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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit použití oxidačního činidla k redukci kyanidů 

v odpadních vodách plynočistírenského okruhu po dobu sfoukávání vysoké pece 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. V úvodu je popsán stručný vývoj hutnictví v našem kraji až po 

současnost, následuje popis vysoké pece včetně výroby surového železa. V další části je 

popsána charakteristika vodního hospodářství u vysokopecních procesů, jelikož pro provoz 

vysokých pecí je voda mimořádně důležitá a naprosto nezbytná. Třetí část je zaměřena na 

sfoukávání vysoké pece. Při odstávce je nutné dodržet postupy a veškeré úkony s největší 

opatrností zúčastněných subjektů. Největší důraz je kladen na čištění vysokopecního plynu, ve 

kterém narůstá koncentrace kyanidů uvolněných s usazenin v peci při sfoukávání do 

provozních vod čistírenského okruhu. Kyanid je prudce jedovatý a může představovat veliké 

nebezpečí pro člověka a jeho životní prostředí, když se nedodrží předepsané limity pro 

vypouštění znečišťujících látek. Práce obsahuje jako přílohu, schéma čistírenského okruhu 

vodního hospodářství. 

 

Klíčová slova: vysoká pec, surové železo, vysokopecní plyn, vodní hospodářství, 

kyanidy, chemikálie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelors work is to evaluate the use of an oxidizing reagents for 

furnace in the ArcelorMittal Ostrava a.s. factory. In the introduction there is a brief 

description of development of metallurgy in our region to the present time, description of a 

blast furnace including pig iron production follows. In the next part there is a characteristic of 

the water system in blast furnace processes since water is of an extreme importance and is 

absolutely essential for a blast furnace operation. The third part is focused on blast furnace 

blowout. During shutdown it is necessary that all the procedures and operations are very 

carefully observed by all the subjects concerned. The largest emphasis is on scrubbing of 

blast-furnace gas, in which the concentration of cyanides, which come from the blast furnace 

sludge during blowout to the supply waters of the scrubbing circle, increase. Cyanide is 

extremely poisonous and it can be very dangerous for human beings and the environment if 

the specified limits for discharging of contaminants are not obeyed. As appendixes to this 

work a water treatment gas scrubbing system scheme and a plan of sampling are enclosed.  

 

Keywords: blast furnace, pig iron, gas scrubbing plant, blast-furnace gas, water 

service, pumping station, cyanides, chemicals  
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1   ÚVOD 

Výroba železa v Moravskoslezském kraji má dlouholetou tradici, která se datuje do 

17. a 18. století. V Pobeskydí se železo vyrábělo v malých pudlovnách, kde se jako paliva 

používalo dřevěného uhlí. V 19. století s nástupem průmyslové revoluce vzrostl zájem o 

výrobu železa, která se koncentrovala do míst výskytu nálezišť černého uhlí, ze kterého se 

vyráběl vysokopecní koks. Založení první železárny v roce 1828 je neodmyslitelně spjato 

s profesorem F. X. Rieplem, který po důkladném uvážení navrhl výstavbu nového závodu ve 

Vítkovicích. Umístění bylo výhodné nejen díky bohatému nálezišti černého uhlí (důl 

Hlubina), ale také blízkost řeky Ostravice, která měla dostatečně velký průtok a je pro výrobu 

surového železa nezbytná. 

 Rok 1836 je velmi významným milníkem v hutnictví na našem území, protože byla 

ve Vítkovických železárnách zapálena první vysoká koksová pec. V roce 1873 byly spuštěny 

první koksové vysoké pece v Třineckých železárnách a téhož roku byla uvedena do provozu 

první vysoká pec v Žofínské huti (na území dnešní Karolíny), která vyráběla železo až do 

roku 1972.  

V roce 1942 Vítkovické železárny začaly řešit otázku omezené a neperspektivní 

polohy uprostřed města následované výstavbou svého jižního závodu v Kunčicích. 

31. prosinci 1951 došlo k osamostatnění závodu a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda, 

dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. Den na to slavnostně zapálili první vysokou pec, ze které na 

začátku března 1952 vyteklo poprvé surové železo.  

V současné době jsou v Česku pouze dvě hutní společnosti s názvy ArcelorMittal a.s. 

a Třinecké železárny, které mají své vlastní vysoké pece. 

Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol, která se po krátkém úvodu zabývá 

popisem vysokých pecí, největším tavícím agregátem, výrobou surového železa redukčními 

pochody z železných rud a čistírnou plynu. V další části je popsána charakteristika vodního 

hospodářství u vysokopecních procesů, jelikož pro provoz vysokých pecí je voda mimořádně 

důležitá a naprosto nezbytná. Čtvrtá část je zaměřena na sfoukávání vysoké pece. Při odstávce 

je nutné dodržet postupy a veškeré úkony s největší opatrností zúčastněných subjektů. 

Největší důraz je kladen na čištění vysokopecního plynu, ve kterém narůstá koncentrace 

kyanidů uvolněných s usazenin v peci při sfoukávání do odpadních vod plynočistírenského 

okruhu. Kyanid je prudce jedovatý a může představovat veliké nebezpečí pro člověka a jeho 

životní prostředí, když se nedodrží předepsané limity pro vypouštění znečišťujících látek. 

Cílem bakalářské práce je popsat vhodná chemická činidla k úpravě vysoké 

koncentrace kyanidů celkových (v oběhových vodách plynočistírenského okruhu) na běžné 

provozní hodnoty a tím znemožnit únik vody se zvýšeným obsahem kyanidů 

z plynočistírenského okruhu do kanalizace ArcelorMittal Ostrava a.s. a dále přes ČOV Lučina 

do řeky Lučiny.  
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2   HUTNÍ PODNIK S UZAVŘENÝM VÝROBNÍM CYKLEM 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je významným průmyslovým podnikem 

v Moravskoslezském kraji, který je zaměřen na výrobu koksu, surového železa, oceli a 

hutních výrobků. Veškerá produkce pokrývá nejen tuzemský trh, ale je exportována do více 

než 80 zemí celého světa. 

Komplex společnosti je složen z jednotlivých výrobních i nevýrobních závodů, které 

svou vhodnou pozicí na sebe navazují. Dle technologie výroby se člení na Koksovnu, Vysoké 

pece, Ocelárnu, Válcovny, Údržbu, Dopravu a dceřiné společnosti ( AMEPO s.r.o., AMEO 

s.r.o., AMTPO a.s., AMDS s.r.o. atd.).  

2.1   Závod Vysoké pece 

Závod Vysoké pece není jen provozem vlastních vysokých pecí zobrazeném na 

obrázku 1, ale je tvořen mnoha dalšími provozy, které jsou relativně samostatné a v konečné 

fázi tvoří celek, bez kterých se výroba surového železa neobejde. 

Provoz vysokých pecí je tvořen čtyřmi vysokými pecemi v liniovém uspořádání, 

zásobníky rudy, čistírnou plynu, ohřívači větru a odsunem tekutých výrobků 

v technologických vozech. 

V současnosti je pro naplnění požadavků závodu 13 – Ocelárna a akciové společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, (která odebírá přibližně pětinu produkce) dostačující provoz 

jen dvou pecí. V případě přebytku surového železa je toto zpevňováno na licím stroji. Takto 

získané odlitky (housky) jsou dodávány zákazníkům v několika sortimentech dle chemického 

složení. Převážně se jedná o slévárenské surové železo. 

Vysokopecní rudná vsázka je z větší části zajišťována spékáním prachových rud ve 

vlastním provoze Aglomerace, menší část rudné vsázky tvoří pelety, kusové rudy a rovněž 

druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván přilehlým závodem Koksovna, určitý podíl 

metalurgického koksu a tekutá paliva jsou nakupována z externích zdrojů.  

Kromě výroby surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou 

externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jak struskové kamenivo 

v několika granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební účely a dále 

vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách [1]. 

Sortiment výroby surového železa i struskových výrobků splňuje požadavky EN ISO 

9001, EN ISO 14001 a BS OHSAS 18001 a je pravidelně certifikován TUV NORD. Tento 

certifikační orgán potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a dodávání ocelárenského 

a slévárenského surového železa a výrobků z vysokopecní strusky s normou ČSN EN ISO 

9001 : 2008 [1]. 
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Obrázek č. 1  Vysokopecní výrobní cyklus ve společnosti ArcelorMittal a.s.  

(Zdroj: poskytnuto zaměstnancem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

2.2   Popis vysoké pece 

Vysoká pec je metalurgické zařízení, které slouží k výrobě surového železa 

redukčními pochody z železných rud. První postavená vysoká pec č. 1, která byla uvedena do 

provozu v roce 1952 má užitečný objem 1082 3m  a užitečnou výšku 25 450 mm. Vysoká pec 

č. 2, 3 a 4 mají užitečný objem 1419 3m  a užitečnou výšku 27 059 mm. Na obrázku 2 je 

zobrazeno schéma vysoké pece, která má tvar dvou na sobě umístěných komolých kuželů 

zakončených v horní i dolní části válcovým prostorem.  

Horní válcovitá část pece se nazývá sazebna, která je tvořena zásypným zařízením buď 

bezzvonovým nebo dvojzvonovým. Úkolem zásypných zařízení je: 

 regulovat tok vstupujících surovin s kontrolovatelnou hladinou zásypu, 

 zajistit rovnoměrné rozdělení surovin po celém průřezu sazebny, 
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 zamezit úniku vysokopecního plynu (kychtového plynu) i při značně zvýšeném 

tlaku do ovzduší. 

Plyn, který proudí sazebnou, je odváděn dvěma až čtyřmi svislými plynovody, které 

jsou umístěny na obvodu sazebny. Vnitřek sazebny je obložen vyzdívkou ze šamotu, na 

kterou se zavěšují ocelové desky, které tvoří ochranu před mechanickými účinky sypaných 

surovin. 

Pod sazebnou se nachází šachta, nejobjemnější část vysoké pece, která má tvar 

komolého kužele, popř. dvou komolých kuželů s větší základnou ve spodní části. V této části 

vysoké pece probíhá předehřev vstupních surovin, horký proudící vysokopecní plyn předává 

své teplo pevné vsázce a oxidy železa se částečně redukují. Tvar šachty se postupně rozšiřuje 

a umožňuje vsázkovému sloupci z důvodu nabývání na objemu pozvolný sestup do spodní 

části pece vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava a.s. mají polotlustostěnné typy šachet o 

tloušťce vyzdívky v rozporu kolem 930 mm a v ostatních částech přibližně 700 mm. 

