
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu 
 

 

2014   KláraFelgenträgerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce Dr. Ing. Stanislavu Bartuskovi 

za ochotu a cenné rady, které mi poskytl v průběhu zpracování této bakalářské práce. 



 

 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Ekotoxikologické vlastnosti z hutních odpadů je 

zaměřena na hodnocení ekotoxikologických vlastností odpadů. V práci jsou uvedeny 

odpady a jejich působení na životní prostředí, které vznikají v hutních podnicích 

s uzavřeným cyklem. Cílem teoretické části je uvedení do problematiky hodnocení 

ekotoxikologických vlastností odpadů a rovněž je zde uvedeno základní rozdělení biotestů. 

Praktická část je zaměřena na výsledky ekotoxikologických vlastností a z 

chemických parametrů prvkového složení včetně environmentálně nebezpečných kovů a 

jejich oxidů. Jsou zde uvedeny hodnoty, které byly určeny základními akreditovanými 

chemickými metodami, jež jsou v experimentální části postupně zmiňovány. Biologické 

testy byly provedeny na perloočkách (Daphnia magna), zelených řasách (Desmodesmus 

Subspicatus), rybách (Poecilia reticulata) a vyšších rostlinách (Sinapsis alba), kde byl 

pozorován možný vliv toxických účinků na živý organismus a životní prostředí.  

Klíčová slova: Odpad, hutní podnik s uzavřeným cyklem, ekotoxikologické 

vlastnosti, chemické metody, biotesty. 

Abstract 

Bachelor thesis titled “Ecological properties of metallurgical waste” is focused on 

the evaluation of the ecotoxicological properties of the waste. The thesis presents wastes 

and their impact on the environment, which arise in metallurgical enterprises with a closed 

cycle.  

The object of the theoretical part is putting in issue of evaluation of the 

ecotoxicological properties of the waste. There is also described the division of bioassays. 

The practical part is focused on the results of the ecotoxicological properties and 

chemical parameters of the elemental composition including environmentally hazardous 

metals and their oxides. There are the values that were determined by accredited basic 

chemical methods, which are in the experimental part gradually mentioned. Biological 

tests were realized on daphnias (Daphnia magna), green algaes (Desmodesmus 

subspicatus), fishes (Poecilia reticulata) and higher plants (Sinapis alba), where was 

observed a possible influence of toxic effects on living organisms and the environment. 
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1. Úvod 

Hutnický průmysl se zabývá získáváním a zpracováním kovů z kovových rud. 

Tento průmysl se většinou dělí na hutnictví železa a oceli (černá metalurgie) a hutnictví 

neželezných kovů. Vzhledem k ochraně životního prostředí se hutnictví železa řadí mezi 

nejproblematičtější průmyslové odvětví [1]. 

Hutnická výroba vytváří velké množství odpadů, které mohou ohrozit životní 

prostředí. ,,Odpady a nežádoucí úniky materiálů do životního prostředí často obsahují 

různé formy toxických látek, a tak ovlivňují jeho stav.‘‘ Odpady se dělí podle míry rizika 

na životní prostředí do dvou skupin a to na odpady nebezpečné a odpady ostatní. 

Nebezpečný odpad je takový, který obsahuje alespoň jednu nebezpečnou vlastnost [2].  

Ke zjištění škodlivosti odpadů se využívá dvou základních přístupů, a to chemický 

a biologický. Výsledkem chemické analýzy je zjištění prvkového složení daných látek a 

jejich procentuálního zastoupení. Získané informace jsou však omezené, protože nejsou 

schopné propojit možné interakce mezi chemickými látkami a životním prostředím. 

Zatímco biologický přístup je schopen integrovat všechny účinky kontaminujících látek. Z 

tohoto důvodu je nutno využívat při hodnocení enviromentálních rizik vybraných látek obě 

koncepce. Pří posuzování potenciálně nebezpečných látek se využívá testů toxicity, které 

zahrnují testovací organismy na různých trofických úrovních: destruentech, producentech a 

konzumentech.  

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na odpadové hospodářství a hutní 

podnik s uzavřeným cyklem, což v tomto případě jsou Třinecké železárny. Dále se věnuju 

odpadům, které vznikají v hutnictví a jsou škodlivé na životní prostředí. V praktické části 

se zaměřuji na ekotoxikologické vlastnosti a chemické složení odpadů.  

Cílem bakalářské práce je posouzení ekotoxikologických vlastností u daných 

vzorků hutnického odpadu. Ekotoxicita se hodnotí pomocí biotestů, které slouží ke zjištění 

možného toxického účinku chemických látek na organismy a životní prostředí. V této práci 

je toxicita vybraných vzorků hodnocena pomocí testu na rybách (Poecilia reticulata) a 

perloočkách (Daphnia magna) jako konzumentech, zelených řas (Desmodesmus 

subspicatus) a vyšších rostlinách (Sinapis alba) jako producentech. 

Chemické složení se stanoví podle různých metod a pracovních postupů podle 

schválených metodik akreditované zkušebny. 
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2. Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství zařazujeme mezi moderní technologické odvětví, která 

začleňují činnosti spojené s nakládáním s odpady. Je to odvětví, které se týká jak výroby, 

tak spotřeby. Zabývá se předcházením vzniku odpadů, jejich efektivním materiálovým a 

energetickým využitím, úpravou a odstraňováním odpadů [3]. 

2.1. Legislativa 

„Legislativa odpadového hospodářství se řídí základními zákony, vyhláškami a 

nařízeními vlády.“ [3] 

2.1.1. Zákony  

 ,,Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů‘‘. 

 ,,Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o 

obalech)‘‘. [4] 

2.1.2. Vyhlášky 

 Vyhláška č. 116/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o 

způsobu označování vratných zálohovaných obalů. 

 Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 178/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 

Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 

podmínkách financování nakládání s nimi. 

 Vyhláška č. 237/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady. 
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 Vyhláška č. 352/2008 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů 

vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému 

sledování toků vybraných autovraků. 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. 

 Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a 

Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Vyhláška č. 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monomethyltetrachlorordifenylmethanem, monomethyldichlordifenylmethanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsi obsahujícími kteroukoliv z těchto 

látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB). 

 Vyhláška č. 641/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence [4]. 

2.1.3. Nařízení 

 Nařízení č. 111/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro 

vybrané druhy vratných zálohovaných obalů. 

 Nařízení č. 197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství 

České republiky. [4] 
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2.2. Plány odpadového hospodářství 

Plán odpadového hospodářství určuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s 

odpady na území České republiky. Část Plánu odpadového hospodářství byla vyhlášena v 

nařízení vlády č. 197/2003 Sb. ,,Cíle stanovené v Plánu odpadového hospodářství směřují 

zejména k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na 

lidské zdraví a životní prostředí. V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou dále zahrnuty 

cíle pro nakládání s odpady stanovené závaznými předpisy ČR a EU‘‘ [5]. 

2.3. Základní pojmy 

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou formulovány základní pojmy 

z problematiky nakládání s nebezpečnými odpady. 

„Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola 

těchto činností“ [3]. 

„Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se zbavit“ [3]. 

Nebezpečný odpad je takový odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze číslo 2 k tomuto zákonu. Vlastnosti jsou znázorněny 

v tabulce č. 1 [3]. 
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Tabulka č. 1: Seznam nebezpečných vlastností [3] 

KÓD NEBEZPEČNÁ VLASTNOST 

POVĚŘENÍ 

K HODNOCENÍ 

VLASTNOSTÍ 

VYDÁVÁ 

H1 Výbušnost MŽP 

H2 Oxidační schopnost MŽP 

H3 Vysoká hořlavost MŽP 

H4 Hořlavost MŽP 

H5 Dráždivost MZd 

H6 Škodlivost zdraví MZd 

H7 Toxicita MZd 

H8 Žíravost MZd 

H9 Infekčnost MZd 

H10 Teratogenita MZd 

H11 Mutagenita MZd 

H12 

Schopnost uvolňovat vysoce toxické a 

toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem 

nebo kyselinami 

MŽP 

H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 

životního prostředí při odstraňování 
MŽP 

H14 Ekotoxicita MŽP 
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3. Hutní podnik s uzavřeným cyklem 

Třinecké železárny řadíme mezi průmyslové podniky s nejdelší tradicí hutnické 

výroby v České republice. Na založení tohoto podniku se podílela v roce 1839 Těšínská 

komora, kterou vlastnil rakousko-uherský arcivévoda Karel Habsburský. V této době zde 

byla zkonstruována dřevouhelná vysoká pec, ve které proběhl první odpich surového 

železa. Další významný rozvoj nastal v 70. letech minulého století díky nově postavené 

Košicko-bohumínské dráze, což umožnilo skvělou dostupnost k materiálům (dřevo, voda, 

železná ruda, vápenec) a k pracovní síle.  

