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Abstrakt 

S rozvojem a intenzifikací výroby vzniká velké množství odpadních produktů  a  je potřeba 

hledat možnosti jejich využití. V oblasti metalurgie patří Česká republika mezi typicky 

zpracovatelské státy bez vlastních surovinových zdrojů. Proto má značný ekologický význam 

recyklace hutních kovonosných odpadů. V rámci hutního agregátu lze zpracovat i nekovové 

odpady jako jsou např. plasty. Ty lze využít jako náhradu za vstupní suroviny, což vede 

k úspoře primárních zdrojů a je také ekologickým přínosem, neboť se snižují náklady na 

skládkování, případně jiné zpracování odpadů. 
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Abstract 

With the development and intensification of production  the large amounts of waste products 

are produced and the need to explore the possibilities of their arises. In the field of metallurgy, 

the Czech Republic is typical of processing imported raw materials. Therefore recycling of 

steel metal waste is very important. The metallurgical aggregates can also process no-metal 

wastes such as plastics. They are able to be used as a substitute for the feedstock, which 

results in savings of primary energy and is also environmentally beneficial, because it reduces 

the costs of landfill or other waste treatment. 
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1 ÚVOD 

Vzrůst celosvětové produkce železa a oceli v minulých letech vedl ke zvýšenému 

vlivu metalurgie na životní prostředí jak v oblasti emisí skleníkových plynů, tak v oblasti 

recyklace odpadních produktů. 

Světová výroba oceli se od roku 2000 výrazně zvyšuje a poprvé v roce 2004 překročila 

1000 milionů tun. Světová produkce oceli stoupla v roce 2006 na více než 1200 milionů tun. 

Toto navýšení je odůvodněno skutečností, že produkce oceli v Číně se v roce 2006 navýšila 

ze 127 milionů tun na 421 milionů tun.[1] 

Již od samotného počátku patří hutnictví, jako průmyslové odvětví mezi největší 

znečišťovatele životního prostředí. V hierarchii působení na složky životního prostředí se řadí 

na první místa v oblasti znečišťování ovzduší a jako producent velkého množství odpadů.[2] 

Problematika odpadů v České republice je řešena zákonem č. 106/2005 Sb., 

o odpadech. Odpady, které nejsou využity pro další zpracování je potřeba je vhodně 

zneškodnit (odstraňování odpadů). Opětovné použití ve výrobním cyklu je možné jen u určité 

části odpadů. Zbývající část, kterou nelze takto využít musí být zneškodněna. Důvody 

ekonomické, ale zejména ekologické vedou ke snaze o co nejširší recyklaci kovonosných 

odpadů zpět do výrobního procesu. Nejzávažnějším problémem při recyklaci těchto odpadů 

jsou obsahy těžkých kovů (Zn, Pb a Cd). Separací těžkých kovů z metalurgických odpadů by 

se materiál s vysokým obsahem železa mohl vrátit zpět do hutního procesu. 
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2 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY RECYKLACE 

Environmentální aspekt je prvek činností podniků, jejich produktů či služeb, který 

může mít významný dopad na životní prostředí. Vliv na životní prostředí je definován jako 

změna v životním prostředí a to jak pozitivní, tak negativní, která je způsobená zcela, nebo 

částečně činností organizací. Podle zásad environmentálního managementu by společnosti 

měly systematicky provádět identifikaci aspektů, které hodnotí jejich dopad na životní 

prostředí. [3] 

Současnými legislativními nástroji, které může Ministerstvo životního prostředí na 

národní úrovni uplatnit pro řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, jsou především: 

  zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcí předpisy 

  zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění a jeho prováděcí 

předpisy 

  zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a jeho 

prováděcí předpisy.  

Od data poslední aktualizace programu ke zlepšování kvality ovzduší 

Moravskoslezského kraje byly novelizovány výše uvedené předpisy v následujících několika 

vybraných zásadních bodech, které se promítají do řešení kvality ovzduší 

v Moravskoslezském kraji. [4] 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění představuje základní právní 

předpis v oblasti ochrany ovzduší. Zákon je doplněn celou řadou prováděcích předpisů ve 

formě nařízení vlády nebo vyhlášek MŽP. Zákon stanoví zejména práva a povinnosti 

provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které 

znečišťují ovzduší, poškozují ozonovou vrstvu a působí klimatické změny, působnost 

správních orgánů a opatření k nápravě a sankce. 

Na konci roku 2008 byla přijata novela zákona o ochraně ovzduší jako zákon 

č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Cílem této novely zákona bylo prostřednictvím emisních stropů pro ostatní stacionární zdroje 

přispět ke zlepšení kvality ovzduší v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší  
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V roce 2011 byla přijata novela zákona o ochraně ovzduší jako zákon č. 288/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Tato novela 

zavedla mimo jiné tzv. nízkoemisní zóny. [4] 

Z prováděcích právních předpisů je platná vyhláška č. 373/2009 Sb., která 

novelizovala vyhlášku č. 553/2002 Sb. Předpis inovuje hodnoty zvláštních imisních limitů pro 

částice PM10 a přes regulační řády umožňuje uložit zdroji realizaci opatření ke snížení imisní 

zátěže. V rámci Moravskoslezského kraje je do ústředního regulačního řádu zahrnuto celkem 