Vyzdívka je tvořena výhradně ze šamotových tvárnic, které podléhají největšímu opotřebení a 

musí se během celé vysokopecní kampaně 2 krát až 3 krát měnit. Vyzdívka šachty je 

ochlazována pomocí vertikálních chladících desek kombinovaných s horizontálními 

chladícími klíny, ve kterých protéká voda. Zvenčí je šachta opatřena souvislým ocelovým 

pancířem. 

 

 

Obrázek č. 2  Vysoká pec  

(Zdroj: http://leccos.com/pics/pic/pec_vysoka.jpg ) 

Rozpor s tvarem nízkého válce slouží k plynulému přechodu z šachty do sedla ve 

vysoké peci. Jelikož ze stavebního hlediska rozpor tvoří se šachtou jediný celek, tak použití 

vyzdívky včetně chlazení jsou totožné 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=pGuraQXMs1y4kM&tbnid=kJLz_8L2YCHAuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://leccos.com/index.php/clanky/pec-vysoka&ei=X4KwUcnZBo7EswbdvoGABg&bvm=bv.47534661,d.bGE&psig=AFQjCNHceVHg3pQbFmhq6b-SiZ5gYqRfYQ&ust=13706083
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Sedlo je část vysoké pece, která má tvar komolého kužele s horní širší základnou. Je 

oblastí odolávající vlivu:  

 vysokých teplot od žhavých plynových proudů,  

 mechanických účinků klesajících surovin  

 chemického působení strusky,  

 postupného měknutí a tavení vsázky. 

Vyzdívka sedla se nejčastěji vyzdívá šamotovými vysokohlinitými tvárnicemi nebo ve 

zvláštních případech také uhlíkovými tvárnicemi a je ochlazována vertikálními litinovými 

deskovými chladnicemi. 

Na sedlo navazuje nístěj, kde je v horní části umístěno osmnáct až dvacet výfučen, 

propojených zvenčí okružním větrovodem a které dmýchají do pece horký vzduch a přídavná 

paliva o teplotě 1 000 °C – 1 350 °C. Je oblastí, kde dochází ke spalování koksu při teplotě 

dosahující hodnoty až 2 000 °C. V dolní části nístěje jsou umístěny v různých výškách 

odpichové otvory, ze kterých se vypouští periodicky surové železo a struska. Stěna nístěje se 

vyzdívá uhlíkovými materiály, kromě okolí výfučen – zde se používá vysokohlinitý šamot, 

protože odolává oxidační atmosféře. K chlazení vyzdívky se používá chladnic podobné 

chladnicím sedlovým. 

Pod rovinou odpichového otvoru surového železa ve dně vysoké pece se nachází asi 

0,5 m vysoký „mrtvý“ prostor, který je po dobu celé kampaně vysoké pece vyplněn tekutým 

surovým železem. Tím je pecní vyzdívka (uhlíková výduska) dna nístěje částečně chráněna 

před erozivními a chemickými účinky žhavého koksu, surového železa a strusky.  

2.3   Výroba surového železa 

Výrobu železa z přírodních surovin lze provádět dvěma způsoby. Jedním je výroba 

přímou metodou, kde se získá kujné železo (ocel) pomocí jednoho technologického procesu. 

U výroby nepřímou metodou je v prvním technologickém procesu získán křehký meziprodukt 

(surové železo), který se v následném ocelářském procesu zkujňuje na ocel. 

2.3.1   Přímá výroba železa 

Přímá výroba vyžaduje použití kvalitních rud s vysokým obsahem železa a malým 

procentem nežádoucích příměsí. Při této metodě se využívá jiných paliv a redukčních činidel 

než koksové uhlí, z důvodů ekonomických a ekologických, obecně nazývanou bezkoksová 

metalurgie železa. Jako paliva se zde používá lignitu, hnědého uhlí, těžkých ropných olejů, 

dehtu a zemního plynu. Již v historii používali tuto technologii výroby, kdy se železné rudy 

tavily pomocí dřevěného uhlí, a výsledným produktem byla železná houba. 

2.3.2   Nepřímá výroba železa 

V dnešní době je celková světová produkce výroby surového železa z 95 % tvořena 

metodou nepřímé výroby, která probíhá ve vysokých pecích.  

Surové železo se získává ve vysokých pecích redukcí železných rud působením paliva, 

struskotvorných přísad a předehřátého vzduchu. Po vsazení surovin do vysoké pece dochází 

k postupnému poklesu vsázky v závislosti na výrobních parametrech a množství odpuštěného 

surového železa a strusky. Jak postupně vsázka klesá, roste také teplota v šachtě pece a 
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probíhá redukce oxidů železa ve dvou stupních. Prvním stupněm je nepřímá redukce oxidů 

železa oxidem uhelnatým, druhým přímá redukce tj. slučování s uhlíkem z koksu. 

 Oblast nepřímé redukce do teploty 800 °C probíhá na základě těchto 

rovnic[3]: 

Pořadí redukce oxidů železa při teplotě větší než 570 °C: 

FeFeOOFeOFe 4332   (1) 

V souladu s tím probíhají reakce: 

24332 COOFe2COOFe3   (2) 

243 COFeO3COOFe   (3) 

2COFeCOFeO    (4) 

 Oblast nepřímé i přímé redukce v rozmezí 800 °C až 1100 °C 

V této oblasti jak naznačuje název, probíhá redukce obojím možným způsobem. 

 Oblast přímé redukce při teplotách nad 1100 °C probíhá na základě těchto 

rovnic [3]: 

2COFeCOFeO   (5) 

CO2CCO koks2   (6) 

COFeCFeO   (7)  

V dolní části šachty a v rozporu vysoké pece se nachází vyredukované železo 

v podobě železné houby s nízkým obsahem uhlíku (pod 1 %). Teplota tání železné houby se 

pohybuje kolem 1450 °C a není možné ji v této oblasti pece dosáhnout. V rozporu pece 

dochází k intenzivnímu styku železné houby s oxidem uhelnatým podle rovnice [4]: 

23 COCFeCO2Fe3   (8) 

Nauhličené železo má nižší teplotu tání a začnou se objevovat první kapičky surového 

železa, které stékají do nístěje vysoké pece přes oxidační prostory v oblasti výfučen. Zde se 

koks společně s ostatními surovinami spaluje v proudu předehřátého vzduchu a uvolňuje 

velké množství tepla při vzniku oxidu uhličitého [4]. 

22 COOC    (9) 

Protože je v nístěji přebytek uhlíku, je oxid uhličitý redukován na oxid uhelnatý a 

tento produkt Boudouardovy reakce ve vysoké peci má zásadní význam pro redukční oblasti 

vysoké pece. Oxidační prostory opouští tedy vždy CO jako produkt spalování koksu [4]. 
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CO2COC 2   (10) 

V místech s nedostatkem kyslíku hoří uhlík koksu nedokonale na CO [4].  

COO5,0C    (11) 

Obsah uhlíku v surovém železe je ovlivněn i dalšími doprovodnými prvky, které 

přecházejí do železa na různých teplotních úrovních. Jedná se především o mangan, křemík, 

fosfor a síru a v malých dávkách také arsen, antimon, měď, nikl, vanad, chrom apod., pokud 

byly obsaženy ve vsázce. Doprovodné prvky, které tvoří s uhlíkem stabilní karbidy (Mn, Cr, 

V), obsah uhlíku v surovém železe zvyšují, jiné (Si, Ti, P, S aj.), jej snižují, neboť tvoří se 

železem stálejší silicidy, titanidy, fosfidy, sulfidy. Ve slévárenských surových železech bývá 

uhlíku podle obsahu křemíku 3,8 – 4,2 %, v ocelárenských surových železech 4,2 – 4,8 % [2]. 

2.3.3   Suroviny pro vsázku 

Vysokopecní vsázka je tvořena směsí ze tří základních komponent. Kovonosná část 

tvoří majoritní podíl a skládá se z železných rud, koncentrátů, ve speciálních případech též 

manganové rudy a recyklovaných materiálů z hutní výroby (ocelárenská struska, okuje, 

separát, vysokopecní výhoz, upravené vysokopecní kaly). Rudné složky jsou ve vysokopecní 

vsázce obsaženy buď v přírodní, nebo tříděné formě, obyčejně se jedná o produkty 

vysokoteplotní úpravy, tj. aglomerát nebo pelety. V současnosti je kovonosná vsázka tvořena 

ze 70 % aglomerátem a z 30 % peletami. Aglomerát se vyrábí stmelováním drobných rud 

spékáním, které mají vyšší zásaditost a lepší pevnost za redukce, na druhou stranu nevýhodný 

tvar a menší obsah železa. Pelety jsou lisované drobné rudy, které mají ideální tvar a obsahují 

více železa, ale jsou kyselé a rozpadají se při redukci. 

 Železné rudy, které mineralogickým a chemickým složením vyhovují požadavkům 

vysokopecního procesu, tvoří jen 10 až 12 % světových zásob. Při výrobě železa se používají 

převážně železné rudy oxidického charakteru, s níž nejdůležitější jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka č. 1  Nejpoužívanější železné rudy 

Minerál 
Krystalografický 

vzorec 
Skupina 

Max. obsah Fe 

[%] 
Význam 

Magnetit 
43OFe  bezvodé oxidy 72 % velký 

Hematit 
32OFe  bezvodé oxidy 70 % velký 

Limonity OnHOFe 232   
hydratované 

oxidy 
50 – 69 % střední 

Siderit 
3OFeC  uhličitany 48 % střední 

Struskotvorné přísady plní funkci čistící, tzn., že absorbují nežádoucí látky z rud a 

koksu, které vytvářejí při tavícím procesu vysokopecní strusku na povrchu tekutého železa. 

Tyto přísady zabezpečují vznik strusky optimálního chemického složení a technologických 

vlastností s dobrou odsiřovací schopností, dokonalou redukcí železa a optimální viskozitou. 
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Jelikož převážná část používaných rud má charakter kyselý, používají se nejčastěji 

struskotvorné přísady zásadité, mezi něž patří dolomit, dolomitický vápenec, vápenec a 

vápno. 

