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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou odprašků vznikajících 

v hutním závodě v procesech spojených s přeléváním surového železa, chemického ohřevu 

a mimopecního odsiřování surového železa. Přímé zpracování těchto odprašků 

v metalurgickém výrobním agregátu není možné z důvodu velkých environmentálních 

problémů, které souvisí s jejich dopravou, manipulací a konečně využitím v samotném 

technologickém uzlu. V současné době jsou externím odběratelům prodávány jako vedlejší 

produkt (odpad). S cílem zjištění možnosti opětovného technologického využití odprašků 

byly proto sledovány jejich fyzikální vlastnosti a chemické složení a následně se pak 

pokusně použily jako přídavek k výrobě briket. V rámci řešení diplomové práce bylo 

celkem ve dvou etapách do vysoké pece prosazeno 1 000 tun briket. Experimentální část 

byla dále zaměřena na sledování emisních koncentrací SO2, CO a NO2. Kromě základní 

sledované síry byl sledován hmotnostní obsah vybraných prvků v kychtovém prachu 

vysoké pece a hmotnostní obsah síry ve vzorcích kalů vysoké pece. 

Klíčová slova: odpady, hutní odprašky, recyklace, vysoká pec, brikety 

 

Abstract  

This thesis deals with the dust generated in the steel plant in the processes 

connected with spillover pig iron, chemicals heating and outside the furnace 

desulphurization of pig iron. Direct processing of dust in the metallurgical production unit 

is not possible due to major environmental problems related to their transportation, 

handling and, finally, using the very technology node. At present, they are sold to external 

customers as a by-product (waste). Therefore, their physical properties and chemical 

composition were monitored with the objective to investigate the possibility of re-use of 

technology dust and then used as an additive to produce briquettes. Within the thesis 

research, one thousand tons of briquettes in the blast furnace were enforced in two stages. 

The experimental part was further focused on the monitoring of emission of concentrations 

of SO2, CO and NO2. Besides the basic observation of sulfur, the weight content of 

selected elements in the furnace and blast furnace dust mass content of sulfur in samples of 

blast furnace sludge were also investigated. 

Keywords: waste, metallurgical dust, recycling, blast furnace, briquettes 
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1. Úvod 

Většinou v každé výrobní i nevýrobní činnosti ve společnosti dochází ke vzniku 

odpadů. Člověk se denně setkává s produkcí odpadů vznikajících buď ve společenské sféře 

(služby, domácnosti, veřejné objekty) nebo ve sféře výrobní (průmyslové, stavební, 

zemědělské). V současné době představuje produkce velkého množství odpadů a následné 

nakládání s nimi celosvětový problém. Znečišťování, které je způsobené nebezpečnými 

odpady, představuje pro životní prostředí i zdraví lidí rizika, kterým je třeba předcházet. 

V současnosti ovšem není možné vzniku nebezpečných odpadů úplně předejít.  

Mezi největší znečišťovatele životního prostředí patří průmysl. Hlavní odvětví 

průmyslu v České republice tvoří průmysl hutní, chemický, těžební, stavební a jiný. 

Člověk k ničení životního prostředí nepřispívá pouze průmyslem, ale také energetikou, 

automobilovou dopravou, lokálními topeništi a pod. V hutnictví se mohou vyskytovat 

různé druhy odpadů, a to v pevném, kapalném nebo plynném skupenství. Hutní průmysl 

může životní prostředí ovlivnit nejen odpadními produkty, ale i jinými faktory, a to 

hlukem, tepelným a světelným zářením, případně radiací některých strusek a dalších 

materiálů [1].  

Technologický proces hutní výroby zasahuje do všech složek životního prostředí. 

Pro lidi jsou nebezpečné průmyslové exhalace, výfukové nebo kouřové plyny. Tento 

proces si proto vyžaduje důsledný monitoring, maximální využívání ochranných 

technologií, technologickou disciplínu ve všech výrobních procesech a využívání nových 

poznatků pro trvalé snižování zátěže na jednotlivé složky životního prostředí [2]. 

Prezentovaná diplomová práce se zabývá problematikou recyklace odprašků ze 

suchého čištění spalin ve vysokých pecích a jejich vlivem na životní prostředí. Tato práce 

se bude konkrétně zabývat odprašky z přelévání surového železa a chemického ohřevu      

a odprašky z mimopecního odsiřování surového železa.  

Cílem této práce je praktické ověření možnosti zpětného využití vedlejších 

produktů, vznikajících při výrobě surového železa a oceli, jako jsou odprašky ze suchého 

čistění spalin nebo jemnozrnná frakce (zrno 0 - 8 mm) strusky z mimopecního odsiřování 

surového železa ve formě vysokopecní vsázky. Uvedené odprašky v současné době nemají 
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technologické využití a jsou externím odběratelům prodávány jako vedlejší produkt 

(odpad). Zpracováním předpokládaného ročního objemu těchto odprašků ve formě 

vícesložkových briket se sníží náklady spojené s předáváním těchto odpadů externím 

odběratelům.  

 Tento způsob recyklace má dva základní přínosy:  

1. Ekonomický přínos (úspora vstupních surovin)  

2. Environmentální přínos v podobě snížení zátěže do životního prostředí (snížení 

emisí SO2 na aglomeraci) 

V případě ověření nulových vlivů tohoto typu recyklace na životní a pracovní 

prostředí bude tato technologie zavedena do běžné výrobní praxe. 
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2. Teoretická část  

2.1 Hutní podnik s uzavřeným výrobním cyklem  

Třinecké železárny (dále TŽ, a.s.) jsou významným průmyslovým podnikem           

s nejdelší tradicí hutní výroby na území dnešní České republiky. Huť byla založena v roce 

1839 Těšínskou komorou, kterou vlastnil arcivévoda Karel Habsburský, a počátky 

hutnického průmyslu v Třinci jsou spojeny s výrobou surového železa v dřevouhelné 

vysoké peci. Prvním výrobním sortimentem železáren bylo lité nádobí, kamna, kanalizační 

litina, plotny na kuchyňské sporáky, balkónové mříže, okenní rámy, odlitky pro 

strojírenství a umělecké předměty. Hlavní výhodou pro železárny byla a stále je strategická 

poloha, kterou výrazně ovlivnila výstavba a zprovoznění Košicko-bohumínské železniční 

dráhy. Další výhodou byla dostupnost potřebných materiálových vstupů, například dřeva, 

vody, vápence, železné rudy a rovněž pracovní síly.  

V roce 1906 Těšínská komora prodala železárny Báňské a hutní společnosti, která 

železárny dále rozšiřovala a modernizovala. Později byly železárny zprivatizovány,  v roce 

1991 se staly státní akciovou společností a od roku 1996 je většinovým akcionářem této 

společnosti  MORAVIA STEEL a.s. 

TŽ, a.s. jsou v současné době moderním podnikem s uzavřeným hutním výrobním 

cyklem, jehož technologický tok lze vidět na obrázku 1. Ve dvou vysokých pecích je 

z rudné vsázky vyráběno surové železo, které se dále zpracovává v kyslíkové konvertorové 

ocelárně do široké škály kvalitních ocelí. Z více než 90 % je konvertorová ocel odlévána 

do hutních polotovarů ve dvou technologických zařízeních kontinuálního odlévání. 

Konvertorovou ocel dále doplňuje ocel z elektroocelárny. Válcovací tratě, které se 

nacházejí kromě Třince také v Kladně, zpracovávají tuto ocel do širokého portfolia 

dlouhých válcovaných výrobků, mezi které především patří kolejnice a příslušenství pro 

železnice, válcovaný drát, betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, hutní 

polotovary a další. Vyrobené hutní výrobky nesou značku Třineckých železáren. Touto 

značkou neboli logem železáren jsou tři kladiva v kruhu [3,4,5]. 
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                               Obr. 1 Technologický tok TŽ, a.s. 

                                               (Zdroj: Třinecké železárny, a. s.) 

2.2 ArcelorMittal   

ArcelorMittal je jednou z celosvětově nejvýznamnějších integrovaných ocelářských 

a těžebních společností, která působí ve více než 60 zemích světa. V roce 2010 

ArcelorMittal dosáhl příjmu 78 miliard dolarů a výroba surové oceli byla 90,6 milionů tun, 

což představuje přibližně 6 % produkce oceli světa [6].  

ArcelorMittal Gent je plně integrovaná pobřežní hutní společnost, které se nachází 

podél kanálu Gent-Terneuzenasi přibližně 20 km od centra města Gent v Belgii. Tento 

kanál je stejného typu jako Panamský průplav a může pojmout lodě až do výtlaku            

65 000 tun. Závod ArcelorMittal Gent se rozkládá na území o rozloze přibližně 8,2 km
2
              

a jeho roční výrobní kapacita je přibližně 5,0 milionů tun surové oceli. V roce 2008 

ArcelorMittal Gent vyrobil 4,1 milionů tun surové oceli. 

ArcelorMittal Gent (obrázek 2) vyrábí ploché ocelové výrobky s vysokou přidanou 

hodnotou. Významnou část produkce tvoří výrobky s povrchovou úpravou, a to buď        

ve formě žárového zinkování, elektrolytického pozinkování nebo organického povlaku. 

Výrobky ArcelorMittal Gent se používají především v automobilovém průmyslu,              
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ve stavebnictví a u domácích spotřebičů (trubky, nádoby, radiátory) a prodávány jsou 

prostřednictvím Flat Carbon do oblasti západní Evropy [7]. 

 

Obr. 2 ArcelorMittal Gent  

(Zdroj: www.panoramio.com/photo/20092598) 

2.3 Tata Steel 

Tata Steel patří mezi deset největších globálních hutních podniků s roční kapacitou 

surové oceli více než 28 milionů tun ročně. Tento podnik byl založen v Indii v roce 1907.  

Tata Steel Europe je v Evropě druhým největším výrobcem oceli. Tata Steel má 

výrobní závody v mnoha evropských zemích, z nichž největší se nachází ve Velké Británii, 

Nizozemí, Německu, Francii a Belgii. 

Současně s hlavní hutní činností především ve Velké Británii a v Nizozemsku 

dodává Tata Steel Europe ocel a související služby pro stavebnictví, automobilový 

průmysl, balení, strojírenství na další trhy po celém světě [8,9,10]. 
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2.4 Hutní průmysl v Evropě 

Evropský ocelářský průmysl je páteří evropské prosperity a nepostradatelnou 

součástí evropského dodavatelského řetězce, který vyvíjí a vyrábí v Evropě tisíce různých 

inovativních ocelářských řešení [11].  

Přestože od roku 1970 evropský ocelářský průmysl z hlediska vlivu na životní 

prostředí snížil emise CO2 o 50 % a v letech 1990 - 2005 o více než 20 %, aniž by přitom 

došlo ke snížení objemu výroby, současné technologie vyžadují další výrazná zlepšení. 

Ocelářský průmysl proto investuje značné prostředky do ambiciózních programů pro 

rozvoj nových technologií [12].  

Evropský ocelářský průmysl je světovým lídrem ve svém oboru s obratem kolem 

190 miliard eur a zaměstnává přibližně 360 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Toto 

průmyslové odvětví vyprodukuje 200 milionů tun oceli ročně [12].  

