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Abstrakt 

Práce je zaměřena na využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece. 

Nejprve jsou definovány základní metalurgické odpady, které vznikají v rámci hutního 

podniku. Poté odpady, které jsou vhodné jako vsázka do vysoké pece, jako např. vysokopecní 

a ocelárenská struska, okuje, kovový vysokopecní šrot a ocelárenský šrot a šrot z válcoven, 

prach a kal. Převážná část odpadů je v podobě kalů velmi jemné granulometrie. Jejich využití 

v rámci podniku je možné až po odstranění uvedených nečistot a jejich zkusovění. S postupně 

se měnícími technologiemi metalurgických podniků dochází ke změnám jak v množství, tak 

ve struktuře odpadů. Je provedeno srovnání využití hutních odpadů v zahraničí a v České 

republice. 

 

Klíčová slova: odpad, struska, prach, kal. 

 

 

Abstract 

This work is focused on the usage of metallurgical waste as an input material to the 

blast furnance. Firstly there is defined the basic metallurgical waste formed during 

metalurgical process. Then the other ones, which are well-used as an input material to the 

blast furnance, such as  blast-furnance slag and steel sheet slag, scale, various kinds of dust 

and sludge. The major parts of the industrial waste is in form of very fine-sized elements of 

sludge. The waste can be used after the elimination of impurities  from the wastes and their 

solidification making parts. There has been changed some atributes in waste such as the 

amount and the structure of waste during increasing and modernising the technologies. The 

comparisons of using wastes  in ČR and in abroad has been made too. 

 

Key words: waste, slag, dust, sludge. 
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1. Úvod 

Výroba surového železa se v současnosti potýká s různými problémy, mezi 

nejdůležitější však patří nedostatek vysokopecního koksu a jeho stále rostoucí cena. Náhradní 

pliva a redukovala, která se přidávají do vysoké pece, mají za úkol ovlivňovat materiálovou 

a tepelnou bilanci a také spotřebu energie.  

Cílem je především snižování výrobních nákladů na tunu surového železa. Dle užitých 

náhradních paliv a redukovadel je i rozdíl v úspoře koksu, kterou nám tato paliva/redukovala 

nahradí.  

Výroba železa a oceli je vždy doprovázena vznikem odpadů, které znamenají 

pro výrobní proces buď vratný dále použitelný materiál, nebo odpad v další výrobě 

nepoužitelný. Se stále rostoucí spotřebou surovin a paliv se zvyšuje jak zájem o náhradní 

paliva, tak i o širší využití hutních odpadů v rámci výrobního cyklu Převážná část odpadů je 

v podobě kalů velmi jemné granulometrie, většinou znečištěných zinkem, olovem, dalšími 

těžkými kovy, případně organickými látkami. Jejich využití v rámci podniku je možné až po 

odstranění uvedených nečistot a jejich zkusovění.  

Zužitkování hutních odpadů v uzavřeném výrobním cyklu je přínosem v ekonomické 

bilanci, dochází k snížení nároků na odval a ke zlepšení hygieny práce. 

Dále je z ekonomického a ekologického pohledu nutno, aby se co největší množství 

železonosných odpadů vracelo zpět do výrobního cyklu, neboť skládky těchto materiálů navíc 

představují riziko kontaminace životního prostředí.  

V současnosti je ve světě vyvíjena řada procesů pro zpracování metalurgických 

odpadů. Doposud však nebyly nalezeny jednoznačně přínosné technologie zpracování těchto 

odpadů. 

Tato práce se zaobírá problematikou využití hutních odpadů pro účely vsázky 

do vysoké pece, uvádí základní charakteristiku hutních odpadů a shrnuje současně možnosti 

využívání odpadů ve vysoké peci.  
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2. Teoretický rozbor literárních poznatků z oblasti využití hutních 

odpadů 

V západní Evropě v současnosti pracuje pouze 26 integrovaných závodů, kde je 

vyráběno železo vysokopecním způsobem (jak ukazuje obr. 1) ve srovnání s r. 1990, kdy bylo 

v provozu ještě 45 integrovaných závodů. Dle údajů EDFC [1] bylo v členských zemích 

EDFC v roce 1990 vyrobeno asi 94 miliónů tun surového železa v 92 vysokých pecích, 

zatímco 90 miliónů tun pouze v 58 vysokých pecí v roce 2008. Zatímco průměrná délka 

pracovního objemu pece vzrostla pouze o 26,6% (z původních 1630 m3 na 2063 m3), 

průměrná výroba ve vysokých pecích meziročně vzrostla o 48%, v rozmezí 1,04 do 1,54 

milionů tun surového železa. 

 

Obr. 1 Současné rozmístění integrovaných závodů, ve kterých se vyrábí železo 
vysokopecním způsobem [1] 

Tato situace naznačuje, že kromě zvětšení pracovního objemu pecí, také opatření ke 

zvýšení pecní produktivity, umožnily vyrobit požadované množství surového železa s menším 

počtem pecí. V období krize v r. 2009 výroba poklesla na 60 miliónů tun surového železa 

(vyrobeného ve 49 vysokých pecích). V roce 2010 se produkce zvýšila na přibližně 80 

milionů tun. Změny v produkci železa pro členské země EBFC oproti roku 1990 ukazuje 

obr. 2. 