Poslední důležitou složkou vysokopecní vsázky je palivo, které slouží jako zdroj tepla, 

redukovadla, nauhličovadla a také plní funkcí nosné kostry. Při výrobě surového železa se 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. používá jako palivo pouze metalurgický koks, který je vyráběn 

na vlastním závodě Koksovna karbonizací. Jedná se o řízený proces pyrolýzy uhlí za 

vysokých teplot v neoxidační atmosféře. Na karbonizaci se používá černé uhlí s vhodnými 

chemicko – technologickými vlastnostmi, potřebných k tomuto účelu. 

Metalurgický koks by měl mít vysokou výhřevnost, přiměřenou hořlavost, dostatečnou 

pevnost, reaktivitu, zápalnou teplotu a optimální kusovost. Z chemického hlediska je důležitý 

obsah uhlíku, nízké obsahy popela a škodlivých příměsí. Z fyzikálního hlediska se jedná 

především o hustotu, měrnou tepelnou kapacitu, pórovitost a sypké vlastnosti [4]. 

2.4   Čistírna plynu 

Vysokopecní plyn proudící ze sazebny vysoké pece postupuje přes plynovody do 

zařízení, jak lze vidět na obrázku 3, která jsou konstruována tak, aby co nejdokonaleji zbavila 

plyn nežádoucích prachových částic. Jedná se o proces, při kterém je plyn nejdříve čištěn 

nahrubo, pak polojemně a nakonec jemně.  

V prvním stupni čištění se z plynu oddělí mechanické nečistoty větších rozměrů 

účinkem tíhy a odstředivé síly. K tomuto účelu slouží prašníky, které se řadí mezi suché 

odprašovače s účinností 40 - 60 %. Produktem hrubého čištění je vysokopecní výhoz 

s vysokým obsahem uhlíku a nízkým obsahem škodlivých příměsí (Pb, Cd, Zn atd.). Tento 

odpad je plně recyklován na provoze Aglomeraci jako součást aglomerační vsázky.  

V druhém stupni čištění je plyn veden z prašníku do mokrého skrubru, v jehož horní 

části dochází k dalšímu oddělení prachových částic intenzívním zkrápěním vody. Tyto 

částečky prachu se obalují vodou a padají do spodní části skrubru, odkud jsou odplaveny na 

Dorry. Účinnost mokrého skrubru je cca 90 %, z něhož je vysokopecní plyn díky výparnému 

teplu vody zchlazen na cca 30 - 70 °C.  

V posledním stupni čištění přechází plyn z mokrého skrubru do Venturiho pračky, kde 

dochází k finálnímu dočištění přívodem vysokotlaké vody protiproudými tryskami v hrdle 

pračky, v němž se zvyšuje rychlost vysokopecního plynu na 90 – 120 1sm 
 
. Tím se vytváří 

vodní tříšť, která obaluje částečky prachu obsažené v plynu. Ve spodní části se změnou směru 

proudění oddělí nečistoty obalené vodou od toku plynu a jsou splachovány na Dorry. 

Účinnost je cca 93,5 % a teplota plynu za Venturiho pračkou je v rozmezí 30 – 60 °C.  

Produktem polojemného a jemného čištění je vysokopecní kal, který obsahuje vyšší 

množství škodlivých příměsí (Zn, Pb, Cd, alkálie). Z tohoto důvodu je kal recyklován na 

Aglomeraci jen částečně.  

Vysokopecní plyn dále postupuje do koncových věží, které plní funkci odlučovače 

kapek, kde se zpomalením rychlosti proudění oddělí voda obsažená v plynu a je odplavena na 

Dorry. Z horní části věží je plyn veden do expansní části. Každý expandér je tvořen třemi 

klapami ovládaných elektrickým servopohonem dálkově z velinu VP. Čistý plyn vstupující 

z expandéru do společné předlohy má čistotu 0,001 - 0,004 3mg  , takže celková účinnost 

čištění plynu je 99,99 %.  
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          prašník                     mokrý skrubr        Venturiho pračka      odlučovač kapek      expandér     předloha plynu 

 

Obrázek č. 3  Schéma uspořádání čistírny plynu (zdroj: vlastní zpracování) 

Plyn z relativně s malou výhřevností 3 200 – 3 600 3mkJ   patří mezi méně hodnotná 

paliva, ale jelikož ho při výrobě surového železa vzniká velké množství, má velký význam 

pro použití v hutním podniku. Asi 50 – 60 % veškerého vyrobeného plynu se spotřebuje 

v ohřívačích větru a zbytek se spaluje v jiných teplotechnických zařízeních, zejména při 

výrobě páry [2]. 

2.5   Kyanidy 

Stručná charakteristika 

Kyanidy představují skupinu nebezpečných závadných látek, pro kterou je 

charakteristický výskyt chemické sloučeniny sestávající z uhlíku a dusíku, které jsou spojeny 

trojnou vazbou NC  . Anorganické kyanidy obsahují vysoce toxický kyanidový iont CN  a 

patří sem soli kyseliny kyanovodíkové HCN . Existují také kyanidy na organické bázi, kde se 

skupina NC   váže na další atom uhlíku jednoduchou vazbou. Organické kyanidy jsou 

současně známy pod názvem nitrily. 

Kyanidy se mohou vyskytovat buď jako jednoduché, nebo komplexní. Součet obou 

tvoří celkové (veškeré) kyanidy. Jednoduché kyanidy jsou velmi toxické zatímco toxicita 

komplexních kyanidů závisí na jejich konstantách stability: 

 silně toxické jsou HCN , CN , a komplexotvorné kyanidy Cd, Zn, Cu, 

 středně toxické jsou komplexotvorné kyanidy Ni, 

 slabě toxické jsou komplexotvorné kyanidy 2Fe , 2Fe  a Co [6]. 

Vznik kyanidů ve vysokopecním procesu 

Kyanidy vznikají jako syntézní proces mezi uhlíkem koksu a dusíkem za specifických 

podmínek v určité části vysoké pece, jako např. kyanid draselný: 

CO3KCN2NC4COK 232   (12) 
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Během chodu vysoké pece v normálním režimu se podstatná část kyanidových par 

zpětně rozkládá a jen malá část se dostává do vysokopecního plynu. V případě 

nepravidelného chodu vysoké pece nebo změnou režimu spalovacího procesu během 

sfoukávání je vyvolán mimořádný růst koncentrace kyanidů. Tento proces lze vysvětlit 

vznikem velké rychlosti plynu v náhle se tvořících kanálech vsázky, v nichž kyanidové páry 

nemají příznivé podmínky pro kondenzaci a rozklad. Během procesu sfoukávání se tyto 

kyanidové páry dostávají do vysokopecního plynu. 

Kyanid obsažený ve vysokopecním plynu a následně ve vodách plynočistírenského 

okruhu tvoří při styku se slabou kyselinou uhličitou kyanovodík. Kyselina uhličitá vzniká 

stykem oxidu uhličitého-
2CO , (který je také složkou vysokopecního plynu) s vodou. 

Optimální podmínky jejího vzniku skýtají prací věže čistírny plynu. 

Nejvyšší přípustná koncentrace kyanidů v ovzduší 

Nejvyšší přípustná koncentrace HCN  v ovzduší je pro 8 hodinovou směnu během 

sfoukávání 3 3mmg  , tj. 2,7 ppm. Nárazová koncentrace je 15 3mmg  , tj. 13,5 ppm.  

Koeficient přepočtu z 3mmg   na ppm: 1 3mmg   = 0,905 ppm 

Nejvyšší přípustná koncentrace kyanidů v povrchových vodách 

Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody nad uvedené koncentrace 

znečišťujících látek dle „Zásad vodního hospodářství (N – 3. 173)“: 

 1

celk lmg2,0.max:CN    

Rozhodnutí o integrovaném povolení vydané Krajským úřadem v Ostravě (dle zákona 

č. 76/2002 Sb.), stanoví společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. pro odpadní vody vypouštěné 

z ČOV Lučina do řeky Lučiny v ukazateli 

celkCN  tyto koncentrační limity: 

 přípustné hodnoty: „p“ = 0,1 1lmg  , 

 maximální hodnoty: „m“ = 0,3 1lmg   

Po dobu snižování koncentrace kyanidů ve vodách plynočistírenského okruhu v rámci 

sfoukávání vysoké pece do opravy: 

 1

celk lmg0,1.max:CN    
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3   VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ VYSOKÝCH PECÍ 

Důležitou součástí vysokopecního závodu je vodní hospodářství Čerpací stanice 

znázorněnou na obrázku 4, která musí zajistit plynulé dodávky veškerých druhů vod 

v požadovaném množství, požadovaných tlacích a jakosti, při maximální hospodárnosti 

provozování a dodržování zásad bezpečnosti, ekologie a hygieny práce [8]. 

 

 

Obrázek č. 4  Čerpací stanice (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vodní hospodářství Čerpací stanice vysokých pecí se skládá ze dvou hlavních 

samostatných okruhů – vysokopecního a čistírenského. 

3.2   Vysokopecní okruh 

Hutní agregáty vysokopecního závodu jsou vysoce náročné na chlazení, proto je třeba 

dostatečně a plynule tato zařízení zásobovat chladící a tlakovou vodou. Nedostatek nebo 

krátkodobé přerušení chladící vody má za následek poškození chladicího systému. V horším 

případě může dojít k propálení chladícího zařízení, vniknutí vody do pecního prostoru, což 

může způsobit explozi v peci. 

Chladící voda je k VP č. 1 až č. 4 dopravována odstředivými čerpadly s elektrickými 

pohony několika potrubími a v případě výpadku elektrického proudu dieselčerpadly. Spodní 

část vysoké pece je chlazena přivedenou vodou o nízkém tlaku 0,50 – 0,55 MPa, při teplotě 

25°C – 35 °C, v horní části pece je vyžadován tlak vody 0,90MPa – 1,25MPa, při stejné 

teplotě.  
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Cirkulační voda vysokopecního okruhu dále slouží: 

 k proplachování kalových tras (Dorrů, homogenizačních nádrží, rozdružování kalů 

a odstředivek), 

 jako ředící voda zahuštěných kalů před jejich vstupem do odstředivek, 

 při sfoukávání vysoké pece 

 na vlhčení výhozu prašníků. 

Vratná oteplená voda se potrubími přivádí do chladících věží, kde je filtrována a 

ochlazována. 

