohřevu po teplotu roztavení. 

Zaznamenané hmotnostní úbytky vzorku, pevné zůstatky kovů a strusky uvádí tabulka 26. 

Tabulka 26: Test termoplastických vlastností[data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Vzorek 

hmotnost 

vzorku 

[g] 

granulometrie 

[mm] 

úbytek 

vzorku 

zůstatek 

kovu 

zůstatek 

strusky 

 [g] % [g] % [g] % 

1 20,00 5 - 8 mm 
      

2 20,00 5 - 8 mm 
      

Průměr 20,00 5 - 8 mm 
      

5.4.7. Stanovení metalurgických vlastností 

Metalurgické vlastnosti byly testovány v indukční kelímkové peci GV22, ve které 

proběhly tavby ve dvou typech kelímků – korundovém a grafitovém. První tavba trvala 22 

minut. Byla charakteristická pomalým vyhořívání vsázky a malým výronem plynných 

zplodin. Druhá tavba probíhala 20 minut. Doprovázel ji intenzivní var. Struska byla 

analyzována na obsah Fecelk. Na základě propočtů Fecelk ve vstupní vsázce a ztráty 

ve strusce byla stanovena výtěţnost kovů, která je uvedena v tabulce 27.  

Tabulka 27: Test metalurgických vlastností [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Vzorek 

vsázka struska Výtěžnost 

kovu  

[%] 
hmotnost 

[g]     

Fecelk 

[%] 
Fecelk [g] 

hmotnost 

[g]     

Fecelk 

[%] 
Fecelk [g] 

1 100 
      

2 200 
      

průměr 150  
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Závěr analýz vstupního materiálu 

Z laboratorní analýzy vyplynulo, ţe brikety připravené z podsítné frakce strusky 

z mimopecního odsíření surového ţeleza splňují nároky na vysokopecní vsázku. Byl tak 

splněn první předpoklad k ověření recyklace tohoto materiálu ve vysokopecním provozu. 

Briketa se vyznačuje zvýšeným obsahem síry. Ve srovnání s běţným aglomerátem, kde se 

mnoţství síry pohybuje okolo 0,08 %, je mnoţství síry v briketě sedmnáctkrát překročeno.  
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6.   Experimentální měření 

6.1.   Popis zařízení 

Experimentální ověření recyklace briketovaného struskového koncentrátu bylo 

uskutečněno za plného provozu na jedné z vysokých pecí moravskoslezského hutního 

závodu. Tabulka 28 podává přehled o základních parametrech hutního agregátu, kde 

zkoušky probíhaly. 

Tabulka 28: Základní technické parametry vysokých pecí ve sledovaném hutním závodě 

 [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Parametr Vysoká pec  

Generální oprava  

Užitečný objem  

Průměr nístěje  

Způsob zavážení  

Tlak na sazebně  

Dmýchaný vítr  

Teplota větru  

Počet výfučen  

Počet odpichových otvorů  

Počet ohřívačů větru  

Typ ohřívačů větru  

Výrobní kapacita  

Průběh experimentu byl zaznamenáván informačním systémem, který řídí 

a monitoruje vysokopecní provoz. Ukazateli vlivu recyklační technologie na ţivotní 

prostředí byly výstupní produkty vysokopecní technologie. Vlivem zpracování struskového 

koncentrátu o vysokém obsahu síry ve vysokopecním agregátu můţe dojít k nárůstu 

koncentrací síry, či jejich sloučenin ve vystupujících surovinách, které mají vazbu 

s okolním prostředím. Za účelem vyhodnocení případného nárůstu koncentrace síry byla 

její koncentrace sledována ve:  

 vysokopecním kalu, 

 vysokopecním výhozu, 



Simona Jursová: Zhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů 
z pohledu jejich vlivu na ţivotní prostředí 

2011  75 

 vysokopecním plynu, 

 surovém ţeleze. 

Byla sledována koncentrace síry a jejich sloučenin ve výstupních produktech 

za běţného chodu, kdy struskový koncentrát není ve vysokopecní vsázce obsaţen, se 

stejnými výstupními produkty za zkušebního provozu, který byl zvýšenou koncentrací síry 

ovlivněn. Zdrojem dat byla: 

 Měření emisí na ohřívačích větru, 

Na vysoké peci pracují čtyři ohřívače s vnější spalovací šachtou. Pracují 

střídavě ve fázi vytápění nebo ve fázi foukání větru. Reţim vytápění je řízen 

automaticky podle obsahu kyslíku ve spalinách. Tři ohřívače se vytápějí 

vysokopecním plynem, další ohřívač je ve fázi foukání větru. Ohřívače jsou 

vyplněny ţáruvzdorným materiálem, který se ve fázi vytápění vyhřívá 

spalinami a ve fázi foukání větru ohřívá vzduch vháněný výfučnami do vysoké 

pece. Spaliny se odvádějí přirozeným tahem do společného ocelového komína 

o výšce 80 m, kde se emitují do vnějšího ovzduší.  

Ve větru bylo měřeno vedle mnoţství emisí SO2 také emise CO a NO2.  

Hodnoty emisí byly snímány v komíně nad ochozem měřicí ústřednou spojenou 

sériovou linkou s počítačem a zpracovány jako průměrné třicetiminutové 

hodnoty koncentrací.  

 Analýzy složení vysokopecního výhozu, 

 Analýzy složení vysokopecních kalů. 

Laboratorní analýzy vysokopecních kalů a vysokopecního výhozu byly 

stanoveny v laboratořích TŢ, a. s. 

 Vývojové trendy informačního systému. 

Trendy informačního systému referovaly o hodnotách koncentrace síry 

v surovém ţeleze v rozmezí pěti minut. 

Datové soubory analyzovaných výstupních produktů byly podrobeny statistické 

analýze. K výpočtům statistických charakteristik slouţil program Statgraphic Centrution 

XVI, který je volně dostupný v třicetidenní trial verzi na internetu. 
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6.2. Průběh experimentu 

Zkušební recyklace briket ze struskového koncentrátu se x,x % podílem cementu 

probíhala v provozu hutního závodu v průběhu roku 2010. Celkové mnoţství briket 

o hmotnosti xxx,x t bylo v několikadenních kampaních prosazováno vysokopecní vsázkou 

v mnoţství xxx kg, aţ xxxx kg v jedné vsázce.  Průměrná hmotnost vysokopecní vsázky 

v podmínkách sledovaného závodu činí xx t. Brikety ve vsázce tak tvoří malý podíl 

pohybující se v rozmezí x,x % aţ x,x % vsázky.   

