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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na zhodnocení stávajícího hospodaření s odpadní 

ţáruvzdornou vyzdívkou ocelárny společnosti Vítkovice Machinery Group a navrţení 

efektivnějšího způsobu odstranění, neţ je dosavadní deponace u firmy specializované      

na zabezpečení tohoto odpadu. Ţáruvzdorná odpadní vyzdívka má pouze omezené 

moţnosti vyuţití. V této práci je aplikován model vyuţívání odpadní ţáruvzdorné 

vyzdívky, který na danou problematiku nahlíţí ze dvou pohledů. Prvním pohledem           

je analýza současného hospodaření s odpadní vyzdívkou ocelárny v podmínkách 

společnosti Vítkovice Machinery Group. Druhý pohled je zaměřen na nevyuţité moţnosti 

nakládání s odpadní vyzdívkou ocelárny, které by mohla společnost Vítkovice Machinery 

Group vyuţívat, ale nevyuţívá. Cílem navrhované moţnosti nakládání s odpadní 

vyzdívkou ocelárny Vítkovice Machinery Group je sníţení nákladů na její odstranění         

s přihlédnutím ke sniţování zatíţení na ţivotní prostředí. 

Klíčová slova 

 Model vyuţívání odpadní ţáruvzdorné vyzdívky; efektivnější způsob odstranění; 

deponace; hospodaření; náklady; ţivotní prostředí. 
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Abstract 

This work is focused on present economy estimation with refractory lining waste 

from Vitkovice Machinery Group steel-plant and for proposition more effective way        

of elimination, than present storage on firm specialized in carry on about this waste. 

Refractory lining has only limited ways of usage. In this work is applied model                 

of exploitation wasted lining, which is looking on this problem from two looks. First look 

is analysing of present economy with wasted lining from steel-plant in Vitkovice 

Machinery Group conditions. Second look is focused on unused possibilities usage       

with wasted lining from steel-plant, which the company Vitkovice Machinery Group could 

to usage, but they don´t. Target of  proposing possibility usage with wasted lining        

from steel-plant of Vitkovice Machinery Group is reduction costs for her elimination    

with consideration on dispraising charge of environment.   

Key words 

Exploitation model of refractory lining waste; more use full way of  elimination; 

storage; economy; costs; environment. 
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1 ÚVOD 

Pro vypracování této diplomové práce jsem si zvolil téma ekonomické moţnosti 

dalšího vyuţití vyzdívek z metalurgických procesů u ocelárny společnosti Vítkovice 

Machinery Group. Hlavními cíly diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit dosavadní 

nakládaní společnosti Vítkovice Machinery Group s odpadní vyzdívkou a sestavení 

výchozích plánů, které by vedly k efektivnějšímu vyuţívání odpadní vyzdívky. 

 Teoretická část diplomové práce je zahrnuta ve druhé kapitole, která obsahuje 

obecné vysvětlení problematiky ţáruvzdorných vyzdívek a jejich základní charakteristiku. 

Dále je zde uvedena charakteristika dvou pecí, kde se vyuţívají ţáruvzdorné materiály       

a společnost Vítkovice Machinery Group, prostřednictvím těchto pecí vyrábí ocel. Jedná  

se o elektrickou obloukovou pec a odlévací pánev. Elektrická oblouková pec je primárním 

ocelářským agregátem, kde dochází k výrobě oceli. Odlévací pánev je prvkem sekundární 

metalurgie a bez její přítomnosti, by nemohl být dovršen výrobní proces oceli.  

Druhá kapitola také vysvětluje oblast ţáruvzdorných materiálu a jejich základní 

typologii. Základní členění ţáruvzdorných materiálů je podle tvaru na tvarové a netvarové. 

Další rozdělení je závislé na chemické podstatě, kde je členění ţáruvzdorných materiálů 

rozděleno do tří skupin na zásadité, kyselé a neutrální. V kapitole jsou také rozebrány 

okruhy témat, jako například charakteristika ţáruvzdorné suroviny, výběr a testování 

ţáruvzdorných surovin, odpady vznikající v hutním průmyslu, problematiky odpadní 

vyzdívky a skládkování v České republice. 

Praktická část diplomové práce je popsána ve třetí a čtvrté kapitole. Třetí kapitola 

popisuje základní charakteristiku a činnost společnosti Vítkovice Machinery Group. 