8 zdrojů. V souvislosti s tímto předpisem byl v únoru 2010 Českým hydrometeorologickým 

ústavem (ČHMÚ) dopracován systém vyhlašování signálů upozornění a regulace. V roce 

2010 byla nově přijata vyhláška č.337/2010 o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících 

organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky. Tato 

vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 257/2011 Sb. Došlo rovněž k novelizaci Nařízení 

vlády č.615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a to Nařízením vlády č. 475/2009 Sb. a Nařízením 

vlády č. 294/2011 Sb. V roce 2009 bylo rovněž přijato Nařízení vlády č.476/2009 Sb., jako 

novela Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

Základním koncepčním dokumentem na národní úrovni, který má vliv na zlepšování 

kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji je Národní program snižování emisí (přijat 

Usnesením vlády č. 630). Tento dokument určuje na základě emisní a imisní analýzy hlavní 

cíle v oblasti kvality ovzduší, kterých je třeba dosáhnout. [4]  

Stávající právní úprava zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci dává ke 

zlepšování kvality ovzduší kompetence krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský 

úřad má u zařízení, která podléhají uvedenému zákonu pravomoc stanovit emisní limity 

zdrojům znečišťování ovzduší, které mohou být přísnější než emisní limity, které by jinak 

byly stanoveny na minimální úrovni podle zákona o ochraně ovzduší. V integrovaném 

povolení může rovněž stanovit aktualizace koncepce pro „Krajský integrovaný program ke 

zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“. V souladu s uvedeným zákonem úřad 

provádí cca každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které by mohly vést 

ke změně integrovaného povolení. Požadovány by měly být aplikace nejlepších dostupných 

technik (BAT) s úrovní emisí znečišťujících látek odpovídající zařízením s nejnižšími 

emisemi dle referenčních dokumentů BAT (BREF). Zákon byl novelizován v roce 2011 
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zákonem č. 77/2011 v oblasti týkající se plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí. V roce 2010 vyšla vyhláška MŽP č. 363/2010, která novelizovala stávající vyhlášku 

MŽP, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího 

vyplnění. 

Stávající právní úprava zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

dává s ohledem na možnosti zlepšování kvality ovzduší kompetence především krajskému 

úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstvu životního prostředí. [4] 

Problematikou odpadového hospodářství se v České republice zabývá především 

zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, které v souladu s právem Evropských společenství stanoví: 

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 

životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

  působnost orgánů veřejné správy. 

 

Zároveň je zákon doplňován několika prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády. [5] 

 

U většiny výrobků se environmentální aspekty a dopady vyskytují ve všech fázích 

jejich životního cyklu. Pro posouzení těchto dopadů jsou klíčové vstupy a výstupy v každé 

fázi životního cyklu, tj. např. spotřeba materiálů, energie a vody, emise vypouštěné do 

vzduchu, vody a půdy, množství a charakter vznikajících odpadů, jak ukazuje obr. 1.  

Environmentální aspekt je prvek činností nebo produktů organizace, který může 

ovlivňovat životní prostředí. Environmentální dopad je každá změna prostředí, nepříznivá 

nebo příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena environmentálními aspekty organizace. 

[6] 
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Obr. 1  Životní cyklus výrobku [6] 

 

 

Velká náročnost hutnictví spočívá především v požadavcích na materiály a energie. 

Obr. 2 znázorňuje zjednodušený nástin vstupů a výstupů nejdůležitějších hmotnostních toků 

při výrobě železa v rámci Evropské unie. Téměř polovina vstupních surovin končí jako 

odpadní plyny, procesní plyny a tuhé výrobní zbytky. [1] 
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Obr. 2  Schéma vstupů a výstupů při výrobě železa a oceli v EU [1] 

 

Spotřeba energie při výrobě železa a oceli je značná. Při spotřebě energie dochází k 

produkci CO2 jako skleníkového plynu. V procesech výroby železa a oceli je řada míst, kde 

dochází k emisím CO2 a tyto emise souvisejí se třemi hlavními faktory: 

 

a)  zajištění dostatečně vysoké teploty nutné k průběhu chemických reakcí a fyzického 

zpracování 

b)  přivedení redukčního činidla do systému za účelem redukce 

c)  zajištění energie a páry nutné k zabezpečení chodu procesu  

 

Měrná spotřeba energie na výrobu oceli v elektrických obloukových pecích se 

v Evropě pohybuje v průměru 1,8 GJ.t
-1

 roztavené oceli. Při úvaze účinnost dodávek energie, 

bude spotřeba primární energie podstatně vyšší. Potřebné je také připočítat spotřebu 

vstupního fosilního paliva v množství asi 0,5 GJ.t
-1

  roztavené oceli [1]. 
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3 TEORETICKÝ ROZBOR MOŽNOSTÍ RECYKLACE 

Jak ukazuje obr. 3, Evropa je ve srovnání s ostatními částmi světa chudá na rudy. 

Ze světových zásob připadá na náš kontinent pouze 2% zásob železných rud. Proto je 

aktuálním tématem současnosti možnost výroby kovů s využitím recyklace druhotných 

surovin a odpadů, neboť šetří primární zdroje. Získání kovů z odpadů vyžaduje 5-10% paliv 

a energie ve srovnání s energetickými nároky na těžbu, úpravu a zpracování surovin. 