 

Graf 4: Dávkování briket do vysokopecní vsázky za zkoušky[data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Mnoţství vsázek za směnu je proměnlivé. V průměru se jejich počet pohybuje 

od devíti do desíti za hodinu. Dávkování briket do vysoké pece během jednotlivých směn 

zachycuje graf 4. Zkouška probíhala šest dní. Brikety byly do vysoké pece prosazovány 

během zkušebních dnů v ranní (A), odpolední (B) i noční (C) směně. Při poslední noční 

směně jiţ dávkovány nebyly. 

6.2.1. Měření emisní koncentrace na ohřívačích větru 

 Koncentrace emisí SO2 naměřená během zkoušky na ohřívačích větru slouţí jako 

ukazatel, do jaké míry zvýšený obsah síry struskového koncentrátu ve vysokopecní vsázce 

vede k nárůstu koncentrace oxidu siřičitého ve spalinách odpadního plynu. Graf 5 



Simona Jursová: Zhodnocení recyklačních technologií vybraných hutních odpadů 
z pohledu jejich vlivu na ţivotní prostředí 

2011  77 

zachycuje časový průběh koncentrací oxidu siřičitého během recyklace struskového 

koncentrátu.  

 

Graf 5: Emisní koncentrace SO2 během recyklace struskového koncentrátu 

[data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Průběh křivky je poměrně konstantní s jediným výrazným vrcholem ve 4. den 

zkoušky, kdy dosáhla téměř dvojnásobku oproti počátku zkoušky. V posledních dnech 

zkoušky pak koncentrace síry klesala. Šestý den dosáhla ve sledovaném období svého 

minima.  

Vedle emisní koncentrace SO2 byla měřena také koncentrace CO a NOX.  Protokoly 

o měření všech zmiňovaných plynů uvádí příloha C. Graf 6  zachycuje  průběh 

koncentrace oxidu uhelnatého. Ve vývojovém trendu oxidu uhelnatého je zaznamenán 

vysoký nárůst koncentrace během prvních čtyř dnů zkoušky. Je zajímavé, ţe maximální 

koncentrace tento plyn dosáhl ve stejný den jako oxid siřičitý.  
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Graf 6: Emisní koncentrace CO během recyklace struskového koncentrátu  

[data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Graf 7 zachycuje vývoj koncentrace oxidů dusíku. Průběh koncentrací oxidů dusíku 

byl oproti jiným plynům ustálený a pohyboval se v rozmezí x,x aţ x mg·m
-3

.  

 

Graf 7: Emisní koncentrace NOx během recyklace struskového koncentrátu  

[data ve zvláštní příloze disertační práce] 
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6.2.2. Analýza vysokopecního výhozu 

V průběhu zkoušky byly odebrány dva vzorky vysokopecního výhozu. Vzorky 

pocházejí z vagónu, kterým se vysokopecní výhoz plní tři aţ čtyři dny. Dlouhá doba plnění 

vagónu těmito kaly a jejich důkladné promísení zaručuje, ţe vzorky mají poţadovanou 

výpovědní hodnotou.  Odběr vzorků byl proveden také v době mimo zkoušku, kdy 

vysokopecní výroba není ovlivněna recyklací struskového koncentrátu. V chemické 

laboratoři TŢ, a. s. pak všechny odebrané vzorky byly analyzovány. Analýzy 

vysokopecního výhozu je uvedena v příloze D. Na grafu 8 je moţné sledovat koncentrace 

síry jednotlivých vzorků v obou sledovaných obdobích.  

 

Graf 8: Koncentrace síry ve vysokopecním výhozu [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Z grafu je patrný pokles koncentrace síry ve výhozu, který byl odebrán za zkoušky. 

Vývojový trend ukazuje, ţe koncentrace síry je ve výhozu za běţného chodu větší. 

Veškerý výskyt vysokopecního výhozu v huti se recykluje ve vysokopecní vsázce. 

Z tohoto důvodu jsou sledovány změny v koncentracích prvků, které na zpracování 

ve vysokopecním agregátu mají vliv. Jsou to sloučeniny alkalických prvků, zinek, či olovo. 

Na níţe uvedeném grafu 9 je zaznamenána koncentrace sloučenin alkalických prvků. 

Za zkoušky se projevil nárůst jejich koncentrací. Mírně vzrostla jak koncentrace oxidu 

draselného, tak oxidu sodného. Je moţné konstatovat, ţe změna koncentrace oxidu 

draselného byla výraznější neţ u oxidu sodného.   
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Graf 9: Koncentrace alkalických sloučenin ve výhozu [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Zvýšenou koncentraci ve výhozu vykázal za zkoušky i zinek a olovo. Vývoj 

koncentrací těchto prvků sleduje graf 10.   

 

Graf 10: Koncentrace sloučenin zinku a olova ve výhozu [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Sníţení koncentrací zinku a olova v prvních dnech zkoušky bylo vystřídáno 

prudkým nárůstem koncentrací těchto prvků. U olova byla zaznamenána třikrát větší 

koncentrace oproti minimu jeho koncentrace v prvních dnech zkoušky. Graf 11 uvádí 
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koncentrace organických ropných látek označované jako látky rozpustné v toluenu (LRT). 

V posledních dnech zkoušky dosáhla koncentrace těchto látek oproti období mimo 

zkoušku téměř dvojnásobných hodnot. 

 

Graf 11: Koncentrace sloučenin látek rozpustných v toluenu [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Z hlediska pozdější recyklace vysokopecního výhozu je ţádoucí sledovat 

za zkoušky také koncentraci ţeleza. Koncentrace ţeleza a jeho sloučenin je zaznamenána 

v grafu 12.  

 

Graf 12: Koncentrace sloučenin ţeleza [data ve zvláštní příloze disertační práce] 
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Z grafu vyplývá, ţe koncentrace sloučenin ţeleza v kalech se během zkoušky 

nezměnila. Recyklace struskového koncentrátu nevedla k významnému navýšení ţeleza 

a jeho sloučenin ve vysokopecním výhozu.  

6.2.3. Analýza vysokopecních kalů 

Za zkoušky byl sledován také přechod síry do vysokopecních kalů. Do sběrných 

nádob bylo odebráno asi 15 litrů kalů včetně vody. Kaly byly upraveny filtrací a pak 

vysoušeny při teplotě 105 °C. Touto úpravou byly získány kaly o hmotnosti 100 gramů. 

Analýzy jednotlivých vzorků byly provedeny v chemické laboratoři koksovny v TŢ, a.s.  