Celková produkce 

surové oceli: 

142,2 miliónů tun 

 

Celková produkce 

surového železa: 

79,7 miliónů tun 

 



5 

 

RASZKA, T. Možnosti využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

 

Obr. 2 Změny v produkci železa pro členské země EBFC [1]   

 

Zatímco celková spotřeba redukčních činidel ve sledovaném období (jak ukazuje 

obr 3. pro členské země EBFC) mírně vzrostla, spotřeba koksu se snížila (z původních 408 na 

383 kg.t-1 surového železa) z důvodu zvýšené míry injektáže uhlí (od 50-100 kg.t-1 surového 

železa). 

 

Obr. 3 Celková spotřeba redukčních činidel v rámci EBFC ve sledovaném období  
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Množství injektovaného oleje a dalších redukčních činidel mírně pokleslo ve stejném 

období z 23 na 13 kg.t-1surového železa. Zvýšení celkového množství je způsobeno  náhradou 

koksu uhlím, kdy se koeficient náhrady pohybuje v rozmezí od 0,8 do 0,85 v důsledku nižšího 

obsahu uhlíku v uhlí při porovnání s koksem. 

Postupně se také měnila vysokopecní vsázka, neboť se postupně zvyšovaly požadavky 

jak na kvalitu vsázky, tak na kvalitu koksu. Aglomerát vzhledem k produkci surového železa 

se změnil v poměru z 1,23 na 1,10 v roce 2008. V devadesátých letech většina pecí EBFC  

pracovala se vsázkou v poměru více než 80% aglomerátu při nižším množstvím kusové rudy. 

Změna nastala v r. 2008, jak ukazuje obr.4. Vysoké pece ve většině uváděných zemí pracují 

s největším podílem aglomerátu (až na Švédsko) a velmi malým podílem kusové rudy. V 

západní Evropě pouze Corus IJmuiden má vlastní peletizaci, která umožňuje mít vsázku do 

vysokých pecí ve složení: 44% aglomerátu, 52% pelety a 4% kusové rudy. Jak je vidět na obr. 

4 v roce 2008 vysoké pece v některých státech pracovaly se vsázkou více než 90% aglomerátu 

a 100% pelet.[2]. 

Jak uvádí I. E. Sperkach  [3] ruské hutnictví železa je charakteristické vyšší spotřebou 

energie z důvodu nízkého obsahu železa v železné rudě, průměrný obsah je cca 36 %  

proti 58 % v Brazílii, 61% pro Indii, 62 % pro jihovýchodní Afrika, a 64 % pro Austrálii. 

To znamená, že pro získání 1 tuny koncentrátu s obsahem železa 66 % musí být zpracovány 

caa 2 tuny ruské rudy.  

 

 

Obr. 4 Skladba vysokopecní vsázky 
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Proto se zvyšuje zájem o využívání železorudných odpadů v železářských 

a ocelářských agregátech, jako např.: okují, suchého prachu a kalu (z čištění technologických 

plynů). Celkové množství těchto odpadů je cca 65000 t na 1 mil. tun oceli. 

Feshchenko a kol. [4] uvádí příklad závodu Lipetsk Metallurgical Plan, který taktéž 

pracuje s vysokopecní vsázkou obsahující 80-100% pelet. Pelety mají několik výhod oproti 

jiné železorudné vsázce: vysoký obsah železa, nízký obsah jemné frakce, úzké 

granulometrické složení; dále pak skutečnost, že pelety mohou být uloženy na rudným dvoře 

dlouhou dobu bez zhoršení jejich kvality a jejich vysoká pevnost. Nicméně, pelety mají své 

nedostatky, Hlavním z nich je jejich nízká zásaditost. Tak, za vzniku strusky o potřebné 

bazicitě ve vysokých pecích, jsou struskotvorné přísady (vápenec a dolomit) přidány do 

vsázky v množství 200-300 kg na tunu surového železa. Výsledky výzkumů ukázaly, [1,4,5] 

že přídavek 108 kg konvertorové strusky do vysokopecní vsázky nahradí 64 kg vápence 

(na tunu surového železa) a ušetří 8 kg (na tunu) koksu. Dále pak náhrada 1 kilogramu CaO v 

konvertorové strusce umožňuje snížit spotřebu koksu na 0,23 kg na tunu surového železa. 

Přidání konvertorové strusky do vysokopecní vsázky také snižuje spotřebu železorudných 

vsázkových materiálů a manganové rudy. 
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3. Základní charakteristika hutních odpadů 

Větší část vznikajících odpadů v integrovaném hutním podniku jsou odpady 

s vysokým obsahem železa a uhlíku, kterými můžeme nahradit primární suroviny. 

V současnosti je řízení odpadů v integrovaných hutních podnicích charakteristické využitím 

pokročilých integrovaných procesních hutních technik navržených tak, aby docházelo 

do maximální možné míry k zachování všech užitečných prvků obsahujících odpady z výroby 

oceli. 