V roce 1906 se železárny staly součástí Báňské a hutní společnosti. Z této doby 

pochází ochranná známka „Tři kladívka v kruhu“, kterou najdeme i v dnešní době na 

hutních výrobcích. V tomto období se huť zvětšovala a modernizovala, což vedlo ke změně 

železáren a ve dvacátých letech 20. století patřily k nejmodernějším hutním závodům 

s uzavřeným cyklem ve střední Evropě. Od roku 1996 jsou odstátněni a majitelem je 

akciová společnost Moravia Steel. 

Třinecké železárny dnes považujeme za hutní podnik s uzavřeným cyklem, kde se 

zejména vyrábějí dlouhé válcované výrobky. Technologický tok se odehrává ve dvou 

vysokých pecích, kde je z rudné vsázky vyráběno surové železo. Surové železo se pak 

zpracovává v kyslíkové konvertorové ocelárně. Z více než 90 % je konvertorová ocel 

odlévána do hutních polotovarů ve dvou technologických zařízeních kontinuálního 

odlévání. Konvertorovou ocel obohacuje ocel z elektroocelárny.  Pouze jeho menší část 

zužitkují slévárny. Veškerý výskyt vysokopecní strusky je využíván jako druhotná 

surovina k výrobě granulátu a kameniva, jenž jsou dále upravena na umělá hutní kameniva 

pro užití v silničním a železničním stavitelství a ve stavebnictví. Válcovací tratě, které se 

vyskytují, jak v Třinci, tak v Kladně, zpracovávají tuto ocel do dlouhých válcovaných 

výrobků. Mezi tyto výrobky můžeme zařadit zejména kolejnice a příslušenství pro 

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

polotovary a další [6], [7].  
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3.1. Hutní průmysl ve světě 

Ocelářský průmysl je základní prosperitou v Evropě. Tento průmysl je součástí 

evropského dodavatelského řetězce, který vyvíjí a zhotovuje v Evropě tisíce různých 

inovativních ocelářských řešení. Roční příjmy jsou okolo 200 miliard eur a je vyráběno 

více než 200 milionů tun ročně [8]. 

Ocel je významným průmyslovým materiálem na světě, který je recyklovatelný a 

jako základní surovina je velmi důležitá v inovačních technologiích. 

Ocelářský průmysl produkuje také vedlejší produkty, které se používají ve 

stavebnictví a v zemědělském průmyslu. Tyto nekovové materiály se nazývají strusky, 

které vznikají v metalurgických procesech. Každoročně se v Evropě vytváří při  výrobě 

oceli v průměru 45 milionů tun strusky. Strusky se používají pro výstavbu silnic, mostů, 

vodních toků a výrobu cementu. V zemědělství se používají strusky, které obsahují 

křemičitan. 

Od roku 1970 došlo v evropském ocelářském průmyslu ke snížení emisí CO2 o 50 

% a v letech 1990 - 2005 o více než 20 %, ačkoli by docházelo ke snížení objemu výroby 

[9].  

V roce 2013 je světová produkce surové oceli 1607 milionů tun, od které se odráží 

roční stoupání o 3,5 %. Čína je největším výrobcem a produkuje 779 milionů tun oceli. 

Jako druhý největší výrobce oceli je Japonsko. Spojené státy jsou na třetím místě a 

produkují 87 milionů tun surové oceli, která poklesla o 2 % ročně. Indie obdržela čtvrté 

místo s výrobou 81 milionů tun oceli [10]. 

V tabulce číslo 2 jsou vypsány největší ocelářské společnosti na světě. 
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Tabulka č. 2 Největší ocelářské společnosti[11] 

Číslo Název Společnosti Země Číslo 
Název 

Společnosti 
Země 

1 ArcelorMittal Lucembursko 14. Thyssenkrupp Německo 

2. Baosteel Čína 15. Evraz Group Rusko 

3. Posco jižní Korea 16. Shougang Group Čína 

4. Nippon Steel Japonsko 17. Gruppo Riva Itálie 

5. JFE Holdings Japonsko 18. 
Steel Authority Of 

India 
Indie 

6. 
Jiangsu Shagang 

Group 
Čína 19. 

Sumitomo Metal 

Industries 
Japonsko 

7. Tata Steel Indie 20. Hyundai Steel Jižní Korea 

8. U.S. Steel USA 21. 
China Steel 

Corporation 
Taiwan 

9. 
Anshan Iron & Steel 

Group 
Čína 22. 

Novolipetsk Steel 

(NLMK) 
Rusko 

10. Gerdau Brazílie 23. 

Magnitogorsk Iron 

And Steel Works 

(MMK) 

Rusko 

11. Nucor USA 24. 
Iranian Mines & 

Mining Industries 
Iran 

12. Severstal Rusko 25. Techint  Lucembursko 

13. 
Wuhan Iron & Steel 

Group 
Čína    

http://www.steelads.com/view/companies/156/ArcelorMittal.html
http://www.steelads.com/view/countries/LUX/Luxembourg_Steel_Metal.html
http://www.steelads.com/view/companies/174/Thyssenkrupp.html
http://www.steelads.com/view/companies/161/Baosteel.html
http://www.steelads.com/view/companies/172/Evraz_Group.html
http://www.steelads.com/view/companies/162/Posco.html
http://www.steelads.com/view/countries/KOR/South_Korea_Steel_Metal.html
http://www.steelads.com/view/companies/178/Shougang_Group.html
http://www.steelads.com/view/companies/160/Nippon_Steel.html
http://www.steelads.com/view/countries/JPN/Japan_Steel_Metal.html
http://www.steelads.com/view/companies/173/Gruppo_Riva.html
http://www.steelads.com/view/companies/164/JFE_Holdings.html
http://www.steelads.com/view/companies/166/Jiangsu_Shagang_Group.html
http://www.steelads.com/view/companies/166/Jiangsu_Shagang_Group.html
http://www.steelads.com/view/companies/176/Sumitomo_Metal_Industries.html
http://www.steelads.com/view/companies/176/Sumitomo_Metal_Industries.html
http://www.steelads.com/view/companies/155/Tata_Steel.html
http://www.steelads.com/view/companies/167/U_S_Steel.html
http://www.steelads.com/view/companies/192/China_Steel_Corporation.html
http://www.steelads.com/view/companies/192/China_Steel_Corporation.html
http://www.steelads.com/view/countries/TWN/Taiwan_Steel_Metal.html
http://www.steelads.com/view/companies/153/Novolipetsk_Steel_NLMK.html
http://www.steelads.com/view/companies/153/Novolipetsk_Steel_NLMK.html
http://www.steelads.com/view/companies/171/Gerdau.html
http://www.steelads.com/view/companies/152/Magnitogorsk_Iron_And_Steel_Works_MMK.html
http://www.steelads.com/view/companies/152/Magnitogorsk_Iron_And_Steel_Works_MMK.html
http://www.steelads.com/view/companies/152/Magnitogorsk_Iron_And_Steel_Works_MMK.html
http://www.steelads.com/view/companies/170/Nucor.html
http://www.steelads.com/view/companies/150/Severstal.html
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3.2. Vliv hutnictví na životní prostředí 

Vzhledem k ochraně životního prostředí se hutnictví železa zařazuje za 

nejproblematičtější průmyslové odvětví. Podniky spotřebovávají mnoho energie (u 

průmyslových států 10-13%). K zajištění primárního materiálu pro hutnictví (železné rudy, 

uhlí) je potřeba další množství energie.  