Na grafu 13 je zaznamenán vývoj koncentrace síry v kalech v období zkoušky 

a za běţného chodu. Hodnoty koncentrací síry jsou uvedeny v příloze E. 

 

Graf 13: Koncentrace síry ve vysokopecních kalech [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Vývojový trend je vyváţený a nevypovídá o výrazných odchylkách koncentrace 

síry v období zkoušky. Koncentrace síry byla v kalech nejvyšší v prvních dnech zkoušky. 

Nepřekročila však maximální naměřené mnoţství síry, které bylo zaznamenáno v období 

mimo zkoušku. V pozdějších dnech zkoušky koncentrace síry klesala. Mnoţství síry 

v kalech pak nedosahovala x,xx %. 
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6.2.4. Analýza surového železa 

Důleţitým ukazatelem uplatnitelnosti recyklace struskového koncentrátu ve vysoké 

peci je vyhodnocení změny koncentrace síry v surovém ţeleze. Určuje, zda je recyklační 

technologie pouţitelná z hlediska nároků vysokopecní výroby a zda technologie nepovede 

ke zvyšování poţadavků na odsiřování taveniny ţeleza. Graf 14 zachycuje pětiminutové 

hodnoty koncentrace síry v surovém ţeleze ve zkušebním období (příloha G) a za běţného 

chodu v období před a po zkoušce (příloha F).  

 

Graf 14: Koncentrace síry v ţeleze [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Z vývojového trendu je patrné, ţe v období recyklace struskového koncentrátu 

ve vysoké peci nedošlo ke zvýšení koncentrace síry v ţeleze. Grafické vyhodnocení vývoje 

koncentrace síry dokonce poukazuje, ţe v období zkoušky došlo k poklesu její koncentrace 

v tavenině. Aţ na ojedinělý extrém v koncentraci síry zaznamenané ve třetí den zkoušky 

vykazují koncentrace daleko niţší hodnoty neţ ty za běţného chodu. 
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6.3. Diskuze výsledků 

Datové soubory naměřených koncentrací jsou podrobeny statistické analýze, která 

hodnotí statisticky významné odlišnosti pořízených hodnot v období mimo zkoušku a za 

zkoušky. Bliţší souvislosti mezi zaznamenanými koncentracemi jsou nalézány 

prostřednictví nástrojů statistické indukce. Statistické odlišnosti jsou zjišťovány na základě 

testů o shodnosti středních hodnot, či mediánu.  

6.3.1. Emise SO2, NOx a CO 

V příloze C jsou uvedeny naměřené koncentrace plynných emisí na ohřívačích 

větru. Protokol obsahuje hodnoty emisí oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, oxidu dusíku, 

které byly pořízeny v intervalu 30 minut ve sledované dny: 

 před zkouškou,  

 za zkoušky,  

 po zkoušce.  

Pro statický test slouţí denní průměry koncentrací těchto plynů. Je sledována 

především statisticky významná odlišnost mezi naměřenými koncentracemi oxidu 

siřičitého. Na základě vypočtených charakteristik lze vyvodit, zda recyklace struskového 

koncentrátu s vysokým obsahem síry zvyšuje emise oxidu siřičitého na ohřívačích větru. 

Testování předchází explorační analýza obou pořízených souborů. 

Explorační analýza emisní koncentrace SO2 v plynu mimo zkoušku 

 

Graf 15: Krabicový diagram koncentrací emisí SO2 naměřených mimo zkoušku 
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Explorační analýzou je sestaven krabicový diagram, který je uveden na grafu 15. 

Lze z něj odečíst minimální, či maximální hodnotu naměřené koncentrace, střední hodnotu 

výběrového souboru a také to, ţe soubor neobsahuje odlehlá pozorování.  

Základní charakteristiky tohoto souboru koncentrací oxidu siřičitého jsou spočteny 

v tabulce 29. Vyplývá z ní, ţe střední hodnota souboru mírně přesahuje xx mg·m
3
. 

Polovina koncentrací je větší neţ tato hodnota. Mediánem souboru je koncentrace 

o hodnotě xx,x mg·m
3
.  Nejčastější hodnota koncentrace je xx,x mg·m

3
. Toto hodnota je 

zároveň maximální naměřená koncentrace oxidu siřičitého v období mimo zkoušku 

recyklace struskového koncentrátu. Soubor těchto dat je charakterizován směrodatnou 

odchylkou o hodnotě xx,xxx a variačním koeficientem xx,xxx %.  Koeficient šikmosti, 

roven hodnotě -0,141481 a koeficient špičatosti o hodnotě -0,711639 vypovídají o tom, ţe 

soubor má normální rozdělení. Výběrový soubor lze podrobit testům o směrodatné 

odchylce. 

Tabulka 29: Základní charakteristiky souboru koncentrací SO2  naměřených mimo zkoušku 
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Explorační analýza emisní koncentrace SO2 v  plynu za zkoušky 

recyklace struskového koncentrátu 

Krabicový diagram na grafu 16 poukazuje na jedno odlehlé pozorování. Je zřejmé, 

ţe významně ovlivňuje vyhodnocení výběrového souboru.  

 

Graf 16: Krabicový diagram koncentrací SO2 naměřených za zkoušky 

Po identifikaci této odlehlé hodnoty, jak je uvedeno v tabulce 30, je odlehlá 

hodnota z výběrového souboru odstraněna a základní charakteristiky znovu přepočítány.  

Tabulka 30: Identifikace odlehlého pozorování v souboru koncentrací SO2 naměřených za zkoušky 

 

 

V grafu 17 je zachycen nově sestavený krabicový diagram, který jiţ nevypovídá 

o ţádných odlehlých hodnotách.  
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Graf 17: Krabicový diagram koncentrací SO2 naměřených za zkoušky bez odlehlých pozorování 

V tabulce 31 jsou pak prezentovány základní charakteristiky souboru, jako je 

směrodatná odchylka, variační koeficient, či horní a dolní kvantil. Z tabulky vyplývá, ţe 75 

procent hodnot je větší neţ koncentrace xx,x mg·m
-3

. Hodnoty nepřesahují koncentraci 

xx,x mg·m
  -3

.  Polovina všech naměřených koncentrací je menší neţ xx,x mg·m
-3

. 