Identifikace a oddělený sběr podle kategorií materiálu (např. podle chemického 

složení, velikosti částice nebo obsahu oleje) jsou nutnými předběžnými podmínkami 

k zajištění řádného využití v rámci podniku bez negativních dopadů. Frakce různých druhů 

surové strusky s obsahem železa, prach s obsahem železa a uhlíku a kaly ze systémů čištění 

plynů, použitý olej, nový odpad a okuje mohou recirkulovat prostřednictvím aglomeračních 

zařízení, peletizačních zařízení, koksových pecí, vysokých pecí a BOF zařízení. [6,7]  

Jemné materiály jsou většinou recirkulovány v aglomeračním zařízení, zatímco hrubší 

materiály jsou častěji vraceny do vysoké pece nebo do BOF zařízení. Aby bylo možné vracet 

některé frakce do vysoké pece a do BOF zařízení, využívá se často briketovacích zařízení, ve 

kterých jsou všechny druhy jemných zbytků spojeny do briket lisovaných za studena. S těmi 

se pak lépe manipuluje a je možné je použít kdekoli v rámci celého procesu. Jsou to 

především prach a kaly z výroby oceli, které je možné briketovat nebo peletizovat a následně 

použít [1] 

 

3.1. Běžně využívané hutní odpady 

V hutích s kompletním výrobním cyklem, kde výroba začíná na úseku přípravy rudy, 

poté pokračuje výrobou surového železa a jeho dalším zpracováním v ocelárenských 

procesech je různorodost odpadů vyšší, než v hutích přetavujících šrot v elektrických pecích. 

V hutích vyrábějících z „cizí“ ocelové vsázky je tato různorodost o mnoho menší. Na úseku 

přípravy rud vzniká velké množství drobnozrnných metalurgických odpadů. Schéma procesu 

výroby na aglomeraci přináší obr.5. 
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Obr. 5 Schéma procesu výroby aglomerátu 

Aglomerát a pelety jsou vyráběny smícháním surového nebo recyklovaného materiálu, 

který splňuje fyzikální a metalurgické vlastnosti potřebné pro aglomerační proces. 

Při spékacím procesu jsou smíchány vstupní suroviny, tzn. rudy, koks, zásadité přísady 

a zpětný aglomerát, jejichž homogenizace probíhá v míchacím bubnu. Vzniklá směs je potom 

rovnoměrně navrstvena na pohyblivý spékací pás a následně zapálená. Skrz rošt spékacího 

pásu je prosáván vzduch pomocí výkonných čerpadel, které způsobují rovnoměrné spékaní 

podél celé vrstvy aglomerační vsázky. Aglomerát je ochlazován na odděleném chladiči a po 

ochlazení je rozdrcen. Peletizace je proces přeměňující železnou rudu v malé kuličky (9-16 

mm). Během této přeměny dochází k obohacení chemického složení železné rudy. Zatímco 

aglomerační proces je převážně používán v integrovaných ocelárnách, tak peletizace má 

hlavní uplatnění v důlním průmyslu.  

 



RASZKA, T. Možnosti využití hutních odpad

Na úsek výroby surového železa jsou 

způsobeny rozličností fyzikálních, chemických i technologických podmínek výroby. Schéma

procesu výroby surového železa ve 

 

Obr. 6 Schéma vysokopecní produkce
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a ocelárenské strusky, okuje, k
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 V tabulce 1 jsou uvedeny pr

vyrobeného surového železa ve vysoké peci v

Možnosti využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece. VŠB-

Na úsek výroby surového železa jsou často kladeny různorodé požadavky, které jsou 

ností fyzikálních, chemických i technologických podmínek výroby. Schéma

procesu výroby surového železa ve vysoké peci je znázorněno na obr. 6.

Schéma vysokopecní produkce 

Dominantními stálými odpady v hutnictví železa a oceli jsou krom

ocelárenské strusky, okuje, kovový vysokopecní šrot a ocelárenský šrot a šrot z

rach a kal.  

jsou uvedeny průměrné hodnoty množství odpadů, př

surového železa ve vysoké peci v jedné z polských hutí. [8]
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Tabulka 1 Využití vedlejších produktů procesu výroby železa ve vysoké peci [8,9] 

Odpady Popis Způsob využití 

VP struska : Tekuté materiály, vznikající při 

vysokopecním procesu 

v důsledku tavení rudné vsázky, 

struskotvorných přísad a 

prachového koksu; základními 

složkami strusky jsou čtyři oxidy: 

SiO2 (38 – 43%), CaO (42 – 

46%), Al2O3 (4 – 8%), MgO (4 – 

8%) a síra a směsi železa a 

manganu. 

 

Hrubá struska − Alternativa přírodního 
stavebního kamene, jako 
podkladová vrstva 

− Vyrovnávání terénu 
Granulovaná 

struska 

− výroba cementu 

Pórovitá struska 

/ pemza  

− tepelná izolace, 
− lehké kamenivo 

Strusková vlna − izolační materiál ve 
stavebnictví a chladicích 
systémech  

Vysokopecní 

plyn 

Základní odpadní produkt 

vysokopecního procesu, skládající 

se hlavně z: CO (20 – 26%), CO2 

(18 – 22%), H2 (1 – 8%) i N2 

v množství cca 50%.  

− Ohřev vysokopecních 
regenerátorů 

− Ohřev průmyslových pecí 

Prach, kal Prach je produktem suchého 

čištění vysokopecních plynů. 

Materiál velmi drobné frakce, 

zachycovaný odlučovači 

v průběhu suchého čištění. 

Kaly jsou produktem mokrého 

čištění vysokopecních plynů.  

− Přísada pro výrobu 
aglomerátu a vsázkových 
briket  

− Vyrovnávání terénu 

Vlastní šrot Především kusy surového železa, 

pocházející z odpichových žlabů, 

jejich složení je velmi podobné 

složení vyráběného surového 

železa. 

