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Abstrakt: 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou sledování Zn, Pb, Cd, a Fe 

v kovonosných odpadech vč. odpadních vod v hutním podniku. Je zaměřena na teorii vzniku 

kovonosných odpadů v jednotlivých druzích agregátu. Jejich materiálové charakteristice, 

rozdělení, způsobu využití a možnosti dalšího zpracování. Sledování těchto materiálů bylo 

provedeno s pětiletým odstupem. 

Klíčová slova: kovonosný odpad, odpadní vody, materiálová charakteristika, obsahy 

neželezných kovů, kaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The submitted bachelor´s work deals with the problems of monitoring Zn, Pb, Cd, plus Fe in 

the metallic wastes including wastewaters in a metallurgical company. It aims its attention to 

the theory of metallic wastes in individual sorts of aggregates. Their material characteristics, 

indicative allocation, the way of utilization and possibilities of next processing. The 

monitoring of these materials were carried out in the five-year interval.  

Key words: the metallice waste, wastewaters, the material charakteristics, contents of 

nonferrous metals, sediments. 
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1. Úvod 

Hutnictví železa je průmyslové odvětví zabývající se výrobou železa, její mechanikou, 

tepelnou a chemickou úpravou a patří i k  největším znečišťovatelům životního prostředí. 

Česká republika zaujímá 22. místo ve výrobě oceli a 21. místo ve výrobě železa na světě. Patří 

mezi typicky zpracovatelské státy bez významných surovinových zdrojů a proto využití 

hutních, ale i jiných železonosných odpadů má pro ni zásadní ekonomický význam.  

V České republice se využívá odhadem zhruba polovina průmyslových kovonosných odpadů. 

V oblasti metalurgie je snaha o maximální možnou míru recyklace železonosných odpadů a 

jejich vrácení na počátek hutnického cyklu tj. do výroby surového železa. 

V současnosti je největším problémem kromě plynných emisí zpracování kovonosných 

tuhých odpadů z důvodu nevhodných chemických, fyzikálních, technologických a dopravních 

vlastností, hlavně velkého množství odprašků a kalů. 

V hutních provozech po celém světě je základem čistění hutních odpadů. Tyto odpady mohou 

obsahovat: prach, strusky, kaly, hlušiny, odprašky  a často potenciálně cenné a recyklovatelné 

složky. Nyní se prověřují možnosti recyklovat složky z odpadu.  

Odpady jsou obecně nízkou hodnotou zastoupení prvku v materiálu, jejich zpracování 

různými postupy musí být nejen jednoduché, ale i cenově výhodné. 

Tyto cenné složky jsou nevratnými ztrátami a to zejména při čištění plynů za vzniku 

(vysokopecních, aglomeračních, ocelárenských) kalů a odprašků na agregátech a při 

gravitačním čištění vod v usazovacích nádržích válcoven. Tyto složky až do nedávna byly 

hlavně skladovány na haldách. V dnešní době jsou recyklovány, sanitovány, rafinovány a 

znova použity v procesu hutnictví, jako zdroj cenných surovin. 
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1.1 Legislativní rámec 

Nejdůležitějším zákonem podle platné legislativy a zapracováním příslušných předpisů 

Evropské unie, na nichž se usnesl parlament České republiky, je zákon č.185/2001Sb ve znění 

264/2011 [1]. Tento zákon řeší problematiku odpadového hospodářství jako celku v úplném 

znění zákona o odpadech je zákon č.106/2005 Sb. [2]. 

Z tohoto zákona vyplývá: 

 Zamezení vzniku odpadů. 

 Omezení vznikajícího množství odpadů. 

 Přednostní využití odpadů, přičemž prioritu má (recyklace, regenerace) před (např. 

energetickým) využitím. 

 Odstranění odpadů. 

1.2 Pojem odpad 

Odpadem se rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se 

jí zbavit a přísluší do některé skupiny, jež definuje zákon č. 185/2001 Sb. [3]. 

1.3 Další základní pojmy 

 Nebezpečný odpad – uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v právním 

předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

 Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů na 

nakládáních s nimi a následnou péči o místo kde jsou uloženy. 

 Nakládání s odpady – jejich soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, úprava, 

doprava a přeprava, atd. 

 Zařízení – technické zařízení, místo, stavba nebo její část. 

 Shromažďování odpadů – krátkodobé soustředění ve shromažďovacích zařízeních 

v místě vzniku nebo při jejích přemístěních. 

 Skladování odpadů – přechodné umístění soustředěných odpadů, které byly 

(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) pro zařízení k tomu určenému a byly v něm 

poté shromážděny. 

 Skládka odpadů – zařízení určené k trvalému uskladnění (odstranění) odpadů buďto 

uložením do země či na povrchu země. 

 Sběr odpadů – soustřeďování odpadů právnickou či fyzickou osobou vlastníci k tomu 

příslušné povolení za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění [4]. 
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1.4 Skupiny odpadu 

 Zůstatky z výroby a spotřeby dále jinak nespecifikované. 

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

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

 Látky, které byly zakázány zákonem z hlediska získání kovů z odpadu. 

Lze rozdělit do tří skupin: 

 odpady kovové – kovy v ryzí formě buďto samostatně či ve formě slitin, pro jejich 

oddělení se uplatňují metody založené hlavně na třídění a rozdružení. 

 odpady kovonosné – kovy ve formě sloučenin, pro jejich získání se uplatňují 

úpravárenské postupy. Kovy se mohou vyskytovat i v ryzí formě. 

 odpady nekovové – materiály neobsahující kov či pouze v nepatrném množství, které 

vznikly při zpracování kovu nebo jeho výrobě [3]. 

 

1.5 Uložiště hutních odpadů 

Jemné kaly z vypírání vysokopecního plynu byly v minulosti ukládány na skládky. Jejich 

zpracování nebylo možné z důvodu vyššího obsahu těžkých neželezných kovů zejména zinku 

a olova. Příklady velkokapacitního uložení [5]. 

 

Ostrava – odval a.s. Vítkovice 

Kovonosné jemnozrnné odpady po vytěžení strusky obr. 1. Dnešní plocha odvalu činí asi 99 

ha a při průměrné mocnosti 24 m je zde uloženo kolem 23,8 mil.m
3
 odpadů. 

Byly zde ukládány pouze přebytky kalů a odprašků z plynočistíren ocelářských pecí (kaly ze 

SM, tandemových pecí a konvertorů, odprašky z elektrických ocelárenských pecí) a okujové 

kaly z válcoven. Z tohoto množství tvoří zhruba 85% kaly z čištění plynů ocelářských pecí, 

7% tvoří okujové kaly a jemnozrnné okuje a 3% odprašky z elektrických obloukových pecí. 
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Na obr. 1 je vidět geografické zaznačení odkaliště Vítkovic, a.s. a NH, a.s [5]. 

 

Ostrava – Arcelor Mittal a.s. (Nová Huť) 

V lokalitě Rudná obr. 2 se ukládaly vysokopecní kaly z výroby a to popílky, vysokopecní a 

ocelárenské kaly na odkaliště v lokalitě Bártovice. Při průměrné objemové hmotnosti 

vysokopecních kalů 2 300 kg.m
3
 a vlhkosti 35% to představuje 450 000 tun materiálu. 

Z chemické analýzy na obsah prvků: 

 Odkaliště Rudná – v rozmezí 0,40 až 4,50% pro zinek, 0,20 až 1,00 pro olovo a 30 až 

60% pro železo. 

 Odkaliště Bártovice – údaje obdobné, pouze u zinku byl stanoven nárust o 7% [5]. 

 

Obr. 2: Pohled na odkaliště Rudná I [34].  

Na obr. 2 je vidět odhalené odkaliště Rudná I s uložením vysokopecních kalů [5]. 

 

Obr. 1: Výřez mapy z odkaliště Vítkovic, a.s. a NH, a.s [5].  
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Třinec – Třinecké železárny a.s 

Odkaliště Odval obr. 3. Zde byly v 60. letech ukládány vysokopecní kaly s deponovanou 

složkou vysokopecních a ocelárenských strusek a jiných odpadů. Celkový objem odkaliště je 

380 000 - 420 000 m
3
 nehomogenního materiálu [5]. Výskyt VP-kalů na haldě je přibližně 2 

mil.tun [6]. Postupně jsou tyto kaly odtěžovány a použity k nepřímé recyklaci jako přísada při 

výrobě cementu [5]. 

 

Obr. 3: Třinecký Odval hutních odpadů [5]. 

Na obr. 3 jsou znázorněny jednotlivé sekce uloženého materiálu na odkališti Odval [5]. 

 

2. Vznik kovonosných odpadů na jednotlivých druzích agregátů při 

zpracování železa a oceli. 

Kovonosný odpad vzniká podle charakteru na jednotlivých druzích zařízení v provozech pro 

výrobu aglomerátu, surového železa a oceli (KKO). 

2.1 Provoz pro výrobu aglomerátu 

Aglomerace slouží ke zpracování prachových rud s bazickými přísadami spékáním na 

vysokopecní kusovou vsázku [7]. Vsázka obsahuje směs drobných prachových rud, bazických 

přísad, recyklované materiály s obsahem železa z následných hutnických procesů, jakými jsou 

kovonosný prach, kal z čištění vysokopecního plynu, válcovenské okuje atd. a to s přídavkem 

koksového prachu k hoření směsi [8]. 
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Při spékání rud na aglomeračním páse (obr. 4) probíhá řada fyzikálně-chemických procesů. Je 

nutno sledovat výši a kolísání obsahu Fe, Mn, SiO2, CaO, MgO, Al2O3, S aj. a škodlivin jako 

olova, zinku, kadmia a látky rozpustné v toluenu [9]. 