Za největší problém považujeme v hutnictví emise, které znečišťují ovzduší. Emise 

jsou tvořeny těmito znečišťujícími látkami: tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy 

dusíku a oxid uhelnatý. V dnešní době tuhé emise obsahují cizorodé látky, které se 

nazývají těžké kovy (např. rtuť, kadmium, olovo, arsen, chrom), které způsobují 

kontaminaci okolní krajiny, zejména pak kontaminaci půdního fondu. 

Ovlivňování územního celku způsobuje škody nebo ekologické katastrofy, které se 

uskutečňují v zemědělství, lesním hospodářství a v ostatních přírodních odvětvích 

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

přemísťují cizorodé látky, zvyšují riziko kontaminace potravinového řetězce a kumulace 

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

Tuhé odpady z průmyslových hutí byly kdysi uskladňovány na odvaly v blízkosti 

podniku. Později byly odpady s použitelnou kovonosnou substancí z ekonomických 

důvodů využívány a v současné době se vyskytují předpoklady pro využití 

velkoobjemových odpadů. Problémy jsou u nebezpečných odpadů, jejichž umísťování je v 

mnoha případech nevyhovující [12]. 

3.3. Odpady v huti 

Při čištění plynů, vod, eventuálně přímo v rafinačních technologiích jsou 

zadržovány suroviny, paliva a různé přísady obsahující škodlivé látky. Další škodlivé látky 

se mohou tvořit při chemických a fyzikálních procesech jednotlivých technologií. 

Nedostatek technologických procesů je příčinou toho, že při čištění se zachytává značné 

množství užitečného kovu. Užitečný kov se vrací zpět do technologického cyklu a škodlivé 

látky se koncentrují v množství a formě, jež dovoluje jejich zpracování v huti nebo v 

jiných oborech průmyslu. Látky, které se považují v jednom oboru za škodlivinu, jsou v 

jiném oboru základní surovinou. Mezi takové látky můžeme zařadit neželezné kovy v 

oboru hutnictví železa a naopak. 
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Hutní průmysl má velkou spotřebu vody, která se při chlazení, čištění plynů, nebo 

při technologických operacích znečišťuje, a proto se musí upravovat. Hutní závod má 

centralizované vodní hospodářství, ve kterém se voda upravuje podle požadavků 

jednotlivých technologií, anebo se voda vyčistí tak, aby se mohla vypustit do vodních toků.   

Za největší problém v tomto odvětví považujeme tuhé odpady, které se tvoří v 

technologickém cyklu (strusky) a při čištění odpadních plynů a vod (odprašky, kaly). Na 

začátek technologického cyklu se vrací strusky s obsahem užitečného kovu, ostatní se 

používají ve stavebnictví. Kovonosné odpady se využívají při výrobě daného kovu, 

považujeme je tedy za druhotné suroviny. Tímto způsobem můžeme využívat odpady, 

které obsahují určité množství látek, škodlivých pro proces výroby daného kovu.  

 Na skládkách nerecyklovaných odpadů se skladují nevhodné odpady, jež mohou 

způsobit znečišťování vzduchu a vod. V České republice se vyskytuje velké množství 

těchto skládek, které se neustále zvětšují [13].  

3.4. Základní technologie hutnictví železa 

Hutnictví můžeme dělit podle odlišností technologie a vlastností produktu na: 

 Koksárenství 

 Výrobu surového železa 

 Výrobu oceli 

 Výrobu neželezných kovů 

 Tváření kovů 

 Slévárenství 

Každá z těchto technologií se skládá z několika samostatných částí. Tváření kovů a 

slévárenství se nachází na rozmezí hutnictví a strojírenství. Technologie, které se používají 

v koksárenství, se objevují na rozhraní hutnictví, hornictví a chemie. Všechen hutnický 

kombinát s komplexní výrobou zahrnuje koksovnu a vysokopecní koks, vytváří třetinu 

nákladů na výrobu surového železa, a proto se řadí koksárenství do hutnictví (metalurgie). 

Ochrana životního prostředí je v součastné době faktorem, jenž jednotlivé 

metalurgické technologie ovlivňuje, ale také spojuje. V hustě obydlených oblastech se 

hutní kombináty transformují na minihutě. Pro výrobu oceli se používá jako základní 

kovonosná surovina ocelový odpad neboli šrot. Rozšíření této technologie zabraňuje 
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nedostatek a nízká kvalita ocelového odpadu. Náhrazení ocelového odpadu železnou 

houbou nebo jiné nové technologie se očekávají v budoucnosti [14].    
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4. Kovonosné odpady 

4.1. Vznik a výskyt kovonosných odpadů 

V těchto odpadech se kovy objevují hlavně ve formě sloučenin. Některé materiály 

mohou mít část kovů v původní formě. Kovonosné odpady se mohou získávat složitějšími 

úpravárenskými postupy. 

Tyto odpady z výroby železa a oceli se vyskytují v plynné nebo kondenzované 

formě. S tím souvisí jejich zachycení a možnost dalšího zpracování. Do této skupiny 

odpadů můžeme zařadit tyto materiály:  

 Ocelárenské úlety a kaly 

 Kaly z čištění vod 

 Okuje a okujové kaly 

 Odpady z výroby feroslitin  

 Kaly a úlety z aglomerace a vysokých pecí 

 Kovonosné podíly z přepracování ocelárenských strusek 

 Mořírenské kaly  

Největší podíl představují jemnozrnné železobetonové odpady v prachové formě 

nebo ve formě kalu. 

Pro zpracování těchto materiálů jsou významné tyto faktory: 

 Chemické složení (obsah železa, obsah dalších kovů např. mangan, chrom, 

zinek, olovo, nikl, kobalt, obsah složek hlušiny, alkálií a příměsí) 

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

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

 Místní soustředěnost jemnozrnných odpadů 

 Náklady na manipulaci a zpracování 

„Technologie výroby železa a oceli zahrnuje aglomeraci, vysoké pece a ocelárny 

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

technologie jsou doprovázeny:  
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 Vznik strusky a škváry 

 Soustřeďování kalu z čistíren vod 

 Odpad slévárenských hmot a písků 

 Oxidaci povrchových vrstev oceli 

 Vznik otěru a drtě z opotřebovaných vyzdívkových materiálů 

 Tvorbu drobně zrnitého kovového odpadu z opracování surového železa a 

oceli, případně s obsahem olejů 

 Opotřebení dalších pevných materiálů (textilie, dřevo) 

V posledních letech jsou pecní agregáty hutních závodů vybavovány účinnými 

odlučovači prachu. Tím se zvyšuje množství zachycených pevných podílů spalin o velmi 

jemné zrnitosti, které vznikají s dalšími odpady při výrobě železa a oceli [15].  

4.2. Charakteristika vysokopecních a ocelárenských odpadů 

Úlety a kaly z aglomerace a vysokopecní výroby, které mají vyšší koncentrace 

těkavých složek (zinek, olovo, antimon, arsen, alkálie) a uhlíku odpovídají chemickým 

složením vstupní vsázce. Z Granulometrického složení jde o jemný až drobně zrnitý 

materiál. Skládají se z ostrohranných úlomkovitých částic, kde převládají úlomky 

aglomerátu a ostrohranné úlomky koksu. Mezi další složky patří ostrohranné úlomky 

hematitu, úlomky magnetitu v různých fázích oxidace na hematit, úlomky magnetitu a 

křemene. 

Ocelárenské úlety a kaly zařazujeme mezi velmi jemný materiál. Na způsobu 

výroby oceli závisí chemické složení a obsah železa je okolo 60%. Z mineralogického 

hlediska převazují globule železa, globule magnetitu s ojedinělými lemy hematitu, úlomky 

magnetitu a další.  

Úlety a kaly z čištění plynů jsou ukládány na skládky, kde mohou způsobovat 

nebezpečí pro životní prostředí.  

Jemnozrnné odpady z hutního průmyslu se díky vysokému obsahu železa používají 

k opětovnému využití v procesu výroby železa a oceli. Hlavní překážkou u přímé recyklace 

je zvýšený obsah nežádoucích příměsí, obzvlášť u těžkých neželezných kovů (zinek, 

kadmium, olovo). Základním zdrojem škodlivých látek je vstupní surovina [16]. 
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4.3. Recyklační procesy 

Pro recyklaci jemnozrnných vysokopecních a ocelárenských prachů a kalů se 

využívá přímá metoda recyklace pro materiály metalurgického procesu.  