− Recyklace v rámci výrobního 
procesu 

Drobnozrnné 

metalurgické 

odpady 

Hlavně produkty z výroby železa, 

vysokopecního koksu a 

aglomerace. 

− Výroba aglomerátu 
− Složka vysokopecní vsázky 
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3.1.1. Vysokopecní 

Struska během odpic

pánví, či do otevřené jámy. Na konci cyklu odlévání se odpichový otvor uzav

 Pro úpravu tekuté vysokopecní strusky používají t

• granulace strusky vodou (75 %)

• peletizace strusky (2 %)

• zakládání strusky do jam

Různé frakce vysokopecní strusky p

 

Obr. 7 a), b) Frakce vysokopecní strusky

Vysokopecní struska se považuje za nejd

se veškerý výskyt vysokopecní strusky zpracovává, tedy se nejedná o odpad výroby. Využití 

vysokopecní strusky v rámci závod

Obr. 8 Konečné využití vysokopecní strusky v

 

 V důsledku zvýšení bohatosti vysokopecní vsázky v

výskyt strusky z 600 kg.t-1 

1

33

Možnosti využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece. VŠB-

Vysokopecní struska 

ěhem odpichu z pece proudí ve žlabech na granulaci, nebo do struskových 

ené jámy. Na konci cyklu odlévání se odpichový otvor uzav

úpravu tekuté vysokopecní strusky používají tři hlavní procesy:

granulace strusky vodou (75 %) 

peletizace strusky (2 %) 

zakládání strusky do jam, zvané také chlazení na vzduchu (23%)

zné frakce vysokopecní strusky přináší obr.7. 

                       

Frakce vysokopecní strusky [3] 

Vysokopecní struska se považuje za nejdůležitější vysokopecní odpad. V

se veškerý výskyt vysokopecní strusky zpracovává, tedy se nejedná o odpad výroby. Využití 

rámci závodů v EU přináší obr. 8. 

 

né využití vysokopecní strusky v EU [1] 

sledku zvýšení bohatosti vysokopecní vsázky v posledních letech poklesl m

asi na 430 kg.t-1 strusky na tunu vyrobeného surového železa.

66

Ostatní, jako například:

• interní použití pro 

metalurgické účely,

• umělá hnojiva,

• dočasné uložení, -

trvalé uložení

Výroba cementu

Výstavba silnic

12 
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, nebo do struskových 

ené jámy. Na konci cyklu odlévání se odpichový otvor uzavře mechanicky. 

i hlavní procesy: 

(23%). 

 

jší vysokopecní odpad. V současnosti 

se veškerý výskyt vysokopecní strusky zpracovává, tedy se nejedná o odpad výroby. Využití 

 

posledních letech poklesl měrný 

strusky na tunu vyrobeného surového železa. 
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3.1.2. Vysokopecní prach a kal 

Výfučnami se do vysoké pece přivádí ohřátý vzduch. Podle druhu vyráběného železa 

dosahuje teplot 1100 - 1300 °C. Plyn při průchodu šachtou vysoké pece strhává řadu pevných 

látek jako koksový, či vápencový prach, jemná zrna rud. Na sazebně se plyn odvádí 

do prašníku, kde se od těchto pevných látek čistí.[10] Pohled na vysokopecní prach při SEM 

analýze přináší obr. 9 a), celkový pohled na prach přináší obr.9 b).  

 

  

Obr. 9 a), b) Vysokopecní prach [11]  

Úprava vysokopecního plynu probíhá ve dvou etapách: separace hrubého prachu, tzv. 

výhozu (např. pomocí cyklonu) s následnou separací jemného prachu v mokrém ESP nebo 

pračce. Takto se získá 3,5 až 18 kg suchého prachu na tunu taveniny a 2- 22 kg kalu na tunu 

surového železa.[1] Typické složení suchého hrubého prachu z úpravy vysokopecního plynu 

v rámci EU přináší tab.2. 

  

Tabulka 2 Typické složení suchého hrubého prachu z úpravy vysokopecního plynu [1]  

 C Fe Pb Zn Mn Al2O3 Ti 

Koncentrace (% hm.) 25-40 15-40 0,02-0,07 0,1-0,5 0,1-0,5 0,2-3,7 0,02-0,2 

Parametr S SiO2 P2O5 CaO MgO Na2O K2O 

Koncentrace (% hm.) 0,2-1,3 4-8 0,04-0,26 2-8 0,3-2 0,03-0,64 0,24-0,96 

 

Produkce vysokopecního plynu může dosahovat až 2000m3 na tunu surového železa 

a obsah prachu při výstupu z pece až 30 g na 1m3 plynu. Dochází také k únikům 

vysokopecního plynu celkové množství, které unikne přes sazebnu, se pohybuje v rozmezí 
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0,1-0,4% vyrobeného plynu. 

přináší obr.10. 

Obr. 10 Použití prachu a kalu z

 

Průměrné chemické složení prachu a kal

v polských vysokých pecích uvádí tab.3.

 

Tabulka 3 Chemické složení prachu a k

[hm%] Fe FeO SiO2 CaO

prach 46.86 9.20 5.00 6.32

kal 14.60 4.53 4.25 6.33

 

Čištění vysokopecního plynu probíhá u v

stupeň je tzv. suchý, probíhá 

vodních pračkách a třetí stupe

vody na vyčištění 1000 m3 

Průměrné hodnoty prachu a kalu z

přináší tabulka 4. 