 

Obr. 4: Aglomerační spékácí pás [10].  

 

  

Obr. 5: Aglomerát na chladicím páse. [10] Obr. 6: Aglomerát- nadsítna frakce. [10] 

 

Na obr. 4 je zařízení spékácího pásu pro spékání aglomerátu s následným zchlazením na obr. 

5 a po rozčlenění na nadsítnou frakci obr. 6 s granulometrií větší jak 5 mm a podsítnou frakci 

menší jak 5 mm [10]. 

Homogenizace je ovlivněna nejvíce nepravidelností dodávek surovin (aglorud, koncentrátu 

aj.) a je třeba dbát zásady rovnoměrného rozvrstvení různých komponentů skládky obr. 7, 8. 

Kromě homogenizace má za cíl i zrání vsázky, pro lepší sbalitelnost rud. 

  

Obr. 7: Homogenizační zakládání na hromadě 

pro ocelárny [10].  

Obr. 8: Homogenizační zakládaní na hromadě pro 

vysoké pece [10].  
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Na obr 7, 8 jsou uvedeny příklady zakládání na homogenizační hromadě pro hutní provozy. 

Vstupní suroviny pro homogenizační skládku: 

 Kovonosné suroviny (aglorudy a koncentráty). 

 Bazické přísady (vápenec a dolomit). 

 Druhotné suroviny (vysokopecní kaly, vysokopecní výhoz, výrobky mlýnice strusky, 

vápno aj.). 

Druhotné suroviny s nízkým procentuálním množstvím v homogenní skládce výrazně 

neovlivní výsledné složení celé homogenizační skládky [11]. 

 

Obr. 9: Příklad provozu pro výrobu aglomerátu [10]. 

Na obr. 9 máme znázorněný příklad provozu pro výrobu aglomerátu s návazností na schéma 

výrobního procesu. 

Odpady z provozu aglomerací: jsou aglomerační odprašky z elektrostatických či rukávových 

filtrů a aglomerační kaly (vratný aglomerát) [10, 11]. 

 

2.2 Provoz pro výrobu surového železa 

Vysokopecní provoz znečišťuje životní prostředí podstatně méně než provoz aglomerace se 

svou přípravou vsázky (rudiště) [12]. Palivem je nejen černouhelný koks, ale i plynná, 

kapalná a prášková paliva dmýchaná do nístěje spolu s dmýchaným větrem [13]. 

Vysokopecní proces v šachtové peci je redukčním procesem. Jeho hlavním úkolem je 

redukce železa a doprovodných prvků (Mn, Si, P) z jejich oxidů a jiných sloučenin, při 

hoření paliva v oxidační části před výfučnami [12]. Malá část železa (0,2-0,5%) ovšem 
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přechází do strusky. Hlavní redukční složkou vysokopecního plynu je oxid uhlíku popřípadě 

(CO2 a N2).  

Pochody v oxidační oblasti lze rozdělit: 

 Hoření uhelnatého paliva na CO z části na CO2 s následnou redukcí veškerého CO2 

na CO. 

 Reakce vlhkosti z uhelnatého paliva za vzniku H2 a CO. 

 Reakce síry koksu a paliv. 

 Částečné okysličování železa a v něm nerozpuštěných prvků. 

 Vznik alkalických kyanidů. 

Suroviny ve vysoké peci obr. 10 klesají proti proudu redukčních plynů a jsou chemicky i 

fyzikálně měněny a to pomocí disociace jednak: 

 Hydrátů – volná, zeolitická, hygroskopická a chemicky vázaná (H2O). 

 Uhličitanů – vápence za vzniku CaO. 

 Sirníků – FeS2 a FeS, v malém množství Cu2S, ZnS, PbS. 

 Kysličníků – Fe2O3, Fe3O4 a FeO z vsázky aglomerátu dále Mn, Si, P v malém 

množství Zn, Pb, Ni, Cu, apod. 

Sledované druhy materiálů (Zn, Pb, Cd, a Fe) z těchto surovin, díky chemickým, tepelným 

(při zvýšených teplotách) a fyzikálním pochodům jsou obsaženy hlavně ve strusce a 

vysokopecním (kychtovém) plynu [13]. 

 

 

 Obr. 10: Jednoduché schéma vysoké pece pro výrobu surového železa [14]. 
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Na obr. 10 je znázorněna vysoká pec s grafickým znázorněním směrových pochodů dějů a 

zařízeními na zpracování vysokopecního plynu, strusky, odpadní vody a surového železa 

s následnými zařízeními na jejich dopravu. 

Odpady z provozu vysokých pecí:  

 Vysokopecní kaly (hrubý).  

 Vysokopecní výhozy (jemný). 

 Kychtové prachy. 

 Vysokopecní strusky [10]. 

 

2.3 Provoz pro výrobu oceli (KKO) 

Provoz oceláren obr. 11. V konvertorech zajišťujeme mimopecní zpracování oceli. 

Konvertory jsou osazeny mokrými plynočistírnami, které zajišťují zachycování, chlazení, 

čištění plynů a zplodin vznikajících během foukání kyslíku do konvertoru [15]. 

Tyto plyny mají vysokou teplotu (okolo 1800°C) a vysoký obsah ocelárenského prachu 

v rozmezí 125-200 g/m
3
 [17]. Čištění je během sázení surovin do konvertoru a během 

odpichu oceli prováděno v mokré plynočistírně [15]. 

 

 

Obr. 11: Příklad rozmístění provozních agregátů ocelárny KKO [15]. 

 

Na obr. 11 je znázorněna technologie výroby oceli od vsázky až po finalizaci na válcovnách 

s následným exportem a vznikajícím odpadem (struska, konvertorový plyn) [15]. 
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Konvertorový plyn je po zchlazení a vyčištění na plynočistírně obr. 12 odsáván do řídícího 

(trojcestného) ventilu, kde jsou spaliny usměrňovány pohyblivým zvonem trojcestného 

ventilu do plynojemu nebo do spalovacího komínů [15]. 

 

 

Na obr. 12 je znázorněn provoz plynočistírny s technologickými směry toku konvertorového 

plynu, vod a produkty čištění (kaly a znečištěné vody) [17]. 

Při výrobě oceli vznikají kovonosné odpady a jsou tvořeny ocelárenskou struskou, kaly, 

popřípadě odprašky z čištění ocelárenského plynu. 

Kovonosný odpad dělíme: 

 Odsířená struska. 

 Konvertorová struska. 

 Ocelárenský výhoz. 

 Prach ze suché úpravy konvertorového plynu (pokud se použije) nebo z úpravy jiných 

výstupních plynů (např. výstupní plyn z odsiřování, odplynění ze sekundárního 

odprášení, odplynění ze sekundární metalurgie). 

 Kal z mokré úpravy konvertorového plynu (pokud se použije). 

 Struska z plynulého odlévání. 

 Okuje z plynulého odlévání [9, 10]. 

 

 

 

 
Obr. 12: Jednoduché schéma plynočistírny konvertorového plynu [17]. 
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3. Rozdělení a charakteristika jednotlivých kovonosných odpadů 

Charakteristika a rozdělení jednotlivých kovonosných odpadů je závislé na místě jejich 

vzniku a způsobu zpracování, jakož to hutních odpadů na jednotlivých  provozních 

agregátech. 

 

3.1 Hutní odpady při výrobě aglomerátu 

Odprašky a kaly aglomeračního procesu jsou tvořeny drobnými podíly aglomerační směsi, 

které jsou strhávány proudícími spalinami a zachyceny v  čistírnách cyklonového či 

elektrostatického typu [9]. 

Aglomerační prach – Jsou to jemné částice, které se zachycují v elektrostatických 

odlučovačích aglomerace [9]. Z technologického hlediska je důležité vyloučení z vsázky 

zaolejovaných druhotných surovin a použití paliva s nízkou prchavou hořlavinou tj. 

prachového koksu z důvodu snížení koncentrace aglomeračního prachu v elektrických 

odlučovačích prachu.  

Prachový úlet je tvořen prachovými částicemi: 

 Koksovým prachem. 

 Struskotvornými přísadami. 

Částicemi rudy, které mají značné feromagnetické vlastnosti a lze je využít pro odloučení 

prachu v magnetických odlučovačích.  

Mezi hlavní odlučovače řadíme: 

 Elektrostatické odlučovače. 

 Pískové filtry. 

 Magnetické odlučovače. 

 Látkové filtry [20]. 

Aglomerační kaly – Vznikají v malém množství a jsou z hlediska obsahu zinku a olova 

nezávadné. Vracejí se k opětovnému zpracování na aglomeraci (vratný aglomerát). 

 

3.2 Hutní odpady při výrobě surového železa 

 Hrubé prachové podíly jsou zachycovány v suchém stavu v prašnicích (cyklónech).  

 Střední kalové podíly v scrubrech. 

 Nejjemnější kalové podíly v jemnočistírnách vysokopecního plynu [21]. 
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Vysokopecní struska – je taková, která dosáhla bodu likvidu [13]. Množství vyrobené 

strusky je určeno použitou železnou rudou, složením vysokopecní vsázky a přísadami [22]. 