Průměrná hodnota je pak ještě o něco niţší. Rovná se hodnotě xx,xx mg·m
-3

. Směrodatná 

odchylka je niţší neţ u souboru koncentrací SO2 naměřených za zkoušky stejně jako 

variační koeficient. Maximální koncentrace zaznamenaných koncentrací vykazuje také 

niţší hodnotu neţ v souboru koncentrací SO2 za zkoušky. Hodnoty koeficientů šikmosti 

a špičatosti poukazují na to, ţe data pocházejí ze souboru s normálním rozdělením. 

Výběrový soubor můţe být podroben testům o směrodatné odchylce. 

Tabulka 31: Základní charakteristiky  souboru koncentrací SO2 naměřených za zkoušky 
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Statistická indukce  

Dvouvýběrovým testem jsou porovnány oba výběrové soubory. K vyhodnocení 

odlišnosti souborů je pouţit test o rovnosti středních hodnot. Je testována hypotéza 

o rovnosti středních hodnot obou výběrových souborů. K této nulové hypotéze je 

stanovena alternativní hypotéza o nerovnosti středních hodnot těchto souborů.  

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 ≠ µ2 

Softwarem byla vypočtena hodnota testovacího kritéria: -0,848871 a hodnota P-

value: 0,415811. Výstup ze Statgraphicu zachycuje obrázek 22.  

 

 

Obrázek 22: Výsledek testu o rovnosti středních  hodnot souborů koncentrací SO2 

Platí, ţe hodnota P-value 0,415811 je větší neţ α = 0,05, proto nezamítáme nulovou 

hypotézu. Test tedy neprokázal statisticky významné odlišnosti mezi výběrovými soubory.  

Kolmogorov-Smirnův test, který je vhodný pro soubory malého rozsahu, to potvrzuje. 

Ověřením nulové hypotézy, zda data pocházejí z rozdělení charakterizovaného spojitou 

distribuční funcí F0, je softwarem získán výstup testu na obrázku 23 .  

H0: základní soubor lze charakterizovat distribuční funkcí F0 

HA: neplatí H0 

 

Obrázek 23: Kolmogorov-Smirnov test souborů koncentrací SO2 
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Jelikoţ P-value 0,65764 je větší neţ α = 0,05, s 95 % jistotu není moţné zamítnout 

nulovou hypotézu. Nelze tvrdit, ţe recyklace daného mnoţství struskového koncentrátu 

vede ke zvýšení emisní koncentrace SO2 v plynu.  

Naměřená  koncentrace  CO a NOX  je také podrobena analýze, která sleduje 

závislost mezi emisemi SO2 a emisemi CO a NOX.  Je vyhodnocováno, do jaké míry by 

případný nárůst emisní koncentrace SO2 vedl ke zvýšení, popř. sníţení, koncentrace plynu 

CO nebo NOX.  

K identifikaci moţných vztahů mezi oxidem siřičitým a oxidem uhelnatým, 

či oxidy dusíku je vyuţita korelační analýza. Pokud mezi proměnnými existuje vztah 

lineární závislosti, analýza stanoví její míru. Určí, jestli pokles, či nárůst koncentrace oxidu 

siřičitého povede k poklesu, či nárůstu koncentrace oxidu uhelnatého nebo oxidů dusíku.  

Explorační analýza souborů o emisní koncentraci SO2, CO, NOx 

Korelační analýze předchází explorační analýza všech pořízených dat. Základní 

charakteristiky jsou spočteny v tabulce 32. 

Tabulka 32: Základní charakteristiky souborů koncentrací SO2, CO a NOx 

 

Z tabulky 32 vyplývá, ţe koncentrace oxidu siřičitého je nejvyšší ze všech 

uvedených emisí. Největší kolísavost prokázaly emise oxidu uhelnatého, jehoţ koncentrace 

kolísá od 10,4 mg·m
-3

 po 148,3 mg·m
-3

. Tento výběrový soubor vykazuje s koeficientem 

vyšším neţ 90 % vysokou variabilitu. Horní kvartil určuje, ţe 75 % hodnot je menších neţ 

koncentrace 53,2 mg·m
-3

. Zvláštní pozornost je nutné věnovat koeficientům šikmosti 

a špičatosti, které u souboru CO a NOx nespadají do intervalu <-2, 2>, coţ můţe 
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poukazovat, ţe data nepocházejí ze souboru s normální rozdělením. Hodnoty P-value 

vypočtené testem Kolmogorov – Smirnov však poukazují, ţe data je moţné modelovat dle 

normálního rozloţení. Výsledky tohoto testu pro jednotlivé proměnné jsou v níţe 

uvedených tabulkách. Tabulka 33 uvádí spočtené hodnoty pro emise oxidu uhelnatého, 

tabulka 34 pro emise oxidu siřičitého a tabulka 35 pro emise oxidu dusíku. 

Tabulka 33: Test Dobré shody pro soubor koncentrací CO 

 

 

Tabulka 34: Test Dobré shody pro soubor koncentrací SO2 

 

 

Tabulka 35: Test Dobré shody pro soubor koncentrací NOx 

 

 

Vypočtené hodnoty korelačních koeficientů uvádí tabulka 36. Z  korelační matice 

proměnných je zřejmé, ţe existuje lineární závislost pouze mezi oxidem siřičitým a oxidy 

dusíku. U těchto proměnných je P-value = 0,0219 menší neţ α = 0,05, coţ mezi nimi 

indikuje statisticky významnou nenulovou korelaci. Korelační koeficient je záporný. 

Poukazuje na záporný korelační vztah mezi proměnnými, kdy růst jedné z proměnných 

vyvolá pokles druhé a naopak. Koeficienty dílčí korelace uvádí tabulka 37. Korelační 

koeficient zde vyjadřuje sílu závislosti mezi vysvětlovanou proměnnou a příslušnou 
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vysvětlující proměnnou oproštěnou od vlivu druhé vysvětlující proměnné. Síla vztahu mezi 

oxidem siřičitým a oxidy dusíku je tak ještě více upřesněna a není zkreslena vlivy dalších 

proměnných.  

Tabulka 36: Korelační matice koncentrací SO2,  CO, NOx, 

 

 

Tabulka 37: Matice částečných korelací mezi koncentracemi SO2,  CO, NOx,  

 

Korelační analýza poukazuje na to, ţe emisní koncentrace oxidu siřičitého můţe 

ovlivňovat také emisní koncentraci oxidů dusíku. Z tohoto důvodu jsou výběrové soubory 

emisní koncentrace oxidu dusíku podrobeny testování, zda v období recyklace struskového 

koncentrátu nedošlo k nárůstu emisní koncentrace oxidů dusíku oproti běţnému stavu.  
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Obrázek 24: Výsledek testu o rovnosti středních hodnot souborů koncentrací NOx 

Test o rovnosti středních hodnot však nepotvrdil významné odchylky 

mezi výběrovými soubory. Vypočtené charakteristiky testu jsou uvedeny na obrázku 24. 