 

 

1

64

Možnosti využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece. VŠB-

0,4% vyrobeného plynu. Použití prachu a kalu z úpravy vysokopecního plynu v

Použití prachu a kalu z úpravy vysokopecního plynu v EU 

rné chemické složení prachu a kalů, jako produktů čištění v

vysokých pecích uvádí tab.3. 

hemické složení prachu a kalů u polských vysokých pecí [12]

CaO MgO Al2O3 Mn P2O5 Na2O K2O Zn

6.32 0.93 0.90 0.24 0.06 2.81 3.93 2.14

6.33 1.13 1.59 0.16 0.08 0.15 0.24 13.64

ní vysokopecního plynu probíhá u většiny vysokých pecí ve tř

probíhá v prašníku a nepotřebuje vodu. Druhý stupeň

řetí stupeň ve Venturiho pračkách. Tyto dva stupně

 plynu. 

prachu a kalu z úpravy vysokopecního plynu v

 

1 1

33

1

Uloženo

Externí využití

Skládkováno

Prodáno

Recyklace na místě

14 
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úpravy vysokopecního plynu v EU 

 

ů č ění vysokopecního plynu  

[12]  

Zn S C Pb 

2.14 0 2.88 1.07 

13.64 2.06 36.45 1.69 

tšiny vysokých pecí ve třech stupních. První 

ebuje vodu. Druhý stupeň čištění probíhá ve 

yto dva stupně spotřebují až 6 m3 

úpravy vysokopecního plynu v rámci závodů v EU 
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Tabulka 4 Prach a kal z úpravy vysokopecního plynu [1] 

Kvalifikace 

CaO/SiO2 

˃1,0 

střední 

<1,0 

vysoké 
BF1 BF2 BF3 

Fe celkem 0,2-0,6 0,4    

Fe   0,49 0,24 0,80 

Mn celkem 0,2-0,7 0,3    

MnO   0,48 0,66 1,00 

TiO2 0,5-2,7 0,7    0,77  

Al2O3 9,0-14,0 9,2 13,09 12,63 10,90 

Scelkem, především CaS 0,8-2,0 1,6  1,12 1,15 

SiO2 33,2-37 38,4 32,88 36,78 36,90 

CaO 38,1-41,7 35,6 33,76 36,64 35,80 

MgO 7,0-11,0 18,0 15,96 11,19 10,70 

Na2O 0,3-0,6 0,5  0,35 0,35 

K2O 0,6-0,8 0,8  0,54 0,40 

CaO/SiO2 1,1-1,2 0,9    

(CaO+MgO)/SiO2 1,3-1,5 1,2    

TiO2i   2,05   

 

 

Vysokopecní výhoz 

Produktem hrubého čištění plynu v prašníku je vysokopecní výhoz, kde se zachytí 

až 70% prachových částic. Je to suchý prachový odpad s nízkým obsahem škodlivin 

(Pb, Zn, Cd, atd.) a  poměrně vysokým obsahem uhlíku. Zachycené částice vysokopecního 

výhozu mají relativně velký rozměr a malý měrný povrch. Složení vysokopecního výhozu 

je uvedeno v tabulce 5. 
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Tabulka 5 Orientační složení vysokopecního výhozu [10]  

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fe 37,9 S 0,225 As 0,001 

FeO 4,375 Cr 0,027 Sn 0,001 

Fe2O3 49,3 TiO2 0,061 Sb 0,001 

P 0,05 Zn 0,079 Na2O 0,115 

Mn 0,39 Pb 0,006 K2O 0,16 

SiO2 7,94 Cu 0,0035 Celem 2,22 

Al2O3 1,29 Cd 0,0007 V 0,006 

CaO 7,26 Co 0,001 Hg 0,047 mg·kg-1 

MgO 3,015 Cl 0,32 LRT 0,045 

 

Vysokopecní výhoz obsahuje značné množství uhlíku a železa. Množství škodlivin 

je zanedbatelné a není překážkou v recyklaci výhozu ve vysoké peci. Veškerý výskyt 

vysokopecního výhozu se běžně zpracovává v aglomerační vsázce.  

 

Vysokopecní kaly 

Vysokopecní kaly vznikají při 2. a 3. stupni vodního čištění vysokopecního plynu. 

V tabulce 3 je uvedeno složení vysokopecního výhozu v našich podmínkách. Z tabulky 

je patrné, že obsahují vysoké procento zinku, olova a sloučenin alkalických prvků. Tyto látky 

jsou problematické, a proto se pouze malé množství vysokopecních kalů recykluje. Velká část 

tohoto jemnozrnného materiálu se deponuje. Složení vysokopecních kalů je uvedeno 

v tabulce 6. 
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Tabulka 6 Složení vysokopecních kalů [1] 

Složení Množství [%] Složení Množství [%] Složení Množství [%] 

Fe 43 S 0,26 As 0,001 

FeO 3,52 Cr 0,034 Sn 0,004 

Fe2O3 57,5 TiO2 0,098 Sb <0,001 

P 0,058 Zn 0,47 Na2O 0,9 

Mn 0,39 Pb 0,13 K2O 0,12 

SiO2 7,41 Cu 0,005 Celem 15 

Al2O3 1,69 Ni 0,003 CO2 2,89 

CaO 6,16 Co <0,001 Cl 0,14 

CaF2 0,12 0,005 0,005 LRT 0,09 

MgO 2,27 Cd 0,0031 P2 0,93 

 

Jedním z možných řešení by byla náhrada skládky závodem, který by např. 

pyrometalurgickým nebo jiných procesem oddělil škodliviny a získaný koncentrát by se poté 

mohl dále využít. 