3.3   Čistírenský okruh 

Zajišťuje dodávky vod pro čistírnu vysokopecního plynu (dále ČP) a hydrosmyv 

Aglomerace sever. Obsahuje zařízení pro dávkování chemikálií, zajišťující chemickou úpravu 

cirkulační vody okruhu. Nedílnou součástí čistírenského okruhu jsou usazovací nádrže a 

kalová koncovka, které společně zajišťují čištění vratných kalových vod z jednotlivých 

uvedených zařízení, předzahuštění odsazených prachových podílů a jejich finální odvodnění 

na požadované hodnoty sušiny [8]. 

Na čistírnu plynu je cirkulačni voda pro chlazení vysokopecního plynu přivedena 

potrubními řády č. 1 a 2, které jsou navzájem propojeny. Z obou výtlačných řádů pro ČP je 

napojeno potrubí pro hydrosmyv. Voda s hydrosmyvu se zpět do čistírenského okruhu ČP 

nevrací, čímž způsobuje částečný deficit v bilanci vod. 

Z ČP je vratná oteplená voda svedena do jímky a odtud je dopravována žlaby ke 

středové šachtici Dorrů č. 1, 3, 5 nebo k sací jímce čerpadel pro Dorr č. 4. Voda z usazovacích 

nádrží je odplavena dvěma kanály do rozdělovacího žlabu čistírenských jímek. Odtud jsou dle 

potřeby čerpána nízkotlakými čerpadly dvěma potrubími na chladící věže č. 2 a 3. Vratná 

voda z chladících věží je odváděna potrubím zpět do čistírenských jímek gravitačně a 

následně dopravována čerpadly na výtlačné řády č. 1 a č. 2 pro čistírnu plynu. 

Dorry, čistírenské jímky a bazény chladících věží tvoří soustavu spojitých nádob, které 

jsou doplňovány cirkulační vodou ze západních ocelárenských jímek a vysokopecních jímek. 

3.3.1   Dávkování chemikálií 

V technologickém procesu mokrého čištění vysokopecního plynu dochází při každém 

průchodu cirkulační vody technologickým zařízením k výrazné změně kvality vody 

používané k tomuto účelu. Jedná se o trvalé vnášení kyselých, ve vodě rozpustných složek 

plynu, které snižují hodnoty pH a následkem toho jsou veškerá zařízení vystavena intenzívní 

korozi. Dalším aspektem změny kvality vody je zachycení velkého množství pevných 

nerozpustných prachových podílů a následkem toho dochází k zanášení odprašovacího 

zařízení tvrdými inkrusty a měkkými vrstvami kalu. 

Pro spolehlivý provoz technologického zařízení a zajištění jakostních parametrů vody 

je nutné do čistírenského okruhu dávkovat následující chemické prostředky: 

 Uhličitan sodný – je chemikálie určená k úpravě hodnoty pH a tím zajišťuje 

potlačení korozní agresivity vody.  



21 

 

 NALCO 71601 – je polymerní organický flokulant, jehož funkce spočívá ve 

vytvoření rychleji sedimentujících částic a tím zvýšení účinnosti odstranění 

nerozpuštěných částic pro zlepšení sedimentace nerozpuštěných látek [8]. 

 NALCO 5200 – je stabilizátor určený k potlačení tvorby inkrustů fluoridu 

vápenatého na technologickém zařízení [8]. 

Dávkování uhličitanu sodného 

Bezvodý uhličitan sodný je dodáván v autocisternách ve formě práškové kalcinované 

sody. Soda je sfoukávána z autocisterny do minidooru s vodou, kde se dle potřeby přečerpá 

do dvou betonových jímek.  

Dávkování sody o koncentraci okolo 13 % z příslušné betonové jímky dávkovací 

stanicí Prominent do dvou stanovených míst: 

 před ocelárenské Dorry č. 2, 6 (4) 

 v prostoru ČP do jímky před Dorry č. 1, 3, 5 (4) 

Dávkování flokulantu NALCO 71601 

Flokulant NALCO se dováží v plastových kontejnerech ve formě viskózní kapalné 

disperze bílé barvy. Pokud není flokulant delší dobu používán, dojde k samovolnému 

rozdělení emulze na dvě fáze, které je nutné homogenizovat pomocí elektrického míchadla 

ponořeného v kontejneru.  

Příprava roztoku probíhá ve dvou fázích. Nejdříve je flokulant po přečerpání 

z kontejneru ředěn vodou na roztok o koncentraci 0,8 %. Následně je tento roztok pomocí 

šnekového čerpadla kontinuálně dávkován a na výtlaku v potrubí ředěn vodou na koncentraci 

0,05 %. 

NALCO 71601 je ve velmi zředěném roztoku dávkován do proudu vody před kruhové 

usazováky a to do tří míst: 

 do vratných řádů ze závodu ocelárna – před ocelárenské Dorry č. 2, 6 (4), 

 do středové šachtice vratné vody s čistírny plynu VP – před vysokopecní Dorry č. 

1, 3, 5, dávka pro ČP je 0,4 – 0,5 1lmg  , 

 do nátokového žlabu před Dorr č. 4, v případě, že je zapojen do vysokopecního 

okruhu, dávka dle zapojení do vysokopecního nebo ocelárenského okruhu. 

Dávkování stabilizátoru NALCO 5200 

Chemikálie se v koncentrované formě dodává v plastových kontejnerech, ze kterých je 

samostatnými dávkovacími trasami pomocí dvou čerpadel dopravována do dvou míst: 

 do výtlačného řádu č. 1 na čistírnu plynu vysokých pecí v suterénu ČS, dávka pro 

čistírnu plynu je 0,3 – 0,5 1lmg  , 

 do výtlačného řádu řádu na odprašovací zařízení ocelárny, dávka je 1,3 – 1,5 
1lmg  . 

3.3.2   Technologická zařízení čerpací stanice 

Jak už bylo zmíněno, jedná se o technologická zařízení, jejíž funkcí je zajistit čištění 

vratných kalových vod, zachycení, zahuštění a finální odvodnění prachových podílů na 

požadované hodnoty sušiny. Pevné nerozpustné prachové podíly jsou pak v podobě 
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vysokopecních kalů odváženy v kontejnerech, kde je za další postup nakládání s odpady 

odpovědný jejich původce – provoz Vysoké pece. 

Uvedený celek je tvořen následujícími provozními uzly: 

 Usazovací nádrže typu Dorr - vysokopecní č. 1, 3 a 5; ocelárenské č. 2 a 6; 

společný pro oba systémy č. 4 s příslušenstvím (čerpadla, nátokové a odtokové 

žlaby, armatury). 

 Zahušťovací nádrže č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 s příslušenstvím (čerpadla, potrubní trasy, 

armatury). 

 Horizontální odstředivky s návaznou technologií  

 Čerpací stanice zahuštěných kalů  

 Potrubní rozvody 

 Čerpací stanice přečerpávání fugátu a nádrž č. 3 

 Chemické hospodářství (ředící a dávkovací stanice flokulantu)  

 Pásové dopravníky 

 Vážní systém odvodněných kalů [8]. 

3.3.2.1   Usazovací nádrže 

Dorrové hospodářství ČS vysokých pecí tvoří tři kruhové usazovací nádrže (č. 1, 2, 3) 

zobrazených na obrázku 5, kde se z vody odstraňují nerozpustné látky z čistírny 

vysokopecního plynu sedimentací. Dle potřeby je možné použít záložní usazovací nádrž č. 4, 

která slouží pro čištění vod jak ocelárenského tak čistírenského okruhu vysokých pecí. 

 

 

Obrázek č. 5  Usazovací nádrže (zdroj: vlastní zpracováni) 
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Jedná se o systém Dorr OLIVER, který má průměrnou kapacitu 350 1sl  . Užitečný 

obsah je cca 2 770 3m , průměr nádrže je 36 m. K základnímu vybavení čistírenských Dorrů 

vedle samotných nádrží náleží kalová čerpadla pro odsun kalů z Dorrů, včetně potrubí, 

příslušenství a zahušťovacích nádrží č. 4, 5 [8]. 

Z ČP je vratná oteplená voda svedena do jímky, do níž je také pomocí výtlaku z 

čerpadel dávkována soda. Odtud je voda dopravována žlabem ke středové šachtici Dorrů č. 1, 

3, 5, do které je rovněž zaústěn výtlak z dávkovacích čerpadel flokulantu nebo žlabem k sací 

jímce čerpadel pro Dorr č. 4.  

Ze středové šachtice je voda svedena potrubím do střední části Dorru, kde je změnou 

směru toku a uklidněním proudu cestou k obvodovému žlabu zbavena nerozpuštěných látek, 

které gravitačně sedimentují na dně. Usazený vysokopecní kal je stírán do kuželové jímky, 

odkud je kalovým čerpadlem MAPE 50 kontinuálně odčerpán do zahušťovacích nádrží. 

Jednotlivé Dorry jsou na zahušťovací nádrže napojeny potrubími, ve kterých jsou 

nainstalována měřidla hustoty odčerpávaného kalu. Pokud je zařízení poroucháno, odváží se 

vysokopecní kal nákladními automobily na úložiště Rudná III.  

Vyčištěná voda z usazovacích nádrží odtéká dvěma kanály do rozdělovacího žlabu 

čistírenských jímek ČS. 

3.3.2.2   Zahušťovací nádrže 

Jsou to ocelové nadzemní zahušťovací nádrže každá o objemu 120 3m , které plní 

funkci akumulační i homogenizační. Každá z nádrží je vybavena míchadlem a měřením 

hladiny. Vysokopecní kal je primárně zahušťován v nádržích č. 4, 5 a posléze kalovým 

čerpadlem MAPE 50 dopravován do ZN č. 6, 7, kde probíhá zahušťování sekundární. 

Z nádrže č. 6, 7 jsou kaly optimální hustoty dopravovány do čerpací stanice 

zahuštěných kalů potrubím, ve kterém je v příslušném místě napojen armaturní uzel ke 

kalovému čerpadlu Warman. Tímto čerpadlem je vysokopecní kal přiveden na Aglomeraci 

sever k dalšímu zpracování. 

 Odsazená voda z jednotlivých zahušťovacích nádrží přepadá přepadem instalovaným 

v jejich horní části a vrací se potrubními rozvody zpět v případě nádrží č. 4 a 5 do žlabu před 

vysokopecní Dorry, z nádrží č. 6, 7, 8 do gravitačního potrubí před ocelárenský Dorr č. 2 nebo 

č. 6, dle aktuálního zahuštění kalu v Dorrech [8]. 