Růst globální produkce oceli v roce 2010 byl po těžkém poklesu v roce 2009 vyšší 

než se očekávalo, a to se zvýšením o 15 % oproti roku 2009, což představuje nový rekord 

pro globální výrobu surové oceli. V roce 2010 byla EU na druhém místě na světě ve 

výrobě oceli – vyrobila 173 miliony tun surové oceli, což představuje nárůst o 24,6 % 

oproti roku 2009. Čína byla největším producentem světa s 626 miliony tun (45 % světové 

produkce), Japonsku náleží třetí místo se 109 miliony tun, USA vyrobilo 81 milionů tun      

a Rusko 67 milionů tun [13]. 

2.5 Vliv hutnictví na životní prostředí 

Z hlediska ochrany životního prostředí je hutnictví železa považováno                    

za nejproblematičtější průmyslové odvětví. Hutní podniky spotřebovávají vysoký podíl 

energie, který se u průmyslových států pohybuje okolo 10 až 13 % celkové spotřeby,         

a značné množství energie je rovněž třeba k zajištění základních surovin pro hutnictví 

(například železné rudy, uhlí) [14].  

Průmyslová výroba generuje určitý druh odpadu (vedlejší produkt),  toxické látky    

a zároveň způsobuje znečištění lokality a často degraduje okolí lidských obydlí, včetně 

ovzduší, povrchových a podzemních vod [15].  
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Za nejzávažnější environmentální problém v hutnictví jsou považovány emise 

znečišťující ovzduší. Emise hutních podniků jsou zejména tvořeny těmito znečišťujícími 

látkami: TZL, SO2, NOx a CO. V dnešní době se pozornost rovněž obrací ke znečišťování 

těžkými a ostatními kovy (např. Hg, Cd, Pb, As, Cr), které způsobují kontaminaci okolní 

krajiny, zejména pak kontaminaci půdního fondu. 

Negativní ovlivňování územního celku vyvolává škody, případně i ekologické 

katastrofy různého rozsahu v zemědělství, lesním hospodářství a v ostatních přírodních 

odvětvích s následným negativním vlivem na kvalitu i kvantitu vodních zdrojů. Emise 

přenášející cizorodé látky zvyšují riziko kontaminace potravinového řetězce a kumulace 

všech uvedených záporných vlivů má nepříznivý dopad na zdravotní stav obyvatel.  

Tuhé odpady z průmyslových hutí byly v minulosti ukládány na odvaly 

v bezprostřední blízkosti podniku. Později se začaly odpady s využitelnou kovonosnou 

substancí z ekonomických důvodů využívat a v současné době jsou již předpoklady pro 

vysoký stupeň využití velkoobjemových odpadů. Problémy však nastávají u některých 

nebezpečných odpadů,  jejichž ukládání je ve většině případů nevyhovující [14].  

Převážná část odpadů se vyskytuje v podobě kalů, které jsou velmi jemnozrnné                 

a mimo to jsou znečištěny zinkem, olovem, případně dalšími těžkými kovy nebo 

organickými látkami. V oblasti metalurgie železa je jejich využití možné až po odstranění 

těchto nečistot, které však zároveň patří mezi cenné suroviny [16].  

Hutnictví jako průmyslové odvětví je velmi náročné na spotřebu vody. Voda se 

znečišťuje například při čištění plynů, chlazení nebo při technologických operacích, a proto 

se pro další použití musí upravovat. V hutním podniku je zpravidla zřízeno centralizované 

vodní hospodářství, které vyčistí vodu tak, aby splnila podmínky pro vypouštění               

do vodních toků, případně upravuje vodu k recirkulaci podle specifických požadavků 

jednotlivých technologií.  

Další zdroj znečišťování vzduchu a vod představují skládky nevhodných                  

a nerecyklovatelných odpadů. V České republice je z minulosti na takových skládkách 

obrovské množství odpadů, které se dále zvětšuje. Je zapotřebí zavést a užívat speciální 

technologie, které separují železonosnou část odpadu, a neželezné kovy nebo jiné látky 
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koncentrovat v takové míře, aby byly využitelné v určitém odvětví průmyslu. Takové 

technologie jsou však velmi nákladné a v současné době ještě nedokonalé [17]. 

2.7 Technologie hutnictví železa 

Hutnictví lze podle odlišností technologie a vlastností produktů zjednodušeně 

rozdělit na koksárenství, výrobu surového železa, výrobu oceli, výrobu neželezných kovů, 

tváření kovů, slévárenství a další technologie. Každá z těchto technologií se ještě může 

vnitřně rozdělit na několik samostatných částí.  

Speciální technologie, například tváření kovů a slévárenství, se vyskytují na 

rozhraní hutnictví a strojírenství. Technologie užívané v koksárenství se zase mohou 

vyskytovat na rozhraní oboru hutnictví, hornictví a chemie. Protože každý hutnický 

kombinát s komplexní výrobou zahrnuje i koksovnu a protože náklady na výrobu 

vysokopecního koksu tvoří víc než třetinu nákladů na výrobu surového železa, řadíme 

koksárenství do oboru hutnictví, tedy metalurgie.  

Ochrana životního prostředí je v současnosti významným faktorem, který jednotlivé 

metalurgické technologie výrazně ovlivňuje, ale také spojuje. Hutní kombináty 

vybudované v hustě obydlených oblastech se transformují na tzv. minihutě, ve kterých je  

z celého hutního cyklu vyřazena výroba koksu a surového železa. Základní surovinou pro 

výrobu oceli je ocelový odpad neboli šrot. Obecnému rozšíření této technologie brání 

nedostatek a nízká kvalita ocelového odpadu. Náhrada ocelového odpadu železnou houbou 

nebo jiné nové technologie se očekávají v budoucnosti [18].  
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3. Kovonosné odpady  

3.1 Vznik a výskyt kovonosných odpadů  

V kovonosných odpadech se kovy vyskytují převážně ve formě sloučenin, některé 

materiály však mohou také obsahovat určitou část kovů v původní formě. Tyto odpady se 

získávají složitějšími úpravárenskými postupy. 

Během posledních dvaceti let jsou určité skupiny substancí, které byly původně 

klasifikovány jako odpady s materiálovým využitím, postupně zařazovány na seznam 

vedlejších produktů. Kovonosné odpady z výroby železa a oceli se mohou vyskytovat 

v kondenzované nebo plynné formě. Souvisí s tím i způsob jejich zachycování a možnosti 

dalšího zpracování. Do této skupiny odpadů patří tyto materiály:  

 Kaly a úlety z aglomerace a vysokých pecí 

 Ocelárenské úlety a kaly 

 Okuje a okujové kaly 

 Kovonosné podíly z přepracování ocelárenských strusek 

 Mořírenské kaly  

 Kaly z čištění vod 

 Odpady z výroby feroslitin  

Jemnozrnné železobetonové odpady tvoří největší podíl v prachové formě nebo ve 

formě kalu.  

Pro zpracování těchto substrátů jsou důležité tyto faktory: 

- Chemické složení (obsah železa, obsah dalších kovů např. Mn, Cr, Zn, Pb, 

Ni, Co, obsah složek hlušiny, alkálií a příměsí) 

- Fyzikální vlastnosti (sypná hmotnost, hustota, obsah vody, granulometrie) 

- Forma výskytu odpadu (suchý prach, kal, filtrační koláč) 

- Místní soustředěnost jemnozrnných odpadů 
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- Náklady na manipulaci a zpracování 

3.1.1 Problémy kovonosných odpadů vznikajících při výrobě železa a oceli 

 Pod technologii výroby železa a oceli spadá aglomerace, vysoké pece a ocelárny 

s návazným zařízením válcoven, kováren, sléváren a pochody zušlechťující ocel. Tyto 

technologie způsobují:  

 Strhávání jemných částic výchozích surovin nebo částic vzniklých v průběhu 

hutního pochodu, které jsou poté v různém stupni zachycovány v odlučovačích        

a vyúsťují v tvorbu kalů nebo produkují suchý prach (popílky, železonosné úlety      

a kaly) 

 Oxidaci povrchových vrstev oceli 

 Vznik strusky a škváry 

 Tvorbu drobně zrnitého kovového odpadu z opracování surového železa a oceli, 

případně s obsahem olejů 

 Odpad slévárenských hmot a písků 

 Vznik otěru a drtě z opotřebovaných vyzdívkových materiálů 

 Soustřeďování kalu z čistíren vod 

 Opotřebení dalších pevných materiálů (guma, textilie, dřevo) 

V posledních letech jsou pecní agregáty hutních závodů v souladu s požadavky       

na zvyšování ochrany čistoty ovzduší vybavovány účinnými odlučovači prachu. Zvyšuje se 

tím však množství zachycených pevných podílů spalin o velmi jemné zrnitosti, spolu 

s dalšími odpady vznikajícími při výrobě železa a oceli [16].  

3.2 Charakteristika vysokopecních a ocelárenských odpadů  

Úlety a kaly z aglomerace a vysokopecní výroby odpovídají chemickým složením 

vstupní vsázce, ale s vyšší koncentrací těkavých složek (Sb, Pb, Zn, As, alkálie) a uhlíku. 

Z hlediska granulometrického složení se jedná o velmi jemný až drobně zrnitý materiál.  



 

   13 

 

Ocelárenské úlety a kaly mají velmi jemné granulometrické složení (řádově                  

od deseti až do několika set mikrometrů). Chemické složení těchto odpadů závisí na 

způsobu výroby oceli a obsah železa se v nich pohybuje okolo 60 %.  

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

skládky. Tam mohou představovat nebezpečí pro životní prostředí, na druhé straně však 

představují značné zásoby kvalitní železonosné suroviny.  

Jemnozrnné hutní odpady jsou díky relativně vysokému obsahu železa velmi 

žádoucími surovinami, které jsou předurčeny k opětovnému využití v procesu výroby 

železa a oceli. Hlavní překážkou přímé recyklace je především zvýšený obsah nežádoucích 

příměsí, zejména těžkých kovů (Pb, Zn, Cd). Vstupní suroviny, které jsou zajišťovány       

ze zahraničí, jsou základním zdrojem škodlivých prvků [19].  

3.3 Recyklační procesy 

V metalurgickém procesu pro recyklaci jemnozrnných vysokopecních                      

a ocelárenských prachů a kalů lze využít možnosti přímé recyklace těchto materiálů.  

Známy jsou však také možnosti recyklace nepřímé. Tato recyklace představuje 

uplatnění odpadních materiálů jiným způsobem než pro výrobu metalurgických produktů. 

Aby recyklace jemnozrnných hutních odpadů prostřednictvím vysokopecního nebo 

ocelárenského procesu byla úspěšná, je důležité z těchto materiálů odstranit zejména těžké 

neželezné kovy (hlavně olovo a zinek) a provést jejich dekontaminaci.  

Pro dekontaminaci hutních odpadů lze využít tři skupiny metod – procesy 

pyrometalurgické, hydrometalurgické a procesy úpravnické [19].  

3.3.1 Procesy pyrometalurgické 

Z jemnozrnných hutních odpadů lze neželezné kovy odstranit různými 

pyrometalurgickými postupy, jejichž účinnost je výrazně závislá na způsobu vazby zinku  

a ostatních kovů. Poměrná část dosud známých technologií zpracování jemnozrnných 

hutních odpadů vyžaduje úpravu kusovosti před vlastním metalurgickým zpracováním. 