Existuje také nepřímá recyklace, která představuje uplatnění těchto typů odpadních 

materiálů jiným způsobem než pro výrobu metalurgických procesů. 

Aby proběhla recyklace jemnozrnných odpadů vysokopecního nebo ocelárenského 

procesu úspěšně, musíme z materiálů odstranit neželezné kovy (zinek, olovo). Tento 

proces nazýváme dekontaminace. Pro dekontaminaci používáme tři metody a to metodu 

pyrometalurgickou, hydrometalurgickou a úpravnickou [16]. 

4.3.1. Procesy pyrometalurgické 

„Z jemnozrnných hutních odpadů lze neželezné kovy odstranit různými 

pyrometalurgickými postupy, kde účinnost je výrazně závislá na způsobu vazby zinku a 

ostatních kovů. Poměrná část dosud známých technologií zpracování jemnozrnných 

hutních odpadů vyžadují úpravu kusovosti před vlastním metalurgickým zpracováním. 

Tato úprava je možná buď formou peletizace, nebo briketace.  

V případě pyrometalurgického procesu se jedná o redukci (pomocí uhlíku nebo 

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

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

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

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

nejrychlejší a co nejlepší oddělení železa od přítomných neželezných kovů“ [17]. 

Pro zpracování jemnozrnných odpadů můžeme použít Waelzovu rotační pec, 

elektrickou obloukovou pec, plazmovou pec nebo ocelářský kyslíkový konvektor. 

Redukční postupy s vnějším redukovadlem jsou typické pro zkusovění odpadů a 

jejich vypalování v šachtové nebo rotační peci. Jako první se do pece dává pevné 

redukovadlo (koks, černé nebo hnědé uhlí). U redukčních postupů s vnitřním 

redukovadlem se používá práškové redukovadlo, které se tak též vypaluje v šachtové nebo 

rotační peci. Jako první jde materiál pásmem předehřevu, pak dojde k sušení vsázky, 

pyrolýze uhelnatého redukovadla, kalcinaci odsiřovadla a částečné redukci oxidů železa, 

zinku a olova. Spalováním oxidu uhelnatého se získává teplo. Oxid uhelnatý přechází ze 
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zóny redukce a při aplikování vnějšího redukovadla spalováním prchlavé hořlaviny uhlí 

vzduchem. Poté materiál přechází do redukční oblasti, kde se odpaří neželezné kovy a 

redukci železonosného materiálu. Páry zinku a oxidu uhelnatého unikají ze vsázky a 

oxidují v plynné atmosféře. Oxidy zinečnatý a olovnatý jsou zachyceny v odlučovacích 

zařízeních při čištění procesních plynů [16]. 

4.3.2. Procesy hydrometalurgické 

Těmito procesy se kovy získávají mokrou cestou, kdy na původní materiál působí 

roztoky různých činidel. Loužení se používá k získání kovů z koncentrátů, odpadů a rud a 

je základním procesem v hydrometalurgii. Principem tohoto procesu je, že se určitý kov 

převede do roztoku selektivním loužením výchozího materiálu vodným roztokem 

chemické reagencie. Poté se vyloučí rozpuštěný kov v kovové formě nebo ve formě 

sloučenin. 

„Z hydrometalurgických metod se k vyluhování zinku z materiálů bohatých 

železem používají činidla, která se k oběma prvkům chovají odlišně. V zásadě je možno 

pro zpracování výše uvedených materiálů použít amoniakální loužení, kyselinové loužení 

nebo loužení v roztoku nebo tavenině hydroxidů‘‘ [16]. 

4.3.3. Procesy úpravnické 

Tyto metody dekontaminace ocelárenských a vysokopecních prachů a kalů 

používají odlišné fyzikální nebo fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých složek 

suroviny. Pro zpracování těchto odpadů se využívají procesy gravitačního rozdružování 

(separace v hydrocyklonech), magnetické rozdružování, flotace [16].  

4.4. Zkusovění odprašků pro účely recyklace 

Část jemnozrnných materiálů, hlavně odpadů ve formě kalů a odprašků není 

schopna přímého zpracování v metalurgickém procesu. Z tohoto důvodu se tyto materiály 

musí  zkusovět. Zkusovění těchto materiálů se provádí buď peletizací, briketací nebo 

aglomerací.  

Briketování rudných surovin je zkusovění prachových materiálů do formy těles 

stejného tvaru a velikosti. Tato metoda se uskutečňuje pomocí organických nebo 

neorganických pojiv přidávaných do směsi. Možné je i briketování bez přidání pojiv. 
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Pojiva jsou látky nebo směsi látek, jež mají schopnost samovolného zpevňování. Při užití 

pojiva by se měly zlepšit sbalovací a briketovací schopnosti základních surovin a zároveň 

pevnost vyrobených briket.  

Briketa je tedy tvořena z materiálů, jež se produkuje při hutních procesech jako 

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

Briketování se provádí dvěma způsoby. První způsob je briketování za tepla 

a druhý způsob briketování za studena [17]. 

4.4.1. Briketování za tepla 

Tento postup se používá pro briketování konvertorového vývozu ze suchých 

plynočístíren. Prach se ohřívá v inertní nebo redukční atmosféře na teploty 600 °C. Brikety 

složené z hrubých odprašku, obsahují málo zinku, síry a oxidů železa, se využívají jako 

náhrada chladícího šrotu v konvertoru nebo v pánvi. Brikety z jemného prachu se používají 

jako náhrada rudy v konvertoru. 

Princip této technologie spočívá v ohřevu prachu na briketovací teplotu ve 

speciálním reaktoru, což se u hrubého prachu používá teplota 630 °C a u jemného 750 °C. 

Teplý prach jde do zásobníku, kde je šnekovým dopravníkem dopravován na válcový 

briketovací lis. Dokončené brikety dopadají na síto, kde se oddělují otřepy a neslisované 

prachové podíly. Na chladícím roštu se brikety ochladí na 60 °C a dopravují se do 

zásobníku. 

U jemného prachu se k ohřevu používá energie, která je uvolňována při oxidaci 

pyroforického železa. Brikety z hrubého prachu obsahují vysoké množství oxidu 

vápenatého, který ve vlhkém prostředí hydratuje a pak se rozpadá. Povrch briket z jemného 

kalu je uzavřený, cože způsobuje vápno, které v briketách nereaguje se vzdušnou vlhkostí.  

4.4.2. Briketování za studena 

Konvertortorové kaly z usazovacích nádrží se odstředěním odvodní na 25-35 % 

vlhkosti. V briketárně se zhotovují jemné i hrubé konvertorové kaly a okuje. Sušení 

probíhá v rotační peci na vlhkost 0,5 – 1 %. Vysušený materiál se osévá na sítu a mísí 

s pojivem (melasou) a hydratovaným vápnem. Poté se briketace uskutečňuje na 

briketovacím lisu. Zrání se koná na hromadách po dobu 48 hodin a pak jsou brikety 

transportovány do ocelárny [18].  
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5. Hodnocení nebezpečných odpadů 

„Problematika hodnocení odpadů, tj. posuzování vlastností a charakteristik odpadů, 

patří stále mezi aktuální otázky odpadového hospodářství. Závažným problémem odpadů 

je nalezení obecných pravidel, podle kterých by bylo možno posoudit dopad daného 

materiálu na ekologický systém.“ 

U nebezpečných odpadů se stanovuje: 

 Hodnocení následné nebezpečnosti odpadů 

 Hodnocení ekotoxity  

 

5.1. Hodnocení ekotoxicity 

„Ekotoxicita je vlastnost chemické látky odpadu představující akutní či pozdní 

nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací 

nebo toxickými účinky na biotické systémy.“  

„Měřítkem toxicity je toxická jednotka (TU), která je definována jako podíl čísla 

100 [ml.l
-1

] a hodnoty koncentrace vzorku, která způsobí 50% inhibici určité fyziologické 

funkce ve srovnání s kontrolou (v ml.ml
-1

, nebo mg.l
-1

) – EC50.“ 

Toxická jednotka se stanovuje experimentálně pomocí biologických testů 

(biotestů). Princip tohoto testu závisí na kontaktu testované látky se vzorkem (směsný, 

přírodní) za vymezených podmínek s indikátorovým systémem (zkušebním organismem, 

společenstvem). Z jeho reakce můžeme podle výpočtu hodnot efektivních koncentrací 

vyvodit, jestli je daná látka toxická nebo ne. 