 

3.1.3. Odprašky 

Materiál zachycený v odlučovacím prachu ve spalinách a z chlazení aglomerátu. 

Všechen se recykluje. Do aglomerační vsázky se přidávají značné množství různých odpadů 

ve formě odprašků, kalů nebo strusky z hutnických i jiných technologií. Výrobu 

v aglomeračních závodech přináší obr.11. 
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Množství odpadního plynu z

podmínkách činí až 1 600 000 Nm

Nm3 na tunu aglomerátu. 

 

Obr. 11 Výroba v aglomerač

 

Běžně se odpady a vedlejší produ

zde však i výjimky, které se 

- kal ze systému čiště

- prach z filtru posledního pole elektrostatických odlu

- prach s vysokým obsahem alkálií,

- omezení dle národních kritérií pro recyklaci
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Možnosti využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece. VŠB-

Množství odpadního plynu z aglomerace, v závislosti na velikosti 

000 Nm3 za hodinu. Měrný objem plynu se pohybuje kolem 2

aglomeračních závodech v zemích EU[1] 

 se odpady a vedlejší produkty pocházející z aglomerace zpě

které se k recyklaci nevyužívají, a sice [1] : 

čištění odpadního plynu 

filtru posledního pole elektrostatických odlučovačů 

vysokým obsahem alkálií, chloridů a síry 

omezení dle národních kritérií pro recyklaci 
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losti na velikosti a provozních 

rný objem plynu se pohybuje kolem 2 500 

 

aglomerace zpětně recyklují. Jsou 
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4. Hutní odpady jako vsázka do vysokých pecí 

Vysokopecní výroba ve srovnání s přípravou vysokopecní vsázky znečišťuje životní 

prostředí méně. Cílem vysokopecní výroby je redukce železa a oddělení nekovové části 

(hlušiny). V první části probíhá redukce pomocí oxidu uhelnatého tzv. redukce nepřímá 

(za nižších teplot). V druhé části probíhá redukce pomocí uhlíku tzv. redukce přímá 

(za vyšších teplot). Mezi redukční činidla kromě uhlíku patří i vodík, který se do pece dostává 

z vlhkosti dmýchaného větru a z uhlovodíků přídavných paliv. V posledních letech je hlavním 

úkolem při výrobě surového železa snížit energetickou náročnost a s tím i související 

ekologické dopady na životní prostředí. Znázornění vysoké pece přináší obr. 12 

 

Obr. 12 Výroba surového železa ve vysoké peci [13]  

  

Vysokopecní plyn obsahuje: 20 - 28% CO, 1 – 5%H2,  50 - 55% N2 a 17 – 25% CO2, 

dále určité množství síry a kyanidových sloučenin. Vysokopecní plyn také obsahuje velké 

množství prachových částic, jež se uvolňují z nečistot vsázkových surovin (uhlí železná ruda). 

Spodní hodnota výhřevnosti vysokopecního plynu se pohybuje přibližně v rozmezí 2,7 – 4,0 

MJ.Nm-3. Množství vyprodukovaného vysokopecního plynu se pohybuje mezi 1200 – 2000 

Aglomerát, pelety, 
vápenec a koks 

Vysoká pec 

Struska 

Horký vzduch z ohřívačů větru 
+ energie uhlí nebo jiných 
redukčních činidel 

Roztavené 
železo 



20 

 

RASZKA, T. Možnosti využití hutních odpadů pro účely vsázky do vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

Nm3.t-1surového železa. Snaha vysokopecařů směřuje ke zvýšení efektivity výrobního procesu 

a zároveň snižování emisí vznikajících výrově surového železa ve vysokých pecích. [14] 

 

4.1. Železonosné metalurgické odpady 

V současnosti je ve světě vyvíjena řada procesů pro zpracování metalurgických 

odpadů. Doposud však nebyly nalezeny jednoznačně přínosné technologie zpracování těchto 

odpadů. Řešení problematiky se zaměřuje do oblasti: 

• Přímou redukci, která je např. v japonské verzi používána pro zpracování 

odpadů s vyšším obsahem železa. 

• Tavné redukce, ty jsou upřednostňovány v evropském prostoru. Svědčí  

o tom úspěšně rozpracované technologie, především PRIMUS, ale  i procesy 

ZERO WASTE. 

Hutnictví v poslední době zavádí stále dokonalejší odlučovací zařízení, což vede 

k silnému vzrůstu zachycených prachových úletů (odprašky). Odprašky se zachycují 

v čistírnách plynů a zkrápěním z nich vznikají kaly. Do skupiny prachu z čištění plynu patří:  

• prach z čištění spalin z aglomerace, 

• prach z mokrého čištění (kalů) a / suchého čištění vysokopecního plynu,  

• prachy a kaly z čištění odpadních plynů ocelářských agregátů  

 

Prach z aglomeračních závodů a vysokých pecí je chudý na železo, obsah se pohybuje 

od 30 až 50% železa. V kontrastu k tomu prach ze spalin z odprášení BOF často obsahuje více 

než 60% Fe. Prachy a kaly jsou využívány hlavně při aglomeraci rudy nebo při aglomeraci 

jinými metodami. [15,16, 17]. 