Tato úprava je možná buď formou peletizace nebo briketace.  
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V případě pyrometalurgického procesu se jedná o redukci (pomocí uhlíku nebo 

oxidu uhelnatého) oxidů železa obsažených v jemnozrnných hutních odpadech, která je 

spojena s odpařením těkavých oxidů neželezných kovů. Toto odpaření je v závislosti 

na teplotě a složení okolní atmosféry spojeno s termickou disociací nebo vysokopecní 

redukcí oxidů v plynném stavu s následnou kondenzací produktů. Cílem této operace je co 

nejrychlejší a co nejúčinnější oddělení železa od přítomných neželezných kovů [20]. 

Redukční postupy s vnějším redukovadlem jsou prováděny zkusověním odpadů        

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

dávkuje kusové pevné redukovadlo (např. koks, černé a hnědé uhlí). Redukční postup 

s vnitřním redukovadlem je založen na principu zkusovění odpadů společně s práškovým 

redukčním prostředkem (nejčastěji práškovým koksem) a následně vypalováním v rotační 

nebo šachtové peci. Materiál se nejprve vyskytne v pásmu předehřevu, kde dochází 

k sušení vsázky, pyrolýze uhelnatého redukovadla, kalcinaci odsiřovala a částečně redukci 

oxidů železa, zinku a olova. Teplo se získává spalováním části oxidu uhelnatého, který 

přechází ze zóny redukce a při aplikaci vnějšího redukovadla dochází ke spalování prchavé 

hořlaviny uhlí vzduchem. Materiál dále postupuje do redukční oblasti, kde dochází 

k odpaření neželezných kovů a redukci železonosného materiálu. Páry zinku a oxidu 

uhelnatého unikající ze vsázky se oxidují v plynné atmosféře pece. Nakonec jsou oxidy 

(zinečnatý a olovnatý) zachyceny v odlučovacím zařízení při čištění procesních plynů [19]. 

V následujícím textu budou uvedeny některé technologie pyrometalurgického 

zpracování jemnozrnných hutních odpadů.  

 Proces Wälz patří mezi nejznámější a zřejmě nejrozšířenější způsob zpracování 

materiálů s obsahem zinku. Pyrometalurgický proces probíhá formou odpaření oxidu 

zinečnatého ze surovin v rotační peci při teplotě cca 1 200 °C. Jako redukční prostředek se 

používá koksová drť. Plyny jsou ochlazovány a prachy zachytávány na tkaninových 

a elektrostatických filtrech. Tento proces je vhodný pro zpracování materiálů s obsahem 

zinku nad 30 %.  

Mezi podobné technologické procesy lze zahrnout například SPM (Sumitomo      

Pre-reduction Method) nebo REDSMELT. 
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Proces SPM (Sumitomo Pre-reduction Method) spočívá v prvotním rozdělení 

jemnozrnných ocelárenských odpadů na podíl s obsahem zinku nad 0,2 % a podíl s nízkým 

obsahem zinku, tedy menším než 0,2 % zinku. Část, která má nízký obsah zinku, 

je využívána na aglomeraci jako jedna ze vstupních surovin při míchání aglomerační 

vsázky. Podíl, který je charakteristický zvýšeným obsahem zinku, je poté zpracován vlastní 

SPM technologií. Po následném vysušení a zkusovění je tento podíl dávkován do rotační 

pece, kde dochází k jeho odzinkování a redukci.  

Proces REDSMELT je dalším příkladem, jehož podstatou je spojení přímé redukce 

sbalených jemnozrnných odpadů v rotační peci s využitím uhlí, jakožto redukčního činidla 

a přímého tavení v elektrické obloukové peci [20].  

3.3.2 Procesy hydrometalurgické 

Kovy se u hydrometalurgických procesů získávají mokrou cestou, kdy na původní 

materiál působí roztoky různých činidel. Loužení je základním procesem používaným  

v hydrometalurgii. Tento proces se používá k získání kovů z rud, koncentrátů a odpadů. 

Většinou se jedná o převedení  určitého kovu do roztoku selektivním loužením výchozího 

materiálu vodným roztokem chemické reagencie. Poté následuje vyloučení rozpuštěného 

kovu v kovové formě nebo ve formě jeho sloučeniny.  

K vyluhování zinku z materiálů bohatých železem se u hydrometalurgických metod 

používají činidla, která se k oběma prvkům chovají odlišně. Pro zpracování výše 

uvedených materiálů je možné použít amoniakální loužení, kyselinové loužení nebo 

loužení v roztoku nebo tavenině hydroxidů [19].  

3.3.3 Procesy úpravnické  

Úpravnické metody dekontaminace vysokopecních a ocelárenských prachů a kalů 

jsou takové metody, které využívají rozdílných fyzikálních nebo fyzikálně – chemických 

vlastností jednotlivých složek suroviny. Tyto materiály se zpracovávají zejména pomocí 

gravitačního rozdružování. Jedná se především o separace v hydrocyklonech. Mezi další 

metody zpracování lze zahrnout magnetické rozdružování, eventuelně také flotace [19].  
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4. Vysokopecní technologie 

4.1 Výroba surového železa 

 V současnosti lze výrobu železa z přírodních surovin provádět třemi základními 

způsoby:  

 Výroba surového železa ve vysokých pecích 

 Přímá výroba železa z rud (DRI) 

 Výroba surového železa tavnou redukcí 

Většina železa (kolem 95 %) se na celém světě vyrábí ve vysokých pecích, kde se 

jako základní palivo a redukovalo používá vysokopecní koks. V Moravskoslezském kraji 

se výrobou železa zabývají dva významné podniky – ArcelorMittal Ostrava, a.s. a Třinecké 

železárny, a.s. 

Vysokopecní výrobu surového železa lze zjednodušeně rozdělit na dvě relativně 

samostatné části: 

 Příprava vysokopecní vsázky 

 Vysokopecní provoz 

Příprava vysokopecní vsázky ve vysokopecním závodě zahrnuje hlavně úpravu 

rudné části vsázky. V současné době se k přípravě rudné části používá hlavně aglomerace  

a peletizace. V České republice se používá výhradně aglomerace, zatímco pelety, které 

jsou vyráběny většinou v místě těžby železných rud, se k nám dovážejí ze zahraničí [17].  

4.1.1 Vysokopecní vsázka 

Vysokopecní vsázka je tvořena rudnou částí, struskotvornými přísadami a palivem. 

Rudnou část vsázky tvoří železné rudy a koncentráty, manganové rudy a různé druhy 

odpadů, které obsahují železo. Rudné složky jsou ve vsázce obsaženy obyčejně jako 

produkty vysokoteplotní úpravy, tedy jako aglomerát nebo pelety. Aglomerát v současnosti 

tvoří asi 70 % kovonosné vsázky, pelety asi 30 %. Aglomerát má ve srovnání s peletami 

lepší pevnost při redukci, vyšší zásaditost, menší obsah železa a nevýhodný tvar. Pelety 
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mají ideální tvar a vyšší obsah železa, jsou však obyčejně kyselé a při redukci může dojít 

k puchnutí pelet a poté k jejich rozpadu.  

Železné rudy jsou základním zdrojem železa. Považují se za ně horniny vhodného 

chemického a mineralogického složení, z kterých lze přiměřenými náklady získat železo 

žádaného složení.  

Mezi nejpoužívanější druhotné suroviny lze zahrnout ocelový odpad, okuje, 

odprašky a kaly z hutní výroby, ocelárenskou strusku apod. Většinu jemnozrnných 

materiálů, především odpady ve formě odprašků a kalů, nelze přímo zpracovat 

v metalurgickém výrobním agregátu a také způsobují velké problémy při dopravě. Z těchto 

důvodů je zapotřebí tyto materiály zkusovět.  

Mezi  struskotvorné přísady lze řadit bazické přísady (vápenec a dolomit), které 

vytvářejí během přechodu do tekuté fáze strusku, a to za účelem trvale vázat kyselé 

hlušinové složky rud a další nežádoucí příměsi.  

Při výrobě surového železa převažuje jako palivo vysokopecní koks. Koks ve 

vysoké peci se chová jako palivo, ale také jako redukovadlo, nauhličovadlo a plní také 

funkci nosné kostry. Vysokopecní koks by měl mít vysokou výhřevnost, přiměřenou 

hořlavost, dostatečnou pevnost, reaktivitu, zápalnou teplotu a optimální kusovost. 

Z chemického hlediska jsou důležité nízké obsahy popela, škodlivých příměsí a hlavně 

obsah uhlíku. Z fyzikálního hlediska se jedná o hustotu, pórovitost, měrnou tepelnou 

kapacitu a sypné vlastnosti.  

Vysokopecní vsázka vychází z materiálové bilance vsázkových surovin                        

a předpokládaných produktů. Pro každou složku vsázky je určena hodnota volných zásad 

složky ROm. Zjednodušeně lze zapsat:  

ROm = (CaOm + MgOm) – B2 (SiO2m + Al2O3m) 

B2 je v této rovnici bazicita strusky. Množství bazických přísad na určitou složku se 

vypočte podle vztahu:  

Vm = - 
v

m

RO

RO
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ROv je hodnota volných zásad bazické přísady a ROm je hodnota volných zásad 

   m-té složky.  

Množství bazických přísad pro jednotlivé složky vsázky se sčítá a výsledkem je 

celkové množství bazických přísad. U přesného výpočtu se počítá také s přechodem 

křemíku do surového železa, s odpařováním prvků a dalšími parametry [21].  

4.1.2 Vysoká pec 

První skutečná vysoká pec, která používala koks, byla zprovozněna v roce 1735. 

Tato technologie bude pravděpodobně v popředí nejméně dalších 20 let. Vysoká pec je 

metalurgické zařízení, které slouží k výrobě surového železa redukcí z železných rud. 

Jedná se o pec šachtovou, která dosahuje výšky 25 až 50 m. Vysoká pec má tvar dvou na 

sobě umístěných komolých kuželů, které jsou v horní i dolní části zakončeny válcovým 

prostorem.  

Horní válcovitý prostor je tvořen zařízením, které slouží k sázení vstupních surovin 

a odvádění vysokopecního plynu (též kychtový plyn). Tento válcovitý prostor se nazývá 

sazebna, která je shora uzavřena závěrem. Plyn je odváděn dvěma až čtyřmi plynovými 

odvody, které jsou umístěny na obvodu sazebny. Vnitřek je obložen ocelovými deskami, 

protože prostor trpí oděrem a otloukáním od surovin.  

Pod sazebnou se nachází šachta, která je v podobě komolého kužele s větší 

základnou v dolní části. Zvětšování průřezu šachty je důležité, protože vsázkové suroviny 

nabývají na objemu z důvodu zvyšování teploty uvnitř pece. Šachta je vyzděna šamotovou 

vyzdívkou a je opatřena také souvislým pláštěm z ocelových plechů. Vyzdívka se 

ochlazuje vloženými chladnicemi, ve kterých protéká ochlazující voda.  

Pod šachtou vysoké pece je sedlo (zarážka), které je také v podobě komolého 

kužele, ale s menší základnou v dolní části. Sedlo se zužuje, protože rudy a přísady v dolní 

části pece měknou a začínají se tavit, čímž ubývají na objemu. Horní větší průměr sedla se 

nazývá rozpor. Rozpor může mít u některých pecí podobu válce, aby mohlo dojít 

k plynulému přechodu z šachty do sedla. Sedlo je uvnitř vyzděno vyzdívkou ze šamotu 

nebo uhlíkových tvárnic a také se ochlazuje chladnicemi, které jsou umístěny mezi pláštěm 

a vyzdívkou sedla.  
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Sedlo přechází v nístěj, kde v horní části je umístěno osm i více výfučen, které 

dmýchají ohřátý vzduch o teplotě 1 000 °C - 1 350 °C. Před nimi dochází ke spalování 

koksu. V dolní části nístěje (ve výšce 0,25 - 0,5 m) se nachází výpust surového železa; 

výpust strusky se nachází asi 1,4 - 2 m nad výpustí železa [22,23].  