Zpracování odpadů méně ovlivňuje životní prostředí plynnými exhalacemi, prachem 

a znečištěnými odpadními vodami. [7] 

  

 

 

Obr. 3  Světová produkce železné rudy [7] 
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Obr. 4  Globální rozdělení zásob železné rudy [7] 

 

3.1 Recyklace odpadů - využívání druhotných surovin  

Obecně je za druhotnou surovinu považována látka či předmět, které přestaly být 

odpadem nebo se odpadem nikdy nestaly (tzn. vedlejší produkty). 

Podle statistických údajů [8] je v celosvětovém měřítku v průměru využito 530 mil. 

tun železného a ocelového šrotu. Při celkové produkci 1 412 mil. tun železa a oceli to 

představuje pouze 38 % podílu druhotných surovin na výrobě oceli, na rozdíl od Evropy, kde 

tento podíl dosahuje hodnoty 54,5 %.  

Průmysl druhotných surovin využívá ročně 700 – 800 milionů tun této komodity. 

Česká republika zaujímá v oblasti získávání, úpravy a využívání druhotných surovin trvale 

významné postavení mezi vyspělými státy Evropy. Dokladem je skutečnost, že po vstupu ČR 

do EU nebylo nutné významně měnit či přizpůsobovat podmínky hospodaření s druhotnými 

surovinami zásadám na trhu EU. [8] 

Množství využitých druhotných surovin podle jednotlivých komodit uvádí tab.1. 
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Tabulka 1 Množství využitých druhotných surovin podle jednotlivých komodit 2011 [8] 

Komodita/zdroj Množství (t) % z celkového 

množství** 

1. KOVY 3 750 000 14,9 

2. PAPÍR 800 000 3,2 

3. PLASTY 130 000 0,5 

4. SKLO 140 000 0,6 

5. STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ HMOTA 6 000 000 23,8 

6. VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY* 14 160 000 56,0 

7. VOZIDLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ* 200 000 0,8 

8. ODPADNÍ ELEKTRÁRENSKÁ A 

ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ* 
2 600 0,01 

9. PNEUMATIKY (POUŽITÉ) A PRYŽ* 50 000 0,2 

10. BATERIE A AKUMULÁTORY (POUŽITÉ)* 830 0,003 

CELKEM 25 233 430 100 

 

V oblasti metalurgie patří Česká republika mezi typicky zpracovatelské státy bez 

vlastních surovinových zdrojů. Proto má značný ekonomický význam využívání hutních a 

jiných kovonosných odpadů. Celková koncepce hutní výroby ovlivňuje nejen ekonomickou 

stránku produkce, ale i množství, vlastnosti a možnosti recyklace vznikajících odpadů v rámci 

hutního podniku. Jelikož české hutě v minulých létech výrazně upravily základní technologie, 

zejména v oblasti výroby oceli, projevilo se to i v produkovaném množství, struktuře, složení 

a zpracování odpadů. [9] 

3.2 Rozbor teoretických poznatků z oblasti recyklace odpadů 

V posledních letech se podíl recyklace plastů z komunálních odpadů i z ostatních 

zdrojů značně zvýšil. Je to způsobeno tím, že skladování odpadů je považováno za 

„prozatímní“ řešení. Recyklace je možná, pokud jsou splněny současně podmínky [10] : 

 třídění a selekce odpadů 

 efektivnost recyklace 

 zajištěný odbyt produktu  
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Různé vstupní suroviny pro hutní výrobu, výrobky nebo polovýrobky, které se do 

hutního podniku dostávají, obsahují i látky škodlivé v těchto oblastech: 

 narušování technologických procesů, nebo jakost hotového produktu 

 znečišťování životního prostředí a ohrožující zdraví lidí. 

 

Příkladem kumulace a koloběhu škodliviny při výrobě surového železa je zinek. 

Obrázek 5 znázorňuje jaký je koloběh tuhých odpadů v hutním podniku. [11] 

 

 

Obr. 5  Koloběh tuhých odpadů v moderním hutním podniku [11] 
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3.2.1 Využití plastů 

U odpadních plastů existují celkem čtyři možnosti jejich využití. Materiálová, 

chemická, surovinová a energetická recyklace. [12] 

  

 

Obr. 6  Plasty [13] 

U některých znečištěných a netříděných plastů je recyklace technicky omezená. 

Odpadní plasty se mohou využít jako náhrada za vstupní surovinu v hutním průmyslu, kde 

jsou považovány za ekologicky efektivní alternativu v důsledku snížení emisí CO2. 

V integrovaném hutním podniku připadají v úvahu dva způsoby využití recyklace plastů [10]: 

 injektáž plastových směsí do vysoké pece přes výfučny (nahrazuje koks a uhelný 

prach jako redukční činidlo) 

 využití odpadních plastů do uhelných směsí na výrobu koksu  

 

Injektáž do vysoké pece  

Předpokládané maximum injektáže plastu na úrovni výfučny činí 70 kg.t
-1

 tekutého 

železa. Tento limit je nastaven tepelně chemickými a kinetickými podmínkami. Plasty mohou 

obsahovat Cl a těžké kovy, jako například Hg, Cd, Pb a Zn. Hladiny koncentrací těchto prvků 

v plastech ovlivňují složení plynných sloučenin a sloučenin s vazbami tuhých částic ve VP 
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plynu a způsob odlučování prachu v čisticím systému vysokopecního systému. [1] Ve vysoké 

peci nahrazují plasty část redukčních činidel.  