Hodnota P-value = 0,211062 je větší neţ α = 0,05. Nulovou hypotézu nelze zamítnout. 

Nelze tedy konstatovat, ţe se výběrové soubory emisní koncentrace oxidu dusíku v období 

mimo zkoušku a za zkoušky statisticky významně liší.  

 

6.3.2. Vysokopecní kaly 

Statisticky významná odlišnost není prokázána ani u souborů vysokopecních kalů. 

Soubory naměřených koncentrací síry v kalech byly podrobeny explorační analýze. 

Explorační analýza souborů koncentrací síry ve vysokopecních kalech 

Základní charakteristiky obou souborů jsou spočteny v tabulce 38.  

Tabulka 38: Základní charakteristiky souborů koncentrací síry ve vysokopecních kalech 
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Střední koncentrace síry ve vysokopecních kalech, které byly odebrány za běţného 

chodu vysoké pece, činí x,xxx hm. %. Střední koncentrace síry v kalech, které pocházejí 

z období recyklace struskového koncentrátu ve vysoké peci, je jen nepatrně větší. Tyto 

hodnoty jsou u obou souborů hodně blízké mediánu, který určuje, ţe polovina koncentrací 

v souborech je menší neţ daná střední hodnota. Minimální koncentrace síry v kalech 

odebraných mimo zkoušku je x,xx hm. %.  Nejniţší koncentrace síry v kalech se 

za zkoušky zvýšila o x,xx hm. %. Za zkoušky je 75 % naměřených koncentrací menší neţ 

x,xx hm. %. Za běţného chodu je tato hranice na x,xx hm. %.  Koeficienty šikmosti 

a špičatosti jsou v intervalu <-2,2>, coţ potvrzuje, ţe oba soubory mají normální rozloţení.  

 

Statistická indukce 

Test o rovnosti středních hodnot nepotvrzuje významnou statistickou odlišnost 

souborů. Jak je patrné ze spočtených hodnot na obrázku 25, P- hodnota = 0,386241 je větší 

neţ α = 0,05. Nezamítáme tedy nulovou hypotézu, ţe střední hodnota výběrových souborů 

se liší. Lze tak usuzovat, ţe za zkoušky nedošlo k výraznému navýšení koncentrace síry 

ve vysokopecních kalech. Hodnoty naměřených koncentrací jsou uvedeny v příloze 5.  

 

Obrázek 25: Výsledek testu o rovnosti středních hodnot souborů koncentrací síry ve vysokopecních kalech 

6.3.3. Vysokopecní výhoz 

Výsledky analýzy naměřených koncentrací síry ve vysokopecním výhozu byly 

podrobeny pouze grafickému zpracování, které je uvedeno v předchozí podkapitole. Díky 

malému rozsahu souboru nejsou zaznamenané koncentrace statisticky vyhodnocovány. 

Grafické zpracování je však velmi názorné a poukazuje na to, ţe recyklace struskového 

koncentrátu se na koncentraci síry ve výhozu neprojevila. Z grafů je zřejmé, ţe recyklace 
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struskového koncentrátu ve vysoké peci vedla ke zvýšené koncentraci dalších sledovaných 

prvků. Došlo k mírnému nárůstu koncentrace oxidu draselného. V koncentraci zinku 

a olova je patrný výrazný extrém. Ostře sledovaná koncentrace síry však poklesla.  

Recyklace struskového koncentrátu ve vysoké peci nevedla k větším únikům ţeleza 

a jeho sloučenin do vysokopecního výhozu. Tato recyklační technologie nezvyšuje tedy 

ztráty ţeleza ve výhozu.  

6.3.4. Surové železo 

Během zkoušky byl měřením získán soubor o rozsahu 1535 dat, která referují 

o koncentraci síry v ţeleze během recyklace struskového koncentrátu ve vysokopecním 

agregátu.  K nalezení významných statistických souvislostí mezi souborem koncentrací 

síry za zkoušky a za běţného chodu vysokopecního agregátu byl opět pouţit software 

Statgraphic Centurion XVI.  V prvém kroku byly soubory podrobeny explorační analýze 

dat.  

Explorační analýza koncentrace síry v železe mimo zkoušku 

Software vypočetl charakteristiky výběrového souboru. Na krabicovém grafu 18 

jsou zachycena odlehlá pozorování, která vykazují více neţ trojnásobek absolutní hodnoty 

směrodatné odchylky. Výběrový soubor nemá normální rozloţení. Ani po odstranění 

odlehlých hodnot se normálnímu rozdělení četností nepřibliţuje. 

 

Graf 18: Krabicový graf koncentrace síry v ţeleze mimo zkoušku 

Tabulka 39 uvádí základní charakteristiky souboru. Z charakteristiky vyplývá, ţe 

75 % naměřených dat referuje o koncentraci síry v ţeleze niţší neţ 0,0505 %, coţ je 
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koncentrace, která není ani dvakrát menší neţ maximální hodnota naměřené koncentrace 

síry v ţeleze.  U poloviny zaznamenaných hodnot síra nedosahuje v ţeleze koncentrace 

x,xxx %. Jednotlivé koncentrace se vyskytují především okolo hodnoty x,xxx % síry. 

Průměrná koncentrace síry v ţeleze je těsně pod x,xx %. Variabilita proměnných v souboru 

vyjádřená variačním koeficientem dosahuje 43 %. 

Tabulka 39: Charakteristika výběrového souboru koncentrace síry v ţeleze mimo zkoušku 

 

Grafické znázornění rozdělení četností tohoto výběrového vyobrazuje histogram 

na grafu 19.  

 

Graf 19: Rozdělení četností koncentrace síry v ţeleze mimo zkoušku  
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Koeficient šikmosti poskytuje představu o nesouměrnosti rozdělení četností. 

Kladná hodnota koeficientu značí, ţe u proměnné převaţují hodnoty menší neţ průměr. 

Hodnota koeficientu špičatosti podává představu o tvaru rozdělení ohledně špičatosti 

a plochosti.  Záporná hodnota tohoto koeficientu svědčí o plochém rozdělení proměnné. 

Ani tento koeficient nespadá do rozmezí, které by mohlo referovat o normálním rozloţení.  

Data byla proto transformována logaritmickou funkcí, zda se nepřiblíţí normálnímu 

rozdělení. Ani po tomto kroku se modelu normálního rozdělení nepřiblíţila. 