Na obrázku 3 je zobrazeno schéma vysoké pece.  

 

Obr. 3 Vysoká pec  

(Zdroj: http://leccos.com/index.php/clanky/pec-vysoka) 

4.2 Vznik škodlivin při výrobě surového železa 

Při výrobě surového železa není možné přesně definovat škodlivé látky. Stejná 

látka může být v určitých formách škodlivá a v jiných ne (např. vliv chrómu na zdraví 

člověka). Stejná látka také může působit rozdílně v různých fázích technologického 

procesu (např. alkálie škodí vyzdívce a koksu, ale snižují viskozitu strusky). Některé látky 

nezpůsobují při výrobě surového železa žádné problémy (např. fosfor), ale jsou 

považovány za škodlivinu, protože narušují ocelářské pochody, které následují po výrobě 

surového železa.  
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Škodlivé látky lze rozdělit do následujících skupin:  

 Látky, které působí nepříznivě tím, že narušují průběh technologických 

procesů. 

Vysokopecní vsázka obsahuje určité prvky, které ve formě různých sloučenin 

mohou ovlivnit průběh chemických, fyzikálních a tepelných procesů při výrobě surového 

železa. Typickými škodlivinami tohoto typu mohou být sloučeniny, které narušují 

vyzdívku vysoké pece a způsobují vznik nasazenin a následné technologické poruchy. 

Další látky mohou zhoršovat vlastnosti taveniny (viskozitu, teplotu tavení) nebo degradaci 

vysokopecního koksu.   

 Látky, které snižují jakostní parametry výrobků. 

Do této skupiny lze zahrnout látky, které nepříznivě ovlivňují chemické složení 

surového železa a strusky, jejich teplotu a fyzikální vlastnosti (viskozitu, teplotu tavení). 

Tyto látky zhoršují vlastnosti vyrobeného surového železa, které se dále zpracovává na 

ocelárnách nebo ve slévárenství.   

 Látky, které poškozují životní prostředí a přírodu. 

Při výrobě surového železa dochází v jednotlivých fázích k úniku škodlivých látek, 

které znečišťují ovzduší, vodu a půdu. Tyto látky poškozují životní prostředí chemicky, 

fyzikálně a biologicky.  

 Látky, které přímo poškozují nebo jinak nepříznivě ovlivňují zdraví člověka.  

Tyto látky lze zařadit i do třetí skupiny. K poškozování zdraví může docházet buď 

přímým způsobem při obsluze technologických zařízení, nebo nepřímo znečišťováním 

prostředí.  

Narušování vysokopecního procesu je způsobeno řadou příčin, které vedou 

nejčastěji k náhlým změnám rychlosti proudění plynu, poklesu vsázky, k ochlazení nebo 

nadměrnému ohřátí nístěje pece. Tyto příčiny jsou způsobeny škodlivinami, mezi které 

patří alkálie, zinek, olovo apod. Jejich sloučeniny mohou také ovlivnit průběh procesů ve 

vysoké peci v různých směrech natolik, že mohou způsobit havarijní situace (např. tvorbu 

nasazenin na vyzdívce pece, zavěšování, klenby, degradaci vyzdívky, vznik bílých dýmů, 
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změnu pracovního profilu pece). Proto je důležité věnovat zvýšenou pozornost těmto 

prvkům a jejich sloučeninám, aby se předcházelo vážným poruchám při vysokopecním 

procesu [17]. 

4.2.1 Vliv zinku na výrobu surového železa 

V železných rudách se zinek vyskytuje ve formě sloučenin, které jsou typické pro 

železné rudy, např. sfalerit (ZnS), zinkit (ZnO), smitsonit (ZnCO3), villemit (Zn2SiO4)       

a další. Minerály zinku jsou asociovány s minerály olova a mědi.  

Do vysoké pece se zinek dostává z rudné části a koksu. V aglomerátu a peletách je 

obsah zinku vyšší než v přírodních rudách, a to v důsledku zpracování odpadů, mezi které 

patří odprašky a kaly. Tyto odpady se vyznačují zvýšeným obsahem zinku. Téměř 

polovina vyrobeného zinku se používá například na pokovování plechů, drátů a při jejich 

recyklaci se vracejí zpět do hutnických agregátů.  

Vznikající páry kovového zinku, které stoupají vzhůru, tvoří uzavřený cyklus oběhu 

zinku a dochází ke zvyšování jeho obsahu v šachtě vysoké pece. Určitá část kovového 

zinku se usazuje v pórech a trhlinách vyzdívky. Při přechodu z plynného stavu na tuhý 

zinek dochází k zvětšování jeho objemu o 4 % a následně může dojít k praskání povrchu 

vyzdívky. V horní části šachty vysoké pece jsou páry zinku a kovový zinek oxidovány při 

nízkých teplotách oxidem uhličitým a vodní párou za vzniku oxidu zinečnatého. Tímto 

procesem dochází ke zvětšení objemu o 20 %. Celkový obsah zinku ve vysokopecní vsázce 

by neměl překročit hodnotu 130 - 150 g zinku na tunu vyrobeného surového železa [17].   

4.2.2 Vliv olova na výrobu surového železa 

Olovo patří mezi nejdůležitější toxické prvky životního prostředí. Znečištění 

životního prostředí olovem je uznáváno po celém světě jako jeden z hlavních problémů. 

Průměrné roční hodnoty v Rusku, které znečišťují ovzduší olovem, se vyskytují v rozmezí 

mezi 0,8 a 19 ng/m
3 

[24]. 

Olovo je bílý měkký kov, který má bod tání 327 °C a bod varu 1 740 °C. V přírodě 

je jeho nejrozšířenější formou výskytu galenit (PbS). V oxidických železonosných rudách 
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se vyskytuje jako cerrusit (PbCO3), anglezit (PbSO4) a jiné. Obsah olova v aglomerační 

vsázce se pohybuje okolo 0,04 %.  

Do vysoké pece se olovo dostává ve formě galenitu (PbS) a anglezitu (PbSO4). 

V železných rudách není jeho obsah příliš velký a dosahuje maximálně 0,1 %. Olovo ve 

vysoké peci způsobuje značné problémy. Tento kov tvoří s kyslíkem řadu oxidů, u kterých 

dochází snadno k redukci. Při teplotách vyšších než 650 °C dochází k redukci PbSO4 na 

PbS, které se snadno redukuje železnou houbou za uvolňování kovového olova při 

teplotách v rozmezí od 1 000 °C až do 1 200 °C. Malá část vyredukovaného olova uniká 

s plynem do horní části vysoké pece, kde dochází k oxidaci na PbO a usazuje se na vsázce. 

Tímto se dostává do uzavřeného koloběhu podobně jako zinek. V nístěji vysoké pece pod 

surovým železem se shromažďuje větší část olova, zde dochází k přehřátí a jeho páry 

pronikají vyzdívkou nístěje do chladnějších míst, kde zkondenzují. Jestliže se 

nahromaděné olovo z nístěje neodstraňuje, dochází poté k jeho úniku při odpichu se 

surovým železem a jeho páry jsou vysoce jedovaté [17].  

Do lidského organismu olovo vstupuje především potravou, existuje však také 

možnost vstupu respirační cestou (dýcháním). Vstřebané olovo je krví transportováno do 

jater a ledvin, kde dochází k jeho kumulaci. Chronické zatížení organismu olovem má za 

důsledek nervové poruchy, poruchy trávení, hubnutí a případně i ochrnutí dolních končetin 

[25].  
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5. Proces briketace 

Poměrná část jemnozrnných materiálů, hlavně odpadů ve formě kalů a odprašků, 

není schopna přímého zpracování v metalurgickém výrobním agregátu a činí i velké potíže 

při dopravě a následné manipulaci. Z tohoto důvodu je potřeba tyto materiály téměř vždy 

zkusovět. Zkusovění jemnozrnných materiálů se provádí buď aglomerováním, peletizací 

anebo briketací.  

Briketování rudných surovin je zkusovění prachových materiálů do formy těles 

stejného tvaru a velikosti. Tato metoda se provádí zpravidla s pomocí organických nebo 

neorganických pojiv přidávaných do směsi, výjimečně je možné i briketování bez přídavku 

pojiv. Pojiva jsou látky, případně směsi látek, které mají schopnost samovolného 

zpevňování, jímž jsou systémy spojovány v pevný kompaktní celek. Při použití mají pojiva 

zlepšit sbalovací a briketovací schopnosti základních surovin a zároveň zvýšit pevnost 

vyrobených briket a podle možností příznivě působit na chemické a mineralogické složení 

briket [20].  

Teoreticky je možné využívat různé typy pojiv. Mezi tato pojiva lze zahrnout 

například bentonit, vápno, vodní sklo, cement, melasa, škrob, fosfátová pojiva a jiná 

pojiva.  

 Bentonit 

Bentonit je hornina na bázi jílu, jejímž hlavním minerálem je tzv. montmorillonit. 

Jako nejvhodnější pojivo pro peletizaci je přírodní sodný bentonit s vysokým obsahem 

montmorillonitu; většinou stačí přídavek 0,5 % bentonitu. Bentonit se používá při výrobě 

železorudných pelet, které jsou následně vypalovány. Toto pojivo výrazně zlepšuje 

žalovatelnost prachových materiálů, ale i pevnost surových a hotových pelet.  

 Vápno 

Vápno je technický název pro oxid vápenatý (CaO) o různém stupni čistoty. 

Obecně lze říci, že existují dva hlavní druhy vápna, a to vzdušné vápno a vápno 

hydraulické. Z názvu vyplývá, že první typ vápna tuhne a je stálý pouze na vzduchu, 

zatímco druhý typ se zpevňuje i pod vodou za tvorby nerozpustných produktů. Výhodou 
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hydraulického vápna proti vápnu vzdušnému je rychlejší tuhnutí a tvrdnutí. Při výrobě 

briket nebo pelet je častou používanou přísadou vápenné mléko, případně prachové vápno.  

 Cement  

Cement je hydraulické pojivo, kdy účinnými složkami jsou sloučeniny CaO s SiO2, 

Al2O3 a Fe2O3, případně jiné sloučeniny podobného typu. Cementy lze rozdělit do tří 

skupin podle převažující aktivní složky na:  

1. Křemičitanové cementy – nejvýznamnější zástupce je cement portlandský 

2. Hlinitanové cementy – převaha hlinitanů vápenatých  

3. Jiné cementy – např. železitanový, chromitanový  

Cement portlandský, jak je již uvedeno výše, je nejvýznamnějším cementem. 

Základem všech druhů cementů je portlandský slínek, který je modifikovaný přísadami        

a příměsemi tak, aby vyhovoval určeným požadavkům použití.  

V současné době je na trhu několik přídavků ke zlepšení mechanických vlastností 

briket nebo pelet. Jejich použití je omezeno většinou cenovými relacemi. 

Při výrobě briket v experimentální části byl jako pojivo použit právě cement.  