Recyklace odpadních plastů ve vysokopecním procesu se jeví jako vhodná náhrada za 

fosilní paliva ve výrobě surového železa. Již několik let provádí experimentální injektáž hutní 

podnik Voestalpine Stahl GmbH [14]. Cílem experimentálních měření je zkoumat vlastnosti a 

reakční kinetiku různých druhů odpadních plastů používaných pro injektáž do vysoké pece. 

[14] 

Nejmodernější metodou likvidace plastových nerecyklovatelných odpadů je proces 

Plastic Waste Injektion (PWI). Je to proces, kdy se plasty injektují výfučnami do vysoké pece. 

Směs, určená k injektáži do vysoké pece, obsahuje různorodé typy plastů. Podstatným 

požadavkem je, aby směs obsahovala minimum halogenů, dusíku a síry. Plastový odpad se 

mele na granulát velikosti zrna pod 10 mm a dopravuje se do zásobníku. Odtud proudí 

stlačeným vzduchem do injektoru, jímž se vstřikuje do vysokopecního větru s teplotou 

1200°C. S větrem prochází směs výfučnami do pracovního pásma vysoké pece s teplotou 

plamene 2000 - 2300°C. Množství, které je možné dávkovat, se pohybuje od 100 až 180 kg.t
-1

 

surového železa.  

Účinnost metody PWI závisí na teplotě plamene na konci výfučny. Největší 

výhřevnost mají polystyreny, polyolefiny a polyestery. V pracovním prostoru vysoké pece 

probíhá dokonalá pyrolýza spalin plastů. Po prostupu směsi s rudou a koksem výsledný plyn 

obsahuje oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodík, vodní páru a případně čpavek a sirovodík. Při 

spalování nepřekračují emise ve spalinách hodnotu 2 pg.m
-3

 a proces PWI tak splňuje 

nejpřísnější evropské předpisy na ochranu ovzduší. [12] Chemickou analýzu odpadních plastů 

uvádí tab. 2. 

 

Tabulka 2 Chemická analýza odpadních plastů [14] 

 Aglomerát Granule Pelety A Pelety B 

CM 93,84 93,31 90,28 90,32 

VM 88,69 89,03 81,11 84,27 

Poznámka: CM - suchá hmotnost bez popela, VM – těkavé látky  
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Dostupné průmyslové zkušenosti z injektáží odpadních plastů do vysokých pecí mají 

v Německu, Japonsku a Rakousku, kde již byly tyto metody injektáže prověřeny. [14] 

 

Přísada do uhelných směsí pro koksovnu 

Dva typy plastových odpadů byly experimentálně hodnoceny [10] jako přísady do 

uhelných směsí pro výrobu koksu. Byly zkoumány účinky přidáním 2% těchto přísad nebo 

jejich směsí na kvalitu koksu. Bylo zjištěno, že reaktivita koksu s CO2 a pevnost koksu po 

reakci s CO2 jsou silně závislé na složení plastového odpadu. 

Polystyren (PS) a polyethylentereftalát (PET) mají jednoznačně negativní vliv. 

Pórovitost koksu získaného směsí s obsahem plastů je vždy vyšší, ale póry jsou menší.  

Výsledky výzkumu [10] ukázaly, že složení plastových odpadů při výrobě koksu, má 

významný vliv na kvalitu vyráběného koksu.  

 

 

Obr. 7  Závislost složení plastů na tlaku v koksárenské baterii [14] 

 

U odpadů obsahující velké množství polyolefinů bylo zjištěno, že způsobují nadměrný 

tlak v komoře při společné karbonizaci v koksárenské baterii.  
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Pokud jde o kvalitu koksu, reaktivita oxidu uhličitého je závislá na složení plastového 

odpadu. Polyolefiny vedou ke zlepšení mechanické pevnosti koksu, reaktivita k CO2 je však 

jen mírně ovlivněna. [10]  

 

3.2.2 Recyklace vysokopecní strusky 

Struska z vysokopecního procesu při odsiřování má poměrně vysoký obsah železa. 

Podle typu granulace se struska dělí do několika různých skupin pro další zpracování. 

Nejvýhodnější je struska s granulací 6/63mm.   

 

 

Obr. 8  Granulace podílů 6/63mm. [15] 

 

Využití strusky v aglomeračním procesu 

Zpracování strusky v aglomeračním procesu je jednou z možností její recyklace. 

Nevýhodou při spékání je velký podíl síry, která během spékání vytváří SO2. Tento plyn 

způsobuje typické kyselé deště, škodlivé pro životní prostředí. Celkový emisní limit pro 
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aglomerační proces je 2000 t oxidu siřičitého za rok. Například při výtěžku 7,5 t strusky při 

aglomeračním spékání je vyprodukováno 200 t SO2. To je 10% z celkového množství emisí 

při procesu aglomeračního spékání s odpadem nebo palivem, které obsahují vysoký podíl síry. 