Historie společnosti Vítkovice Machinery Group, sahá do roku 1828, kdy byly zřízeny 

původní ţelezárny. Nyní se jedná se o jednu z nejvýznamnějších skupin v oblasti 

strojírenství v České republice a zahrnuje okolo třiceti firem. 

Čtvrtá kapitola popisuje mechanizmus vyuţívání odpadní vyzdívky prostřednictvím 

dvou přístupů. První přístup analyzuje současné nakládání s odpadní vyzdívkou                

ve společnosti Vítkovice Machinery Group. Druhý přístup modeluje a popisuje efektivnější 

vyuţití odpadní vyzdívky. 

 



 

   
 

2 

2 ŽÁRUVZDORNÉ MATERIÁLY V METALURGII  

Mezinárodně uznávané normy označují ţáruvzdorný materiál, jako materiál           

či výrobek nekovové povahy s chemickými a fyzikálními vlastnostmi, které dovolují 

pouţívat tento materiál ve výrobních agregátech, u kterých produkce výrobků probíhá       

za vysokých teplot. Větší část obsahu ţáruvzdorných výrobků představují oxidy a prvky 

vznikající z jejich vzájemného slučování. 

Ţáruvzdorné výrobky jsou spotřebním materiálem, bez kterého se odvětví  jako      

je například hutnictví, výroba cementu, skla, keramiky a jiných v současnosti                  

ani v budoucnosti neobejde. [1] 

Ţáruvzdorné materiály mohou mít podobu cihel, tvárnic, vyhotovených z materiálů, 

které jsou charakteristické svými vlastnostmi. Bez těchto ţáruvzdorných materiálů           

by produkční agregáty nebyly schopny odolávat vysokým teplotám a deformačním vlivům 

vznikajícím při výrobním procesu u výše uvedených odvětví. 

2.1 Ocelářské agregáty využívající žáruvzdorný materiál 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku výrobních agregátů, které při realizaci 

hutní činnosti vyuţívají ţáruvzdorné materiály a zdící výrobky. Dále tato kapitola popisuje 

vlastnosti a základní charakteristiku ţáruvzdorných vyzdívek vyuţívaných v elektrické 

obloukové peci a odlévací pánvi.  Tyto pece se pouţívají při výrobě oceli a vztah mezi 

nimi je doprovázen výrobní závislostí. 

2.1.1 Elektrická oblouková pec 

 Elektrická oblouková pec je metalurgickým agregátem obecně slouţícím             

pro výrobu oceli, především legované a vysocelegované, ze surového ţeleza,                

nebo ocelového šrotu a dalších příměsí pomocí elektrického proudu procházejícím 

ohřívanou vsázkou,     na níţ se vytvoří elektrický oblouk. Obecným cílem elektrické 

obloukové pece je co nejrychleji roztavit vsázku, provést oxidaci prvků uhlíku s fosforem 

pomocí kyslíku a s dosaţenou odpichovou teplotou provést odpich. 

 Elektrická oblouková pec se skládá z pecní vany, která je vyzděna ţáruvzdornou 

vyzdívkou. Dále je tvořena klenbou ze ţáruvzdorných cihel, které jsou zaklenuty             

do ocelového kruhu (víka), zpravidla chlazeného vodou. Pecní vana je uloţena                 
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na kolébkách s kolejnicemi, na nichţ se naklápí pomocí sklápěcího hydraulického,        

nebo mechanického zařízení. S pecní vanou je vedení vozíků elektrod spojeno tak, ţe lze 

provádět všechny potřebné úkony. Ve vedení se pohybují vozíky elektrod s rameny, drţáky 

elektrod s elektrodami. [3] 

Tvar půdy a celkově tvar elektrické obloukové pece je obvykle kruhový, někdy 

kuţelovitý rozšiřující se směrem nahoru. Vrchní část pece tvoří víko, v němţ jsou středem 

svisle vedeny tři grafitové elektrody. Elektrická oblouková pec bývá označována taky   

jako třífázová elektrická pec. Mezi jednotlivými elektrodami a vsázkou se vytváří 

elektrické oblouky. Teplota elektrického oblouku je 3 000 aţ 4 000 
0
C. Odlévání oceli      

je zajištěno pomocí zmiňovaného hydraulického či mechanického zařízení, kdy dochází 

prostřednictvím této techniky k naklopení pece a následnému plynulému odlévání. 