 Melasa 

Melasa je hustá zelenohnědá až hnědočervená tekutina a mezi její hlavní složky 

patří voda, cukr a necukerné látky. Hlavní cukernou složkou je sacharosa. Necukry melasy 

tvoří přibližně 30 % její hmotnosti a jsou organického a anorganického charakteru. Jelikož 

melasa je v podstatě odpadní látka a má dobré pojivé vlastnosti, lze ji považovat za velmi 

vhodný druh pojiva. Největší výhodou je nízká cena melasy.  

 Škrob 

Za běžných podmínek lze škrob považovat za jednotnou látku, jednotně se 

chovající a reagující, a zároveň za polysacharid ve formě zrna. Modifikáty, které lze získat 

pražením škrobu mají lepší pojivové vlastnosti než samotný škrob a nazývají se technické 

dextríny. Pokusné analýzy s využitím těchto látek k výrobě pelet a briket byly poměrně 

úspěšné, ale cena těchto pojiv je vysoká.  
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 Jiná pojiva 

V laboratorních podmínkách se spíše používá řada organických pojiv. Využití 

těchto pojiv v metalurgii je omezeno emisemi karcinogenních látek typu polyaromatických 

uhlovodíků. Mezi nejznámější patří smola, bituminózní látky, epoxidové pryskyřice, 

akryláty. Většina těchto pojiv je proto vhodná pro výrobu briket a pelet použitých 

v ocelářské vsázce. Pro použití ve vysoké peci se spíše hodí materiály zpevněné 

vysokoteplotním způsobem (vypalováním) [18].  

Briketování lze provádět dvěma způsoby. První možnost je briketování za tepla 

a druhá možnost briketování za studena [20].  

5.1 Briketování za tepla 

První metoda, tedy briketování za tepla, je vhodná pro briketování konvertorového 

výhozu ze suchých plynočistíren, protože tento výhoz obsahuje vysoký podíl kovového 

železa, které je však v jemném podílu pyroforické a při teplotách nad 150 °C spontánně 

hoří.  

Princip metody spočívá v ohřevu prachu v inertní nebo redukční atmosféře na 

teplotu nad 600 °C. Brikety z hrubých odprašků, které obsahují málo zinku, síry a oxidů 

železa se užívají jako náhrada chladicího šrotu v konvertoru nebo v pánvi. Brikety                        

z jemného prachu zase slouží jako náhrada rudy v konvertoru, zejména v prvých fázích 

foukání.  

Princip technologie spočívá v ohřevu prachu na briketovací teplotu (hrubý prach na 

630 °C, jemný na 750 °C) ve speciálním reaktoru. Ohřátý prach směřuje do zásobníku             

a šnekovým dopravníkem je dopravován na válcový briketovací lis. Hotové brikety 

dopadají na síto, kde dochází k oddělení neslisovaných prachových podílů. Horké brikety 

se na chladicím roštu ochladí na 60 °C a poté transportují do zásobníků. U jemného prachu 

se  

k ohřevu využívá částečně energie, která se uvolňuje při oxidaci pyroforického železa             

(2000 kJ/kg prachu) řízením množství vzduchu v pecní atmosféře. Tato reakce začíná po 

ohřevu kalu na teplotu nad 170 °C. Brikety z hrubého a jemného kalu se liší zejména 

obsahem kovového železa a soudržností. Brikety z hrubého prachu vykazují pórovitost         
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a pro vysoký obsah volného CaO, který na vlhkém vzduchu hydratuje, dochází u těchto 

briket v poměrně krátké době k rozpadu a jejich skladovatelnost je tak omezená. Povrch 

briket z jemného kalu lze považovat za uzavřený, z tohoto důvodu vápno v briketách 

nereaguje se vzdušnou vlhkostí a jejich skladovatelnost v zastřešeném prostoru může být 

až 4 týdny [26].   

5.2 Briketování za studena 

Briketování za studena patří k dalším možným způsobům zpracování. 

V podmínkách hutních závodů se uplatňuje uvedený postup při zpracování konvertorových 

kalů. Tyto kaly se z usazovacích nádrží odstředěním odvodní na 25 – 35 % vlhkosti                   

a transportem do briketárny obvykle vyschnou na 15 – 18 % vlhkosti. V briketárně se 

zpracovávají hrubé a jemné konvertorové kaly a okuje [26]. 
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6. Experimentální část  

V Třineckých železárnách se ročně vyskytuje přibližně 4 - 6 kilotun jemnozrnného 

podsítného odpadu (separátu) ze strusky, která vzniká při odsiřování surového železa.             

Část strusky, která po drcení má kusovitou konzistenci, se již úspěšně využívá jako 

podílová vsázka do vysokých pecí. Zbytek strusky v podobě jemného prachu o velikosti 

zrn do 6 mm není k účelu vsázky vhodná a je zčásti zpracována aglomerací nebo ukládána 

na homogenizační skládku. Síra, která je obsažená v kovonosné vsázce a v přísadách, se 

z velké části odstraní v průběhu vysokopecního procesu přechodem do objemu strusky 

[27].  

V rámci hledání efektivního řešení vznikl námět tuto jemnozrnnou frakci upravit do 

vsázky, tedy vhodného stavu zkusovění, a to technologickým procesem briketace                 

na dostupných zpracovatelských zařízeních.  

6.1 Technologie a místa vzniků odprašků 

Při výrobě železa dochází ke vzniku celé řady vedlejších produktů (odpadů). 

Materiálové využití těchto „odpadů“ (druhotných surovin) s vysokým obsahem železa  

v hutním podniku umožňují různé recyklační technologie. Vysoký obsah železa obsahují 

zejména okuje, vysokopecní a ocelárenské kaly, odprašky. Samozřejmě ne všechny odpady 

bohaté na železo lze v hutních agregátech opětovně zpracovat. Recyklaci omezuje 

přítomnost některých škodlivin, především vysoký obsah těžkých kovů, např. zinku           

a olova.          

Jednotlivé druhy odprašků ze suchého čištění spalin mají různá chemická složení 

a z důvodu vysokého obsahu ostatních látek, škodlivých jak z hlediska výrobní 

technologie, tak z hlediska životního nebo pracovního prostředí, vyžadují individuální 

recyklační postupy za účelem zpětného využití metalických podílů v nich obsažených. 

Odprašky vznikají při vlastní výrobě nebo sekundárním zpracování železa a oceli 

ve formě tuhých částic unášených ve spalinách. Tento odpad spadá do kategorie 

nebezpečných odpadů [20].  
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V rámci experimentální části se bude tato práce zabývat odprašky ze suchého 

čištění spalin, u kterých se předpokládá možné zpětné využití železa formou recyklace 

vyrobených vícesložkových briket. Tyto odprašky vznikají na dvou místech                                 

v technologickém celku, který lze vidět níže na obrázku 4.  

                                      

  Obr. 4 Místa vzniku odprašků  

                                       (Zdroj: Autorka)                                                         

Podle technologického toku lze vidět, že se jedná se o odprašky z mimopecního 

odsíření surového železa (odprašek 1) a odprašky z  přelévání surového železa                    

(odprašek 2A) a chemického ohřevu – IRUT (odprašek 2B).  
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Odprašky z přelévání surového železa a chemického ohřevu patří mezi dva zdroje 

znečištění, ale v důsledku použité technologie odprášení jsou odsávány společně.  

6.1.1 Odprašky z mimopecního odsíření surového železa  

Mimopecní odsíření surového železa je zařízení, které slouží ke snížení obsahu síry 

v surovém železe, k měření teploty a odběru vzorku surového železa. Do lázně surového 

železa v nalévací pánvi je při procesu odsířování dmýcháno dusíkem nebo argonem 

mikromleté vápno (CaO) a hořčík (Mg). Po přidání požadovaného množství přísad 

následuje operace stažení strusky z nalévací pánve pomocí stahovacího hrábla [28].  

Odprašky z mimopecního odsíření surového železa patří do kategorie 

nebezpečných odpadů a jsou odsávány z prostoru odsířovací stanice a filtrované 

v látkových filtrech. Fyzikální vlastnosti těchto odprašků jsou uvedeny                                

v tabulce 1 a chemické složení v tabulce 2.  

Tab. 1 Fyzikální vlastnosti  

Ukazatel Jednotka 
Zjištěná 

hodnota 

Sypná hustota kg.m
-3

 1861,4 

Hustota kg.m
-3

 4232,5 

Obsah H2O % 7,0 

Granulometrie 

0,0 – 0,1 mm 

% 

32,2 

0,1 – 0,2 mm 10,5 

0,2 – 0,5 mm 12,5 

nad 0,5 mm 44,8 

Tab. 2 Chemické složení 

Složka Hg As Cd Cr Cu Ni Pb Zn P Fe % 

mg.kg
-1

 

suš. 0,11 16,8 3,17 174 10,9 12,6 60,3 4540 377 20,7 
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Na obrázku 5 je vidět odběrné místo odprašků z mimopecního odsíření surového 

železa a na obrázku 6 typický vzhled odprašku.  

   

      Obr. 5 Lokalita odběru vzorků                           Obr. 6 Typický vzhled odprašku 

                 (Zdroj: Autorka)         (Zdroj: Autorka)  

6.1.2 Odprašky z přelévání surového železa a z chemického ohřevu (IRUT) 

Přelévání surového železa je technologický proces, kdy dochází k transportu 

surového železa z pojízdných mísičů do nalévacích pánví o jmenovitém obsahu                        

165 – 180 tun.  

IRUT je technologické zařízení s využitím chemického ohřevu v oblasti sekundární 

metalurgie. Toto zařízení je určeno ke zpracování tekuté oceli v pánvi s využitím reakce 

spalování křemíku nebo hliníku s kyslíkem, která umožňuje přihřev lázně. Zařízení 

zároveň umožňuje úpravu chemického složení oceli, tepelnou a chemickou homogenizaci 

obsahu pánve [28].  

Odprašky z přelévání surového železa a z chemického ohřevu, jak je již uvedeno 

výše, jsou odsávány společně na jednom odprašovacím zařízení. Odsáté spaliny z prostoru 

mezi víkem pánve a taveninou jsou filtrovány v látkových filtrech. Tyto odprašky také 

spadají do kategorie nebezpečných odpadů.  

Fyzikální vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v následujících tabulkách.  
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Tab. 3 Fyzikální vlastnosti 

Ukazatel Jednotka 
Zjištěná 

hodnota 

Sypná hustota kg.m
-3

 1002,1 

Hustota kg.m
-3

 3397,3 

Obsah H2O % 0,6 

Granulometrie 

0,0 – 0,1 mm 

% 

64,5 

0,1 – 0,2 mm 21,5 

0,2 – 0,5 mm      9,9 

nad 0,5 mm 4,1 

Tab. 4 Chemické složení 

Složka Hg As Cd Cr Cu Ni Pb Zn P Fe % 

mg.kg
-1

 

suš. 0,008 5,84 1,67 509 46 31 <10,0 1550 434 29,1 

 

Na obrázku 7 lze opět vidět odběrné místo a na obrázku 8 typický odprašek. 

  

     Obr. 7 Lokalita odběru vzorků                             Obr. 8 Typický vzhled odprašku 

                (Zdroj: Autorka)                          (Zdroj: Autorka) 
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6.2 Výroba briket 

Briketa je vytvořena jednak z materiálů, které vznikají při hutních procesech jako 

vedlejší produkt, ale také z hutních odpadů, odprašků nebo kalů. Pro účely experimentální 

části byly připraveny a vyrobeny dva typy briket, které byly technologicky zpracovány na 

zařízeních dvou různých firem.  