I zde je možné v nezbytně nutných případech odvážet vysokopecní kal nákladními 

automobily na úložiště Rudná III. 

Systém rozdružování – hydrocyklon 

Z čerpací stanice je vysokopecní kal odčerpán na Aglomeraci sever do homogenizační 

nádrže. Odtud se kalová směs dostává na zařízení pro rozdružování kalů – hydrocyklon, kde 

je rozdělena na dvě frakce: 

 Hrubé podíly s nízkým obsahem zinku jsou navráceny zpět do technologického 

procesu. 

 Jemné podíly s vysokým obsahem zinku jsou dopravovány zpět do homogenizační 

nádrže č. 8, před níž je v potrubí zaústěno dávkování flokulantu na zlepšení 

sedimentace jemných nerozpuštěných látek. Následně je kalová směs odvodněna v 

odstředivkách a přepravována externí odbornou firmou zabývající se likvidací 

tohoto nebezpečného odpadu. 
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Obrázek č. 6  Hydrocyklon (Zdroj: http://www.cab-cz.cz/katalog-cab) 

Všechna zařízení včetně kalových tras jsou proplachovány vodou z řadů č. 1 a 2 

nepřímého okruhu chlazení z důvodu zamezení zanášení. 

 

3.3.2.3   Odstředivky s návaznou technologií 

V systému čerpací stanice vysokopecního závodu jsou nainstalovány odstředivky č. 1, 

2 firmy FLOTTWEG, které plní funkci odvodnění kalových vod. Vyprodukovaný 

vysokopecní kal je odpad, který je z čerpací stanice navrácen producentu odpadu. Odstředěná 

voda, tzv. fugát lze opět použít ve výrobním procesu. 

Čerpací stanice zahuštěných kalů 

Vysokopecní kaly jsou ze zahušťovacích nádrží dopravovány pomocí dvou kalových 

čerpadel MAPE 50 v objektu čerpací stanice do výtlačných potrubí směrem k odstředivkám. 

Sání čerpadel je možné regulovat z počítačového modemu na velínu čerpací stanice v rozmezí 

750 – 1 500 ot. / min.  

Potrubní rozvody 

Kvalita odstředění kalových směsi před vstupem do odstředivek závisí na hustotě a 

homogenitě, získané doředěním hydrosměsi tlakovou vodou. Velmi důležité je zamezit 

zanášení potrubních rozvodů proplachem vodou před každým přerušením odvodňování nebo 

dle provozních potřeb.  

Na výtlačných řádech čerpadel MAPE 50 jsou pro sledování množství dopravované 

kalové směsí nainstalované indukční průtokoměry. 

Odstředivky Flottweg 

Do budovy odstředivek jsou směrována celkem tři výtlačná potrubí z čerpací stanice 

zahuštěných kalů. Odstředivka č. 1 umožňuje odvodňování kalů z vysokých pecí a zbylé dvě 

jsou určené pro odvodňování ocelárenského kalu. Dle provozních podmínek lze využít pro 

odvodňování vysokopecních kalů odstředivky č. 2, ovšem tato vzájemná zastupitelnost je 

podmíněna tím, že se kaly nesmí na vstupu ani výstupu vzájemně smíchat. 
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Flokulační stanice 

Jedná se o plně automatickou, dvoukomorovou dávkovací stanici určenou pro přípravu 

flokulačních činitel. Práškový flokulant je dodáván v textilním vaku zvaném „BIG BAG“, ze 

kterého je odsávacím zařízením přes šnekový podávač dávkován do ředících nádrží.  

Jedna komora nádrže – pracovní je určena pro odběr a dávkování flokulantu pomocí 

šnekových čerpadel NETZSCH do potrubí kalové směsi před kteroukoli odstředivku. Ve 

druhé probíhá ředění a zrání flokulantu. 

Čerpací stanice přečerpávání fugátu a nádrž č. 3 

Fugát z odstředivek, voda z proplachů a případné zbytky kalu jsou gravitačně svedeny 

do podzemní nádrže s míchadlem. Odsud je čerpán čerpadly MAPE 50 a 100, která jsou 

umístěna v přilehlé podzemní čerpací stanici, zpět do ocelárenských Dorrů [8]. 

Pásové dopravníky 

Z budovy odstředivek prochází do venkovního prostoru dvě trasy pásových 

dopravníků, jimiž jsou kaly dopravovány do přistavených bikramových kontejnerů, 

umístěných na vážící plošině. Každý dopravník je otočný z důvodu kontinuální výměny 

kontejnerů.  

Vážní systém odvodněných kalů 

Ukončení nakládky kontejneru vysokopecním kalem je signalizováno zvukovou 

návěstí a tím dán obsluze pokyn k otočení dopravníku pro plnění dalšího kontejneru. Dále 

provede vlastní vážení na terminálu DISOMAT B z obslužné kabiny a vystavení vážního 

lístku, který slouží pro evidenci množství vyprodukovaného odvodněného odpadu. 

Všechny kontejnery jsou přepravovány automobilovou dopravou, objednanou 

producentem, který je odpovědný za další postup nakládání s odpady.  
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4   SFOUKÁVÁNÍ VYSOKÉ PECE 

Vysoká pec, jejíž kampaň trvá obvykle 12 až 15 let v závislosti na stavu žáruvzdorné 

vyzdívky nístěje a dna, je ukončena generální opravou. Při této činnosti musí být vysoká pec 

zcela vyprázdněna. V její spodní části jsou k tomuto účelu vyvrtány speciální otvory, kterými 

se tekuté železo vypouští. 

Během generální opravy vysoké pece se vždy vyměňuje její veškerá vyzdívka 

s chladnicemi a obvykle také zásypné zařízení a části pecního pláště. Ve zvláštních případech 

se GO vysoké pece spojuje s její rekonstrukcí a modernizací. Důvodem je zlepšení 

technických, ekologických a bezpečnostních parametrů [2]. 

V případě středních oprav se ve vysoké peci provádí torketování tzv. nástřik 

žáruvzdornou směsí, výměna armatur, oprava chladnic atd. V tomto případě je vysoká pec 

sfoukávána jen do roviny výfučen. 

V obou případech se jedná o složitý proces, vyžadující přípravu a koordinaci, na níž se 

podílí tým techniků. Po celou dobu odstávky vysoké pece je zvýšený dohled nad bezpečností 

práce a proto se striktně dodržují veškeré postupy a úkony s největší opatrností zúčastněných 

subjektů.   

Z těchto důvodů se největší důraz klade během sfoukávání vysoké pece na 

koncentrace oxidu uhelnatého a kyanidů ve vysokopecním plynu. 

4.1   Úkoly a přípravné práce před sfoukáváním vysoké pece 

Před odstavením vysoké pece musí pověření zaměstnanci oznámit termín a čas 

sfoukávání na: 

 útvar požární ochrany, 

 útvar ochrany životního prostředí, který následně informuje obecní úřady 

přilehlých obcí a městských částí, Českou inspekci životního prostředí (dále jen 

ČIŽP) a Povodí Odry, 

 závod 4 – Energetika, který je navíc upozorněn na možnost zvýšeného obsahu 

kyanidů v odpadních vodách, 

 Chemickou bezpečnost s.r.o., která se zavazuje smlouvou k technické pomoci při 

snižování obsahu kyanidů ve vodách plynočistírenského okruhu. 

 podnikovou laboratoř k zajištění nepřetržité služby a odběru zvýšeného objemu 

vzorků vod k požadovaným rozborům  

Mezi další úkoly nutné pro realizaci akce je: 

 zajistit dostatek neutralizačních a oxidačních chemikálií pro úpravu čistírenské 

vody ke snížení obsahu kyanidů, 

 nechat vyrobit a nejpozději 10 dnů před vlastním sfoukávání vysoké pece vytvořit 

v Rudném dvoře zásobu kyselého aglomerátu v množství 1 500 t, 

 v den sfoukávání vysoké pece zajistit možnost zvýšeného odběru dusíku 

v množství 8 000 13 hm  , po dobu asi 6 -ti hodin za účelem snížení výbušnosti 

vysokopecního plynu. 
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Přípravné práce 

Nejpozději čtvrtý den před započetím sfoukávání se provádí uvolňování vysoké pece 

sypáním, tj. usměrnění plynových proudů blíže ke stěnám pece. Jedná se o změnu poměru 

koksové a rudné části vsázky včetně rozložení vsázkových surovin po průřezu sazebny. 

Zároveň s uvolňováním je nutné vyloučit ze vsázky ořech a hrášek. Tyto přísady jsou 

nahrazeny vysokopecním koksem, jenž snižuje vytváření usazenin v peci a jejich výskyt patří 

k nejzávažnějším poruchám chodu vysoké pece. Dále se upravuje chemické složení 

vysokopecní strusky, tj. především její bazicita tak, aby vysoká pec vyráběla železo v 3. 

jakostní třídě určené k dalšímu zpracování na Licím stroji.  

Před vlastním sfoukáváním vysoké pece se musí umožnit přípravné stání se zapálením 

plynu na sazebně v trvání cca 6 hodin. Poslední dvě vsázky před přípravným stáním pece 

nesmí obsahovat koks, aby po zapálení nebyl na sazebně velký vývin teplot. Provede se 

odpich surového železa a strusky. Postupně se na dmychadle snižuje tlak větru v závislosti na 

teplotě plynu v sazebně. Při tlaku 30 kPa se otevřou surové klapy plynu a vysoká pec se 

oddělí od plynové sítě. Zároveň je pozastaven provoz kompresorů určených k chlazení 

sazeben dusíkem nebo vysokopecním plynem. Dále se pec odpojí od turbodmychadla, otevře 

se snort a uvede do klidu. Provede se zapálení vsázky na sazebně. 