 Podle způsobu ohřívání lázně lze elektrické obloukové pece rozdělit na pece: 

a) s přímo působícím obloukem (odkrytým, zakrytým) - oblouk se vytváří mezi elektrodami  

a lázní => přímý ohřev lázně (jedno, nebo tří fázové), 

b) s nepřímo působícím obloukem - hoří oblouk mezi elektrodami => teplo se předává lázní 

sáláním, 

c) speciální - například na vakuové přetavování, 

d)  pece indukčně obloukové. [3] 

Přibliţně 90 % elektrooceli je vyráběno v pecích obloukových a zbývající část 

připadá na pece indukční. [10] 

Do popředí světové produkce oceli a podvědomí všech výrobců, se takto 

nesmazatelně zapsala ocel vyráběná právě elektrickými obloukovými pecemi, jejichţ 

prostřednictvím je zajišťován pětinový podíl produkce oceli na celém světě. Elektrické 

obloukové pece, jako agregáty schopné tavit různé druhy kovových vsázek se značně 

dostávaly do podvědomí světových hutních společností, a nyní představují přední prvek 

nové výrobní etapy. Současné moderní vyuţívání elektrických obloukových pecí bylo 

iniciováno vyšším kladením důrazu na vyuţívání a rozšiřování sekundární výroby oceli. 

Vyuţívání elektrické obloukové pece je určeno především pro výrobu rozličných druhů 

ocelí, výrobu litin a pro přetavování odpadu. 

 Rozvoj výroby v elektrické obloukové peci se vyznačuje zvýšením výkonů, 

zkracováním taveb před-ohřevem vsázky, intenzifikací procesu kyslíkem, zvyšováním 
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příkonu elektrické energie a zvětšováním pecí. Jedna hodina, jako čas tavby od odpichu   

po odpich není uţ utopií a inovační potenciál není ještě vyčerpaný. V provozu jsou            

v současnosti pece s kapacitou 200 tun. Pece s vysokým a s velmi vysokým příkonem jsou 

zpravidla vystrojené ocelovými chladiči stěn a klenby. Konstrukce vyzdívek, pouţívané 

druhy ţáruvzdorných materiálů a jejich měrné spotřeby jsou rozdílné. [1] 

 

Obr.2.1 Elektrická oblouková pec číslo 5 ocelárny Vítkovice Machinery Group [4] 

2.1.2 Odlévací pánev 

Odlévací pánev je ocelářským agregátem, který slouţí ve výrobním procesu jako 

sekundární nástroj v metalurgii, kde se odehrává řada různých procesů. Důleţitou 

vlastností sekundárního nástroje působícího v metalurgii je vytváření ideálních podmínek 

pro desoxidaci a odsíření. Takového podmínky jsou vytvářeny pomoci etapy redukčního 

procesu, která se přesouvá z elektrické obloukové pece do odlévací pánve. Při tomto 

procesu se zpracovává a dohotovuje ocel mimo hlavní výrobní agregát, proto aby dosáhla 

poţadované jakosti, chemického sloţení a vhodné teploty pro odlévání. Odlévací pánev 

s elektrickou obloukovou pecí pracují v takzvaném tandemu, coţ v podstatě znamená, 

proces výroby oceli započatý v jednom agregátu navazující na proces výroby a dokončení 

v agregátu druhém. 

 Odlévací pánve jsou velké nádoby, tvaru mírného komolého kuţele na 1 aţ 200 tun 

tekuté oceli. Skládají se z pláště z tlustého ocelového plechu a šamotové vyzdívky zděné 

ve dvou vrstvách. Horní okraj pánve má hubici ke slévání strusky. Tekutá ocel se vypouští 
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otvorem ve dně, který je vytvořen ţáruvzdornou tvárnicí, neboli výlevkou, vsazenou        

do výlevkového kamene, zazděného do dna. Odlévací pánve jsou všeobecně uţívány 

zařízením k odlévání ingotů, nebo k lití odlitků. Po odpichu ocelářské pece vytéká ocel    

se struskou ţlabem do pánve, která se dále odpravuje jeřábem. Trvanlivost vyzdívky 

v odlévací pánvi je závislá na době lití oceli (hodina i déle), a také na mnoţství strusky, 

která zůstává v pánvi. 