Tvoří ji kysličníky CaO, SiO2, MnO, BaO, Al2O3, MgO a v malém objemu FeO a TiO2, 

alkalických kovů, také sirníků a některých karbidů, které nezreagovaly na kov s dalšími 

surovinami vsázky. 

Prvotní struska má velký obsah oxidu železa a oxidu manganu, kdežto konečná jen obsah 0,5-

0,8% oxidu železa a oxidu manganu závislého na množství obsaženém ve vsázce. 

Vzniká v pecním prostoru nazývaným plastickým pásmem, který je důsledkem tlakových 

ztrát plynu. Důležitá je teplota redukce jednotlivých surovin, neboť přímo ovlivňuje složení 

strusky.  

Vysokopecní struska klesá se vsázkou do oblasti vysokých teplot při zmenšení své viskozity. 

Při kontaktu s koksem a po dokončení redukce s železem a rozpuštěnými kysličníky s 

přídavky dalších prvků v oblasti výfučen svůj objem zvětšuje. Jmenuje se přechodová a 

později se dále redukuje. 

Konečná struska je tvořena v nístěji. Je závislá hlavně na prvotní a přechodové strusce. Její 

nadbytek je problémový z důvodu omezení výrobnosti vysoké pece [13].  

Vysokopecní strusku lze použít např. jako materiál pro stavbu silnic, přísad do cementu anebo 

jako tepelnou izolaci (minerální vlna) [22]. V minulosti se struska odvážela na haldy.  

V dnešní době využíváme 90 až 95% veškeré vysokopecní strusky v silikátovém procesu a ve 

stavebnictví s tím, že se postupně zpracovává i struska z hald [23]. 

 Je zpracovávána na vysokopecní cement, struskovou vlnu, struskový štěrk a další [24]:  

 Granulace strusky. 

 Zakládání strusky do jam. 

 Peletizace strusky. 

 Drcení a mletí [23]. 

 

Vysokopecní výhoz – Je produktem hrubého čištění vysokopecního plynu v prašníku, kde se 

zachytí až 70% prachových částic. Jedná se o suchý prachový odpad s poměrně vysokým 

obsahem (C asi z 15%, Fe 33-35%, CaO 12-15%, MgO 4-5%) a nízkým obsahem škodlivin 

(Pb 0,01-0,025%, Zn 0,03-0,08%, Cd atd). Veškerý vysokopecní výhoz se zpracovává na 

aglomeraci [25]. Zachycuje se v suchých odlučovačích prachů, neboť tvoří vítanou součást 

aglomerační vsázky [23]. 
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Vysokopecní kal – je produktem jemného čištění vysokopecního plynu a odprášení 

skipových jam obr. 13. Obsahuje vyšší obsah škodlivin hlavně Zn, Pb, Cd, Fekov a alkálií. Je 

tvořen nejjemnějšími podíly vsázky. Recyklace je částečná [25]. 

K jeho separaci z prací vody o teplotě 40-50
o
C, jež obsahuje 1000 až 2000 mg/l 

suspendovaných látek i 100 až 200 g/l mechanických nečistot, se využívá kruhových 

velkokapacitních nádrží typu Dorry – Oliver, kde dochází ke gravitačnímu usazování, 

shrabání a odkalení těchto látek (kalu) na úpravnu vysokopecního kalu. 

Obsažené hodnoty kalu v prací vodě se snižují na přibližně 30-50 mg/l. Tato prací voda je 

opět použita v uzavřeném cirkulačním procesu [26].  

V úpravně vysokopecního kalu se využívá sedimentace v primárních zahušťovacích nádržích 

(hrubý kalový produkt) opatřené mícháním k zabránění tvrdnutí usazeného kalu, který po 

zahuštění na 350 až 450 g/l je gravitačně dopravován na zpracování na vakuofiltr, kde je 

dehydrován na asi 30% vody v sušině bez přídavku mikromletého vápna (hrubý kalový 

produkt) za vzniku filtračního koláče. 

Z primárních nádrží je odsazená voda přečerpána do následných usazovacích nádrží 

k sedimentaci jemných podílů. Usazený kal je zpracován obdobným způsobem, ale 

s přídavkem mikromletého vápna (jemný kalový produkt). 

 

 

Obr. 13: Vysokopecní kal [10]. 

 

Na obr. 13 vidíme příklad vysokopecních kalů z úpravy vysokopecního kychtového plynu. 
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 Vysokopecní kychtový plyn – vzniká ho asi 5m
3
 na 1 tunu surového železa [28]. Obvykle 

obsahuje kolem 50 - 60 obj. % N2, 10 - 18 obj. % CO2, 22 - 30 obj. % CO, 1 - 8 obj. % H2 a 

pod 1 obj. % CH4. Je toxický, výbušný a má relativně malou výhřevnost. Vzniká ho velké 

množství asi 1500 - 2400m
3
 na 1 tunu surového železa. Po odprášení (v suchých, mokrých či 

elektrostatických filtrech) a obohacení slouží pro předehřívání vzduchu vháněného do 

vysokých pecí nebo pro výrobu tepla [ 29]. 

 Hrubé čištění – suché, v gravitačních komorách nebo cyklónech, kde se usadí až 80% 

prachu. Plyn na výstupu obsahuje 1-4g.m
3
 prachu. 

 Polojemné čištění – vodou zkrápěné kolony, plyn na výstupu obsahuje 0,1 - 0,8g.m
3
 

prachu. 

 Jemné čištění – v trubkových elektrofiltrech na usazovacích elektrodách: 

· Kladná usazovací elektroda, trubky šestiúhelníkového průřezu 150 - 200mm, 

délka 3,5m. 

· Záporná usazovací elektroda, drát je uvnitř trubky a plyn obsahuje na výstupu 

0,01 - 0,05g.m
3
 prachu [30]. 

 Systémy odlučování prachu máme dvojího typu: 

 Vlhké odlučovače – využívají se pro separaci prachu vodní sprchy s výsledkem dvou 

produktů a to černé vody a kalu. Černá voda obsahuje koloidální jíl, nejčastěji 

montmorillonitického typu a uhlíkaté částice, které sedimentují velmi pomalu. Kalový 

produkt obsahuje větší a těžší částice uhlí, písku a kovu, které klesají velmi rychle. 

 Suché odlučovače – využívají textilní vložku, která separuje prachové částice. 

Zachycené produkty není nutno sušit. Částice jsou podobného složení jako u mokrých 

odlučovačů [31]. 

 

3.3 Hutní odpady při výrobě oceli 

Jsou tvořeny ocelárenskou (konvertorovou) struskou, kaly a odprašky ze suché úpravy 

konvertorového plynu (pokud se použije) nebo z úpravy jiných výstupních plynů (např. 

výstupní plyn z odsiřování, odplynění ze sekundárního odprášení, odplynění ze sekundární 

metalurgie), kaly z mokré úpravy konvertorového plynu (pokud se použije), struskami a 

okujemi z plynulého odlévání [9]. 

Ocelárenské strusky – vznikají, jako vedlejší produkt při výrobě oceli v Siemens 

Martinských pecích, tandemových, elektrických a kyslíkových konvertorech. Mají značný 

obsah železa a zásaditých složek. Výskyt strusky je přibližně 150 kg/t oceli.  
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Ocelárenské úlety – jsou dány množstvím plynu dmýchaného v průběhu různých fází 

zkujňování. Chemické složení ocelárenských prachů závisí na systému výroby oceli s 

částicemi menšími jak 0,1mm.  

Jsou výsledkem jevů: 

 Odpařování, rozprašování a mechanického strhávání kovové lázně a strusky v 

kapalném stavu. 

 Mechanického strhávání tuhých žáruvzdorných sloučenin (CaO, SiO2, Al2O3, MgO, 

atd.) pocházejícího z vyzdívek a přídavných materiálu vpravovaných do kovové lázně. 

 Reakcí mezi plynnými fázemi, kovovými parami a tuhými nebo kapalnými částicemi. 

Tvořením nových sloučenin a fyzikálně chemickými interakcemi mezi tvořícími se 

sloučeninami.  

Stupeň oxidace úletů je závislý na zkujňování: 

 Během dmýchání kyslíku u evropských zařízení jsou strhávána velká množství 

vzduchu dýmem a stupeň oxidace úletu je značně vysoký. 

 U mimo evropských zařízení se používá ochranné clony plynného dusíku nebo se 

pečlivě omezuje množství vzduchu unášeného podtlakem a úlet proto obsahuje i po 

mokrém čištění značné množství surového železa. 

Složení úletu je rozdílné, neboť k reakcím prvků s kyslíkem nedochází současně. Zejména 

reaguje kyslík s Si, Mn, C, P a S za vysokých teplot. Tyto substráty jsou z hlediska kovů 

bohatým koncentrátem s obsahem železa asi z 60% a více, liší se stupněm oxidace. Obsahují 

dále neželezné kovy, zejména zinek a olovo ve velkém množství [12].  

K  odprášení se využívá mokrá plynočistírna: 

 Primární odprášení v 1. stupni: 

1. stupeň – zchlazené vody o teplotě 65°C jsou odváděny do vodního uzávěru saturačního 

celku kinpactoru, který umožňuje vypouštět vodu mimo fázi foukání. Vody z něj odtékají na 

vodní hospodářství do usazovacích nádrží typu dorr. 