V průběhu přípravného stání je možné přistoupit k přípravným pracím v rozsahu: 

 instalovat stříkače vody na sazebně pro sfoukávání včetně měřičů množství vody, 

 zkontrolovat funkčnost okruhu vysokotlaké vody vysoké pece včetně regulace z 

velínu, 

 zkontrolovat šrouby průlezu a připravit tak zapalovací průlez na šachtě pece 

k rychlé demontáži po ukončení sfoukávání, 

 instalovat 2 kusy zásypoměrů s prodlouženým dosahem na úroveň 22 m, 

 zrevidovat, zajistit funkčnost a změnit rozsah radarových sond pro hloubku 

zavážky do 22 m, 

 zaklopit zásobníky RM kyselým aglomerátem, kusovou rudou a dolomitem, které 

měly být před přípravným stáním vyprázdněny, 

  zkontrolovat zásobníky koksu, rovněž tak váhy, pásy, skipy a materiálové 

komory, 

 dle teplot nístěje přivřít vodu na chlazení dna a nístěje pece 

4.2   Vlastní sfoukávání pece 

Po ukončení přípravného stání asi cca 8 hodin před zahájením sfoukávání se zaváží do 

vysoké pece vsázka uvedená v tabulce 2 bohatá na koks, přičemž poslední 4 vsázky musí 

obsahovat jenom aglomerát za účelem snížení prohořívání vsázky.  
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Tabulka č. 2  Vsázka pro sfoukávání vysoké pece [9] 

Počet 

kychet 
Koks [q] 

Aglomerát 

[q] 

Aglomerát 

Ukrajina 

[q] 

Kusová 

ruda 

Krivoj [q] 

Výtěžnost 

Fe [q] 

10 64 190 15 10 12 

40 61 140 30 20 10 

20 64 125 30 25 9 

4  200    

Pak se vysoká pec přestává plnit a postupně se snižuje množství dmýchaného větru 

tak, aby teplota plynu v sazebně nepřekračovala 400 až 450 °C [2]. Vysokotlaká voda 

přiváděná přes stříkače do prostoru sazebny urychluje sfoukávání.  

Průběžně je kontrolován obsah kyslíku ve vysokopecním plynu, protože při 

sfoukávání pece dochází vlivem klesající hladiny vsázky k nedokonalému spalování. 

Zbytkový kyslík ve VP plynu je odváděn dvěma až čtyřmi svislými plynovody, které jsou 

umístěny na obvodu sazebny do plynového řádu. Jeho koncentrace nesmí překročit 1 %, proto 

je mistrem ČP průběžně měřena. Překročí-li obsah kyslíku ve VP plynu ve dvou po sobě 

následujících vzorcích 1 %, není možné nadále dodávat plyn do plynové sítě, ale je nutné 

přistoupit k otevření surových klap a odvádět plyn do okolní atmosféry. Odpojení od sítě 

vysokopecního plynu se provádí na 16,5 – 18,00 m po otevření surových klap, případně dle 

rozhodnutí technologické služby závodu VP v závislosti na obsahu kyslíku v plynu.  

Pro zajištění měření koncentrací CO je mistrem ČP ustanovena hlídka, která se 

služebním vozem projíždí (ve směru větru) areál ArcelorMittal a.s. a detektorem monitorují 

výskyt CO v ovzduší. Při překročení limitních koncentrací (0,003 % trvalé koncentrace a 

0,013 % okamžité hodnoty), uvědomí hlídka dispečink příslušného závodu ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a technologickou službu závodu VP, která omezí, případně ukončí sfoukávání 

vysoké pece. Na obrázku 7 je zobrazena vysoká pec s plynovody postupující do prašníku na 

čistírně plynu. 

Při sfoukávání pece také dochází k uvolňování kyanidů s usazenin v peci do 

vysokopecního plynu, který je rovněž odváděn dvěma až čtyřmi svislými plynovody na 

čistírnu plynu. Pro co nejmenší zbytky usazenin v peci je proto nejpozději čtvrtý den před 

plánovaným sfoukáváním upraveno sypání, tzv. uvolňování. Pro odbourávání kyanidů se 

používají oxidační činidla, jejichž dávkování do vod čistírenského okruhu organizuje a řídí 

specializovaná externí firma – Chemická bezpečnost, s.r.o. Ostrava. V případě výskytu 

limitních koncentrací, bude technologickou službou Vysokých pecí snížena intenzita 

sfoukávání tj. zpomalen proces snižování hladiny vsázky. 
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Obrázek č. 7  Pohled na vysokou pec s čistírnou plynu  

( Zdroj: intranet ArcelorMittal Ostrava a.s.) 

Odpichy strusky a surového železa během sfoukávání vysoké pece se provádí běžným 

způsobem. Poslední odpich surového železa musí být však ukončen v okamžiku, kdy hladina 

zásypu dosáhne úrovně třeba jen jedné z výfučen. Vysoká pec se pak zastaví a uzavřou se 

přívody vody jak do sazebny, tak i do chladících armatur [2]. 

Po celou dobu sfoukávání je v provozu Licí stroj, kde se surové železo od vysokých 

pecí dopravuje technologickými vozy tzv. veronikami k dalšímu zpracování. 

O počátku a ukončení sfoukávání rozhodne technologická služba závodu Vysokých 

pecí. 
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5   ZABEZPEČENÍ JAKOSTI VOD PŘI SFOUKÁVÁNÍ VP 

Zajistit přípustnou koncentraci kyanidů v odpadních vodách vypouštěných z ČOV 

Lučina do řeky Lučina (při sfoukávání vysoké pece) je prováděno vhodným oxidačním 

činidlem. Jeho aplikaci do oběhových vod plynočistírenského okruhu musí dojít ke snížení 

vysoké koncentrace kyanidů celkových na hodnoty 0,01. 3lmg  . Tyto hodnoty jsou velice 

důležité, protože řeka Lučina je jednak zarybněna, dále ústí přímo do řeky Ostravice a tato po 

několika kilometrech do hraniční řeky Odry, která se přes Polskou republiku vlévá 

do Baltského moře. Na českých hranicích s Polskem jsou vodohospodáři obou zemí přísně 

kontrolovány koncentrace škodlivých látek vzhledem ke skutečnosti, že několik kilometrů za 

naší státní hranicí Poláci odebírají tuto vodu k úpravě na vodu pitnou. 

Proces sfoukáváni je složitý technologický proces, vyžadující důkladnou přípravu a 

koordinaci, na němž se podílí tým techniků ze specializované externí firmy – Chemická 

bezpečnost s.r.o. za účasti zaměstnanců závodu 12 - Vysoké pece a dalších pracovníků v 

návazných technologiích (jako laboratoře, doprava, ocelárna, energetika). Po celou dobu jak 

sfoukáváni tak následné odstávky vysoké pece je ze strany vedení podniku věnován zvýšený 

dohled nad bezpečností práce a proto se vyžaduje striktní dodržování veškerých pracovních 

postupů a úkonů s důrazem na maximální opatrnost zúčastněných subjektů - myšleno 

vlastních i dodavatelských firem.   

5.1   Oxidační a redukční děje 

Oxidačně – redukční reakce jsou takové, při níž se mění oxidační čísla sloučenin, 

prvků nebo iontu. Děje se tak vzájemným předáváním jednoho, příp. více elektronů molekule 

nebo atomu. Tyto změny lze pro každou oxidačně – redukční reakci vyjádřit tzv. 

elektronovými rovnicemi, ze kterých vyplývá, že při oxidaci prvek elektrony ztrácí, zatímco 

při redukci elektrony přijímá. 

Schematicky[14]: 

redukce látky A 

redox AenA  

 (13) 

oxidace látky B 

 emBB oxred  (14) 

Oxidačně – redukční děje probíhají vždy současně, jsou na sobě závislé. Jestliže jedna 

látka elektrony přijímá, musí současně existovat jiná látka, která je odevzdá. Při tom prvá je 

redukována (nazýváme ji oxidovadlem) a druhá je oxidována (nazýváme ji redukovadlem). 

redoxredox B,B,A,A  jsou oxidované resp. redukované formy látky A a B. Výsledkem je redoxní 

děj, během kterého látka oxA  předá látce nmBred   elektronů (prvou rovnici násobíme číslem 
m , druhou rovnici násobíme číslem n , takže při součtu se elektrony vyruší): 

oxredredox BnAmBnAm   (15) 
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V podstatě se při redoxní reakci jedná o interakci oxidující látky oxA  s redukující 

látkou redB  a o vytvoření rovnováhy mezi složkami vstupujícími do reakce a reakcí 

vznikajícími, tj. o redoxní systém tvořený dvojicemi redox A/A  a redox B/B [14]. 

Pro bližší charakteristiku oxidačně – redukčních dějů se zavádí pojem: 

 oxidační činidlo – je látka, která při reakci způsobuje oxidaci jiné látky, 

přičemž se sama redukuje, 

 redukční činidlo - je látka, která při reakci způsobuje redukci jiné látky, 

přičemž se sama oxiduje[15]. 

5.2   Možnosti redukce kyanidu v odpadních vodách oxidačními činidly 

Oxidačními postupy lze v odpadních vodách také (mimo jiné) rozložit toxické 

sloučeniny, které vznikají během výroby a svou zvýšenou koncentrací v odpadních vodách 

způsobují problémy průmyslovým podnikům. Tyto postupy jsou nejžádanějšími a 

nejúčinnějšími způsoby snižování obsahu některých toxických látek v odpadních vodách. 

Oxidačními látkami používanými nejčastěji jsou chlor a jeho sloučeniny, manganistan 

draselný, ozón,  ale také peroxid vodíku nebo kombinací peroxidem vodíku za katalytického 

přispění formaldehydu.  

A. Oxidace chlorem a chlornanem 

Kyanidy nacházející se v kyselém prostředí průmyslových vod uvolňují plynný 

kyanovodík, který je toxický a proto je nezbytně nutné udržovat tyto odpadní vody v 

alkalickém režimu.  Toho je možné dosáhnout použitím alkalických solí jako hydroxidu 

sodného nebo uhličitanu sodného. V takto upravených odpadních vodách je potom možno 

provést odbouráni kyanidů některými z oxidačních činidel.  

V technologické praxi se původně nejvíce osvědčily chlornany nebo  plynný chlor  

Oxidace chlornanem probíhá ve dvou stupních následovně[16]: 

 1. stupeň 

  OH2ClCNOHOClCN 2  (16) 

OHClCNOOH2ClCN 2 

 (17) 

  ClOCNOClCN  (18) 

  4

2

32 NHCOOH2CNO  (19) 

 2. stupeň 

OHCl3CO2NH2ClO3CNO2 222  

 (20) 

V prvním stupni vznikající chlorkyan je velmi toxický, ve vodě málo rozpustný plyn, 

jehož přeměna na kyanatan závisí na hodnotě pH a teplotě. Při pH vyšším než 10, vhodné 

teplotě a koncentraci kyanidů do 10 1lmg  je oxidace kyanidů na netoxické kyanatany, které 
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se zvolna hydrolyzují na 

4NH  a 2

3CO  ukončena prakticky okamžitě po přídavku chlornanu. 