 Zavedením plynulého lití a rozšíření sekundární výroby přestala být pánev prostým 

prostředkem na dopravu oceli od konvertoru, nebo od elektrické obloukové pece              

na odlévací pole. Stala se nádobou, ve které pokračuje hutnický proces postupy vedoucími 

k oceli speciálních vlastností. Při plynulém odlévání oceli se zvýšila teplota kovu               

a prodlouţil se tak pobyt kovu v pánvích před litím. V tomto čase se ocel promývá 

argonem vháněným přes dno pánve průdušnými tvárnicemi, aby se zrovnoměrnila teplota, 

sloţení a aby se zmenšil obsah nekovových vměstků. [1] 

Pánev se stala reaktorem, ve kterém probíhá poslední stupeň hutnického cyklu      

po odpojení od prvotních zařízení (kyslíkový konvertor, nebo elektrická oblouková pec). 

Jejich funkce se tím zúţila a výkon vzrostl. Do pánví se přemístila nejen část 

technologických kroků z předcházejících zařízení, ale přibyly nové, umoţňující zvětšit 

podíl ocelí speciálních vlastností, vyšších uţitečných hodnot, rozšířit počet druhů, zkrátit 

výrobní cyklus a zhospodárnit výrobu. [1] 
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Obr. 2.2 Odlévací pánev ocelárny Vítkovice Machinery Group. Zdroj: vlastní tvorba, 

Vítkovice Machinery Group. 

2.2 Žáruvzdorné materiály 

 Tato kapitola přibliţuje charakteristiku ţáruvzdorného vyzdívkového materiálu, 

jeho pouţívání, při stavbě v hutnických zařízeních a pro zabezpečování provozu. Charakter 

pouţitých staviv společně s celkovou konstrukcí zdiva má podstatný účinek na výchozí 

produkci hutních agregátů a zabezpečuje efektivnost výroby hutních provozů. 

Výběr ţáruvzdorných staviv je podmíněn technologickým pochodům, kterým 

agregát prochází. Důleţitými faktory, které mají při provozu vliv na zdící materiál, jsou 

například teploty v jednotlivých částech pece, chemické sloţení taveniny, proudění plynů 

v agregátu a jejich chemické sloţení. 

Poţadované vlastnosti ţáruvzdorných materiálů jsou vysoká ţáruvzdornost             

a únosnost v ţáru, nízká úroveň pórovitost, vysoká pevnost při standardních i vysokých 

teplotách, dostatečná odolnost proti náhlým změnám teploty, chemická stálost. [9] 

 Hutnický průmysl představuje širokou škálu výrobních provozů vyuţívající pecní 

agregáty určené ke specifickým potřebám, jak v ţelezárnách, ocelárnách,                      

nebo koksovnách. Vlivy působící uvnitř agregátů jsou s kaţdým typem provozu odlišné. 

Ţivotnost vyzdívek závisí na tom, pro jaký agregát jsou určeny. Časové rozdíly trvanlivosti 

jednotlivých vyzdívek mohou být značně rozdílné. V jednom typu agregátu mohou 

probíhat takové ničivé vlivy, kdy ţivotnost zdiva je vyměřena v hodinách. V jiných typech 

agregátu můţe zdivo vydrţet i roky. Metalurgické agregáty za provozu vystavují zdivo 

v určitých úrovních výroby různým deformačním vlivům, coţ způsobuje rozdílnou 

ţivotnost zdiva. Z čehoţ vyplívá, ţe pokud chce některý agregát realizovat provoz bez 

častých odstávek a oprav, by měl volit takový typ zdiva, které je odolné vůči deformačním 

vlivům vznikajících v dané peci. Výsledkem vyzdění ţáruvzdornou vyzdívkou by měla být 

stejná úroveň ţivotnosti ve všech částech agregátu. 

Stavivo, které by stejně dobře odolávalo všem typům deformačních vlivů, se dosud 

nepodařilo najít. Proto se mají při vyzdívání pouţívat jen takové staviva, které můţou 

dobře odolávat těm deformačním vlivům, které budou při provozu působit. Různé druhy 

ţáruvzdorných staviv mají však odlišné vlastnosti, jeţ vyţadují přiměřenou ţáruvzdornou 

stavební konstrukci. [2] 
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Kvalitu ţáruvzdorných materiálů posuzujeme podle ceny, tavící teploty a teploty 

měknutí, chemického charakteru, korozivzdornosti, váze, pevnosti v tlaku při normální 

teplotě a pevnost v tlaku při vysokých teplotách. Dalšími faktory jsou tvrdost proti 

praskání a schopnost vzdorovat náhlým změnám teploty, velikost expanze a smršťování  

při změnách teploty, tepelná vodivost. Jako poslední se hodnotí porésnost a propustnost 

vůči plynům. [8] 