Biotesty se dělí podle: 

 testované matrice (voda, půda, vzduch, sediment, odpad, chemická látka) 

 způsobu přípravy vzorku (definované koncentrace chemických látek, 

testování výluhů vzorků, tzv. akvatické testy toxicity, přímé testy) 

 typu testovaného vzorku (čisté chemické látky, směs známých i neznámých 

látek, přírodní vzorky) 

 trofické úrovně testovacích organismů 

 doby expozice (akutní, semiakutní, chronické) 
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 podle pokročilosti designu testovacího systému 

Pro hodnocení odpadů se používají akvatické testy ekotoxicity vodních výluhů 

odpadů, jenž se vypracovává na testovacích organismech. Na jejich základě zjištěné 

hodnoty TU slouží v České republice například k zařazení odpadů do tříd vyluhovatelnosti. 

Za toxický se pokládá odpad, když jeho neředěné výluhy určují hodnotu TU větší než 10. 

Biotesty, které se uskutečňují v České republice na rybách, perloočkách, řasách a 

semenech vyšších rostlin, mají své nevýhody. Jejich hlavní nevýhodou je dlouhá doba 

nutná k dosažení výsledků analýz a vzhledem k vymezenému množství užívaných jedinců 

malá statistická spolehlivost. Mezi akvatický test řadíme bakteriální bioluminiscenční test 

toxicity Microtox® test. 

Bakteriální luminiscenční Microtox® test vznikl v roce 1979 jako jeden z prvních 

komerčních mikrobiotestů. Test je založen na měření změn emise světla u přirozeně 

luminiscenčního mořského bakteriálního kmene Photobacterium phosphoreum (později 

Vibrio fischeri). Vlivem účinků toxikantu dochází k inhibici enzymové aktivity, což se 

odhalí na úbytku luminiscence. Tyto bakterie používají 10 % metabolické energie při 

přeměně energie chemické na viditelné světlo. Přeměna chemické energie na viditelné 

světlo je propojena s buněčným dýcháním. Tvorba světla odráží zdravotní stav organismu. 

Poruchy buněčného metabolismu nám způsobuje přítomnost toxických látek.  

Test Microtox® se nejvíc používá pro hodnocení toxicity chemických látek, 

odpadů, odprašků, výluhů a jiných vzorků. Mezi výhody tohoto testu zařazujeme 

jednoduchost provedení, rychlost získání dat, citlivost, reprodukovatelnost, ekonomičnost, 

okamžitá schopnost testování (laboratorní nebo terénní testování), statistická výhoda 

v používání velkého množství testovacích organismů (až 10
5
/ml) a malé objemy vzorku 

(cca 2ml). 

Indikace toxicity však nemusí vždy souviset s chemickou analýzou sledovaného 

vzorku. „Biotesty mohou signalizovat nebezpečí, aniž chemické analýzy ve vzorku 

detekují zvýšené koncentrace toxikantů, a naopak, i přes indikaci toxicity chemickými 

analýzami mohou být výsledky biotestů negativní, reakce organismů totiž vypovídá o 

testovaném materiálu, komplexně záleží například na biologické dostupnosti kontaminantu 

[2].“  



 
 

29 
 

6. Experimentální část 

6.1. Hodnocení ekotoxikologických vlastností upravených hutních odpadů 

Hutnická výroba vytváří velké množství odpadů, což může ohrozit životní 

prostředí.  

Cílem první etapy bylo posoudit nejdůležitější vlastnosti, které mohou představovat 

rizika pro životní prostředí. Jedná se o ekotoxikologické vlastnosti a z chemických 

parametrů prvkové složení. 

Druhá etapa této bakalářské práce navazuje na etapu první, která metodicky 

připravila potřebný rozsah analýz a použité metodiky pro vstupní vzorky vybraných 

odpadů, které budou dále využity při výrobě briket. Cílem provedené práce je posoudit, 

zda nejdůležitější vlastnosti u odpadů, které mohou představovat rizika pro životní 

prostředí, se jejich technologickou úpravou do podoby briket mohou projevit negativně 

v životním prostředí. Jedná se o ekotoxické vlastnosti a z chemických parametrů prvkové 

složení včetně environmentálně nebezpečných kovů a jejich oxidů. 

6.1.1. Popis zkoumaných vzorků 

V první etapě této bakalářské práce bylo zpracováno 6 různých odpadů, jenž 

pochází z metalurgických technologií Třineckých železáren. Vzorky byly označeny čísly 

1-3, 5-7. Jejich původ a charakter uvádí tabulka č. 3. 
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obr. 1. Vzorek č. 1    obr. 2. Vzorek č. 2 

     

obr. 3. Vzorek č. 3    obr. 4. Vzorek č. 5 
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obr. 5. Vzorek č. 6    obr. 6. Vzorek č. 7 

Zdroj: autorka 

Tabulka č. 3 Původ a charakter vzorků 

Vzorek číslo Původ Charakter 

1 Technologie TŽ Okuje jemné, suché, zrnitost do 3 mm 

2 Technologie TŽ Špony ocelové, lehké, částečně vlhké, velikost do 7 mm 

3 Technologie TŽ Špony ocelové, lehké, suché, velikost do 5 mm 

5 Technologie TŽ Okuje hrubozrnné, vlhké, zrnitost do 50 mm 

6 Technologie TŽ Okuje jemné, suché, zrnitost do 3 mm 

7 Technologie TŽ Špony ocelové, lehké, suché, velikost do 8 mm 

 

V druhé etapě byly analyzovány 3 různé brikety, kde základní složku tvoří kovové 

odpady, které pocházejí z metalurgických technologií Třineckých železáren a.s.  Vzorky 

byly označeny symboly B1, B2, B3.  Jejich původ a základní charakter uvádí tabulka č. 4. 
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obr. 7. Briketa č. 1    obr. 8. Briketa č. 2 

 

 

obr. 9. briketa č. 3 

Zdroj: autorka 

Tabulka č. 4 Původ a charakter briket 

Vzorek číslo Původ  Charakter  

B1 

Technologie TŽ 

VP 1.2.1 a 1.2.2  -  VP briketa 30. 8. 

2013 – 19. 9. 2013 

Rozměr: průměr 69 mm, délka 79 mm 

B2 

Technologie TŽ 

VP 1.2.3 a 1.2.4  -  VP briketa 9. 7. 

2013  -  2. 8. 2013 

Rozměr: průměr 69 mm, délka 74 mm 

 

B3 Technologie TŽ 20. 9. 2013 

Rozměr: průměr 69 mm, velikost 72 

mm 
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6.1.2. Popis zkoumaných metod 

1. Etapa bakalářské práce 

Odpady se zpracovávají chemickými, fyzikálními a biologickými metodikami. 

Fyzikální metodiky zařazují vstupní popis a stanovení sypné hustoty vzorků 

hodnocených odpadů. Vstupní popis nám uvádí vnější vlastnosti odpadů a jejich 

nejzákladnější charakteristiku. Sypná hustota byla zpracovávána standardní metodikou. 

Vstupní popis se nachází v tabulce č. 3. 

Chemické metodiky zahrnují metody RTG, OES ICP, AAS a pracovní postupy 

podle schválených metodik akreditované zkušebny. Protože se jedná o metalurgické 

odpady s převahou kovové složky, byly analyzovány následující analyty: železo a jeho 

formy, oxidy vybraných kovů, prvkové zastoupení vybraných kovů i nekovových součástí 

odpadů. Spektrum analytů se měnilo v závislosti na charakteru vzorku. Při analýzách byla 

zpracována dvě analytická schémata:   

Schéma 1: spektrum analytů pro ocelové špony předpokládá majoritní zastoupení 

kovové složky (železa) a analýzy byly zaměřeny na zjištění doprovodných příměsí 

s ohledem na potenciální environmentální rizika.  