V rámci hutního podniku není totiž možná opakovaná recyklace. V současnosti 

se za nežádoucí prvky považují hlavně Zn, Pb, Cd, Na, K a další. Složení jednotlivých hutních 

odpadů je velmi proměnlivé a závisí na způsobu odběru, době odběru z hlediska kampaně 

zařízení, fázi technologického cyklu, typu zpracovávané suroviny a na mnoha jiných 

faktorech. Podle dostupných informací [18] vzniklo v roce 2012 v běžném hutním podniku 

209 389 t odpadů, zatímco v r. 2011 vzniklo celkem 194 938 t odpadů. Nárůst byl způsoben 

obnovením odvozu strusek a sutin, kterých se odvezlo 59,9 kt více než v r. 2011. U kategorie 

odpadů „nebezpečný“ došlo k výraznému snížení výskytu, kdy byly jemné kaly 
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z konvertorové ocelárny přeřazeny z kategorie „nebezpečných“ odpadů do „nakládání 

v režimu vedlejších produktů“.  

Babich a kol. [5] např. uvádí, že německý ocelářský průmysl vydává v průměru 20 

až 27 USD na tunu surové oceli, aby splnil environmentální předpisy, což odpovídá 6-8 % 

celkových nákladů na výrobu ocelových výrobků. Severoamerický průmysl vydává pro tyto 

účely jen 12 USD dolarů na tunu, což představuje nemalé konkurenční výhody. Ve 

východoevropských zemích jsou tyto náklady odhadovány na 5 USD na tunu. 

4.2. Environmentální legislativa 

 Legislativa odpadového hospodářství v rámci EU klade důraz na omezování vzniku 

odpadů a využívání vzniklých odpadů a jejich odstraňování pouze způsoby, které neohrožují 

zdraví lidí a životní prostředí. V připravovaném zákonu o odpadech je zapracována i Politika 

druhotných surovin, která by měla dle plánu motivovat firmy k větší míře recyklování či 

spalování odpadu. [19] 

Hierarchie nakládání s odpady by měla být zaměřena na čtyři hlavní programové oblasti: 

(a) minimalizace odpadů; 

(b) maximalizace environmentálně šetrného opětovného využívání odpadů a jejich recyklace; 

(c) podpora environmentálně šetrnější likvidace a zpracování odpadů; 

(d) rozšiřování služeb souvisejících s odpady. 

Z oblasti platné legislativy na úseku odpadového hospodářství se jedná především o: 

• Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 169/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

• NAŘÍZENÍ RADY(EU) č.333/2011 ze dne 31.3.2011, kterým se stanoví kritéria 

vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.  
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5. Shrnutí literárních poznatků z oblasti problematiky využití 

hutních odpadů 

Dle dostupné literatury [1, 5, 15, 17] v současnosti vysokopecní vsázka využívá 

i odpady: jemnou strusku, hrubou strusku, vysokopecní výhoz, vysokopecní kaly, 

vysokopecní struska a separáty (jemný, hrubý). Ve světě se využívají např. odpady ve formě 

briket zpracovaných vakuovým vytlačováním. 

V Německu na vysokopecním závodě Neue Max Hütte  úspěšně testována recyklace 

odpadů do briket technologií Mölle. Brikety se skládají až z 90 % ze zpracovávaného odpadu, 

ze 2 - 29 %  pojiva. Obsah vody činí 0 až 8 %. Zpracovat lze zaolejované okuje, vysokopecní 

a konvertorové kaly, strusky a ostatní odprašky nebo kaly obsahující kov nebo oxidy kovů.  

K recyklaci těchto briket je možno využít také vysokou pec. [5] %. Brikety na výstupu 

z vytlačovacího zařízení uvádí obr. 13. 

 

Obr. 13 Brikety na výstupu z vytlačovacího zařízení [20] 

 

Jak uvádí autoři Dalmia, Y. K. a  R. B. Steele  [20,21] využívání kovonosných prachů 

a kalů je v současnosti trendem ve většině metalurgických závodů. Průmyslová linka 

na výrobu briket z hutního kalu a prachu na principu vakuového vytlačování - začala fungovat 

v dubnu 2011 v hutním závodě z Suraj Products Ltd v Rourkel, Indie.Technologie byla 

poprvé použita v závodě Bethlehem Steel Corp., kde brikety s cementovým pojivem, získané 

touto metodou představují novou generaci s vsázky pro vysokou pec a jejich metalurgické 
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vlastnosti jim umožní úspěšně využití. Použití vsázky tvořené z 80% briket má vést ke snížení 

množství vstupních přísad, tak ke snížení spotřeby koksu o 150 kg.t-1 surového železa. 

Jako pojivo jsou použity pro tyto brikety portlandský cement a lignin. Průmyslová 

linka pro výrobu briket s produktivitou 20 tun za hodinu, vyrábí železo v „malých“ vysokých 

pecích a železnou houbu v rotačních nístějových pecích.  

 Složení železonosné části briket zahrnuje: ocelářský kal a prach - 50 %; vysokopecní 

kaly a  prach - 20% ; ruda - 30%. Portlandský cement a bentonit se používají jako pojivo 

a změkčovadla. Obsah těchto dvou materiálů v briketách je 6% a 0,3 až 0,5. Manipulaci 

a ukládání briket z hutního kalu a prachu ukazuje obr. 14. 