Ţáruvzdorná hmota dostává chemický charakter převládající sloučeniny. Dinas      

je typicky kyselým stavivem, protoţe obsahuje nejméně 92 % kysličníku křemičitého 

(SiO2) a magnesit s obsahem nejméně 85 % kysličníku hořečnatého (MgO) je stavivem 

typicky zásaditým. Šamotové výrobky se přiklánějí k jedné, nebo k druhé skupině podle 

poměru kysličníku křemičitého a hlinitého. Uhlíková a chromitová staviva jsou neutrálního 

charakteru. [2] 

Kde nepůsobí na vyzdívku ničivé chemické vlivy například roztavená struska,  

nebo prach rozptýlený ve spalinách, mluví se o „suchém ţáru“. [2] 

2.3 Typologie žáruvzdorných materiálů 

Ve výrobních odvětví hutnického průmyslu, cementářského průmyslu, sklářského 

průmyslu, chemického průmyslu a v dalších průmyslových odvětví existují různé typy 

ţáruvzdorných materiálů. V této kapitole bude výchozí typologie ţáruvzdorných materiálů 

z odvětví hutnického průmyslu, konkrétně ocelářského. 

Při rozdělení ţáruvzdorných materiálů jde v podstatě o rozlišení podoby,                 

v jaké jsou produkovány a distribuovány. Základní rozdělení ţáruvzdorných materiálů      

je podle tvaru a to tvarová a netvarová.     

 Pokud se jedná o staviva tvarová, jsou vyráběny v tvarech se specifickými 

parametry (cihly, tvárnice) s vyuţitím pro zdění hutních agregátů.  

 Staviva netvarová, neboli zrněná jsou produkovaná a distribuovaná ve formě zrn, 

jako hmoty napomáhající k utěsnění, spojení či vyspárování mezer mezi stavivy,                

a také jako tmel nátěrový a elektroizolační. Zrněná staviva nacházejí vyuţití jako malty     

a meliva, universální zrněné hmoty pro šamotové zdivo, zrněné hmoty pro zdivo dinasové 

a z kyselého šamotu a jako zvláštní zrněné hmoty pro ţáruvzdorné zdivo. [2] 
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Další členění je závislé na chemické podstatě převládajícího prvku směsi 

ţáruvzdorného materiálu, kde existují tři skupiny zásaditá, kyselá a neutrální. 

2.3.1 Žáruvzdorné materiály ocelářských agregátů 

 Tato kapitola se zaměřuje na typy ţáruvzdorných materiálu pouţívaných                 

u elektrické obloukové pece a odlévací pánve. U těchto pecí se pouţívají ţáruvzdorné 

materiály bazické, neboli zásadité. Bazická staviva těchto agregátů se rozdělují do tří 

kategorií a to na zdiva s obsahem uhlíku méně neţ 7 %, zdivo s obsahem od 7 % do 30 %  

a na speciální materiály. 

Bazické materiály s obsahem uhlíku méně než 7 %  

Tyto bazické materiály, ve kterých hlavními sloţkami jsou oxid hořečnatý, oxid 

vápenatý a případně oxid chromitý, se třídí na druhy výrobků a klasifikační skupiny podle 

obsahu MgO, případně podle obsahu CaO, nebo Cr2O3: 

a) magnezitové materiály,  

b) magnezito-dolomitové,  

c) dolomitové materiály,  

d) vápenné materiály,  

e) magnezito-spinelové materiály,  

f) fosteritové materiály, 

g) magnesito-chromité, 

h) chromité materiály,  

i) magnezito-zirkoničito-křemičité materiály. [1] 

Bazické materiály s obsahem uhlíku 7 až 30 % 

Tyto bazické materiály, jejichţ základními sloţkami jsou oxid hořečnatý, uhlík       

a případně oxid vápenatý, se třídí na druhy a dále na klasifikační skupiny podle obsahu 

MgO, C a případně CaO na: 

a) magnezito-uhlíkové materiály,  
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b) magnezito-dolomito-uhlíkové materiály, 

c) dolomito-uhlíkové materiály. [1] 

Speciální materiály 

Do této skupiny se zařazují výrobky na bázi méně pouţívaných oxidů a různě 

kombinované materiály obsahující i neoxidické sloţky: 

a) materiály z oxidu hlinitého a chromitého,  

b) materiály oxdiu chromitého,  

c) materiály hlinito-chromito-zirkoničito-křemičité, 

d) materiály zirkoničité,  

e) materiály zirkoničito-křemičité,  

f) materiály hlinito-zirkoničito-křemičité,  

g) materiály hlinito-uhlíkové, 

h) materiály hlinito-siliciumkarbidovo-uhlíkové,  

i) materiály siliciumkarbidové,  

j) materiály uhlíkové. [1] 