Proto je nutné hledat jiný způsob jak strusku zpracovat, aby se emise snížily. [15]  

 

Využití strusky ve vysoké peci 

Alternativou spékání strusky je zpracování briket určených pro vysokou pec. Na rozdíl 

od aglomerace je vysoká pec je uzavřený agregát, kde může být problém emisí SO2 vyřešen. 

Při použití briket je účinek na životní prostředí hodnocen přibližně stejně jako účinek 

technologického procesu na životní prostředí. Brikety ze strusky, používané ve vysoké peci, 

mají příznivý vliv na kvalitu surového železa. Část síry v surovém železe je snížena, což 

ovlivňuje mnoho faktorů. Může to způsobit zvýšení teploty vzduchu, který snižuje teoretickou 

teplotu hoření. Dále zvýšená bazicita strusky vede k poklesu obsahu síry.  

Zpracováním vysokopecní strusky do briket se eliminuje SO2 v aglomeračním 

procesu. Experimentální výsledky získané z provozu vysoké pece potvrzují, že je možné 

zpracovat vysokopecní strusku a tím ovlivnit životní prostředí nebo technologický postup. 

Výhody recyklace vysokopecní strusky v hutním agregátu byly ověřeny a další technologie 

čeká v nejbližší době rozvoj.[15] 

 

3.3 Recyklace úletů a prachů 

Hutnictví železa přináší s sebou i problémy související s produkcí úletů a prachu, které 

jsou zachycovány jak tzv. „suchou“ cestou v různých typech filtrů a odlučovacích zařízení, 

tak cestou „mokrou“ (vznik kalů). Tyto úlety jsou ve velké míře v současné době skladovány, 

což mimo ztrát kovů má vliv i na životní prostředí. V tab. 3 jsou uvedeny jednotlivé 

technologie zpracování železa, respektive slitin železa a produkce úletů, v tab. 4 je uvedeno 

charakteristické chemické složení jednotlivých typů úletů z pohledu obsahu kovů.[16] 
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Tabulka 3 Technologie zpracování železa a slitin [16] 

 

Zdroj Typ Množství Zpracování 

Aglomerace ESP úlet 2 kg.t
-1

 aglomerátu rec.aglomerace 

Vysoká pec úlet 8-12 kg.t
-1

 s. ž. rec.aglomerace, halda 

Vysoká pec kal 4-6 kg.t
-1

  s.ž. halda 

BOS hrubý úlet 3-4 kg.t
-1

  oceli rec.aglomerace, halda 

BOS jemný úlet 12 kg.t
-1

  oceli halda 

EAF úlet (nad 30% Zn) 10-15 kg.t
-1

  oceli výroba zinku 

EAF úlet stř.bohatý na Zn 10-15 kg.t
-1

  oceli halda 

EAF úlet chudý na Zn 10-15 kg.t
-1

   oceli halda 

Válcovna hrubé okuje 40 kg.t
-1

  oceli halda 

Válcovna jemné okuje 3-4 kg.t
-1

  oceli halda 

 

Tabulka 4 Chemické složení jednotlivých typů úletů [16]  

DRUH ÚLETU 
Obsah Fe Obsah Zn Obsah Pb Obsah Cd 

(hm.%) 

VP výhoz 38,8 0,03 0,01 0,0004 

VP kal 35,3 0,52 0,16 0,015 

Hrubé kaly KKO 82,1 0,73 0,02 0,0006 

Jemné kaly KKO 63,0 0,38 0,06 0,0015 

Odprašky SM pece 17,5 14,5 2,63 0,18 

Ocelárenské kaly-tandem. pece 54,7* 11,57 2,21 0,043 

Kuplová pec -cyklon 12,7 3,12 0,32 0,005 

Kuplovací pec -filtr 7,83 17,5 2,23 0,047 

EAF úlety 31,0 24,0 1,7 - 

Poznámka:   *Obsah Fe propočten z obsahu FeO a Fe2O3. 
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Hutnictví v poslední době zavádí stále dokonalejší odlučovací zařízení, což vede 

k většímu množství zachycených prachových úletů (odprašky). Odprašky se zachycují v 

čistírnách plynů a zkrápěním z nich vznikají kaly. Značná část těchto odprašků, zvláště pokud 

jsou odlučovány mokrým způsobem se odváží na odval, přestože obsahují cenné kovonosné 

složky. Zužitkování hutních odpadů v uzavřeném výrobním cyklu, znamená: 

 

 přínos v ekonomické bilanci  

 snížení nároků na odval  

 zlepšení hygieny práce 

 

Recyklace vysokopecních a ocelárenských kalů je komplikována přítomností těžkých 

kovů, jedná se především o zinek, olovo a kadmium. Při teplotách tavení železa se tyto prvky 

odpařují a odcházejí s plynnými zplodinami jako emise, nebo dochází k jejich kondenzaci na 

prachových částicích, které jsou unášeny odcházejícími plyny a zachycovány v čistících 

zařízeních. Vzhledem k velkému měrnému povrchu jemných částic metalurgických 

a ocelárenských odprašků, je největší část těchto prvků zachycena právě v těchto jemných 

podílech. Metalurgické odprašky a kaly obsahují 35 až 67 % železa. [17] 

Recyklaci můžeme podrobit pouze hrubé frakce odpadů, které lze aglomerovat. 