 

 Obr. 14 Manipulaci a ukládání briket z hutního kalu a prachu [20] 

 

Stále se zpřísňující legislativa vede k nutnosti využívat i v českých hutních podnicích 

odpadů upravených např. ve formě briket. Dlouhodobě se zpracováváním metalurgických 

odpadů do formy briket zabývá firma Progres Ekotech, s.r.o.[22]. Ta vyvinula přísadovou 

briketu do vsázky pro hutní agregáty. Briketa je vytvořena zejména z materiálů vznikajících 

při hutních procesech jako vedlejší produkt, popřípadě z hutních odpadů, kalů a odprašků, ať 

už kovonosných nebo nemetalických. Briketováním těchto materiálů a následným použitím 

těchto briket v hutním procesu, pak dochází k efektivnímu využití prvků v těchto materiálech 

obsažených a to zejména jejich železonosných podílů.  

Chemické složení briket, vyráběných firmou ProgresEkotech je určeno požadavky 

odběratele, který materiál určený k briketaci dodává. Respektován je však i technologický 
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postup výroby briket (přidání jistého podílu pojiva, popřípadě i metalurgického koksu). 

Množství feritických podílů lze však zvýšit přidáním např. okují, či jiných  železonosných 

materiálů. Tímto lze rovněž dosáhnout změn fyzikálně-chemických vlastností.  

Kromě výše uvedených surovin může být přísadová briketa tvořena například 

jemnými a prachovými podíly vápence, grafitu, antracitu, jemným kalcinovaným 

petrolejovým koksem, prachovými či jemnými frakcemi bauxitu, mleté konvertorové 

vyzdívky a svářkové strusky a podobně s cílem umožnit jejich praktické využití v hutních 

procesech.  

Jako pojivo se používá pro hutní průmysl chemicky neutrální látka. Druh a konkrétní 

způsob použití, jakož i výroba briket, podléhá patentovému krytí. Pohled na již vyrobené 

brikety přináší obr. 15. 

 

Obr. 15 Hutní kovonosné kaly zpracované do formy briket [22] 

 

Brikety určené k recyklaci v hutních agregátech musí splňovat určitá kritéria, mezi 
které patří především: 

- Kusovost 

- Otěruvzdornost 

- Tavitelnost 

- Pevnost 

- Nerozpadavost během manipulace a tavení 

-  Ekologickou nezávadnost pro životní prostředí a obsluhu hutního agregátu 

 

Ne všechny odpady, které vznikají v metalurgických závodech, mohou sloužit jako 

náhradní činidlo za železnou rudu, nebo struskotvorné přísady, především z důvodu svého 
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nepříliš vhodného chemického složení. Mezi nejpoužívanější patří ocelový odpad, okuje 

odprašky a kaly z hutní výroby, ocelárenská struska. Jemnozrnné odpady není možno bez 

předúpravy do kusové formy (pelety, sbalky, brikety) ve vysoké peci zpracovat. 

V průběhu let se u stávajících metalurgických podniků upravily základní technologie, 

zejména v oblasti výroby oceli, a to se projevilo v produkovaném množství odpadů a také 

jeho struktuře. Výroba surového železa klasickým vysokopecním pochodem i nadále vyžaduje 

kusovou vsázku, tedy kusovou rudu, popřípadě zkusovělý kovonosný materiál. Ten je 

produktem jak aglomerací a peletizací, tak i briketovacích zařízení. Briketovací pochody se 

tak stávají v hutní prvovýrobě (a zejména při zpracování, popř. recyklaci metalurgických 

odpadů) stále významnějším faktorem.  
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6. Závěr 

Technologie výroby surového železa je technologií, která produkuje velké množství 

odpadů, především plynných a pevných. Je snahou co nejvíce (a co nejlépe) tyto odpady 

využít v rámci podniku.  S postupně se měnícími technologiemi metalurgických podniků 

dochází ke změnám jak v množství, tak ve struktuře odpadů. 

Možnosti využití hutních odpadů pro vsázku do vysoké pece se postupně rozšiřují. 

Zatímco v minulosti se hutní odpady pro vsázku do vysoké pece téměř nevyužívaly, 

v současnosti je legislativní tlak na to, aby byly využívány co nejvíce. S nově připravovaným 

zákonem o odpadech tento tlak ještě zesílí. 

Současně je zde ale nutnost používat jako vstupní surovinu co nejkvalitnější rudu, 

aglomerát i pelety. Nelze totiž předpokládat, že by vsázku mohly tvořit pouze metalurgické 

odpady, je zde potřeba, jako u všech druhů recyklace mít pro „vstup“ i kvalitní primární 

vsázkovou surovinu. 

Využívání metalurgických odpadů je přínosné hned z několika důvodů. Přináší 

ekonomickou úsporu vstupních surovin, snižuje zátěž na životní prostředí (metalurgické 

odpady nejsou ukládány na skládky, ale jsou využívány v rámci uzavřeného hutního cyklu) 

a v neposlední řadě představuje úsporu na ekologických poplatcích. 

Pro hutní podnik briketování železonosných odpadů představuje environmentálně 

přijatelnou alternativu k aglomeraci. 

V současnosti české hutní podniky nejen, že již běžně některé metalurgické odpady 

využívají pro vsázku do vysoké pece, ale z již uložených odpadů na skládkách kovonosnou 

surovinu vytřídí a dále využívají. 
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