Schéma 2: spektrum analytů pro okuje zohledňuje riziko přítomnosti širšího spektra 

látek včetně potenciálních škodlivin pro životní prostředí. Základní materie je také železo a 

jeho oxidické formy.   

Biologické metodiky zahrnují biotesty standardních indikátorových druhů 

organismů. Byla použita metodika schválená pro biotesty odpadů v rámci ISO metod 

s celosvětovou využitelností. 

2. Etapa bakalářské práce 

Zpracovávané brikety byly vyšetřovány fyzikálními, chemickými i biologickými 

metodikami.  

Fyzikální metodiky zahrnovaly vstupní popis. Vstupní popis se orientoval na vnější 

vlastnosti odpadů a jejich nejzákladnější charakteristiku a je uveden v tabulce č. 4. 

Chemické analýzy zahrnují metody pro chemickou analýzu, pracovní postupy RTG 

a OES ICP, AAS, stanovení NEL a stanovení uhlíku a síry a ostatní pracovní postupy 

podle schválených metodik akreditované zkušebny. Protože se jedná o brikety, vyrobené z 
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metalurgických odpadů s převahou kovové složky, byly analyzovány následující analyty: 

železo a jeho formy, oxidy vybraných kovů, prvkové zastoupení vybraných kovů i 

nekovových součástí odpadů. Spektrum analytů se měnilo v závislosti na charakteru 

vzorků. Součástí připravených briket jsou i pojivové složky, které nebyly dodavatelem 

upřesněny. 

Při analýzách bylo pracováno s analytickým schématem, které předpokládá 

majoritní zastoupení kovové složky (železa) a analýzy byly zaměřeny na zjištění 

doprovodných příměsí (i s ohledem na zastoupené pojivo) s ohledem na potenciální 

environmentální rizika.  

Biologické metody byly založeny na biotestech standardních indikátorových druhů 

organismů. Byla použita metodika schválená pro biotesty odpadů v rámci ISO metod 

s celosvětovou využitelností.  

Chemické metodiky 

Před stanovením byly brikety mechanicky rozbitý a vysušeny na 105 °C.  Poté byly 

mlety v kulovém mlýnku a homogenizovány. Poté vzorky procházely různými metodami, 

které jsou popsány níže. 

Spalovací analýza  

Spalovací analýzou se stanovuje uhlík a síra. Tento proces se odehrává ve 

spalovacím analyzátoru značky Leco CS230. První byl navážen vzorek s akcelerátorem. 

Tyto dvě složky byly dány do křemenného kelímku, kde se vzorek v proudu kyslíku spálil 

na oxid uhličitý a oxid siřičitý, což jsou konečné výsledky, které byly vyhodnoceny 

analyzátorem.  

  

obr. 10. Leco CS 230 (http://uk.leco-europe.com/product/cs230-series/) 
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Rentgenové zobrazovací metody (RTG)  

Tento proces stanovuje všechny kysličníky ( MnO, Cr2O3, V2O5, TiO2, CaO, K2O, 

Al2O3, P2O5, SiO2, MgO, Na2O, BaO, F, Cl). Vzorek byl navážen do platinového kelímku, 

kde se přidává tavidlo. Poté byl vzorek s tavidlem vložen do plynové tavičky, kde se vytaví 

do formy skleněné pecky. V plynové tavičce se vzorek tavil a byl míchán nad hořákem. 

Následně se vzorek vlil na destičku a vzniklo skelko. Skelko je většinou průhledné, jestliže 

však obsahuje větší množství železa, je tmavší. Skelko bylo vloženo do masky, zaletováno 

a umístěno do vzorkového prostoru v rentgenovém spektrometru (Sekvenční RTG 

spektrometr Thermo).  

Atomová absorpční spektrometrie 

Vzorek s tavidlem byl navážen do platinové misky a vložen do muflové pece 

(900°C). V muflovací peci se vzorek s tavidlem taví hodinu. Po hodině byl vzorek 

vytáhnut a dán do kádinky, kde se přidá směs strusky.  Poté byl přelit do odměrné baňky a 

měřen na OES ICP optima 3000 Perkin elmer. Touto metodou se stanovuje zinek, kobalt, 

nikl, měď, olovo, arsen, kadmium, cín, antimon.  

 

obr. 11. OES ICP optima 3000 

(http://www.mmvyzkum.cz/Obr/943_ICPMartina.jpg) 

Fázová analýza železa 

Fázovou analýzou se stanovuje kovové železo, dvojmocné železo (FeO 
2+

), oxid 

železitý (Fe2O3) a celkové železo.  Vzorek byl navážen a poté k němu byla přidána 

sloučenina. Roztok se zbarvil a pak byl měřen na UV VIS spektrometr (Perkin elmer 

lambda 20). 
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Stanovení rtuti 

Rtuť byla stanovena kalometrickou metodou.  Kdy se roztok zbarvil a byla 

stanovena absorbance (UV VIS). 

Nepolární extrahovatelné látky (Nel) 

Vzorek byl navážen a přidalo se k němu rozpouštědlo. Poté probíhala extrakce, což 

znamená, že sloučenina, kterou potřebujeme, přešla do rozpouštědla. Měří se na 

infračerveném spektrometru (Nicolet – impakt 400D). 

 

obr. 12. Nicolet – impakt 400D 

(http://www.mmvyzkum.cz/Obr/943_Nicolet.jpg) 

Biologické metodiky 

Biotesty zahrnují laboratorní vyšetření následujících organismů: 

 Ryba (Poecilia reticulata, test akutní toxicity) 

 Vodní bezobratlí (Daphnia magna, test akutní toxicity) 

 Zelená řasa (Desmodesmus Subspicatus, test akutní toxicity) 

 Vyšší rostlina (Sinapsis alba, text akutní toxicity) 

Odběr a úprava vzorků odpadů se řídí zásadami, které jsou uvedené v metodickém 

pokynu ke vzorkování odpadů. Vodný výluh se připraví podle české normy ČSN EN 

12457–4 [20].     
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7. Výsledky analýz 

7.1. Výsledky 1. etapy 

Sypná hustota hodnocených vzorků kovových nebo kovonosných odpadů se 

pohybuje mezi 272,8 kg/m
3
 až 2112,6 kg/m

3
. Nejnižší zjištěná hodnota sypné hustoty 

odpovídá ocelovým šponám, které při násypu obsahují velký proporci vzduchových mezer. 

Nejvyšší hodnota sypné hustoty byla zjištěna u odpadu, který je tvořen hrubozrnnými 

kovovými částmi o velikosti až 50mm. Rozhodující pro tento parametr je charakter matrice 

a obsah vzduchových mezer. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 

Číslo vzorku 

odpadu 
Sypná hustota kg/m

3
 

Typ vzorku 

(špona/okuje) 

1 909,3 O 

2 473,2 Š  

3 478,6 Š 

5 2112,6 O 

6 1215,9 O 

7 272,8 Š  

 

Uvedené tabulky, které se nachází v příloze 1 a 2, odpovídají použitým dvěma 

analytickým schématům. Grafy č. 1 a 2 přehledně znázorňují porovnání jednotlivých 

vzorků odpadů s ohledem na přítomné doprovodné příměsi. V analýzách okují nebyly do 

grafu zahrnuty analýzy oxidických forem Fe, neboť po hmotnostní stránce nad ostatními 

analyty převažují a graf by se stal nepřehledným. 

 

 



 
 

38 
 

Graf 1 Analýza ocelových špon 

 

Graf 2 Analýza okují 

 

Biologické testy indikují pro hodnocené odpady pouze určitou biologickou aktivitu 

u Dafnií, pro ostatní indikátorové organismy se sledované odpady nejeví jako nebezpečné. 