První firma se zabývá výrobou briket válcovitého tvaru ze separátu vznikajícího při 

zpracování strusky z odsiřování surového železa. Tento materiál obsahuje vysoký podíl 

metalického železa a železa ve formě oxidů. Průměr těchto briket je 50 - 60 mm a jejich 

výška činí 60 - 70 mm. Technologie jejich výroby spočívá v tom, že dochází k vibračnímu 

lisování daného materiálu do ocelové formy a následnému zrání briket po dobu minimálně 

tří týdnů. Zatímco během prvních tří až pěti dnů je to v prostorách haly, další zrání briket 

(celkem 28 dnů) probíhá na nekryté venkovní skládce.  

Druhá firma vytvořila novou nabídku briket, jejichž geometrický tvar je blízký 

elipsoidu. Tyto brikety byly zároveň s briketami válcovitého tvaru od první firmy použity 

k materiálovým a technologickým zkouškám ve Výzkumném ústavu hutnictví železa, a.s. 

(VÚHŽ, a.s.) v Dobré [27].  

Na obrázku 9 lze vidět brikety k porovnání.  

 

Obr. 9 Brikety určené k porovnání 

         (Zdroj: Autorka) 
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Se zřetelem na získané poznatky a zpracované výsledky lze konstatovat, že brikety 

od druhé firmy prokázaly výrazně menší odolnost vůči statickému, dynamickému                      

a mechanickému namáhání než tělesa vyrobená první firmou.  

V rámci experimentálních analýz se osvědčily brikety vyrobené první firmou,                  

a proto byly pro účely diplomové práce použity z technologických důvodů brikety 

válcovitého tvaru.  

6.3 Účel a rozsah realizovaných zkoušek 

Účelem zkoušek je provozní ověření možnosti zpětného využití (recyklace)                   

Fe koncentrátu ODS (tj. podsítný podíl ze strusky, vznikající při mimopecním odsiřování 

surového železa) ve formě vsázky pro vysoké pece v podmínkách TŽ, a.s. 

Během tří zkoušek bylo pokusně prosazeno celkem 1 500 tun briket. Zkoušky 

s prosazováním briket probíhaly celkem ve třech fázích, a to: 

 Zkouška 1/VP/2010. Prosazeno bylo celkem 500 tun briket HT296A.  

 Zkouška 2/VP/2010. Prosazeno bylo celkem 500 tun briket HT296A a měření 

vybraných parametrů bylo zahájeno na konci roku 2010. 

 Zkouška 3/VP/2010. Prosazeno bylo celkem 500 tun briket HT333/1A a měření 

vybraných parametrů probíhalo opět na konci roku 2010. 
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6.4 Složení briket recyklovaných ve vysoké peci  

Na obrázku 10 lze vidět brikety připravené pro pokusné zpracování ve vysoké peci.  

 

 

 

 

 

                                       

Obr. 10 Brikety pro pokusné zpracování 

      (Zdroj: Autorka) 

6.4.1 Složení a vybrané vlastnosti brikety HT296A 

Během zkoušek 1/VP/2010 a 2/VP/2010 bylo zpracováno celkem 1000 tun briket, 

označených jako HT296A, s následujícím složením:  

 92,5 % Fe koncentrátu ODS  

 7,5 % pojiva (cement)          

Chemické složení vstupních materiálů a brikety (HT296A) je uvedeno 

v následujících tabulkách [29].  
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Tab. 5 Magnetický podíl podsítné frakce 0 – 6 mm z MPO 

Složka % Složka % Složka % 

Fe 53,2 SiO2 11,3 Sn 0,001 

Fe kov. 16,4 CaO 27,5 Ni 0,003 

FeO 15,4 As 0,001 Sb 0,001 

Fe2O3 7,69 TiO2 0,174 Hg (mg/kg) 0,013 

Fekov/Fecelk 30,83 V 0,008 Cl
-
 0,1 

C 4,4 Pb 0,002 F
-
 0,06 

S  2,26 Cr 0,082 Na2O 0,07 

Cu 0,05 Mn 0,947 K2O 0,07 

Zn 0,006 P 0,08 LRT 0,08 

MgO 4,79 Cd 0,0005 P2 2,41 

Al2O3 2,1 Co 0,001 P3 2,86 

 

Tab. 6 Pojivo (cement) 

Složka % Složka % Složka % 

Fe 2,28 SiO2 17,5 Sn 0,001 

Fe kov. 0,10 CaO 68,5 Ni 0,003 

FeO 0,20 As 0,001 Sb 0,001 

Fe2O3 3,03 TiO2 0,341 Hg (mg/kg) 0,001 

Fekov/Fecelk 4,39 V 0,011 Cl
-
 0,03 

C 0,18 Pb 0,007 F
-
 0,04 

S  1,39 Cr 0,012 Na2O 0,11 

Cu 0,009 Mn 0,067 K2O 1,0 

Zn 0,046 P 0,12 LRT 0,02 

MgO 0,692 Cd 0,0005 P2 3,25 

Al2O3 3,77 Co 0,001 P3 3,95 

  

Tab. 7 Briketa HT296A 

Složka % Složka % Složka % 

Fe 51,37 SiO2 10,4 Sn 0,001 

Fe kov. 8,01 CaO 31,9 Ni 0,005 

FeO 19,5 As 0,001 Sb 0,001 

Fe2O3 13,7 TiO2 0,163 Hg (mg/kg) 0,031 

Fekov/Fecelk 15,59 V 0,009 Cl
-
 0,05 

C 3,69 Pb 0,003 F
-
 0,05 

S  2,21 Cr 0,073 Na2O 0,06 

Cu 0,005 Mn 0,847 K2O 0,15 

Zn 0,014 P 0,93 LRT 0,06 

MgO 3,93 Cd 0,0005 P2 2,88 

Al2O3 2,02 Co 0,001 P3 3,45 
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 Stanovení objemové hmotnosti 

Podává zároveň informace o geometrickém tvaru, rozměrech a hmotnosti 

jednotlivých kusů briket, jakož i objemové nehomogenitě vstupních složek zejména 

kovových částic v briketované směsi. Tato informace je důležitá nejen z hlediska 

metalurgického (výtěžnosti kovu), ale i ekonomického.  

Objemová hmotnost stanovená u tří briket – průměrná hmotnost činí                       

3 003,2 g.dm
-3

.  

 Stanovení nasákavosti (pórovitosti) 

Napovídá jak bude briketa reagovat v peci při styku s tekutým kovem a struskou. 

Do jisté míry také naznačuje rychlost jejího zapojení se do probíhajících metalurgických 

reakcí. Její hodnoty nesouvisí jen se zrnitostí složek z kterých byla briketa vyrobena, ale 

také s technologií lisování, specifickým tlakem na jednotku objemu, čímž se také 

výsledkově podobá objemové hmotnosti.  

Stanovení nasákavosti provedeno u tří briket – průměrná hodnota činí 7,63 %. 

 Stanovení pevnosti v tlaku 

Vyjadřuje odolnost briket proti namáhání pseudostatickým tlakem. Má tedy 

podobný účel a poslání jako zkouška odolnosti proti pádu, to je vyjádření soudržnosti těles 

proti působení vnějších sil, které mají v případě pádu charakter dynamický. Pro stanovení 

pevnosti v tlaku je k dispozici státní norma, která definuje nejen vlastní stanovení, tvar              

a rozměry zkušebních těles, ale také příslušná zařízení.  

Této zkoušce bylo podrobeno 5 kusů briket.  

Tab. 8 Stanovení pevnosti v tlaku 

Označení 

vzorku 

Rozměry (mm) Fmax 

(N) 

Pevnost 

v tlaku (MPa) Průměr výška 

HT 296 A 

65 69 15221 4,6 

65 71 19628 5,9 

65 71 10264 3,1 

65 72 20173 6,1 

65 69 12003 3,6 
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6.4.2 Složení a vybrané vlastnosti brikety HT333/1A 

Zkouška 3/VP/2010 zahrnovala zpracování 500 tun briket typu HT333/1A ze 

strusek mimopecního odsíření, které obsahují také odprašky ze suchého čistění spalin. 

Jejich složení je následující:  

 77 % Fe koncentrátu ODS 

 10 % odprašků z přelévání surového železa a chemického ohřevu (IRUT)                                  

 5 % odprašků z mimopecního odsíření surového železa. 

 8 % pojiva (cement) 

Chemické složení vstupních materiálů a brikety (HT333/1A) je opět uvedeno níže 

v následujících tabulkách [29].  

Tab. 9 Magnetický podíl frakce 0 – 6 mm strusky z MPO 

Složka % Složka % Složka % 

Fe 45,83 SiO2 14,2 Sn < 0,001 

Fe kov. 7,98 CaO 23,9 Ni < 0,002 

FeO 17,9 As < 0,001 Sb < 0,001 

Fe2O3 10,0 TiO2 0,17 Hg (mg/kg) 0,007 

Fekov/Fecelk 17,41 V 0,014 Cl
-
 0,17 

C 3,07 Pb < 0,005 F
-
 0,07 

S  3,09 Cr 0,14 Na2O 0,12 

Cu 0,002 Mn 1,14 K2O 0,07 

Zn 0,006 P 0,099 LRT 0,08 

MgO 7,29 Cd < 0,005 P2 1,79 

Al2O3 3,19 Co < 0,001 P3 2,20 
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Tab. 10 Odprašky z přelévání surového železa a chemického ohřevu (IRUT)  

Složka % Složka % Složka % 

Fe 61,7 SiO2 1,69 Sn < 0,001 

Fe kov. 1,44 CaO 1,07 Ni 0,003 

FeO 13,2 As < 0,001 Sb 0,003 

Fe2O3 71,4 TiO2 0,013 Hg (mg/kg) 0,014 

Fekov/Fecelk 2,33 V 0,004 Cl
-
 0,03 

C 7,31 Pb 0,005 F
-
 0,17 

S  0,12 Cr 0,16 Na2O 0,38 

Cu 0,005 Mn 0,45 K2O 0,03 

Zn 0,17 P 0,055 LRT 0,01 

MgO 0,34 Cd < 0,0005 P2 0,75 

Al2O3 0,18 Co 0,001 P3 0,83 

 

Tab. 11 Odprašky z MPO  

Složka % Složka % Složka % 

Fe 33,5 SiO2 1,32 Sn 0,001 

Fe kov. 2,03 CaO 16,0 Ni < 0,002 

FeO 8,98 As 0,001 Sb 0,001 

Fe2O3 35,0 TiO2 0,015 Hg (mg/kg) 0,014 

Fekov/Fecelk 6,06 V 0,003 Cl
-
 0,02 

C 21,9 Pb 0,005 F
-
 0,15 

S  2,21 Cr 0,023 Na2O 0,94 

Cu 0,002 Mn 0,27 K2O 0,26 

Zn 0,39 P 0,044 LRT 0,06 

MgO 4,49 Cd < 0,0005 P2 13,66 

Al2O3 0,18 Co < 0,001 P3 15,52 

 

Tab. 12 Pojivo (cement) 

Složka % Složka % Složka % 

Fe 2,28 SiO2 17,5 Sn 0,001 

Fe kov. 0,10 CaO 68,5 Ni 0,003 

FeO 0,20 As 0,001 Sb 0,001 

Fe2O3 3,03 TiO2 0,341 Hg (mg/kg) 0,001 

Fekov/Fecelk 4,39 V 0,011 Cl
-
 0,03 

C 0,18 Pb 0,007 F
-
 0,04 

S  1,39 Cr 0,012 Na2O 0,11 

Cu 0,009 Mn 0,067 K2O 1,0 

Zn 0,046 P 0,12 LRT 0,02 

MgO 0,692 Cd 0,0005 P2 3,25 

Al2O3 3,77 Co 0,001 P3 3,95 
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Tab. 13 Brikety HT333/1A 

Složka % Složka % Složka % 

Fe 39,59 SiO2 10,7 Sn 0,001 

Fe kov. 2,13 CaO 36,4 Ni 0,006 

FeO 14,5 As 0,01 Sb 0,001 

Fe2O3 18,1 TiO2 0,157 Hg (mg/kg) 0,037 

Fekov/Fecelk 5,38 V 0,008 Cl
-
 0,10 

C 3,91 Pb 0,005 F
-
 0,11 

S  2,05 Cr 0,168 Na2O 0,11 

Cu 0,005 Mn 0,695 K2O 0,17 

Zn 0,063 P 0,090 LRT 0,06 

MgO 4,87 Cd 0,0005 P2 3,06 

Al2O3 2,79 Co 0,001 P3 3,86 

  

 Stanovení objemové hmotnosti 

Objemová hmotnost stanovená u tří briket – průměrná hmotnost                                     

činí 2 725,4 g.dm
-3

. 