2. stupeň – k odprášení spalin dochází v celku čistící Venturiho pračky a v celku odlučovače 

kapek přes vodní clony. Rychlostní účinek unášené vody doplněný změnou směru proudění 

spalin, umožňuje zadržovat odstředivým účinkem velké kapičky vody v odlučovacím koleně a 

to 70% znečištěné vody a v deskovém odlučovači zbytkový podíl této znečištěné vody. 
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Tyto znečištěné vody z druhého stupně čištění plynu jsou dále čerpány do hrubého 

odlučovače nečistot, odkud jsou hrubé podíly odváděny do expanzní komory s cyklickým 

odkalováním do nádrží kalových vod, kde dochází ke gravitačnímu čištění [17]. 

 Sekundární odprášení: 

Zajišťuje nasávání znečištěné vzdušiny vznikající při nalévání surového železa do konvertoru 

a její vyčištění. K čištění spalin dochází pouze ve 2. stupni odprášení. Spaliny vstupují do 

expanzní komory mimo dýzy saturačního celku. Spaliny jsou odvedeny komínem do 

atmosféry bez zapálení [17]. 

 

Odprašky z tandemových pecí:  

 Tuhé emise – jsou produktem čištění v mokrých odlučovačích typu Venturiho pračky. 

Hodnoty emisí se pohybují kolem 50-100 g/mn
3
 a jsou docela nízké. Koncentrace ve 

spalinách prachu se pohybuje kolem 15-20 g/mn
3
. 

 Plynné emise – jsou to emise SO2, které jsou hlavně závislé na obsahu síry ve vsázce. 

Odhadují se na hodnoty kolem 1,6 g/t oceli, stejně jak tomu je i u konvertoru. Emise 

oxidu dusíku jsou nižší než u martinských pecí s emisním faktorem 50 g/t oceli [24]. 

 

Ocelárenské kaly – jsou produktem vodního čištění konvertorového plynu s dělením na 

hrubý a jemný podíl [31]. Pro jejich vznik je důležité tzv. dočištění plynu v čistících 

Venturiho pračkách a odvod kalových vod na kalová hospodářství. Ocelárenské, dnes hlavně 

konvertorové kaly obsahují vysoký obsah zinku, olova a jiných škodlivých látek, které 

znemožňují jejich recyklaci [9]. 

 Jemné kaly – jsou tvořeny kulovitými částicemi o průměru kolem 0,05 - 0,06mm 

v 96% výskytu a v max. velikosti do 0,2mm zrna obr. 14. Obsahují oxidy a minerální 

částice [32]. Jsou sedimentovány v dorrových nádržích a následně odvodněny na 

kalolisech. Obsah vody je kolem 30% [12]. Vysoké množství zinku a olova brání 

návratu do vsázky s výjimkou obsahu zinku pod 0,2%. Zdrojem škodlivin je 

nedostatečné třídění ocelového kovonosného odpadu a v nátěrových hmotách 

šrotovacích zařízení [32]. 
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Obr.14: Jemné konvertorové kaly [10]. 

 

Na obr. 14 vidíme příklad jemných konvertorových kalů po vysušení na kalolisu a 

deponování na VEP [10]. 

 Hrubé kaly – vznikají při čištění konvertorového plynu. Tyto plyny mají vysoký 

obsah prachu zejména kysličníku železa. Jejich granulometrie je nad požadovaným 

limitem 100 mikrometrů. Usazují se v předusazovacích nádržích. Obsah vody je 

kolem 15% [12]. Jsou tvořeny kulatými zrníčky černého prachu, jež netvoří větší 

shluky a po vysušení jsou sypké (obr. 15). Mívají poměrně dobrou zbalitelnost a 

peletizační schopnost [32]. 

 

 

Obr. 15: Hrubé konvertorové kaly [10]. 

 

Na obr. 15 vidíme příklad hrubých konvertorových kalů po odvodnění na kalolisech a 

deponaci na VEP [10]. 
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 4. Materiálové charakteristiky jednotlivých druhů kovonosných odpadů z 

hlediska obsahu Zn, Pb, Cd, Fe 

Při úpravě vsázky v jednotlivých technologických uzlech dochází k přenosu zájmových prvků 

zejména do kovonosného odpadu. Jejich množství závisí zejména na obsahu těchto prvků na 

vstupu do technologického procesu. 

4.1 Provoz Aglomerace 

Zn – nachází se v objemu aglomerační vsázky, kterou je součásti. Po jejím ohřevu se za 

vysokých teplot v úseku zážehu, kalcinace a oxidace odpařuje a mění se na železitan 

zinečnatý, který lze odloučit na elektrostatických odlučovačích. 

Pb – za zvýšených teplot spékání dochází k přeměně oxidu olova na chlorid olovnatý s velkou 

koncentrací v surovém odpadním plynu. Nejdůležitějším faktorem je obsažení chloridu olova 

v aglomerátu a ne samotného olova. Zachycení v elektrostatických odlučovačích je nepatrné 

[33]. 

Oba prvky vystupují v aglomerační vsázce ve formě sulfidu zinku a olova. Reakce odplynění 

obou začíná při teplotách menších než 850
0
C s přeměnou na oxid zinku a olova. V redukční 

atmosféře, která je přítomna ve spékající se vrstvě při 1200
0
C se oxid zinku redukuje uhlíkem 

na zinek a oxid uhlíku. U olova při 800
0
C na olovo a oxid uhlíku. Zinek je v redukční vrstvě v 

plynné formě. Odstranění zinku a olova záleží na přídavku koksu a teplotě spékání. Jejich 

odstranění ve větším množství je možné přídavkem NaCl a CaCl2 při daleko nižších teplotách 

ZnCl2-732
0
C, PbCl2-954

0
C. Odstranění zinku při 2% přídavku obou chloridu činí 45% u NaCl 

a 60% u CaCl2 při zásaditosti aglomerační vsázky 1,15 [34]. 

 

4.2 Příklad sledovaných obsahů prvků v různý aglomeračních závodech 

Tab. 1: Průměrné obsahy zájmových prvků v sledovaných aglomeračních odprašcích [35]. 

    Odprašky aglomerace   

%hm Zn Pb Cd Fe 

2007 0,0200 0,0880 0,0010 49,70 

2008 0,0200 0,0450 0,0007 55,00 

2009 0,0190 0,0900 0,0008 53,80 

2010 0,0120 0,0750 0,0006 50,90 

2011 0,0110 0,0720 0,0005 54,34 
 

V tab. 1 lze pozorovat obsahy Zn, Pb, Cd, Fe ve sledovaném období s klesající tendencí u Zn, Pb a Cd 

[35]. 
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4.3 Provoz vysokých pecí 

Zn- vstupuje do vysoké pece se železitými materiály ve formě feritů (ZnO.Fe2O3, 

ZnO.FeO.Fe2O3), silikátů (ZnO.SiO2), sulfidů (ZnS.FeS, ZnS) nebo z odpadů, jako oxid zinku 

[35]. Doporučený obsah zinku ve vsázce je 220-230 g/t vyráběného surového železa [21]. 

Jeho disociační teplota je dosti vysoká, což je následkem dosti obtížné redukce [13]. 

Ve spodní části pece dochází k redukci na kovový zinek pod bodem varu zinku, který se mění 

ihned v páru a stoupá s pecním plynem do horní části nižších teplot pece, kde je okysličován 

oxidem (C na Zn) jež je i jeho jediným kysličníkem. Je koloidní, neboť v kondenzované fázi, 

kdy se nachází ve formě oxidu nebo přímo kovu ulpívá na vsázkový materiál a opět je vnášen 

do koloběhu pece se sestupující vsázkou a cirkuluje v oxidační oblasti, která zahrnuje suchou 

část šachty a kohezivní zóny. 

Část okysličeného zinku přechází do tekutého kovu, následně pak do strusky a je vynášena 

tekutými produkty tavby při odpichu [35]. Výhozem (tab. 4) je vynášeno 75-80% zinku 

z pece [21].  

Jiná část ve formě oxidu je odvedena z pecního prostoru se sazebním plynem a v horních 

částech šachty a na stěnách sazebny zapříčiňuje vznik usazenin. 

Usazenina sjíždí do spodní partie pece, kde se redukuje s uhlíkem a shromažďuje se pod 

vrstvou strusky, což má za příčinu zvýšení spotřeby koksu a snížení výrobnosti pece. 

Kondenzace zinku a jeho oxidů vede k zaslepování pórů a snížení prodyšnosti vsázkových 

vrstev pro plyn. Jeho akumulace zapříčiňuje nepravidelný chod pece. Menší část oxidu zinku 

je odnášena s kychtovým plynem (tab. 5,6) a usazována v potrubí, následně pak zpracovávána 

[35].  

 

Tab. 2: Příklad obsahu zinku ve vysoké peci [21]. 

Vsazeno 

Zn 
  Získáno Zn   

      

 Sur.železo Struska 
Suma 

výhoz 

Hrubý 

výhoz 

Jemný 

Výhoz 

g/t-železa g / % hm g / % hm g / % hm g / % hm g / % hm 

      

170 
17,34 / 

10,20% 

22,27 / 

13,10% 

130,39 / 

76,70% 

51,58 

/30,50% 

78,54 

/46,20% 

      

314 
27,32 / 

8,7% 

22,61 / 

7,2% 

264,07 / 

84,10% 

99,22 / 

31,10% 

164,85 

/52,50% 
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V tab. 2 jsou uvedené různé obsahy množství zinku ve vsázce do vysoké pece a následné 

promítnutí do obsahu zinku v produktech a odpadech vysoké pece [21]. 