Recyklací jemných podílů hutních odpadů ve formě odprašků nebo kalů by docházelo 

ke  zvyšování koncentrací nežádoucích prvků v produktech a patří proto 

k nejproblematičtějším odpadům v hutním provozu. [18] 

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. Při recyklování 

v rámci hutního agregátu se během procesů značně zvyšuje množství škodlivin a tím se 

zvyšuje zátěž na životní prostředí. [19] 
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3.4 Recyklace v alternativních agregátech 

3.4.1 Analýza současných trendů využívání metalurgických odpadů   

Moderní způsob výroby surového železa a oceli je charakterizován řadou variant 

s několika různě navazujícími technologickými stupni výroby. Technologie je ve všech 

technologických stupních výrazně měněna inovacemi posledních desetiletí. Tyto inovace 

zvyšovaly hospodárnost výroby oceli a stále více braly ohled na pracovní a životní prostředí. 

Inovace vysokopecní výroby nezměnily podstatu výroby surového železa a promítaly 

se hlavně do růstu velikosti vysokých pecí, uplatnění nových systémů řízení vysoké pece a 

využívání nejrůznějších druhů náhradních paliv.  

Vývoj jiných uspořádání redukce rud vedl k novým metalurgickým pochodům, což 

vedlo k rozsáhlejšímu zpracování vlastních metalurgických odpadů. V současnosti je ve světě 

vyvíjena řada procesů pro zpracování metalurgických odpadů. Doposud však nebyly nalezeny 

jednoznačně přínosné technologie. Řešení problematiky se zaměřuje do oblasti přímé nebo 

tavné redukce. V Evropě je upřednostňováno zpracování metalurgických odpadů tavnými 

pochody, kdy dochází v kapalné fázi k poměrně dokonalé separaci strusky od kovu.[20]  

 

3.4.2 Možné alternativní technologie zpracování odpadů  

Nové metalurgické technologie, které jsou vhodnější pro zpracování hutnických 

odpadů, však také podstatně mění konečný charakter železářského produktu – ocelářskou 

vsázkovou surovinu. Jsou to zejména: 

 Produkty procesu přímé redukce (DRI pasivované houbovité železo z procesů přímé 

redukce železa za rud). 

 HBI (briketované houbovité železo z procesu přímé redukce železa za rud). 

 Fe3C  (karbid železa).   

 

Technologie PRIMUS   

 

Proces PRIMUS vyvinutý u firmy Paul Wurth S.A. slouží ke zpracování a ekologické 

recyklaci odpadů při výrobě surového železa a oceli. Jedná se především o recyklace prachů 

a strusek z vysokopecní výroby a z konvertorové ocelárny se získáváním železa, popř. jiných 

neželezných kovů. 



19 

 

 

VAVREČKA, P. Environmentální aspekty recyklace odpadů v hutních agregátech. VŠB-TU. Ostrava, FMMI, 2013 

Hlavním charakteristickým rysem procesu je, že probíhá ve vícepatrové peci. Rotační 

axiální sloup nese škrabáky na různých úrovních každé nístěje (patra), které posouvají směs 

zpracovávaných odpadů a uhlí. Materiál padá z jednoho patra na pod ním umístěné nižší 

patro a je vypouštěn u dna pece k dalšímu zpracování v chladící jednotce. Schéma 

technologie přináší obr. 9. Výhodou procesu PRIMUS je především přímé dávkování 

nepředzpracovaných odpadů, separátní recyklace železa a těkavých kovů a vysoká kvalita 

produktu.[21]  

 
Obr. 9  Schéma technologie PRIMUS[21] 

 

Technologie COREX  

 

Původně označován jako pochod KR, po převzetí VAI Rakousko, přejmenován na 

COREX.  Schéma přináší obr. 10. Dnes nejrozšířenější pochod tavné redukce s podílem 70% 

na světové produkci. [20] 
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Obr. 10  Pochod COREX [21] 

 

Výroba tekutého kovu z kusové rudy a uhlí probíhá ve dvou stupních. V redukční 

šachtě se protiproudým způsobem redukuje kusová ruda redukčním plynem (CO + H2), 

odcházejícím z tavného zplyňovacího reaktoru a ochlazeném na 850°C, na železnou houbu 

se stupněm metalizace vyšším než 90 %. Železná houba je šnekovými podavači přemístěna 

do tavného zplyňovacího reaktoru. V tomto reaktoru je udržována teplota 2000°C 

spalováním jemně zrnitého uhlí v kyslíkové atmosféře.  

Železná houba se taví, dokončuje se redukce, dochází k separaci kovu a strusky 

a nauhličení železné taveniny. Přídavky struskotvorných látek umožňují úpravu složení 

výsledného produktu, jehož složení odpovídá surovému železu z vysoké pece. Vznikající 

plyn se vede do redukční šachty. Plyn odcházející z redukční šachty má velkou chemickou 

energii a využívá se jako zdroj tepla nebo se používá pro navazující pochody přímé redukce 

(Midrex nebo Finmet).  

V roce 1999 se u firmy SALDANHA Steel začaly používat výstupní plyny ze zařízení 

COREX  jako redukovalo pro přímou redukci železa z rud zařízení typu Midrex. Kombinace 

těchto dvou procesů COREX-DR  přineslo nemalé ekonomické a environmentální přínosy. 