Explorační analýza koncentrace síry v železe za zkoušky  

V rámci této explorační analýzy bylo zpracováno 1452 dat pořízených během 

zkoušky. V krabicovém grafu 20 jsou opět zachycena odlehlá pozorování.  

 

Graf 20: Krabicový graf koncentrace síry v ţeleze za zkoušky 

Soubor opět nevykazuje normální rozdělení. Po odstranění hodnot, které jsou více 

neţ trojnásobkem směrodatné odchylky, se stále rozloţení četností neblíţí normálnímu 

rozdělení. Histogram na grafu 21 zobrazuje četnost variant proměnné v datovém souboru.  
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Graf 21: Rozdělení četností koncentrace síry v ţeleze za zkoušky 

Základní spočtené charakteristiky výběrového souboru jsou uvedeny v tabulce 40.  

Tabulka 40: Charakteristiky výběrového souboru koncentrace síry v ţeleze za zkoušky 

 

Z uvedených hodnot vyplývá, ţe 75 % naměřených koncentrací je menší neţ 

0,043 %. Tato hodnota je téměř dvakrát menší neţ maximální zaznamenaná koncentrace 

v souboru. Nejvyšší koncentrace naměřených dat se soustředí okolo hodnoty 0,02 % síry. 

Polovina naměřených koncentrací síry v ţeleze je niţší neţ 0,034 %. Průměrná 

koncentrace přesahuje tuto hodnotu jen nepatrně. Vysoké hodnoty šikmosti dokazují, ţe se 

data vzdalují normálnímu rozdělení. Většina hodnot proměnné neleţí v blízkosti jejího 

průměru. Z výše koeficientu šikmosti lze usuzovat, ţe u proměnné převaţuje mnoţství 
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hodnot menší neţ průměr. Kladný koeficient špičatosti menší neţ 2 odpovídá normálnímu 

rozdělení proměnné. 

Explorační analýzou bylo zjištěno, ţe ani jeden soubor nevykazuje normální 

rozdělení. K testování statistické významnosti souborů byl proto pouţit neparametrický 

test o shodnosti mediánů dvou souborů. Nulová a alternativní hypotéza byla formulována 

v níţe uvedeném tvaru. 

H0: x
1
 0,5 = x

2
 0,5.  

HA: x
1
 0,5 ≠ x

2
 0,5.  

Na obrázku 26 jsou uvedeny spočtené charakteristiky testu shodnosti mediánů dvou 

souborů. 

 

Obrázek 26: Výsledek testu o rovnosti mediánů souborů koncentrací síry v ţeleze 

Hodnota P-value je menší neţ α = 0,05. Nulovou hypotézu o rovnosti mediánu 

těchto souboru lze zamítnout. Výsledek testu poukazuje na významnou statistickou 

odlišnost mezi naměřenými koncentracemi v období mimo zkoušku a za zkoušky. 

Potvrzuje to vývojový trend na grafu 14, který zaznamenává v období zkoušky niţší 

koncentrace síry v tavenině ţeleza.  
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6.4. Shrnutí výsledků 

Na základě grafického a statistického zhodnocení naměřených koncentrací síry 

a jejich sloučenin v produktech vysokopecního pochodu je moţné konstatovat, ţe 

recyklace koncentrátu strusky z mimopecního odsíření ve vysoké peci, který je pro 

vysokopecní vsázku upraven briketováním za vysokého tlaku a teploty okolí, se jeví jako 

slibná recyklační technologie. V mnoţství, ve kterém byl briketovaný struskový koncentrát 

přidáván do vysokopecní vsázky, nebyly shledány ţádné výrazné environmentální dopady 

negativního charakteru. Statistickým ani grafickým vyhodnocením nebyl potvrzen 

významný vzestup koncentrace síry ve sledovaných výstupních materiálech, jakými byly 

spaliny vysokopecního plynu, vysokopecní kal, vysokopecní výhoz a surové ţelezo.  

Koncentrace oxidu siřičitého ve spalinách plynu byla aţ na čtvrtý den zkoušky 

stabilní. Při statistickém testu souborů naměřených koncentrací nebylo prokázáno, ţe by se 

koncentrace pořízené za běţného chodu a za zkoušky recyklace struskového koncentrátu 

statisticky lišily. Zvýšené mnoţství síry ve struskovém koncentrátu tedy nezvýšilo emise 

oxidu siřičitého. Došlo k nárůstu koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách. Testem však 

lineární závislost mezi oxidem siřičitým a oxidem uhelnatým nebyla potvrzena, coţ 

poukazuje na to, ţe zvýšená koncentrace oxidu uhelnatého s recyklací struskového 

koncentrátu nejspíš nesouvisí. Závislost byla potvrzena mezi emisemi oxidu siřičitého 

a oxidy dusíku. Vypočtené korelační koeficienty poukazovaly na zápornou korelaci, kdy 

nárůst oxidu siřičitého, sníţí koncentraci oxidu dusíku a naopak. Významné odlišnosti však 

v koncentraci oxidu dusíku za běţného chodu a za zkoušky zjištěny nebyly. Mnoţství 

struskového koncentrátu, které bylo ve vysoké peci recyklováno, bylo nízké. Odlišnosti 

v koncentracích by se nejspíš projevily aţ při zpracování většího podílu struskového 

koncentrátu.  

Zvýšená koncentrace síry v době recyklace struskového koncentrátu nebyla 

zaznamenána ani u odebraných vzorků vysokopecního výhozu. Z grafického hodnocení 

vyplynulo, ţe došlo k nárůstům zinku, olova, coţ můţe zkomplikovat uplatnění 

vysokopecního výhozu při recyklaci ve vysoké peci. Nebylo moţné vyhodnotit, zda 

nárůsty koncentrací těchto prvků souvisí s recyklací struskového koncentrátu. Dva 

odebrané vzorky výhozu za zkoušky není moţné zapracovat do statistické indukce. Bylo 

by nutné prodlouţit zkušební recyklaci a nashromáţdit více vzorků výhozu.  
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Recyklace struskového koncentrátu nezvýšila ani koncentraci síry 

ve vysokopecních kalech. Statistická odlišnost naměřených koncentrací síry za běţného 

chodu vysoké pece a za zkoušky recyklace koncentrátu nebyla potvrzena. Recyklace 

briketovaného struskového koncentrátu neprokázala v tomto ohledu ţádnou spojitost 

s ţivotním prostředím. Síra z koncentrátu nepřechází ani do vysokopecních kalů. 