Při přebytku chlornanu (2. stupeň) a dostatečně delší reakční době v alkalickém prostředí je 

konečným produktem oxidace kyanatanu 
2N  a 

2CO . V praxi zpravidla požadováno není.  

Oxidace plynným chlorem probíhá podle následujících rovnic [16]: 

  ClClCNCNCl2  (21) 

OHClCNOOH2ClCN 2 

 (22) 

OH2Cl6CO2NOH4Cl3CNO2 2222  

 (23) 

Oxidace kyanidů chlorem nebo chlornanem je omezena do jejich koncentrace 1 1lg   

roztoku, neboť při vyšší koncentraci může unikat chlorkyan z odpadní vody. 

  

B. Oxidace manganistanem draselným 

Oxidace kyanidů manganistanem draselným při pH 3 až 11 probíhá dle rovnice [16]: 


 OH2CNO3KMnO2NOHCN3KMnO2 2224  (24) 

C. Oxidace ozónem 

Při rozkladu ozónu vzniká kyslík a jeho oxidační schopnost je přibližně stejná jako při 

chloraci. Reakce ozónu s kyanidy probíhá ve dvou stupních a doporučuje se pracovat při pH 7 

až 12 [16]: 

 1. stupeň 

23 OCNOOCN  

 (25) 

 2. stupeň 

OHO3NCO2OH2O3CNO2 222

2

33  

 (26) 

D. Oxidace peroxidem vodíku 

Oxidace kyanidů na kyanatany lze provést i peroxidem vodíku při pH 3 až 12. Aby se 

však zabránilo odvětrávání kyanidů během oxidace, je doporučováno s nimi pracovat při pH 

větším než 10. Reakce probíhá dle rovnice [16]: 

OHCNOOHCN 222  

 (27) 

E. Oxidace peroxidem vodíku a formaldehydem 

Reakce kyanidů s peroxidem vodíku a formaldehydem probíhá ve dvou stupních a 

doporučuje se tento děj provádět při pH 10, aby se zabránilo postupnému odvětrávání 

kyanovodíku [14]: 
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 1. stupeň  

  OHCNCHHOOHCNHCOH 222  (28) 

 2. stupeň 

3222222 NHCOOHCHHOOHCONHCHHOOHCNCHHO   (29) 

Během této reakce vzniká nejdříve glykolonitril (hydroxymethylkyanid), který za 

přítomnosti peroxidu vodíku postupně hydrolyzuje v alkalickém prostředí na amid kyseliny 

glykolové a dále na kyselinu glykolovou.  

Část volných kyanidových iontů se oxiduje přímo na kyanatan [14]: 

OHCNOOHCN 222  

 (30) 

5.3   Nejvhodnější metoda snížení obsahu kyanidu 

Snižování obsahu kyanidů ve vodách plynočistírenského okruhu při sfoukávání 

vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava a.s. se provádí použitím peroxidu vodíku v kombinaci s 

formaldehydem. Jedná se o moderní metodu velmi uznávanou předními odborníky i mimo 

naší republiku.  

Stručná charakteristika peroxidu vodíku 

Nejednodušší peroxosloučenina, slabě žíravá, za normálních podmínek bezbarvá, 

nehořlavá kapalina bez zápachu. Měrná hmotnost 1,07 – 1,24 3mkg   . Jedná se o silné 

oxidační i redukční činidlo podle toho s čím reaguje. Ve vodě je neomezeně mísitelný. 

Nejvyšší přípustná koncentrace peroxidu vodíku v ovzduší 

Nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší je pro 8 hodinovou pracovní směnu 1 
3mmg  , tj. 0,719 ppm. Nárazová koncentrace je 2 3mmg  , tj. 1,438 ppm. 

 Zápach formaldehydu je cítit již od koncentrace 0,2 ppm[17]. 

Stručná charakteristika formaldehydu 

Formaldehyd je za normálních podmínek bezbarvá, štíplavá kapalina, která patří mezi 

těkavé organické látky. Je podezřelý z karcinogenních účinků. Rozpustnost ve vodě, polárních 

rozpouštědlech i alkoholu je velmi dobrá. Nejčastěší koncentrace je 37%. 

Nejvyšší přípustná koncentrace formaldehydu v ovzduší 

Nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší je pro 8 hodinovou pracovní směnu 0,5 
3mmg  , tj. 0,407 ppm. Nárazová koncentrace je 1 3mmg  , tj. 0,814 ppm. Zápach 

formaldehydu je cítit již od koncentrace 0,2 ppm[17].  

Stručná charakteristika hydroxidu sodného v roztoku 

Jedná se o bezbarvou, nehořlavou, silně alkalickou, žíravou kapalinu, která prudce 

reaguje s kyselinami. Rozpustnost ve vodě a alkoholu je neomezená.  



34 

 

5.3.1   Průběh prací 

Celému procesu sfoukávání vysoké pece předchází přípravné práce, které spočívají v 

úpravě odpadních vod dávkováním alkálií a to roztokem hydroxidu sodného nebo sody tak, 

aby bylo dosaženo hodnoty pH větší než 8,2 na výstupu z čistírny plynu. Dávkování těchto 

činidel probíhá cca 3 dny před započetím sfoukávání a požadovaná hodnota pH musí být 

dosažena již několik hodin před zahájením celé akce.  

Před samotným sfoukáváním mají technici z Chemické bezpečnosti Ostrava a.s. celý 

den na odběr vzorků, z nichž je laboratorně stanovena koncentrace CN  v 1lmg   a výchozí 

stav pH na výstupu z ČP zobrazeném na obrázku 8 na hodnotě min 8,2. Tuto hodnotu je třeba 

udržovat až do ukončení dávkování chemikálií pro úpravu obsahu kyanidů 

K dalším úkolům patří vymezení dávkovacích míst pro jednotlivé chemikálie: 

  stanoviště č. 1 – dávkování 50% hydroxidu sodného do plynočistírenských vod 

z železniční cisterny umístěné cca 2 m po výstupu z čistírny plynu, která je navíc 

při nevhodných klimatických podmínkách ohřívána, 

 stanoviště č. 2 – dávkování 37% formaldehydu z kontejneru do nátokového žlabu 

plynočistírenských vod bezprostředně po jejich výstupu z čistírny plynu, 

 stanoviště č. 3 – dávkování 35% peroxidu vodíku z kontejneru do nátokového 

žlabu plynočistírenských vod před jejich nátokem na Dorry, 

 stanoviště č. 4 – dávkování 35% peroxidu vodíku z kontejneru v místě nátoku na 

ČOV Lučina a to v případě překročení koncentrace 
CN  0,3 

1lmg  , 

 stanoviště č. 5 – dávkování 35% peroxidu vodíku z kontejneru v místě ČOV 

Lučina na vstupu do nátokového žlabu na Dorry. 

Na určených stanovištích se odebírají vzorky  odpadních vod plynočistírenského 

okruhu dle „Tabulky s časovým plánem odběrů vzorků vody“. 

Nesmí se opomenout umístit přípravky pro rozvíření odpadních vod do nátokového 

žlabu na Dorry za účelem dokonalého promísení oxidačních činidel. Musí se zajistit kontrolní 

měření emisí HCN a emisí OCH2
 pomocí detekčních trubiček. 

Po oznámení začátku sfoukávání vysoké pece se zahájí dávkování chemikálií na 

stanovišti č.2 a č.3 (
22OH , OCH2

), dávkování hydroxidu sodného na stanovišti č.1 již 

probíhá. U všech odebraných vzorků, kde je prováděno stanovení koncentrace formaldehydu 

a kyanidů, se měří také pH vody.  

Průběžně se provádí záznamy o měření koncentrace HCN a OCH2
 v ovzduší, průtok 

vod na ČP, pH před a za ČS. Dále jsou odebírány pracovníky Chemické bezpečnosti s.r.o, 

vlastní vzorky a průběžně analyzovány. Na základě těchto operativních rozborů a jejich 

výsledků po zhodnocení v matematickém modelu se provádí úpravy dávkování jak 

formaldehydu, tak peroxidu vodíku.  

Analýzy vzorků vod se provádí jak v samotném  provozu ČP (operativní stanovení) 

tak následně v podnikových vodohospodářských laboratořích a laboratořích závodu 

Koksovny. 
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Obrázek č. 8  Dávkování alkálií a dalších chemikálií pro kontrolu pH a kyanidů ve 

vodách plynočistírenského okruhu (Zdroj: vlastní zpracování) 

5.3.2   Dávkování peroxidu vodíku a formaldehydu 

Jednou z hlavních předností oxidace peroxidem vodíku je skutečnost, že se netvoří a 

nezvyšuje obsah solí ve vodě. Pro oxidaci CN  na ionty CNO se na jeden hmotnostní díl 

iontu CN spotřebují 1,31 hmotnostních dílů 
22OH . Současným dávkováním peroxidu 

vodíku (35%) a roztoku formaldehydu (37%) dochází k urychlení odbourání kyanidů oproti 

standardnímu dávkování 
22OH  (5 – 7 násobně) [18]. 

Pro řízení celého procesu se využívá počítačový modul, který operativně vyhodnocuje 

koncentraci kyanidů v odpadních vodách a jaké množství oxidačních činidel aplikovat do 

nátokových žlabů před Dorry. 
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5.3.3   Bezpečnostní opatření  

Během sfoukávání vysoké pece se nesmí opomenout tyto náležitosti: 

 Zajistit jakost odpadních vod vypouštěných z ČOV Lučina do řeky Lučiny při 

sfoukávání vysoké pece. Čistírenský okruh musí být dokonale izolován od 

ostatního provozu. 

 Provozovat vysokou pec po dobu sfoukávání tak, aby nedošlo k překročení 

koncentrace kyanidů 50 1lmg   v provozních vodách plynočistírenského okruhu 

při nátoku na Dorry i za cenu snížení intenzity sfoukávání. Důležitá je vzájemná 

spolupráce zaměstnanců tak, aby vlastní sfoukávání pece bylo pomalé, klesání 

hladiny vsázky mělo optimální rychlost. 