Závod SALDANHA zpracovává také vedlejší produkty, používá se kontinuální 

dvoustupňový granulační proces, při kterém zpracovává odpadní kaly a prach do formy 

použitelné komodity, jak ilustruje obr. 11. 
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Obr. 11  Průběžné zpracování kalů granulací u duplexní technologie výroby DRI a surového 

železa (SALDANHA).[21] 

 

3.5 Doporučení pro podmínky v ČR 

Srovnání VP a alternativních agregátů 

 

Hlavní ekologickou výhodou uváděnou v případě procesů přímé redukce (DR) 

a redukčního tavení (SR) je skutečnost, že tyto procesy mohou fungovat bez koksu nebo 

aglomerátu. Tato výhoda může předcházet potřebě instalace koksoven a aglomerací, které se 

vyznačují potenciálně významným dopadem na životní prostředí. Emise z těchto zařízení jsou 

nízké, uvolňování tuhých částic do ovzduší po redukci se pohybují v řádu 10 mg.Nm
-3

. 

Redukce jsou spíše postaveny na mokrých technologiích, což produkuje odpadní vodu, ačkoli 

tyto problémy je možné řešit recyklací vody nebo suchým čištěním. Pokud DR nebo SR 

proces využívá železné pelety nebo aglomerát, pak je nutné emise související se zpracováním 

těchto materiálů vzít do úvahy při porovnávání úrovně vlivu různých způsobů výroby železa 

na životní prostředí. [1] 
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4 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ-ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

4.1 Aglomerace a životní prostředí 

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

Přehled emisí typických pro aglomerace EU uvádí tabulka 5. Obsahuje údaje z 5 

aglomeračních závodů v EU. Teplý úsek aglomerace je hlavním zdrojem znečišťování 

životního prostředí při výrobě surového železa. [14] 

Tabulka 5 Plynné emise aglomeračních závodů členských zemí EU [14] 

Emise v plynu kg·t
-1

 tekuté oceli 

prach 0,170 - 0,280  

SO2 0,900 - 1,850 

NOx 0,440 – 710 

CO 13 – 43 

CO2 205 -240
* 

VOC 0,15 

Emise v plynu mg·t
-1

 tekuté oceli 

PAH
* 115 – 915 

PCB
*  1 – 13 

Emise v plynu µg I-TEQ·t
-1

 tekuté oceli 

PCDD/F 0,5 - 6,5 

 

Tab. 6 uvádí emisní limity pro znečišťující látky na aglomeračním závodě pro 

jednotlivé kategorie zdrojů. 
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Tabulka 6 Emisní limity pro znečišťující látky na aglomeračním závodě [22] 

EL [mg m-3] O2R [%] Vztažné 

podmínky 

Kategorie 

TZL SO2 NO2 CO plynné sloučeniny rtuti  

Příprava vsázky 

50           C střední zdroj 

Spékací pásy 

50 400 400 8000 1 19 A velký zdroj 

Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění 

50           C velký zdroj 

 

4.2 Koksovna 

Koksovny patří spolu s aglomerací k největším znečišťovatelům v rámci hutního 

podniku. Velkým problémem jsou emise prachu a SO2 v koksárenských zařízeních i v dalších 

zařízeních, která používají plyn z koksoven. Dalším závažným problémem je likvidace 

odpadních vod, které vznikají v koksárenských zařízeních. Emisní limity pro znečišťující 

látky na koksovně jsou uvedeny v tab. 7 [23] 

 

Tabulka 7 Emisní limity pro znečišťující látky na koksovně [23] 

 Emisní limity [mg m-3] O2R [%] Vztažné podmínky 

TZL SO2 NO2 PAH  

Otop koksárenských baterií 

201) 500  500    

  

5  B 

Příprava uhelné vsázky 

50     C 

Vytlačování koksu 

50       

0,2  

  B 

Třídění koksu 

50         C 

1)
Platí od 1.1.2016 : Předpis č. 415/2012 Sb.  

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

vydává pro ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. 
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ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn, změna č. 16. MSK 2817/2013 

8.1.2013 25.1.2013,podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. [23] 

Dle tohoto povolení dochází k zpřísnění limitů znečišťujících látek na koksovně. 

Jejich hodnoty jsou uvedeny v tab. 8. 

 

Tabulka 8 Emisní limity pro znečišťující látky na koksovně [23] 

Emisní limity [mg m-3] O2R [%] Vztažné podmínky 

TZL SO2 NO2 PAH2)  

Otop koksárenských baterií 

50 1000 500   B 5% O2 

Příprava uhelné vsázky 

   0,2  C 

Vytlačování koksu 

50 g/t       Suchý koks 

Třídění koksu 

30         B 

 

 

4.3 Vysoké pece a životní prostředí 

Integrovaný hutní podnik spotřebovává v procesu výroby železa ve vysokých pecí na 

vstupu velké množství redukčních činidel. Prach, odpadní voda z čištění vysokopecního 

plynu, emise ze zpracování strusky, jako například SO2 a H2S, které mohou tvořit nežádoucí 

zápach, prachové emise a kaly, a nakonec minimalizace spotřeby energie jsou hlavními 

ekologickými problémy. 