Koncentrace síry naměřené v surovém ţeleze byly niţší oproti běţnému chodu. Je 

to pozitivní zpráva, nedochází ke zvyšování nároků na odsiřování taveniny ţeleza. 

Recyklace vysoce sirného koncentrátu nevede k vyšším koncentracím síry v ţeleze, coţ 

poukazuje na uplatnitelnost této recyklační technologie. Pro přesnější hodnocení je dobré 

doporučit dlouhodobější sledování koncentrace síry v ţeleze za recyklace struskového 

koncentrátu ve vysoké peci.  
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ZÁVĚR 

Tato disertační práce rozšiřuje poznání v oblasti recyklačních technologií. 

Prohlubuje praktické znalosti o zpracování nejjemnějšího podílu strusky z mimopecního 

odsíření surového ţeleza. V provozních podmínkách bylo v rámci práce ověřeno 

materiálové vyuţití tohoto vedlejšího produktu, který byl pro recyklační technologii 

upraven jiným způsobem, neţ bylo v hutním závodě obvyklé. Aglomerační spékání 

jemného podílu strusky nahradilo briketování za vysokého tlaku a teploty okolí. Struska 

připravená pro recyklaci ve vysoké peci briketováním, nezatěţuje ţivotní prostředí ve fázi 

přípravy, kdy je briketována, ani ve fázi recyklace ve vysokopecním agregátu. 

Síra, kterou tento materiál obsahuje ve zvýšené míře, se během testování recyklační 

technologie ve vysokopecním agregátu nepodílela na vyšší tvorbě emisí oxidu siřičitého, 

ani ve vysokém mnoţství nepřecházela do vysokopecního výhozu, či kalů. Pro hutní 

podnik briketování tohoto materiálu představuje environmentálně přijatelnou alternativu 

k jeho aglomeračnímu spékání. Zpracování jemného podílu strusky briketováním uleví 

aglomeračnímu závodu od emisí oxidu siřičitého. Je přínosem pro ţivotní prostředí, neboť 

aglomerace strusky z mimopecního odsíření se podílí na tvorbě oxidu siřičitého deseti 

procenty.  

Ač je briketování finančně nákladnější proces, přináší úspory za nepřekročený 

emisní strop pro oxid siřičitý. Významným aspektem je také to, ţe struska kompaktovaná 

do briket je snadno manipulovatelná a skladovatelná. Testy připravených briket prokázaly, 

ţe jsou odolné proti pádu a povětrnostním vlivům. Kaţdá environmentální politika by měla 

podporovat opětovné materiálové vyuţití vedlejších produktů v rámci svého vlastního 

výrobního procesu. Recyklací se nejen vyuţívá zájmová sloţka, která je v produktu 

obsaţena, ale také se minimalizuje deponování vedlejších produktů jako odpadu.  

Úpravu jemného koncentrátu strusky z mimopecního odsíření surového ţeleza lze 

v podmínkách sledovaného hutního závodu doporučit. Aglomerační technologii není 

moţné u surovin velkých objemů nahradit. Výskyt koncentrátu strusky z mimopecního 

odsíření surového ţeleza je však malý a kapacitně procesu briketování vyhovuje. Pro hutní 

závod se jeví jako výhodnější briketovat strusku ve vlastním reţimu. Minimalizují se tak 

překáţky s převozem jemného struskového koncentrátu. 
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Zkušební recyklace struskového koncentrátu ve vysoké peci nevykázala ţádný 

negativní dopad na ţivotní prostředí. Můţe to být dáno malým mnoţstvím struskového 

koncentrátu, který byl recyklován. Pro celoroční výskyt struskového koncentrátu, který 

činí 7 500 t, je však toto mnoţství přijatelné. Zpracování 587,2 t briket ze strusky 

z mimopecního odsíření bylo rozloţeno do 6 dní. Plný roční výskyt struskového 

koncentrátu by musel být zpracováván třináctkrát déle, coţ činí 78 dní. Není tedy důvod 

mnoţství briketovaného koncentrátu pro recyklační zpracování ve vysoké peci navyšovat. 

Zdůrazňuje to i fakt, ţe brikety struskového koncentrátu jsou velmi dobře skladovatelné 

a jejich materiálové vyuţití lze snadno rozvrhnout do průběhu roku dle aktuálních 

potřeb hutního závodu.  

Vědecký přínos práce spočívá v: 

 ověření moţnosti recyklace briketovaného koncentrátu strusky z mimopecního 

odsíření surového ţeleza ve vysokopecním agregátu, 

 zhodnocení environmentálních dopadů této recyklační technologie, 

 návrh alternativy ke sniţování emisí oxidu siřičitého v aglomeracích 

s intenzivním hutním průmyslem. 

Praktický přínos práce spočívá v: 

 komplexní studie o koncentrátu strusky z mimopecního odsíření surového 

ţeleza, 

 nové moţnosti materiálového vyuţití tohoto produktu v hutních společnostech, 

kde je zavedeno odsíření surového ţeleza, 

 potvrzení environmentální nezávadnosti technologie do 5,4 % recyklátu 

ve vysokopecní vsázce přímo v provozních podmínkách hutního závodu, 

 úspory za případné deponování koncentrátu strusky z mimopecního odsíření 

surového ţeleza při uplatnění recyklační technologie, 

 úspory za dodrţování emisních stropů oxidu siřičitého na aglomeračních 

závodech při uplatnění recyklační technologie. 
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SUMMARY 

The dissertation extends the knowledge in the field of recycling technologies. It 

enhances both practical and theoretical information about finest grained share of slag 

generated by out of furnace pig iron desulphurisation. The material exploitation of the slag 

is studied in a blast furnace process of Czech metallurgical company. The briquettes made 

from this kind of slag are verified to be recycled in the blast furnace. For the Czech 

metallurgical company, it is a new way how to process this by product of pig iron 

desulphurisation. The slag is actually processed by sintering in a sinter plant. As the slag of 

out furnace pig iron desulphurisation is rich in sulphur, its processing in a sinter plant 

relates to sulphur dioxide emissions. Processing of the slag in briquettes is environmental 

friendly. It does not have a harmful effect on the environment nor during briquettes’ 

preparation or their recycling in the blast furnace.  

As it results from the experiment, the sulphur which reaches rather a high level in 

pig iron desulphurisation slag does not participate on sulphur increment in output blast 

furnace products such as blast furnace gas, sludge and throat dust. Surprisingly, the lower 

sulphur concentration in pig iron has been detected. The recycling of briquettes from pig 

iron desulphurisation slag in the blast furnace charge presents an environmental alternative 

for slag sintering and it is acceptable in the condition of the studied metallurgical company. 