 

Pb – vstupuje do vysoké pece se železonosnými materiály a přísadami ve formě PbS, PbSO3 a 

PbSO4 s obsahem max. 0,1%. Dále pak jako oxid olova v prachu, kalech a je redukováno 

v horní části pece [35].  

Olovo není rozpustné v železe. A proto se akumuluje na dně nístěje, kde narušuje 

žáruvzdorný materiál po jeho přehřátí díky uvolňujícím se parám, které pronikají vyzdívkou 

nístěje do chladnějších míst, kde kondenzují. Je nutno hlavně u šamotových nístějí 

navrtáváním dna nístěje olovo odstranit, neboť je nebezpečí vzniku tavitelného eutektika a 

jeho úniku při odpichu z pece [13]. Redukované tekuté olovo po reakci s kyslíkem za vzniku 

oxidu olova (při teplotě 400
0
C) a po další reakci s 2CO v oxidační oblasti se odpařuje a 

opouští vysokou pec v kychtovém plynu nebo podstatněji jako zinek ve výhozu [35]. 

 

Cd – vstupuje do vysoké pece také jako zinek s železitými materiály. Jeho koloběh i chování 

je obdobné jako u zinku, ovšem za málo rozdílných teplot [35].  

 

Fe – vyredukované železo obsahuje C, Si, P, S, Mn. Má již v šachtě pece vzhled mořské 

houby s rozpustností uhlíku méně jak 1%. S dalším rozpouštěním snižuje teplotu tání železa, 

až do nasycení uhlíkem při narůstající teplotě a rozpustnosti dalších doprovodných prvků 

pomocí cementace. Soustava má tři složky uhlík, oxid uhličitý a železo. Děje se řídí 

diagramem soustavy „Fe-C“ s nejčastějším nauhličovadlem  železa a to tuhým uhlíkem [13]. 

4.4 Příklady sledovaných obsahů prvků v různých vysokopecních závodech 

V tab. 3 a 4: můžeme sledovat průměrné obsahy sledovaných prvků u vysokopecního kalu a výhozu 

[35]. 

VP- kal hrubý VP- kal jemný 

%hm Zn Pb Cd Fe %hm Zn Pb Cd Fe 

2007 0,8900 0,1200 0,0020 31,80 2007 0,4300 0,1300 0,0020 30,10 

2008 0,2700 0,1100 0,0013 37,40 2008 0,2900 0,1200 0,0014 35,10 

2009 0,3900 0,2100 0,0014 35,90 2009 0,3400 0,2900 0,0016 33,70 

2010 0,3000 0,1100 0,0009 39,50 2010         

2011 0,2900 0,1100 0,0008 39,10 2011   NESLEDOVÁNO   
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V tab. 5: můžeme sledovat průměrné obsahy sledovaných prvků kychtových prachů. 
 

Kychtový prach 

%hm Zn Pb Cd Fe 

2007 0,2500 0,0050 0,0002 31,10 

2008 0,0220 0,0060 0,0001 33,00 

2009 0,0410 0,0130 0,0002 34,40 

2010 0,0110 0,0110 0,0001 33,90 

2011 0,0110 0,0090 0,0001 34,00 

 

V tab. 6 a 7: můžeme sledovat obsahy sledovaných prvků strusek VP a Fe koncentrátu struskového 

podílu [35]. 

Struska VP   Fe - koncentrát struskového podílu 

%hm Zn Pb Cd Fe %hm Zn Pb Cd Fe 

2007 0,0030 0,0010 0,0001 0,24 2007 0,0410 0,0050 0,0002 24,60 

2008 0,0030 0,0010 0,0001 0,26 2008 0,0190 0,0020 0,0001 25,10 

2009 0,0030 0,0010 0,0001 0,27 2009 0,0180 0,0050 0,0001 25,30 

2010     2010 0,0130 0,0030 0,0001 24,60 

2011                     NESLEDOVÁNO   2011 0,0120 0,0030 0,0001 24,40 
 

 

V tab. 3 - 7 jsou uvedené hodnoty sledovaných prvků výskytu v kovonosných odpadech 

vysokopecního závodu s mírně klesající tendencí v průběhu sledovaného časového období od 

r. 2007-2011. 

4.5 Příklady sledovaných obsahů prvků v různých ocelárenských závodech 

V tab. 8 a 9: můžeme sledovat průměrné obsahy sledovaných prvků v hrubých kalech KKO a 

lisovaných kalech KKO [35]. 

Hrubý kal KKO Lisovaný kal KKO 

%hm Zn Pb Cd Fe %hm Zn Pb Cd Fe 

2007 0,23 0,026 0,0008 66,1 2007 1,79 0,35 0,0045 62,3 

2008 0,017 0,012 0,0003 67,9 2008 1,41 0,24 0,0033 62,5 

2009 0,015 0,019 0,0003 64,4 2009 1,16 0,22 0,0021 62,4 

2010 0,13 0,011 0,0001 64,5 2010 1,4 0,19 0,0022 61,7 

2011 0,12 0,011 0,0001 64,3 2011 1,39 0,2 0,0025 61,9 
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V tab. 10: můžeme sledovat průměrné obsahy sledovaných prvků v kamenivu KKO (struskový podíl) 

[35]. 

Kamenivo KKO (struskový podíl) 

%hm Zn Pb Cd Fe 

2007 <0,003 <0,001 <0,0001 22,3 

2008 0,01 0,002 0,0001 23,9 

2009 <0,003 0,001 0,0001 23,2 

2010 0,0013 0,003 0,0001 24,6 

2011 0,0018 0,002 0,0001 24,2 
 

 

V tab. 8 – 10 jsou uvedené hodnoty sledovaných prvků výskytu v kovonosných odpadech 

ocelárenských závodů se stagnujícími hodnotami v průběhu sledovaného časového období od 

r. 2007-2011. 

 

5. Způsoby využití kovonosných odpadů v hutních podnicích v České 

republice a ve světě vč. odpadních vod 

Při nakládání s kovonosnými odpady jak z hutních provozů tak odpadních vod je důležité 

jejich následné využití, úprava i potřeba jejich skladování.  

5.1 Kovonosné a struskotvorné složky 

Kovonosné odpady můžeme rozdělit podle obsahu struskotvorných složek: 

 odpady s nízkým podílem struskotvorných látek, např. třísky z obrábění, okuje atd. 

 odpady se středním podílem struskotvorných složek, např. odprašky a kaly z hutních 

procesů 

 odpady s vysokým podílem struskotvorných složek, např. strusky z hutních procesů 

[36]. 
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Obr. 16: Příklad hospodaření s kovonosnými odpady v hutním podniku [36]. 

 

Na obr. 16 je znázorněn příklad technologického hospodaření s kovonosnými odpady v 

hutním podniku [36]. 

 

5.2 Kovonosné odpady z výroby železa a neželezných kovů  

Tento kovonosný odpad dělíme: 

 Kovový – nevyužitý materiál, šrot železných i neželezných kovů. 

 Kovonosný – obsahující kovy ve formě sloučenin a dále další anorganické i organické 

látky přidávané do procesů metalurgické výroby. 

Většina kovonosných odpadů je vzhledem ke svým vlastnostem zařazena mezi nebezpečné 

odpady. Pro využití kovonosných odpadů je nezbytné důkladné roztřídění a oddělené 

skladování, úprava v místě vzniku (mytí, odmaštění, srážení, a filtrace) [37]. Až přibližně 

84% hutních kovonosných odpadů je skladováno v promíchané formě na haldách s obtížně 

definovaným obsahem zájmového kovů a problémem jeho separace z velkého objemu 

materiálu, alternativou ke krátkodobému uložení jsou dočasná uložiště v rámci hutního 

podniku a VEP [35]. 

 

 



26 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nytra Miroslav. Sledování obsahu Zn, Pb, Cd a Fe v kovonosných odpadech vč. odpadních vod v hutním podniku. Bakalářská práce VŠB-

TU Ostrava, 2012. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace. 

 

 

Způsoby zpracování a využití: 

U strusky – po upravárenských procesech (granulace, drcení, třídění, peletizace strusky) se 

využívá na výstavbu silnic, železničních svršků, ve stavebnictví a cementářském průmyslu a 

to asi v 98%. Na skládky se ukládá zhruba 2% strusky. Především obsahuje Si2O3, MgO, CaO 

a Al2O3. Jedná se o vysokopecní strusku.  

Naopak ocelárenská struska se používá při výrobě surového železa, jelikož obsahuje víc než 

20% železa. Po jemném mletí se používá v zemědělství jako přísada do bitumenového 

povrchu vozovek a jako přísada portlandského cementu [21,37]. Dále je využitelná jako 

alternativní hydraulické pojivo po předešlém pyrometalurgickém procesu [38]. 

Kaly – vznikají při odstranění mořících, pokovovacích roztoků z oplachových vod a při 

srážení vápnem nebo louhy. Kaly, vznikající v hutním podniku po vysušení, úpravárenských 

procesech a po odstranění zinku a olova, jsou opětovně využívány do vsázky na aglomeraci z 

důvodu velkého množství železa, uhlíku a jiných prospěšných doprovodných prvků. 