Přehled výsledků je uveden v tabulkách. V tabulkách 8-11, které jsou v příloze, jsou 

uvedeny výsledky v různých jednotkách: 

 % poškození organismu jsou uvedena tehdy, pokud ani neředěný výluh 

odpadu nedosáhne 50% efektu (např. ani polovina nasazených tetovacích organismů 

neuhyne) 

 ml/l jednotky jsou uvedeny tehdy, pokud neředěný výluh odpadu přesáhne 

50% efekt a uvádějí v tomto případě ředění výluhu, kdy je dosaženo přesně 50% efektu 

(např. uhyne 50% nasazených ryb nebo způsobí inhibici 50% nasazených perlooček) 

 Stimulace – je opakem inhibice (někdy se uvádí jako inhibice se záporným 

znaménkem), objevuje se u testovaných rostlin, pokud je biologický efekt výluhu odpadu 
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pozitivní a zvyšuje jejich biologickou aktivitu (rostliny více rostou nebo se rozvíjí, obvykle 

v důsledku dodání některého limitujícího mikroelementu). 

 

7.2. Výsledky 2. etapy 

Výsledky chemických analýz jsou uvedeny v příloze 7 a jsou znázorněny na grafu 

č. 3. 

Graf 3 Chemické analýzy briket B1, B2, B3 

 

 

Biologické testy indikují pro hodnocené brikety, v nich obsažené odpady a 

pojivovou složku, biologickou aktivitu v celém spektru indikátorových organismů a ve 

všech použitých vzorcích briket. Přesto se doposud sledované brikety nejeví jako 

nebezpečné. Přehled výsledků je uveden v tabulkách 13 – 16, které se nachází v přílohách.  

V tabulkách jsou uvedeny výsledky v různých jednotkách: 

- % poškození organismu jsou uvedena tehdy, pokud ani neředěný výluh odpadu 

nedosáhne 50% efektu (např. ani polovina nasazených tetovacích organismů neuhyne) 

-  ml/l jednotky jsou uvedeny tehdy, pokud neředěný výluh odpadu přesáhne 50% 

efekt a uvádějí v tomto případě ředění výluhu, kdy je dosaženo přesně 50% efektu (např. 

uhyne 50% nasazených ryb nebo způsobí inhibici 50% nasazených perlooček) 
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- stimulace – je opakem inhibice (někdy se uvádí jako inhibice se záporným 

znaménkem), objevuje se u testovaných rostlin, pokud je biologický efekt výluhu odpadu 

pozitivní a zvyšuje jejich biologickou aktivitu (rostliny více rostou nebo se rozvíjí, obvykle 

v důsledku dodání některého limitujícího mikroelementu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

8. Hodnocení výsledků 

8.1. První etapa  

Zde se řeší posouzení 6 vzorků metalických odpadů, které se odebraly v Třineckých 

železárnách. Podle jejich povahy se jedná o 3 vzorky okují a 3 vzorky ocelových špon.  

Výsledky fyzikálních, chemických a biologických testů umožňují formulovat 

následující závěry 1. fáze:  

 z hlediska řešených fyzikálních vlastností odpadů je potřebné technologicky 

dořešit u jemnozrnných odpadů jejich zkusovění (u okují) a zhutnění (v případě ocelových 

špon).  

 z hlediska zpracovaných chemických analýz se jedná o vysoce kvalitní 

materiály z pohledu zastoupení kovové složky, jak dokládají tabulky v předchozím textu. 

Doprovodné prvky se vyskytují v malém množství, které plní limity odpadové legislativy a 

indikuje možnost úspěšného vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, vlastnosti H15 – 

nebezpečnost pro životní prostředí. Pro přesnější závěr je však potřebné zpracovat 

opakované komplexní chemické hodnocení a analýzy.  

Biologické testy byly provedeny na připravených výluzích odpadů a testovány na 

setu čtyř indikátorových organismů, které zahrnují dva živočichy a dvě rostliny, vždy vyšší 

a nižší formu. Výběr organismů odpovídá základní biologické spektrum, které může být 

testovaných odpadem v terénu ohroženo při expozici. Biologické testy prokazují, že 

hodnocené odpady jsou relativně biologicky inertní, případně dokáží stimulovat růst 

rostlin. Negativní vlivy byly zjištěny pouze v malé míře, vzorků 5, 6 a 7, kdy 50% vodních 

bezobratlých (Daphnia magna) je poškozeno při méně než 20% výluhu hodnocených 

odpadů.  

8.2. Druhá etapa 

Druhá etapa zahrnovala posouzení 3 vzorků metalických briket, vyrobených z 

odpadů, které byly odebrány v areálu Třineckých železáren.  

Výsledky fyzikálních, chemických a biologických testů umožňují formulovat 

následující závěry 2. fáze:   
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 z hlediska řešených fyzikálních vlastností briket je potřebné technologicky 

dořešit kvalitu použitého pojiva, především z hlediska jeho inertnosti ve vztahu 

k potenciálním environmentálním  

 z hlediska zpracovaných chemických analýz se jedná o snížení kvality 

materiálu z pohledu zastoupení nekovové složky, jak dokládá tabulka č. 12, obsažená 

v předchozím textu. Doprovodné prvky se vyskytují ve zvýšeném množství ve srovnání se 

samostatně hodnocenými vstupními odpady pro výrobu briket. Hodnocené vzorky briket 

přitom ještě plní limity odpadové legislativy a indikují možnost úspěšného vyloučení 

nebezpečných vlastností odpadů, vlastnosti H15 – nebezpečnost pro životní prostředí. Pro 

přesnější závěr je však potřebné zpracovat opakované komplexní chemické hodnocení a 

analýzy, zpřístupnit informace o použitých pojivech. 

Biologické testy byly provedeny na připravených výluzích z briket a testovány na 

setu čtyř indikátorových organismů, které zahrnují dva živočichy a dvě rostliny, vždy vyšší 

a nižší formu. Výběr organismů odpovídá základnímu biologickému spektru, které může 

být testovanými briketami v terénu ohroženo při expozici. Biologické testy prokazují, že 

hodnocené brikety již nejsou zcela biologicky inertní a dokáží negativně ovlivňovat růst 

rostlin a aktivitu živočichů. Negativní vlivy byly zjištěny pro všechny vzorky briket a 

všechny indikátorové organismy. Bylo prokázáno zhoršení biologických vlastností ve 

srovnání se vstupním materiálem, odpady, řešenými v první etapě. 

Z hlediska odpadové legislativy však vzorky dosud nedosahují vlastností, které by 

je činily nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky 376/2001 Sb.  
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9. Závěr 

Předložená bakalářská práce představuje dílčí etapu řešení problematiky odpadů, 

které se v současné době věnuje podnik TŽ, a.s. 

V teoretické části byl vypracován přehled o odpadovém hospodářství. Následně 

byly popsány odpady a jejich působení na životní prostředí, které vznikají v hutním 

podniku s uzavřeným cyklem.  

Zásadní část bakalářské práce byla věnována kapitole o hodnocení 

ekotoxikologických vlastností, kde je rovněž uvedeno základní rozdělení biotestů. 

V praktické části bakalářské práce byl proveden v provozních podmínkách odběr 

šesti vzorků metalických opadů (tři vzorky okují, tři vzorky špon) vznikajících v areálu 

Třineckých železáren a tří vzorků metalických briket, které pro TŽ a.s. vyrábí externí 

firma.  

Odebrané vzorky odpadů a posléze vyrobených briket byly podrobeny souboru 

testů, které zahrnovaly hodnocení v oblasti fyzikálních, chemických a biologických 

metodik. 

U fyzikálních vlastností odpadů je potřeba dořešit u jemnozrnných odpadů jejich 

zkusovění (u okují), zhutnění (v případě ocelových špon) a potřebnou kvalitu použitého 

pojiva (u briket). 

Co se týče zpracovaných chemických analýz u okují a ocelových špon se jedná o 

vysoce kvalitní materiál z pohledu zastoupení kovové složky. U briket z hlediska 

zpracovaných chemických metodik hovoříme o snížení kvality materiálu z pohledu 

zastoupení nekovové složky. Hodnocené vzorky odpadů (okují, ocelových špon) a briket 

plní limity odpadové legislativy a indikují možnost úspěšného vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadů. 