 Stanovení nasákavosti (pórovitosti) 

Stanovení nasákavosti provedeno u tří briket – průměrná hodnota 10,2 %. 

 Stanovení pevnosti v tlaku 

Zkouška pevnosti tlaku provedená u pěti kusů briket 

Tab. 14 Stanovení pevnosti v tlaku 

Označení 

vzorku 

Rozměry (mm) Fmax 

(N) 

Pevnost 

v tlaku (MPa) Průměr výška 

HT333/A1 

65 70 9166 2,8 

65 74 14780 4,5 

65 70 7897 2,4 

65 72 10032 3,0 

65 65 8142 2,5 
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7. Výsledky analýzy vybraných zkoušek 

V rámci řešení diplomové práce byla k experimentální části vybrána k porovnání 

zkouška 2/VP/2010 a zkouška 3/VP/2010, a to z důvodu porovnání vlivu jejich rozdílného 

složení na životní prostředí a chod vysoké pece. Zkouška 1/VP/2010 byla provedena se 

stejnými briketami jako v případě zkoušky 2/VP/2010. V rámci žádosti o povolení 

realizace zkoušky s prosazováním briket HT296A a HT333/1A do vysoké pece bylo 

s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

dohodnuto sledování vybraných parametrů za účelem vyhodnocení vlivu této technologie 

na okolní prostředí. To zahrnovalo monitorování obsahu síry ve spalinách na ohřívačích 

větru (emise SO2, CO a NO2), ve vysokopecních kalech a kychtových odprašcích.  

7.1 Průběh zkoušky 2/VP/2010 

Prosadilo se celkem 500 tun briket HT296A a měření vybraných parametrů bylo 

realizováno na konci roku 2010. 

7.1.1 Analýza dat z měření emisí  

Ve sledovaném období zkoušky bylo prováděno měření emisních koncentrací oxidu 

siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO) a oxidu dusičitého (NO2) na ohřívačích větru 

vysoké pece 4 (dále jen VP 4). Časové průběhy průměrných naměřených denních hodnot 

koncentrací výše zmíněných emisí jsou uvedeny v tabulce 15 a grafech 1A a 1B. 
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Tab. 15 Naměřené emisní koncentrace SO2, CO a NO2 během zkoušky 2/VP/2010 

Datum 
CO 

[mg/m
3
] 

SO2 

[mg/m
3
] 

NO2      

[mg/m
3
] 

Stav Poznámka 

2.10. 9 54 7 před  

3.10. 5 45 7 před  

4.10. 4 40 8 před  

5.10. 6 56 10 zkouška  

6.10. 13 38 6 zkouška  

7.10. 66 53 6 zkouška  

8.10. 20 73 6 pokus  

9.10. 15 41 6 pokus  

    10.10. 15 44 6 pokus  

    11.10. 78 40 6 po  

    12.10. 5 51 6 po  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1A Časový graf koncentrace emisí     Graf 1B Časový graf koncentrace emisí 

Z grafů 1A a 1B vyplývá, že v období druhé etapy zkoušek nedošlo 

k významnějšímu trendovému nárůstu průměrné denní koncentrace SO2, která nabývala 

hodnot v rozmezí přibližně 40 - 75 mg.m
-3

.  

Koncentrace CO a NO2 byla po celou dobu sledování, to znamená před, v průběhu 

a také po ukončení druhé etapy zkoušky prakticky konstantní a nízká. Vyšší hodnoty CO 

byly naměřeny ve dnech 7. a 11. 10.,  nepřekročily však hodnotu 80 mg.m
-3

. 
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7.1.2 Analýza rozboru kychtového prachu  

Ve sledovaném období před, v průběhu a po samotném pokusu byly odebrány 

vzorky kychtového prachu a následně analyzovány. Vagóny s tímto prachem se plní asi             

3 - 4 dny, tudíž vzorky obsahují „zprůměrovaný“ prach za tato období. 

Analýzou byly stanoveny obsahy těchto prvků: Fe, FeO, Fe2O3, Fekov, P, Cl
- 

(chloridy), F
- 

(fluoridy), Hg (mg/kg), Na2O a K2O, C, S a LRT (ropné látky rozpustné 

v toluenu), Cu, Zn, MgO, Al2O3, SiO2, As, CaO, TiO2, V, Pb, Cr, Mn, Cd, Co, Sn, Ni, Sb. 

Výsledky chemických analýz jednotlivých vzorků kychtového prachu VP 4 jsou 

prezentovány grafy 2A, 2B, 3A a 3B.  
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Graf 3A Obsahy Na2O a K2O                          Graf 3B Obsah Zn a Pb 
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Z časových grafů obsahu prvků v kychtovém prachu VP4, které byly zjištěny                   

v průběhu realizace zkoušky 2/VP/2010 (prosazování briket ve dnech 5. - 10. 10.) je 

zřejmé, že:  

 obsah síry se zpožděním asi 3 dnů (což odpovídá době plnění vagónů prachem) 

stoupl, a to z hodnoty 0,22 % na hodnotu 0,32 % 

 obsah P a Zn vykazovaly lehce stoupající trend, obsah Pb se prakticky neměnil 

 obsah alkálií (Na2O a K2O) se rovněž příliš neměnil (byl spíše stacionární), či 

v případě K2O vykazoval až lehce klesající trend 

 mírně klesající a cyklický trend obsahu C odpovídá jiným vlivům a nekoresponduje 

s prosazováním briket 

Z výsledků analýz vyplývá, že obsah síry v kychtovém prachu se v rámci 

sledovaného období lehce zvýšil, a to z hodnoty 0,26 % (30. 9.) na hodnotu 0,32 %           

(9. a 11. 10.) a poté poklesl na hodnotu 0,22 % (14. 10.). Tuto změnu však nelze 

jednoznačně přiřadit na vrub prosazování briket HT296A (tvořily jen cca 2,2 % 

vysokopecní vsázky). 

7.1.3 Analýza rozboru vysokopecního kalu  

Ve sledovaném období 2. - 12. 10. byly rovněž odebírány vzorky vysokopecního 

kalu z plynočistírny VP4. Odebrané vzorky kalů byly po jejich úpravě analyzovány na 

obsah síry v chemické laboratoři. Hodnoty obsahů síry ve vzorcích vysokopecního kalu 

z VP4 v jednotlivých dnech jsou prezentovány v tabulce 16 a grafech 4A a 4B. 
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Tab. 16 Hmotnostní obsah síry ve vzorcích kalů VP4 – 2. etapa zkoušky 

Datum Vzorek S [%] Stav Poznámka 

2. 10. 1 3.05 před Nesprávný způsob odběru vzorku 

3. 10. 2 0.50 před  

4. 10. 3 0.43 před  

5. 10. 4 0.83 zkouška  

6. 10. 5 0.34 zkouška  

7. 10. 6 0.60 zkouška  

8. 10. 7 0.63 zkouška  

9. 10. 8 0.31 zkouška  

10. 10. 9 0.41 zkouška  

11. 10. 10 0.33 po  

12. 10. 11 0.93 po  
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           Graf 4A  Hmotnostní obsah síry                  Graf 4B Hmotnostní obsah síry 

Z tabulky 16 a grafů 4A a 4B vyplývá, že dne 2. 10. byl stanoven extrémně vysoký 

obsah síry ve vzorku. Dodatečně bylo zjištěno, že příčinou byl chybný odběr vzorku. 

Po vyloučení této extrémní hodnoty je možné konstatovat, že ve sledovaném 

období byl obsah síry ve vzorcích kalů stacionární, přičemž její hodnoty se pohybovaly 

v rozmezí asi 0,30 až 0,90 %. V období prosazování briket do vsázky VP4 (ve dnech                

5. - 10. 10.) tak nebylo zjištěno žádné významné zvýšení obsahu síry. 
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7.2 Průběh zkoušky 3/VP/2010  

Jako třetí v pořadí bylo provedeno pokusné prosazení 500 tun briket z železného 

koncentrátu ze strusek mimopecního odsíření oceli do vysokopecní vsázky na VP 4, a to 

v období od 25. 11. se začátkem v 11 hodin do 30. 11. se zakončením ve 3 hodiny             

25 minut.   

Vzorky vysokopecního kalu byly odebírány před experimentem od 22. 11., 

v průběhu experimentu a také i po něm až do 1. 12. Jejich vyhodnocení, které se týkalo 

zjištění hmotnostního obsahu síry, bylo provedeno v chemické laboratoři Třineckých 

železáren, a.s.  

Na konci roku 2010 byly odebírány vzorky kychtového prachu VP 4, u kterých 

byla provedena analýza na celé spektrum chemických prvků. Tato analýza byla provedena 

v laboratoři Materiálového a metalurgického výzkumu, s. r. o. (dále jen MMV, s.r.o.) 

v Ostravě Vítkovicích.  

7.2.1 Analýza dat z měření emisí  

Ve sledovaném období zkoušky 3/VP/2010 (22. 11. - 1. 12.) bylo prováděno 

měření emisních koncentrací SO2, CO a NO2 na ohřívačích větru VP 4 stejně, jako tomu 

bylo v případě zkoušek 1/VP/2010 a 2/VP/2010. 

Měření emisí po ukončení zkoušky 3/VP/2010 (1. 12.) nebylo možné uskutečnit 

z technologických důvodů. 