Vyrobený aglomerát je dále využit jako vsázka do vysoké pece [21]. 

Brusné kaly – patří do skupiny druhotných odpadů. Využití při výrobě stavebních hmot jako 

plnivo ve správkových maltách nebo jako náhradu za vápenec. 

Olejové kaly – z kalících lázní se zbytky okují. Patří do skupiny druhotných surovin. Okuje 

znečištěné olejem a okujové kaly se zpracovávají v aglomeračním provozu s mokrým 

způsobem čištění spalin pro výrobu ferokoksu, zpracováním zaolejovaných okují a okujových 

kalů, s přídavkem do koksovací vsázky [38]. 

 

5.3 Víceúčelová ekologická plocha (VEP) 

 Je časově omezené uložiště k soustřeďování, úpravě a ukládání materiálů z kategorie 

ostatních a nebezpečných odpadů na nezbytně nutnou dobu z důvodu přirozeného 

zrání vedlejšího produktu, v němž samovolně probíhá oxidační proces (obr. 17-20) 

způsobený přítomností volného pyroforického železa a oxidu železa pro následnou 

výrobu železité – korekce a za účelem odvodnění a následného využití recyklovaného 

materiálu v hutních agregátech, popřípadě k jejich jinému využití (cementárny aj.) či 

zneškodnění. 

 Plochu VEP – tvoří sekce volné zabezpečené plochy, kde jsou postupně ukládány, 

vrstveny jednotlivé zpracováváné materiály. Dochází k oxidaci (zrání) metalického 
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železa a k přeměně FeO na Fe2O3. Průvodním jevem je také zvyšování teploty při 

oxidaci, kdy dochází ke snižování obsahu vody /vlhkosti/, max. 20%. Sledovaným 

ukazatelem během zrání kalů KKO je jejich vlhkost a teplota uvnitř vrstvy. Dochází-li 

ve vrstvě kalů ve sledovaném období po předešlém vzestupu k poklesu teplot, 

považuje se proces oxidace za ukončený. 

 Surovinami pro výrobu železité korekce jsou kaly (obr. 21) a filtrační koláče z čištění 

plynů, pevný odpad z čištění plynů a aglomerací atd. 

 

  

Obr. 17 Jemné konvertorové kaly při procesu 

oxidace (zrání) [10]. 

 

Obr. 18 Jemné konvertorové kaly s vysráženým 

Zn na povrchu [10]. 

 

  

Obr. 19 Jemné konvertorové kaly po ukončení 

oxidace s obsahem Fe2O3 (Krevel) [10]. 

Obr. 20 Jemné konvertorové kaly s vyloučením 

S [10]. 

 

Na obr. 17 - 20 můžeme pozorovat proces zrání a vysrážení zinku působením vzdušného 

kyslíku na jemných konvertorových kalech deponovaných na VEP. 
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 5.4 Vodní hospodářství při čištění odpadních vod 

Skládá se z několika velkokapacitních sedimentačních nádrží pro gravitační čištění 

průmyslových vod, kde dochází k oddělení nerozpustných látek a plovoucích nečistot, do 

kterých je svedena odpadní voda z výroby (takzvaných sběrných míst), tj. výtoků jednotlivých 

hutních provozů. Obsahují značné množství oxidu železa, soli těžkých kovů, fenoly, kyanidy 

aj. Je to stanice uzavřeného chladicího cyklu hlavně pro provozy válcoven s rozšířením o 

koncovou čističku vod (KČOV) pro celý hutní podnik. Účelem je zamezit výtoku 

znečištěných vod do řečiště řeky a vyčištění vody přímého chlazení pro další použití na 

válcovnách [26,39]. 

 

 
Obr. 21: Příklad monitorovacího profilu kanalizačního řádu [40]. 

Na obr. 21 vidíme příklad monitorovacího profilu kanalizačního řádu napojeného na KČOV.  

 

Koncová čistička odpadních vod (KČOV) – slouží ke sdružení registrovaných výtoků 

průmyslových vod obr. 21 z celého areálu hutního podniku a k minimalizaci vlivu 

vypouštěných vod na životní prostředí. Zdrojem nečistot je odpadní voda ze sběracích míst 

(výtoků) z celého hutního podniku. Jedná se o odpadní vody z čištění vysokopecního a 

konvertorového plynu, z aglomerace, elektráren apod. Tato odpadní voda obsahuje jednak 

sledované těžké kovy z výroby (Zn, Cd, Pb, Fe), ale i různé alkálie a organické nečistoty. Je 
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usazována ve velkokapacitních nádržích, kde se provádí gravitační čištění spojené 

s biologickým čištěním pomocí baktérií [41,42]. 

Na odstranění vzniklého amorfního kalu s obsahem hydroxidů a uhličitanů těžkých kovů se 

klade velký význam, neboť zahušťováním na 85-90%, 65-70%, a 65% a vysoušením se sníží 

obsah vody. Zahuštěný kal, který obsahuje nejméně 90% hmot vody lze čerpat. Při obsahu 

vody pod 90% hmot je kal tixotropní a čerpá se obtížně. Kal zahuštěný na 65-70% hmot je 

rypný a lze jej mechanicky odklízet. Odvodněním na kalových polích nebo filtrací se 

dosahuje obsahu sušiny kolem 25-30% [19]. 

 

Tab. 11: Průměrné obsahy sledovaných prvků na KČOV 1 [40]. 

    KČOV 1       

mg/l 2007 2008 2009 2010 2011 

Fe celk. 1,6500 1,5400 1,2600 1,7300 1,0200 

Zn     1,2300 0,3520 0,7400 

Cd 
          

Nesledováno 
  0,0006 0,0004 0,0001 

Pb     0,0152 0,0045 0,0104 
 

 

Tab. 12: Průměrné obsahy sledovaných prvků na KČOV 2 [40]. 

    KČOV 2       

mg/l 2007 2008 2009 2010 2011 

Fe celk. 1,2300 0,8750 1,1800 0,8100 0,6800 

Zn     0,0122 0,0155 0,0385 

Cd 
           

Nesledováno 
  0,0001 0,0000 0,0000 

Pb     0,0001 0,0000 0,0005 
 

 

V tab. 11 a 12 je vidět zvýšený obsah sledovaných prvků po procesu čištění průmyslové 

odpadní vody z hutních provozů [40]. 

Pro konečné zpracování kalů se využívá: 

 Ukládání na skládky – skládka musí mít nepropustné podloží (umělé, přirozené), 

nesmí být v dosahu spodní vody, kal nesmí být splavován do povrchových toků, musí 

být chráněn před povětrnostními vlivy. 

 Ukládání do nepropustných geologických formací (vytěžené uhelné, rudné doly). 
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 Solidifikace – jako přísady se přidává cement, popílek, struska, oxid vápenatý, vodní 

sklo a jiná činidla. 

 Fixace do cihlářských výrobků, fixace ve škváře, strusce a v betonových směsích. 

 Spalování lze provádět v cementárnách. 

 Hydrometalurgická úprava - spočívá ve vyluhování nadměrného obsahu toxických 

kovů [19]. 

 Spalování kalů odpadních vod - v uhelných energetických zařízeních. Kaly je nutno 

předsoušet, kalorická hodnota je nízká k relativně nízkému obsahu biomasy. Spalují se 

kaly v rozsahu 2-4% vlhkosti (vztaženo na sušinu). Dobré výsledky jsou dosahovány v 

cirkulačních fluidních kotlích, nárůst emisí N2O a CO byl zaznamenán při spalování 

vlhkých kalů [34]. 

 

Okruh provozu válcoven – znečištěné válcovenské vody jsou přečerpávány z hydrocyklónu 

válcovny do okujového kanálu, kterými jsou přiváděny do areálu vodního hospodářství, kde 

se usadí nejhrubší nečistoty (okuje) a zachytí olej. Jsou to kysličníky železa s obsahem 

kusových podílů, které vznikají v technologickém procesu kontilití (ohřevu vsázky pro 

válcovny, válcování na blokovně a vratné trati, úpravě bram, při broušení sochorů).  Plovoucí 

nečistoty jsou zachycovány jednak hladinovými sběrači či na rotačních a místních sítech. 

Těžba okují se provádí kontinuálně do odvodňovacích nádrží. Odvodněné okuje se cyklicky 

odvážejí z těchto nádrží k dalšímu zpracování na VEP, skládky či zavážky dolů [26]. 

Okruh vysokých pecí a KKO – odpadní voda z mokrých odlučovačů čištění vysokopecního 

a konvertorového plynu obsahuje nerozpuštěné látky, fenoly, kyanidy a jiné škodlivé látky. 

Čistí se v usazovácích nádržích typu Door, z kterých přebytky po odloučení hrubých kalových 

produktů jsou odváděny na KČOV ke konečnému dočištění [26]. 
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6. Možnosti a způsoby dalšího zpracování kovonosných odpadů 

Zpracování kovonosných odpadů je dosti problematické. Způsobem zpracování je možné 

dokonalé oddělení zájmového kovu z železonosné fáze pro jeho další využití. 

6.1 Pyrometalurgické procesy zpracování jemnozrnných hutních odpadů 

Proces Wälz – nejznámějším procesem pro materiály s obsahem zinku nad 30%. Využívá 

rotační pece k přeměně zinku na oxid zinku a jeho vypaření z materiálu při teplotě kolem 

1200
0
C. Zachycení prachu a ochlazení plynu se děje v elektrostatickém a tkaninovém filtru. 