The experimental recycling does not confirm the negative effect of the technology. It is 

possibly caused by low amount of slag recycled in the blast furnace. On the other hand, 

there is not a reason to increase the slag amount for the recycling in a blast furnace charge.  

The annual amount of the slag is 7 500 t. During the experiment 587,2 t of the slag 

briquettes was processed during six days. The whole annual amount of the slag is possible 

to process during 78 days.  

Despite of briquettes prices, the briquettes recycling presents savings for fees, slag 

storage and transport. The briquettes are resistant from falling and weather condition. 

Moreover, slag recycling relates to savings for purchase of ores and waste disposal of high 

sulphur slag. From these reasons, recycling of briquettes made from pig iron 

desulphurisation slag in the blast furnace is recommendable for the company. The sintering 

of the slag is possible to be altered by low capacity briquetting.  
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The scientific contribution of the dissertation is in: 

 verification of recycling of briquettes made from slag of out of blast furnace pig 

iron desulphurisation in a blast furnace. 

 environmental impact assessment of the recycling technology. 

 a proposal how to reduce sulphur dioxide emissions in the regions with 

intensive metallurgy 

The practical contribution of the dissertation is in: 

 a comprehensive study of slag generated by out of furnace  desulphurisation of 

pig iron 

 a new possibility of material exploitation in the metallurgical companies with 

out of furnace desulphurisation of pig iron 

 a confirmation of environmental acceptability of the recycling technology for 

5,4 % of  the briequettes in the blast furnace charge 

 possibilities of savings for possible slag disposal  

 possibilities of savings for keeping emission limits of sulphur dioxide in a sinter 

plant 
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Příloha A: Chemické složení  vzorků struskového koncentrátu  

Tabulka 1: Chemické sloţení vzorku 1 [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

Fekov/Fecelk 
 

V 
 

Cl
-
 

 
C 

 
Pb 

 
F

-
 

 
S 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Cu 

 
Mn 

 
K2O 

 
Zn 

 
P 

 
LRT 

 
MgO 

 
Cd 

 
P2 

 
Al2O3 

 
Co 

 
P3 

 
 

Tabulka 2: Chemické sloţení vzorku 2 [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

Fekov/Fecelk 
 

V 
 

Cl
-
 

 
C 

 
Pb 

 
F

-
 

 
S 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Cu 

 
Mn 

 
K2O 

 
Zn 

 
P 

 
LRT 

 
MgO 

 
Cd 

 
P2 

 
Al2O3 

 
Co 

 
P3 

 

 

  



 

 

Tabulka 3: Chemické sloţení vzorku 3 [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

Fekov/Fecelk 
 

V 
 

Cl
-
 

 
C 

 
P 

 
F

-
 

 
S 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Cu 

 
Mn 

 
K2O 

 
Zn 

 
Pb 

 
LRT 

 
MgO 

 
Cd 

 
P2 

 
Al2O3 

 
Co 

 
P3 

 

 

  



 

 

Příloha B: Zkoušky pádové pevnosti vyrobených briket 

Tabulka 1: Vzorek 1 [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

granulometrie 

[mm] 

pevný zůstatek [%] 

1 pád 2 pády 3 pády 5 pádů 10 pádů 20 pádů 

> 40 
      

20 - 40 
      

10 - 20 
      

5 - 10 
      

1 - 5 
      

0 - 1  
      

Tabulka 2: Vzorek 2 [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

granulometrie 

[mm] 

pevný zůstatek [%] 

1 pád 2 pády 3 pády 5 pádů 10 pádů 20 pádů 

> 40 
      

20 - 40 
      

10 - 20 
      

5 - 10 
      

1 - 5 
      

0 - 1  
      

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha C: Protokoly o měření koncentrace emisí na ohřívačích větru 

[data ve zvláštní příloze disertační práce] 

  



 

 

Příloha C: Chemická analýza vysokopecního výhozu 

Tabulka 1: Vzorek odebraný před zkouškou [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

C 
 

V 
 

Cl
-
 

 
S 

 
Pb 

 
F

-
 

 
Cu 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Zn 

 
Mn 

 
K2O 

 
MgO 

 
P 

 
LRT 

 
Al2O3 

 
Cd 

 
Co 

 
 

Tabulka 2: Vzorek  č. 1 odebraný za zkoušky [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

C 
 

V 
 

Cl
-
 

 
S 

 
Pb 

 
F

-
 

 
Cu 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Zn 

 
Mn 

 
K2O 

 
MgO 

 
P 

 
LRT 

 
Al2O3 

 
Cd 

 
Co 

 
 

  



 

 

Tabulka 3: Vzorek č. 2 odebraný za zkoušky [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

C 
 

V 
 

Cl
-
 

 
S 

 
Pb 

 
F

-
 

 
Cu 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Zn 

 
Mn 

 
K2O 

 
MgO 

 
P 

 
LRT 

 
Al2O3 

 
Cd 

 
Co 

 
 

Tabulka 4: Vzorek odebraný po zkoušce [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fecelk 
 

SiO2 
 

Sn 
 

Fekov 
 

CaO 
 

Ni 
 

FeO 
 

As 
 

Sb 
 

Fe2O3 
 

TiO2 
 

Hg 
 

C 
 

V 
 

Cl
-
 

 
S 

 
Pb 

 
F

-
 

 
Cu 

 
Cr 

 
Na2O 

 
Zn 

 
Mn 

 
K2O 

 
MgO 

 
P 

 
LRT 

 
Al2O3 

 
Cd 

 
Co 

 
 

      



 

 

Příloha D: Chemická analýza složení vysokopecních kalů 

Tabulka 1: Analýza vysokopecních kalů [data ve zvláštní příloze disertační práce] 

Období Vzorek Množství S [%] 

běžný chod 1 
 

běžný chod 2 
 

běžný chod 3 
 

běžný chod 4 
 

běžný chod 5 
 

zkouška 6 
 

zkouška 7 
 

zkouška 8 
 

zkouška 9 
 

zkouška 10 
 

běžný chod 11 
 

běžný chod 12 
 

běžný chod 13 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha E: Koncentrace síry [%] v surovém železe mimo zkoušku 

[data ve zvláštní příloze disertační práce] 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha F: Koncentrace síry [%] v surovém železe za zkoušky 

[data ve zvláštní příloze disertační práce] 
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