Průběhy průměrných naměřených denních hodnot koncentrací uvedených emisí          

(za vztažných podmínek) ve sledovaném období jsou uvedeny v tabulce 17 a grafech 5A            

a 5B. 
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Tab. 17 Emisní koncentrace SO2, CO a NO2 – zkouška 3/VP/2010 

Datum 
CO 

[mg/m
3
] 

SO2  

[mg/m
3
] 

NO2  

[mg/m
3
] 

Stav Poznámka 

22. 11. 3 54 6 před  

23. 11. 5 49 6 před  

24. 11. 3 55 6 před  

25. 11. 3 54 6 zkouška  

26. 11. 3 41 6 zkouška  

27. 11. 3 54 6 zkouška  

28. 11. 3 58 6 zkouška  

29. 11. 3 65 6 zkouška  

30. 11. 4 43 6 zkouška  

01. 12. NA NA NA po 
Nerealizováno z technolog. 

důvodů 
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Graf 5A Koncentrace SO2                   Graf 5B Koncentrace CO, SO2 a NO2 

 Z obrázků 5A a 5B vyplývá, že v období zkoušky 3/VP/2010 nedošlo 

k významnějšímu nárůstu průměrné denní koncentrace SO2, která se pohybovala v rozmezí 

od 40 až 65 mg.m
-3

, přičemž koncentrace CO a NO2 byla po celou dobu sledování, to je 

před i v průběhu zkoušky 3/VP/2010, prakticky konstantní a nízká. 
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Emisní limity za normálních stavových podmínek jsou následující:                                                       

 CO: 4000 mg.m
-3

 

 SO2: 500 mg.m
-3

 

 NO2: 400 mg.m
-3

 

Je zřejmé, že průměrné denní hodnoty těchto látek výše uvedené limity ani zdaleka 

nepřekročily. 

7.2.2 Analýza rozboru kychtového prachu  

Ve sledovaném období před, během a po ukončení zkoušky 3/VP/2010 byly 

odebrány vzorky kychtového prachu VP 4.  

Z hlediska vyhodnocování dopadů zkoušek na životní prostředí je kromě základní 

sledované síry vhodné sledovat také změny obsahu u následujících prvků: C, S, P, Zn, Pb     

a alkálie (Na2O a K2O) narušující vyzdívku vysoké pece. 

Výsledky chemické analýzy vzorků jsou v přehledné grafické formě (spojnicové 

časové grafy) prezentovány na následujících grafech 6A, 6B, 7A  a 7B. 
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          Graf 7A Obsah Na2O a K2O                  Graf 2 Obsah Zn a Pb 

                   

Z časových grafů obsahů jednotlivých prvků v kychtovém prachu VP4 v průběhu 

zkoušky 3/VP/2010 při prosazování briket v období 25. - 30. 11. vyplývá, že:             

 obsah síry se zpožděním asi 3 dnů (což odpovídá době plnění vagónů prachem) 

stoupl, a to z hodnoty 0,30 % dne 22. 11. na hodnotu 0,39 %  (ve dnech 28. 11. –   

4. 12.); poté následoval pokles na hodnotu mírně nad 0,30 % dne 6. 12.  

 obsah P, Zn a Pb se prakticky neměnil (u Pb byly hodnoty menší než 0,01 %) 

 obsah alkálií Na2O a K2O se také výrazněji neměnil, spíše vykazoval až klesající 

trend 

 cyklický trend obsahu C odpovídá jiným vlivům a nekoresponduje s prosazováním 

briket 

7.2.3 Analýza rozboru vysokopecního kalu  

Vzorky kalů z plynočistírny VP 4 se začaly odebírat před experimentem dne                

22. 11., dále byly odebírány po celou dobu trvání zkoušky 3/VP/2010 a rovněž i po jejím 

ukončení, a to až do 1. 12. Vzorky kalů byly po příslušné úpravě analyzovány na obsah 

síry.  

Hodnoty obsahu síry vzorků kalů z VP 4 v jednotlivých dnech jsou prezentovány 

v číselné formě v tabulce 18 a grafech 8A a 8B.  
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Tab. 18 Obsah síry ve vzorcích kalů VP 4 – zkouška 3/VP/201 

Datum Vzorek S [%] Stav Poznámka 

22. 11. 1 0.39 před  

23. 11. 2 0.52 před  

24. 11. 3 0.53 před  

25. 11. 4 0.28 zkouška  

26. 11. 5 0.40 zkouška  

27. 11. 6 0.55 zkouška  

28. 11. 7 0.78 zkouška  

29. 11. 8 0.35 zkouška  

30. 11. 9 0.42 zkouška  

1. 12. 10 1.32 po 

Nesprávný způsob odběru 

vzorku 
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     Graf 8A Hmotnostní obsah síry                   Graf 8B Hmotnostní obsah síry 

Z tabulky 18 a grafů 8A a 8B vyplývá, že v odebraném vzorku vysokopecního kalu 

z plynočistírny dne 1. 12. byl zjištěn relativně vyšší obsah síry. Jako příčina byl 

vyhodnocen nesprávný způsob odběru vzorku. 

Po zanedbání uvedené extrémní hodnoty lze konstatovat, že v daném období byl 

obsah síry ve vzorcích celkem stacionární, přičemž její hodnoty se pohybovaly v rozmezí 

asi 0,30 až 0,80 %. V období prosazování briket do vsázky VP 4 (to je ve dnech                         

25. - 30. 11.) nebylo zjištěno významné zvýšení obsahu síry.   
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8. Shrnutí analýz obou zkoušek  

8.1 Zkouška 2/VP/2010 

V pořadí druhé zkušební pětidenní prosazování pokusných briket HT296A                      

v množství 500 kg na sazebnu neprokázalo zřetelnější zhoršení technologických parametrů 

vysoké pece. 

V průběhu zkoušky 2/VP/2010 nedošlo k významnějšímu trendovému nárůstu 

průměrné denní koncentrace SO2, která nabývala hodnot v rozmezí 40 až 75 mg.m
-3

.  

Koncentrace CO a NO2 byly po celou dobu sledování pokusu prakticky konstantní a nízká, 

až na vyšší hodnoty CO dne 7. a 11. 10., které však nepřekročily hodnotu 80 mg.m
-3

.   

Obsah síry v kychtovém prachu vysoké pece se ve sledovaném období zvýšil, a to                      

z hodnoty 0,26 % na hodnotu 0,32 % , a poté poklesl na hodnotu 0,22 %.  

Ve sledovaném druhém pokusném období byl obsah síry ve vzorcích z kalů 

stacionární, přičemž její hodnoty se pohybovaly v rozmezí asi 0,30 - 0,90 %.  

8.2 Zkouška 3/VP/2010 

V pořadí třetí zkušební pětidenní prosazování pokusných briket HT333/1A                         

v množství 500 kg na sazebnu neovlivnilo nepříznivě technologické parametry chodu 

vysoké pece. 

V období prosazování briket nedošlo k nárůstu průměrné denní koncentrace SO2, 

která se pohybovala v rozmezí asi 40 - 65 mg.m
-3

, přičemž koncentrace CO a NO2 byly po 

celou dobu sledování pokusu konstantní a nízké. Uvedené hodnoty znečišťujících látek ani 

v tomto případě nepřekročily příslušné emisní limity. 

Obsah síry v kychtovém prachu se zpožděním asi 3 dnů stoupl, a to z hodnoty             

0,30 % na hodnotu 0,39 %, poté následoval pokles na hodnotu mírně nad 0,30 %.  

V daném období byl obsah síry ve vzorcích z kalů vysoké pece celkem stacionární, 

přičemž její hodnoty se pohybovaly v rozmezí asi 0,30 – 0,80 %  
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9. Závěr  

Diplomová práce je věnována problematice vlivu zvolené metody recyklace 

odprašků ze suchého čištění spalin ve vysokých pecích na životní prostředí. Tato práce se 

konkrétně zabývala zpracováním odprašků z přelévání surového železa a z chemického 

ohřevu a zároveň odprašků z mimopecního odsíření surového železa. V současné době tyto 

druhotné suroviny nejsou využívány a předávají se jiným subjektům k likvidaci.  

Cílem této práce bylo tedy prakticky ověřit možnosti zpětného využití odprašků ze 

suchého čistění spalin ve formě vysokopecní vsázky, které vedou k úspoře vstupních 

surovin a také environmentálnímu přínosu v podobě snížení zátěže do životního prostředí. 

V praktické části diplomové práce byla v rámci řešení projektu TŽ, a.s. jak                      

v laboratorních, tak v průmyslových podmínkách ověřena recyklační technologie pro 

vybrané hutní kovonosné druhotné suroviny. Vybrané odprašky byly analyzovány                        

a sledovaly se fyzikální vlastnosti a chemické složení. Následně byly odprašky použity 

jako přídavek k výrobě briket, protože přímé zpracování v metalurgickém výrobním 

agregátu není možné, a to z důvodu velkých potíží při dopravě a následné manipulaci; 

proto je potřeba tyto materiály téměř vždy zkusovět. Účelem zkoušek bylo provozní 

ověření možnosti zpětného využití Fe koncentrátu ve formě vsázky (brikety) pro vysoké 

pece v podmínkách TŽ, a.s. Celkem bylo za sledované období ve třech etapách prosazeno 

1 500 tun tohoto materiálu do vysoké pece, ale v rámci řešení diplomové práce byly  

k experimentální části vybrány k porovnání jen zkoušky 2/VP/2010 a 3/VP/2010, celkem 

tedy 1 000 tun briket.  

Z hlediska vyhodnocování dopadů na životní prostředí byly sledovány emisní 

koncentrace SO2, CO a NO2.  Kromě základní sledované síry byl sledován také  hmotnostní 

obsah prvků (C, P, Zn, Pb, Na2O, K2O) v kychtovém prachu vysoké pece a jako poslední 

hmotnostní obsah síry ve vzorcích kalů vysoké pece.  

Zkoušky byly provedeny ve třech etapách, ale v rámci diplomové práce byly řešeny 

pouze dvě poslední etapy, a to z důvodu porovnání vlivu jejich rozdílného složení na 

životní prostředí a chod vysoké pece. Výsledky zkoušek neprokázaly negativní dopady na 

technologii, výrobu a životní prostředí.  
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Podle shrnutí analýz obou zkoušek lze konstatovat, že výsledky brikety HT296A, 

které obsahovaly pouze 92,5 % Fe koncentrátu ODS a 7,5 % pojiva (cement), jsou 

podobné výsledkům brikety HT333/1A obsahující 77 % Fe koncentrátu ODS, 10 % 

odprašků z přelévání surového železa a z chemického ohřevu (IRUT), 5 % odprašků 

z mimopecního odsíření surového železa a 8 % pojiva.  

Jelikož brikety HT333/1A obsahující navíc vybrané odprašky potvrdily, že jejich 

prosazování do vysoké pece nevedlo k nepříznivým dopadům, a to jak na chod vlastního 

agregátu, tak na životní prostředí, lze předpokládat, že bude schváleno rozšíření 

integrovaného povolení i pro účely běžného prosazování (recyklace) tohoto materiálu ve 

vysoké peci. 

Zpracováním těchto odprašků ve formě vícesložkových briket tak budou 

eliminovány náklady spojené s likvidací těchto odpadů u externích odběratelů a současně 

dojde k zpětnému využití podílů železa a uhlíku v těchto odprašcích obsažených. 
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TŽ, a.s. – Třinecké železárny, a.s. 
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SO2 – Oxid siřičitý 

NO2 -  Oxid dusičitý  

CO – Oxid uhelnatý  
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IRUT – Chemický ohřev 

VÚHŽ, a.s. – Výzkumný ústav hutnictví železa, a.s. 

MMV, s.r.o. -  Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o. 

Fe koncentrát ODS – podsítný podíl ze strusky, vznikající při mimopecním odsiřování 
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