Z hlediska biologické metodiky bylo prokázáno, že hodnocené odpady jsou 

relativně inertní, případně dokáží stimulovat růst rostlin. Negativní vlivy byly zjištěny 

pouze v malé míře, vzorků 5, 6 a 7, kdy 50% vodních bezobratlých (Daphnia magna) je 

poškozeno při méně než 20% výluhu hodnocených odpadů. U briket, jež vznikly z těchto 

odpadů, bylo prokázáno, že hodnocené brikety již nejsou zcela biologicky inertní a dokáží 

negativně ovlivňovat růst rostlin a aktivitu živočichů. Negativní vlivy byly zjištěny pro 

všechny vzorky briket a všechny indikátorové organismy. Bylo prokázáno zhoršení 
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biologických vlastností ve srovnání se vstupním materiálem, odpady, které byly řešeny 

v první etapě. Z hlediska odpadové legislativy však vzorky dosud nedosahují vlastností, 

které by je činily nebezpečným odpadem ve smyslu vyhlášky 376/2001 Sb.  
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Tabulka č. 6 Chemické složení vzorků okují 

Typ 

analýzy 
Vzorek 1 Vzorek 5 

Vzorek 

6 

Naměřené 

hodnoty 
[%] [%] [%] 

C 0,38 0,05 1,8 

S 0,028 0,014 0,022 

Fekov <0,01 <0,01 <0,01 

FeO 83,87 72,67 51,57 

Fe2O3 11,13 23,98 42,08 

MnO 0,47 0,29 0,61 

Cr2O3 0,06 0,07 0,27 

V2O5 0,01 0,01 0,01 

TiO2 0,02 0,02 0,02 

CaO 0,09 0,03 0,08 

K2O 0,03 0,01 0,01 

SiO2 0,23 <0,01 0,46 

Al2O3 0,47 0,13 0,27 

P2O5 <0,01 <0,01 <0,01 

MgO 0,47 0,43 0,42 

Na2O <0,01 <0,01 <0,01 

BaO <0,01 <0,01 <0,01 

F
-
 2,21 2,03 1,99 

As 0,04 0,03 0,03 

Cd <0,01 <0,01 <0,01 

Cu 0,2 0,15 0,16 

Ni 0,03 0,03 0,03 

Pb 0,02 <0,01 <0,01 

Zn 0,04 0,02 0,03 

Co <0,01 <0,01 <0,01 

Sb <0,01 <0,01 <0,01 

Sn <0,01 <0,01 <0,01 
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Tabulka č. 7 Chemické složení vzorků ocelových špon 

Typ analýzy Vzorek 2 
Vzorek 

3 
Vzorek 7 

Naměřené hodnoty [%] [%] [%] 

C 0,44 0,28 0,26 

S 0,015 0,011 0,011 

Mn 0,76 1,15 0,88 

Si 0,26 0,19 0,2 

P 0,024 0,014 0,017 

Cu 0,04 0,19 0,08 

Ni 0,01 0,09 0,11 

Cr 0,07 0,1 0,51 

Mo 0,01 0,03 0,08 

V <0,01 <0,01 <0,01 

Ti <0,01 <0,01 <0,01 

Nb <0,01 <0,01 <0,01 

W <0,01 <0,01 <0,01 

Co 0,003 0,007 0,007 

As 0,003 0,008 0,006 

Sb 0,002 0,004 0,002 

Sn 0,005 0,008 0,004 

 

Tabulka č. 8 výsledky biotestů – Poecilia reticulata 

Vzorek č. Výsledek biotestu 
Typ vzorku 

(špona/okuje) 

1 Mortalita 0% O 

2 Mortalita 0% Š 

3 Mortalita 16,7% Š 

5 Mortalita 460,7 ml/l O 

6 Mortalita 0% O 

7 Mortalita 0% Š 
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Tabulka č. 9 výsledky biotestů – Daphnia magna 

Vzorek č Výsledek biotestu 
Typ vzorku 

(špona/okuje) 

1 

Imobilizace 490,1 

ml/l O 

2 

Imobilizace 505,5 

ml/l Š 

3 

Imobilizace 347,8 

ml/l Š 

5 

Imobilizace 77,4 

ml/l O 

6 

Imobilizace 97,4 

ml/l O 

7 

Imobilizace 137,6 

ml/l Š 

 

Tabulka č. 10 výsledky biotestů – Desmodesmus subspicatus 

Vzorek č. Výsledek biotestu 
Typ vzorku 

(špona/okuje) 

1 Inhibice 20,7% O 

2 Inhibice 16,2% Š 

3 Inhibice 635,1 ml/l Š 

5 Inhibice 11,1% O 

6 Stimulace 0,1% O 

7 Inhibice 29,7% Š 

 

Tabulka č. 11 výsledky biotestů – Sinapis alba 

Vzorek č. Výsledek biotestu 
Typ vzorku 

(špona/okuje) 

1 Stimulace 61,7% O 

2 Stimulace 38,2% Š 

3 Stimulace 73,6% Š 

5 Stimulace 99,9% O 

6 Stimulace 80,0% O 

7 Stimulace 47,7% Š 
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Tabulka č. 12 Chemické složení briket 

Typ analýzy BRIKETA B1 BRIKETA B2 BRIKETA B3 

Naměřené 

hodnoty 
[%] [%] [%] 

C 3,2 3,8 12,1 

S 0,19 0,21 0,31 

Fekov 7,46 3,92 <0,01 

FeO 43,62 42,93 51,4 

Fe2O3 17,73 22,4 <0,01 

Fecelk 53,75 52,95 39,94 

MnO 1,45 1,4 2,09 

Cr2O3 0,53 0,54 1,74 

V2O5 
0,02 0,02 0,03 

TiO2 0,12 0,12 0,15 

CaO 11,65 11,02 14,35 

K2O 0,15 0,12 0,29 

SiO2 6,4 6,2 8,05 

Al2O3 2,01 1,92 2,48 

P2O5 0,24 0,23 0,2 

MgO 2,95 2,62 3,05 

Na2O 0,15 0,19 0,28 

BaO <0,01 <0,01 <0,01 

F
-
 

1,77 2,04 3,07 

Cl
-
 <0,01 <0,01 <0,01 

As 0,02 0,02 0,02 

Cd <0,01 <0,01 <0,01 

Cu 0,02 0,02 0,02 

Ni 0,03 0,03 0,03 

Pb <0,01 <0,01 <0,01 

Zn 0,02 0,02 0,01 

Co <0,01 <0,01 <0,01 

Sb <0,01 <0,01 <0,01 

Sn <0,01 <0,01 <0,01 

Hg <0,01 <0,01 <0,01 

NEL 0,03 0,01 0,02 

H2O / 550
0
 C/  

* 

0,06 0,07 0,03 
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Tabulka č. 13 výsledky biotestů – Poecilia reticulata 

Vzorek č Typ vzorku Výsledek biotestu LC 50 

B 1 briketa 
Průměrná mortalita 

100% 

604,6 

ml/l 

B 2 briketa 
Průměrná mortalita 

100% 

544,4 

ml/l 

B 3 briketa 
Průměrná mortalita 

100% 

685,3 

ml/l 

 

Tabulka č. 14 výsledky biotestů – Daphnia magna 

Vzorek č Typ vzorku Výsledek biotestu EC 50 

B 1 briketa 
Průměrná 

imobilizace 100% 

528,3 

ml/l 

B 2 briketa 
Průměrná 

imobilizace 100% 

560,0 

ml/l 

B 3 briketa 
Průměrná 

imobilizace 100% 

662,9 

ml/l 

 

Tabulka č. 15 výsledky biotestů – Desmodesmus subspicatus 

Vzorek č Typ vzorku Výsledek biotestu IC 50 

B 1 

briketa Průměrná inhibice 

75,4% 

736,7 

ml/l 

B 2 

briketa Průměrná inhibice 

86,5%  

719,0 

ml/l 

B 3 

briketa Průměrná inhibice 

75,4% 

704,1 

ml/l 

 

Tabulka č. 16 výsledky biotestů – Sinapis alba 

Vzorek č Typ vzorku Výsledek biotestu IC 50 

B 1 briketa 
Průměrná inhibice 

23,3% 

nestanovuje 

se 

B 2 briketa 
Průměrná inhibice 

46,9% 

nestanovuje 

se 

B 3 briketa 
Průměrná inhibice 

39,2% 

nestanovuje 

se 
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