Produktem je Wälzův oxid, který se zpracovává loužením (odstraněním alkálii a chloridu), 

následně jako zinková surovina je opět loužen v kyselině sírové s následnou elektrolýzou. 

Proces Kawasaki – je technologie původně používána pro výrobu ferroslitin s použitím pro 

zpracování mořících i ocelárenských kalů a prachů v šachtové peci plněné koksem, jako 

zdroje tepla s redukčním činidlem (práškové uhlí a zemní plyn). Produktem je Fe-Ni-Cr 

slitina, struska na bázi SiO2-CaO-Al2O3 a zinek v 60% koncentraci po čištění plynů. 

Proces Voest-Alpine – je založen na zpracování jemnozrnných hutních odpadů, kdy se 

využívá recyklace v ocelářském konvertoru. Tyto kovonosné odpady se přidávají do vsázky 

ve formě briket. Jedná se o odpaření kovů a jeho zachycení na elektrostatickém odlučovači. 

Zinek v této technologii koluje, až do dostatečného obohacení min. 40% zinku. Pak je možné 

jeho další technologické zpracování. 

Proces BSN – je založen na odpařování kovů a kovových sloučenin v prachových peletách a 

nepřímo v ohřívaných rotačních pecích s poznatkem výskytu olova jako chloridu 

v elektrických ocelárenských pecích, kdy při teplotě nad 900°C může být oddělen od oxidu 

zinku. 

Proces SPM (Sumitomo Prereduction Method) – jedná se o sušené směsi dehydratovaných, 

vysokopecních a konvertorových kalů v sypké formě s přídavkem antracitu, jež jsou 

peletizovány v rotační peci za účelem redukce železa a odstranění zinku. Odstraněný zinek je 

zachycen ve formě zinkového prachu a to pro další zpracování technologie na výrobu zinku. 

Účinnost odzinkování je kolem 96% a metalizace železonosných surovin kolem 75%. Podle 

granulometrie s limitem 6 mm se dělí „nad limit“ - zpracování ve vysoké peci, „pod limit“-

zpracování na aglomeraci. 

Proces INMETCO – metoda přímé termické redukce kovových oxidů uhlíku v rotační peci 

je původně určena pro zpracování oxidických kovonosných odpadů s obsahem chromu a niklu 

pro zpracování nerezavějících ocelí. 
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Proces Lurgi – je metoda zpracování hutních odpadů na zařízeních rošt-rotační pec, na 

základě vnějšího redukovala. 

Proces Plasmared a Plasmamelt – Plasmared metoda je pro výrobu železné houby a 

Plasmamelt metoda je pro výrobu surového železa. Obě technologie jsou pro zpracování 

prachových odpadů s obsahem zinku a olova v malé šachtové peci naplněné koksem.  

Využívá se prostoru před výfučnami, kde dochází k endotermní reakci při vysoké teplotě asi 

3500
0
C díky průchodu plynu plasmovým generátorem a k oxidaci kovů s uhlíkem za vzniku 

oxidu uhlíku (v tomto prostoru není vzduch) a odpaření oxidu zinku a olova s pecním plynem. 

Zinek a olovo jsou následně po kondenzaci v kondenzačním zařízení získány v metalické 

formě [3]. 

Zařízení s fluidní vrstvou – fluidní technologie je založena na zplyňování ve fluidní vrstvě 

při nízkých teplotách většinou 550-600
0
C kombinované s přímým následným spalováním 

vyrobeného plynu. Fluidní zplyňování je hlavně používáno v Japonsku pro pyrolýzu odpadů, 

procesy Ebara, Kobe Steel, Hitachi. Zpracování ve fluidní vrstvě potřebuje ovšem před 

přípravu odpadů (třídění, mletí atd.). Fluidní zplyňování a jeho výhody: 

 Možné zpracování širokého spektra odpadů různých druhů. 

 Zpětné získání železných a neželezných kovů v neroztavené formě bez účinku 

oxidace. 

 Kovy roztavené spolu se struskou a sklem do směsi a očištěné obrusným účinkem 

fluidního lože. 

Rotační bubny – pyrolýza probíhá při teplotě 450-500
0
C. Pyrolýzní plyn je znečištěn 

dehtem, tudíž se vede na rozžhavené koksové lože, kde se dehet štěpí, následně je ochlazen a 

čištěn v pračce a spálen na plynovém motoru, který je spojen s generátorem el. proudu. 

Šachtová pec – dávkuje se odpad spolu s koksem a vápencem do šachty. Vzduch, kyslík 

slouží k spalování koksu a přivádí se předehřátý asi na 1000
0
C. Plnění reaktoru se provádí 

postupně v protiproudu vstupujícími odplyny, kde se materiál suší, ohřívá a termicky 

rozkládá. Koks stejně jako z odpadu vytvořený uhlíkatý materiál reaguje s kyslíkem 

obohaceným vzduchem, který se vhání do tavící zóny. Vyrábí se granulovaná struska, železo, 

popílek a plyn, který se spaluje v parním kotli. Tekutá struska se vede do vodní lázně, kde 

dochází k vitrifikaci. Tyto reaktory jsou provozovány v Japonsku [43]. 

Pyrolýzní zařízení – BKMI - Anlage Burgau – metoda pyrolýzy SKO obr. 22, která probíhá 

při teplotě 400-600
0
C s přídavkem vápna. Relativně nízká teplota má zabránit přechodu 
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těžkých kovů do plynné fáze, s výjimkou rtuti. Zároveň ztěžuje nebo zabraňuje spolu s 

nedostatkem kyslíku tvorbě polycyklických aromátů. 

Přídavek vápna váže kyselé složky kyseliny chlorovodíkové. Další efekt je zvýšení hustoty 

koksu při omezení výnosu prachu v plynné složce zabudováním cyklónu. Vyčištěný plyn je 

spalován. Pevné produkty z pyrolýzy SKO padají do vodního uzávěru, z kterého jsou pak 

vynášeny k dalšímu zpracování. 

 

           Spalovací vzduch 20
0
C Recirkulace odplynů 200

0
C 

 

            630
0
C                           Plyn                               Chladící vzduch 

                            Pyrolýza    Spaliny                             Kotel          Čištění 

SKO       400-600
0
C        1200

0
C        800

0
C        280

0
C          spalin            Odplyn 

 

                             Pyrolýzní zbytek 

                                                          Teplo 

Obr. 22 Schéma pyrolyzního procesu SKO [43]. 

Na obr. 22 vidíme příklad metody pyrolyzního procesu SKO v pyrolyzním zařízení BKMI. 

Hamm – pro zpracování různých druhů kovonosných odpadů. Výroba pyrolýzního plynu a 

koksu, výroba proudu s vyšší účinností, náhrada fosilních paliv, využití železných a 

neželezných kovů. Při pyrolýze vzniká výhřevný plyn a koks podobné pevné frakce pro 

společné spalování. Zvláštností technologie Mannesman je síto na konci rotačního bubnu, 

které dělí pevný pyrolýzní zbytek na dvě frakce. 

 Jemně zrnitý pyrolýzní koks s obsahem přibližně 20-30% uhlíku se pod vzduchovým 

uzávěrem vynáší suchý a následně nepřímo chladí vodou. 

 Nadsítná frakce je tvořena z kovů a hrubých inertních částí a vynáší se přes vodní 

uzávěr. 

 

Díky pyrolýze v redukčních podmínkách se získávají kovy a inertní materiál v relativně dobré 

kvalitě. Pyrolýzní plyn je veden do spodní části spalovacího prostoru, kde se spaluje spolu 

s uhlím. Jemný koks z podsítné frakce se mele společně s uhlím a je spalován v práškovém 

hořáku. Zařízení se skládá ze spalovací jednotky, kotle, čištění spalin a komínu. Při spalování 

je větší termičnosti dosahováno z kovonosného odpadu než při obvyklém spalování [43].  
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6.2 Hydrometalurgické procesy 

Získání kovů mokrou cestou za působení loužidel. Jde o převedení zájmového kovu do 

roztoku s následným vyloučením rozpuštěného kovu v kovové formě nebo ve formě 

sloučeniny. Loužení je základní proces používaný v hydrometalurgii k získávání kovů z rud, 

koncentrátu a odpadů. 

K vyluhování zinku z materiálů bohatých na železo se používají činidla, která se k oběma 

prvkům chovají odlišně, např. amoniakální loužení, kyselinové loužení v roztoku nebo 

tavenině. Hlavně se využívá kyseliny sírové nebo hydroxidu sodného. 

Proces REZEDA – jedná se o loužení v tavenině alkalických hydroxidů. Směsi 

jemnozrnných odpadů se suchým alkalickým hydroxidem jsou zahřáty na teploty 325-415
0
C 

v rotačním reaktoru, kde roztavený hydroxid reaguje se všemi anorganickými sloučeninami 

obsaženými v kalu (Zn, Pb, Al2O, SiO2). Většina sloučenin je rozpuštěna v louhu, který pak 

můžeme vyloužit vodou. Nerozpustí se sloučeniny železa, vápníku a hořčíku. 

Proces ZINCEX – kvůli vysokým obsahům halogenů se využívá loužení působením chloridů 

pro získání zinku z chlorido-síranových roztoků vznikajících z loužení pražených pyritových 

rud s obsahem 20-30 g/l zinku ve formě různých zinko-chloridových komplexů. 