V tab. 9 jsou uvedeny dle předpisu č. 415/2012 Sb. následující hodnoty pro 

znečišťující látky při výrobě železa.[22] 
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Tabulka 9 Emisní limity pro znečišťující látky při výrobě železa [22] 

Emisní limity [mg m-3] 

O2R [%] Vztažné podmínky 
TZL SO2 NOx CO 

Doprava a manipulace s VP vsázkou 

50
 

    5 C 

Odlévání (vysoká pec) 

50     A 

Ohřívače větru 

 2500 

20001) 

400 

1001)  

4000  7  A 

1) 
Technická podmínka provozu platná od 1.1.2016: vysokopecní plyn je třeba jímat, odprašovat a dále 

jej využívat; koncentrace zbytkového prachu ve vyčištěném vysokopecním plynu nesmí přesahovat 10 

mg.m
-3

 v suchém plynu za normálních podmínek. 

 

Možné varianty pro snížení emisí CO2 na vstupu do vysoké pece byly nasimulovány 

modelem pro výpočet vysokopecní rovnováhy vyvinutý firmou Thyssen-Krupp Steel AG. 

Tento model porovnával „optimální“ chod a "ideální" chod vysoké pece ve srovnání s jeho 

průmyslovými protějšky.[24] 

Nejprve byl jako základ pro hodnocení vysoké pece vzat optimální chod, který byl 

charakterizován jako „nejlepší dostupná technologie“, tzv. BAT. Množství koksu 300 kg.t
-1

 s.ž. 

prachové uhlí se injektuje jako přídavné palivo při spotřebě 174 kg.t
-1

 s.ž.. Celkové množství 

emisí CO2 po energetickém využití plynu je 1489 kg na tunu surového železa, jak ukazuje 

obr. 9.[24] 
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Obr. 12  Optimální vysokopecní proces [24] 

 

Ideální chod vysoké pece při nezměněné spotřebě koksu (300kg) a snížené injektáži 

prachového uhlí (150 kg) ukazuje obr. 10. Do procesu vstupující uhlík, by mohl snížit emise 

CO2 na minimum ze základní hodnoty 1489 kg na hodnotu 1415 kg na tunu surového železa. 

V tomto ideálním případě, část dostupné vázané energie je pouhých 2,4 GJ na tunu surového 

železa. Přestože tento ideální chod VP nemůže takto fungovat, v rámci čisté bilance uhlíku je 

tento ideální provoz vysoké pece asi o 5% lepší než skutečný provozní stav v dnešní 

průmyslové praxi.[24] 
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Výstupní plyn                                     888 kg CO2 / t SŽ 

Teplo pece                                          427 kg CO2 / t SŽ 
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Obr. 13  Ideální vysokopecní proces [24] 
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5 ZÁVĚR 

Výroba oceli je v současné době obecně charakterizována dominantním problémem 

neodkladné ekologizace, vyžadující naléhavé řešení vyplývající zejména ze zákona 

o odpadech. Výroba oceli je doprovázena tvorbou nemalého množství odpadů a jde 

především o to, aby se z odpadů staly sekundární suroviny. Z odpadu, který vznikne při 

výrobě jedné tuny oceli, připadá na přímé skládkování nebezpečného odpadu 15 - 20 kg. 

Tato skutečnost navíc znamená pro producenta významnou finanční zátěž, plynoucí ze 

zákona. 

Ani ve vyspělých hutních závodech ve světě není ještě zavedena úplná recyklace 

druhotných surovin (odpadů), neboť problém sekundárního využití je komplikován 

přítomností nesnadno oddělitelných prvků Pb, Zn a jiných. Proto je třeba zahájit 

systematický výzkum technologických postupů snižujících tvorbu odpadů a vyvinout takové 

nové technologie, které umožní zvýšit podíl recyklace již vzniklých odpadů. 

S rozvojem a intenzifikací výroby vzniká velké množství odpadních produktů a proto 

je třeba hledat možnosti využití odpadů tak, aby nebylo třeba budovat speciální skládky. 

Volné skládkování je v současné době už nemyslitelné a nepovoluje ho ani legislativa. 

V každém případě je však ošetřené ekologické skládkování finančně náročná záležitost, která 

v konečném důsledku snižuje celkový konečný efekt výroby. 

 Optimální řešení této situace lze vidět v tom, že se odpadní produkty zpracují smysluplným 

způsobem už u samotného výrobce, nejlépe pak na stávajícím technologickém zařízení při 

současné náhradě části vstupních surovin. Vývoj a uplatnění technologií tavné redukce 

a přímé redukce z rud neztrácí ani v současnosti na významu. Konečným cílem je zabezpečit 

výrobu tekutého kovu nebo přímo redukovaného pevného železa nejen z kusové rudy, pelet, 

aglomerátu ale i z kovonosných hutních odpadů s využitím běžných druhů nekoksovatelných 

uhlí, čímž by se v budoucnosti eliminovala nezbytnost provozování koksovny a aglomerace.  

Hlavní výhodou jednotky přímé redukce v porovnání s vysokou pecí je to, že jednotka přímé 

redukce využívá zemní plyn nebo uhlí jako palivo. Proto již není zapotřebí koksárenské 

zařízení, což výrazně snižuje emise. Dopad na životní prostředí samotné jednotky přímé 

redukce je malý. Emise prachu jsou velmi nízké a snadno se zachycují. 
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