 Zakázat minimálně 72 hodin před vlastním sfoukáváním vysoké pece do odvolání 

provádění hydrosmyvu na Aglomeraci sever, který je napojený na společné 

potrubní řády č. 1 a č. 2 s čistírenským okruhem. Voda s hydrosmyvu se zpět do 

cirkulačního okruhu ČP nevrací, proto tohle opatření. Na základě potvrzeného 

snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách na běžné provozní hodnoty bude 

zahájeno opětovné používání plynočistírenské vody. 

 Po celou dobu akce nebude v provozu recyklace kalů na hydrocyklonech na 

Aglomeraci sever. 

 Zajistit minimální množství vody v plynočistírenském okruhu 400 1sl   po celou 

dobu akce snižování koncentrace kyanidů [18]. 

 Zahájit na ČOV Lučina dávkování peroxidu vodíku do vstupujících odpadních vod 

dle pokynů techniků Chemická bezpečnost Ostrava s.r.o. dojde – li v průběhu 

snižování koncentrace kyanidů v odpadních vodách  plynočistírenského okruhu 

v rámci sfoukávání VP ke zvýšení obsahu kyanidů celkových nad 0,3 1lmg  .  

 Vyčlenit jeden Dorr na ČS závodu 12 – Vysoké pece jako „havarijní akumulaci“ 

pro případ, že by došlo přes všechna opatření k přepadu z čistírny plynu. 

 Vyčlenit dva Dorry na ČOV Lučina jako „havarijní akumulaci“ pro případ 

uvedený výše. Jakýkoliv přepad je považován za havarijní stav. 

 Zakázat minimálně po dobu tří dnů po zahájení sfoukávání vysoké pece přejíždění 

tandemových pecí tzn., neodstavovat nebo neuvádět pec na Ocelárně do provozu 

popř. neprovozovat současně pece T2 a T8. Tyto důvody mohou být příčinou 

nežádoucího přepadu na čerpací stanici závodu 12 – Vysoké pece. 

Za ukončení celé akce zodpovídá specializovaná externí firma Chemická bezpečnost 

Ostrava s.r.o., která tento příkaz vydá na základě laboratorně potvrzeného poklesu obsahu 

kyanidů ve vodách plynočistírenského okruhu na normální provozní hodnoty při sfoukávání 

vysoké pece. Závěrem firma zpracuje závěrečnou zprávu, kterou předá vedení závodu 12 - 

Vysoké pece. 
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6   ZÁVĚR 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní společností s uzavřeným výrobním cyklem 

v naší republice. V celém hutnickém řetězci je prvním článkem výroba surového železa na 

jehož konci je celá škála hutních výrobků na bázi železa. Jedná se složitý komplex technologií 

vykonávaných na  jednotlivých výrobních i nevýrobních závodech, které svou vhodnou pozicí 

tvoří soustavu pracovišť, které na sebe navazují. Samotný vysokopecní závod není jen 

provozem vlastních vysokých pecí, ale je tvořen mnoha dalšími provozy, které jsou relativně 

samostatné a v konečné fázi tvoří celek, bez kterých se výroba surového železa neobejde.  

Při vysokopecní výrobě železa vzniká celá řada vedlejších produktů, k nímž také patří 

vysokopecní plyn, který je při výstupu z vysoké pece čištěn většinou třístupňovou technologií. 

Prvním stupněm je čištění v prašníku, kde není zapotřebí vody. Druhým stupněm ve vodních 

skrubrech a třetím stupněm ve Venturiho pračkách je spotřeba vody kolem 5 až 6 
3m  na 

1 000 3m  plynu. Voda cirkuluje v čistírenském okruhu, který představuje zajištění dodávek 

vod pro čistírnu vysokopecního plynu závodu VP a musí se chemicky upravovat. Nedílnou 

součástí čistírenského okruhu jsou usazovací nádrže, ve kterých sedimentuje vysokopecní kal, 

který je produktem polojemného a jemného čištění VP plynu. Vysokopecní kal je recyklován 

jen částečně z důvodu zvýšeného obsahu škodlivých příměsí. 

Vysoká pec, je největším tavícím agregátem na výrobu surového železa redukčními 

pochody, jejíž kampaň trvá obvykle 12 až 15 let v závislosti na stavu žáruvzdorné vyzdívky 

nístěje a dna ukončenou generální opravou, která je ve zvláštních případech spojena 

s modernizací pece. Důvodem je zlepšení bezpečnostních a ekologických parametrů. Při 

odstavení vysoké pece nazývané sfoukáním dochází k uvolňování kyanidů z usazenin v peci 

do vysokopecního plynu, který je odváděn plynovody na čistírnu plynu. Pro odbourávání 

kyanidů se používají oxidační činidla, jejichž dávkování do vod čistírenského okruhu 

organizuje a řídí specializovaná externí firma – Chemická bezpečnost Ostrava, s.r.o. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit použití oxidačního činidla k redukci kyanidů 

v odpadních vodách plynočistírenského okruhu po dobu sfoukávání vysoké pece 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. a zajistit tak jakost odpadních vod vypouštěných z ČOV Lučina 

do řeky Lučiny. Mezi oxidační činidla používané nejčastěji patří chlor a jeho formy, 

manganistan draselný, ozón, peroxid vodíku a peroxid vodíku s formaldehydem. 

Po zhodnocení všech aspektů zmíněných oxidačních činidel jsem dospěla k závěru, že 

optimálním řešením redukce kyanidů v odpadních vodách plynočistírenského okruhu při 

sfoukávání vysoké pece je použití peroxidu vodíku s formaldehydem aplikovaných 

v ArcerlorMittal Ostrava a.s.  

Oxidace kyanidů peroxidem vodíku s formaldehydem není doprovázena vznikem další 

solnosti roztoku, nevznikají žádné jedovaté meziprodukty, nezapáchá jako chlor a výhoda tkví 

v jednoduchosti dávkování, snadné logistice, operativnosti dodávek a zpětných odběrů, 

snadné skladovatelnosti, bezúdržbovému způsobu nasazení kubíkových kontejnerů a jejich 

výměně. 

Porovnání ostatních oxidačních činidel k peroxidu vodíku s formaldehydem: 

Chlor a chlornany 

 Pro oxidaci CN  na ionty CNO  je při aplikaci chlornanu nutné přidat chlor 

v takovém množství, aby hmotnostní poměr iontu CN  a 
2Cl  byl 1 : 1,2. Pro 

úplnou destrukci iontů CN je třeba volit hmotnostní poměr 1 : 8. 
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 Pro oxidaci CN  na ionty CNO je při aplikaci chloru použito takové množství, 

aby hmotnostní poměr iontu CN  a 
2Cl  byl 1 : 2,73. Pro úplnou destrukci iontů 

CN je třeba volit hmotnostní poměr 1 : 6,12. Poměrové vztahy pro chlor i 

chlornan v případě použití jsou značně vysoké. 

 Mobilní zařízení na dávkování chloru je náročné na obsluhu a složité. Trvá dlouho, 

než se najde optimální množství nátoku plynu, které neobtěžuje ještě okolí a vždy 

je problém při změně dávkování. Manipulace často vyžaduje práci v maskách. 

Manipuluje se s tlakovými láhvemi, které vyžadují zaškolení zaměstnanců. 

 Dávkování chlornanu není tak složité jako dávkování chloru, ale vyžaduje 

zavedení potrubí pod hladinu, což ztěžuje manipulaci nastavení objemu nátoku. 

Také praktické zkušenosti s chlornanem nejsou vzhledem k čerstvosti roztoku ty 

nejlepší, zejména pokud je meteorologická situace extremně teplotně nízká nebo 

naopak vysoká. Navíc dochází k zasolování chladících vod. 

Manganistan draselný  

 Chemikálie se nakupuje v tuhém skupenství a vyžaduje značnou technickou 

přípravu před samotným použitím vzhledem ke svým vlastnostem - zřízení 

samostatného pracoviště. Manipulace vyžaduje často práci v respirátorech.  

 Manganistan draselný jako chemikálie v potřebném množství pro daný proces je 

finančně náročná  

 Na pracovišti je třeba zřídit vážní a rozpouštěcí stanoviště opatřené potřebnou 

technikou (míchadla, odměrné nádoby a přepravní obaly do místa dávkování, 

čerpadlo aj.). 

 Dochází k sekundárnímu zasolováni prací vody a to sloučeninami manganu. 

Ozon  

 Aplikace ozonu do vod vyžaduje zřídit na pracovišti ozonizační stanici jejíž 

dodávku zajišťuje na příklad firma Linde.  

 Náklady na samotnou stanici a zásobníky s ozonem, jejich výměna a údržba, 

nutnost zřízení potrubních tras pro daný proces a místo jsou značně finančně 

náročné 

 Manipulace s ozonem jako citlivé chemické látky je technicky velmi náročná 

(fatální otravy, zahoření, exploze) a vyžaduje zvláštní bezpečnostní režim školené 

obsluhy. 

Peroxid vodíku s formaldehydem 

 Jednou z hlavních předností oxidace peroxidem vodíku je skutečnost, že se netvoří 

a nezvyšuje obsah solí ve vodě. Manipuluje se s kapalinami, jejíž obaly dovolují 

využití gravitačního způsobu vyprazdňování. Pro oxidaci CN  na ionty CNO se 

na jeden hmotnostní díl iontu CN spotřebují 1,31 hmotnostních dílů 
22OH . 

Současným dávkováním peroxidu vodíku (35%) a roztoku formaldehydu (37%) 

dochází k urychlení odbourání kyanidů oproti standardnímu dávkování 
22OH  (5 – 

7 násobně). 

Není třeba žádných technologických úprav na stávajícím zařízení a celý proces 

snižování obsahu kyanidů ve vodách plynočistírenského okruhu během sfoukávání vysoké 
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pece nemá znatelný vliv na životní prostředí při dodržování maximálních přípustných hodnot 

vyplývajících z NV č. 61/2003 Sb. Proto doporučuji pokračovat v odběrech vzorků se 

stávající pečlivostí a v takovém rozsahu, jak je dáno „Plánem vzorkování“. Důvodem je 

potřeba systematického sledování kvality odpadních vod vyplývající ze zákona o vodách č. 

254/2001 Sb.a ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

Z hlediska mého studijního zaměření by mohlo být měření obsahu výskytu kyanidu a 

následná likvidace peroxidem vodíku s formaldehydem v laboratorních podmínkách a při 

sfoukávání vysoké pece náplní mé diplomové práce, pokud tento proces bude v určitém 

časovém horizontu realizován. 
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