Tyto komplexy extrahujeme za využití sekundárních aminů. Získána anorganická fáze je 

promývána dále vodou. Dále získáváme vhodný chloridový roztok s obsahem zinku ve formě 

kationu. Rozpuštěný zinek je extrahován pomocí Depha a promytý kyselinou sírovou pro 

následné elektrolytické zpracování. U ocelárenských kalů loužíme zředěnou kyselinou 

sírovou pro rozpuštění oxidu zinku. Z roztoku pomocí Depha extrahujeme zinek [3]. 
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 7. Shrnutí  

 U vedlejšího produktu aglomeračního provozu (odprašky z filtrů) je patrná mírně 

klesající tendence sledovaných prvků. Tato zlepšení jsou dána řízenou technologií 

zakládání, homogenizace a spotřeby aglomerační vsázky dle sledovaných parametrů 

surovin. 

 U vedlejších produktů vysokopecního provozu je patrná mírně klesající tendence 

sledovaných prvků díky řízené technologii již v přípravě aglomerační vsázky na 

aglomeracích (aglomerátu) a zlepšením  technologie výroby surového železa na 

vysokých pecích. Mírný nárůst je patrný pouze u obsahu železa v delším časovém 

období. 

 U vedlejších produktů ocelárenského provozu je patrná stagnace v obsahu 

sledovaných prvků, jež jsou dány sortimentem výroby daných značek výroby, 

množstvím a kvalitou šrotu. 

 

V grafu  1 - 3  jsou vidět grafické průběhy vybraných časových závislostí sledovaných prvků 

(Zn, Pb, Cd a Fe) za období 2007-2011 ve vybraných kovonosných odpadech aglomerací, 

vysokých pecí a provozu oceláren KKO, jakož i vedlejších produktů hutního podniku. 

Odpovídají tab. 13 i následnému shrnutí týkajícího se sledovaných prvků. 
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Tab. 13 Příklad trendů obsahů Zn, Pb, Cd, Fe ve vedlejších produktech hutního podniku a ve 

vstupních surovinách VP a aglomerace. 

 

 

     Příklad  trendů sledovaných obsahů Zn, Pb, Cd ,Fe, ve vedlejších produktech hutního podniku.         Příklad vstupních surovin VP

%hm 2007 2008 2009 2010 2011 %hm 2007 2008 2009 2010 2011

Zn 0,0200 0,0200 0,0190 0,0120 0,0110 aglomerát

Pb 0,0880 0,0450 0,0900 0,0750 0,0720 Odprašky Aglomerace Zn 0,0050 0,0050 0,0050 0,0040 0,1160

Cd 0,0010 0,0007 0,0008 0,0006 0,0005 Pb 0,0010 0,0010 0,0010 <0,001 <0,001

Fe 49,70 55,00 53,80 50,90 54,34 Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Fe 56,70 57,00 58,10 56,90 57,28

Zn 0,8900 0,2700 0,3900 0,3000 0,2900 Pelety

Pb 0,1200 0,1100 0,2100 0,1100 0,1100 VP-kal hrubý Zn <0,003 <0,003 0,0030 0,0030 0,0028

Cd 0,0020 0,0013 0,0014 0,0009 0,0008 Pb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Fe 31,80 37,40 35,90 39,50 39,10 Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001

Fe 61,50 62,00 61,90 61,60 66,79

Zn 0,4300 0,2900 0,3400 Kusové rudy

Pb 0,1300 0,1200 0,2900                   Nesledováno VP-Kal Jemný Zn 0,0030 <0,003 0,0030 <0,003 0,0045

Cd 0,0020 0,0014 0,0020 Pb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Fe 30,10 35,10 33,70 Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,001

Fe 60,70 59,30 60,40 60,60 59,32

Zn 0,2500 0,0220 0,0410 0,0110 0,0110 Mn-Rudy

Pb 0,0050 0,0060 0,0130 0,0100 0,0090 Kychtový prach Zn 0,0200 0,0110 0,0140 <0,003 0,0073

Cd 0,0002 0,0001 0,0002 <0,0001 0,0001 Pb <0,005 0,0020 <0,005 <0,001 0,0040

Fe 31,10 33,00 34,40 33,90 34,00 Cd <0,0005 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Fe 2,31 2,03 1,96 2,98 2,95

Zn 0,0030 <0,003 0,0030 Vápenec hrubé

Pb <0,001 <0,001 0,0010                   Nesledováno Struska VP Zn <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Cd <0,0001 <0,0001 0,0001 Pb

Fe 0,24 0,26 0,27 Cd Nesleduje se

Fe 0,16 0,27 0,22 0,19 0,20

Zn 0,0410 0,0190 0,0180 0,0130 0,0120 Kamenivo

Pb <0,005 0,0020 <0,005 0,0030 0,0030 Fe-Koncentrát (struskový podíl) Zn <0,003 0,0100 <0,003 <0,003 0,0028

Cd 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Pb <0,001 0,0020 0,0010 <0,001 <0,001

Fe 24,60 25,10 25,30 24,60 24,40 Cd <0,0001 0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001

Fe 22,30 23,90 23,20 24,40 24,47

Zn <0,003 0,0100 <0,003 0,0013  0,0018

Pb <0,001 0,0020 0,0010 0,0030 0,002 Kamenivo KKO (struskový podíl)  Příklad vstupních surovin  aglomerace

Cd <0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Fe 22,30 23,90 23,20 24,6 24,2 %hm 2007 2008 2009 2010 2011

Okuje

Zn 0,2300 0,1700 0,1500 0,1300 0,1200 Zn 0,0060 0,0060 0,0060 0,0070 <0,0082

Pb 0,0260 0,0120 0,0190 0,0110 0,0110  Hrubý kal KKO Pb 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 <0,0017

Cd 0,0008 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Fe 66,10 67,90 64,40  64,5 64,30 Fe 70,80 70,70 71,70 69,30 67,23

Aglorudy

Zn 1,7900 1,4100 1,1600 1,4000 1,3900 Zn <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0040

Pb 0,3500 0,2400 0,2200 0,1900 0,2000 Lisovaný kal KKO Pb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd 0,0045 0,0033 0,0021 0,0022 0,0025 Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Fe 62,30 62,50 62,40 61,70 61,90 Fe 61,90 61,20 61,40 61,10 61,06

Koncentráty

Zn 1,2300 0,3520 0,7400 Zn <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0032

Pb                   Nesledováno 0,0152 0,0045 0,0004 KČOV 1 Pb <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Cd 0,7400 0,0104 0,0001 Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Fe 1,65 1,54 1,26 1,73 1,02 Fe 67,10 67,00 67,40 67,50 67,34

Vápenec jemné

Zn 0,0122 0,0155 0,0385 Zn <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0011

Pb                   Nesledováno 0,0010 >0,0001 0,0005 KČOV 2 Pb

Cd 0,0001 >0,0001 >0,0001 Cd Nesleduje se

Fe 1,23 0,88 1,18 0,81 0,68 Fe 0,35 0,46 0,36 0,41 0,39
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V tab. 13 můžeme vidět příklad trendů sledovaných obsahů prvků (Zn, Pb, Cd, Fe) ve 

vedlejších produktech hutního podniku, vstupních surovinách a jejich vzájemnou provázanost 

jak na vstupu tak výstupu z agregátu hutního podniku. 

 

 

Graf 1: Časová závislost obsahu zájmových prvků odprašcích z aglomerace. 

V grafu 1 vidíme časovou závislost průběhu sledovaných prvků 

 

 

 

Graf 2: Časová závislost obsahu zájmových prvků v VP – Kal hrubý. 

V grafu 2 vidíme časovou závislost průběhu sledovaných prvků v VP-Kalu hrubého podílu. 
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Graf 3: Časová závislost obsahu zájmových prvků v hrubém kalu KKO. 

 

V grafu 3 vidíme časovou závislost průběhu sledovaných prvků v hrubém kalu KKO. 
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 8. Závěr 

V této bakalářské práci se zabývám sledováním obsahů Zn, Pb, Cd, Fe v kovonosných 

odpadech vč. odpadních vod v hutním podniku z provozů aglomerace, vysokých pecí a 

oceláren. 

Tato práce je zaměřena na vznik jednotlivých druhů kovonosných odpadů na agregátech 

hutního podniku při výrobě železa a oceli, tak i na chemické složení sledovaných prvků, 

možnosti zpracování a uskladnění nebo jejich likvidaci jak u nás tak i ve světě. 

Z provedených šetření obsahů sledovaných prvků v časovém období r. 2007 - 2011 v kalech, 

odprašcích, struskách a odpadních průmyslových vodách je patrné mírné snížení obsahu 

těchto prvků v kovonosných odpadech hutních agregátů. 

Je toho dosaženo zavedením nových technologií do výroby, jak pro ochranu životního 

prostředí, tak pro odstranění prvků Zn, Pb, Cd a Fe z výroby i vzhledem k tomu, že se ve 

velké míře likvidují staré průmyslové zátěže s různých úložišť. 

Česká republika, jakož to silně recyklační země bez vlastních přírodních zdrojů, ve značné 

míře využívá recyklaci hutních odpadů (vedlejších produktů) s využitím skrytých zdrojů 

v materiálu. Přičemž regulace v koloběhu je zásadním procesem. Vývoj technologií pro 

odstranění Zn, Pb, Cd a Fe neustále probíhá. 
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