2.3.2 Žáruvzdorné suroviny 

 Základními sloţkami ţáruvzdorných surovin nejsou jen přírodní látky, jak je známo 

z historie (pouţívání hornin obsahujících oxid křemičitý => křemen, křemenec, pískovec), 

ale také látky vytvořeny uměle. Původní přírodní látky prokazují doposud své výborné 

vlastnosti. K přednostem těchto staviv tvořených z přírodních látek patří minimální 

roztaţnost při běţné pracovní teplotě. Staviva křemičitého původu mají výbornou 

schopnost vstřebat podstatnou část oxidů, které se při procesu výroby oceli mohou 

vyskytnout v agregátu, aniţ by staviva měkla a měnila tím svůj tvar. 

Kromě křemičitých a hlinitých surovin se v současnosti vyuţívá k výrobě 

ţáruvzdorných staviv i surovin hořečnatých (magnesit), hořečnato-vápenatých (dolomit), 

chromitých (chromit), uhlíkových (tuha) a jiných.  
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Mimo zmiňovaných surovin křemičitého a hlinitého základu, na dnešním trhu         

s vyzdívkovým materiálem, mají silné zastoupení staviva, jejichţ podstatu tvoří magnezit 

(MgCO3), dolomit (CaMg(CO3)2), chromit (FeCr2O4) a grafit (C). K významným 

producentům magnezitu patří Slovenská republika, kde se nachází bohatá loţiska.  

Průmyslová výroba ţáruvzdorných staviv v České republice i na Slovensku se značně 

vyvinula a tvoří v současnosti důleţitou součást národního hospodářství. [2] 

2.3.3 Výběr a testování žáruvzdorných staviv 

 Analýzu vlastností a volbu ţáruvzdorných staviv, značně stěţují vlastnosti a zrnitá 

struktura zdících materiálů. Aby mohlo dojít ke správnému posouzení a vhodnému výběru 

ţáruvzdorných staviv pro specifikovaný hutní agregát je potřeba zrealizovat zkoušky 

jednotlivých vlastností zdiva v odborné laboratoři. Zkoušky ţáruvzdorných staviv             

se provádějí jak na straně dodavatele, tak u odběratele. K těmto zkušebním testům         

jsou vymezeny odborná pracoviště a laboratoře. 

 Odborný pracovník je oprávněn provést analýzu vlastností ţáruvzdorných staviv     

a zhodnotit zda jsou vhodná pro uţívání, či nikoliv. Odborník vychází z výsledků 

provedených zkušebních testů. Vlastnosti ţáruvzdorného zdiva procházející zkouškami 

chemického sloţení, ţárovzdornosti a odolnosti proti deformaci v ţáru a při zatíţení, 

zkoušky pórovitosti a nasákavosti. Dále zdivo podstupuje zkouškou pevnosti v tlaku        

za normální teploty a odolnost proti náhlým změnám teploty, zkoušku trvalé změny tvaru  

a teplené vodivosti. Výsledky testů jsou především prostředkem korektního výběru 

ţáruvzdorných staviv. Existuje široká nabídka vyzdívkových produktů se specifickými 

vlastnostmi. Správný výběr staviv předchází budoucím nákladům, které by mohly 

vzniknout, pokud by došlo ke špatné volbě materiálu. 

 V hutních agregátech za provozu dochází k porušení ţáruvzdorných vyzdívek, které 

vzájemně chemicky působí se vázkou, struskou a se spalinami vznikajícími při výrobě. 

Chemické reakce zvlášť silně poškozují zdivo v hutním zařízení po překročení hranice       

1 500 
0
C. V agregátu vznikají látky mající nepříznivý dopad na ţáruvzdorné vyzdívky, 

které jsou ničivým vlivům vystaveny a následně dochází ke změnám základních vlastností 

pouţívaného zdiva. Negativní působení látek vznikajících na svrchní část vyzdívky 

způsobuje odtavení, cihly se odprýskávají a následně se na ně připevní struska. Tyto prvky 

deformačních vlivů vedou ke značnému sníţení ţivotnosti vyzdívky. 
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Ţáruvzdorné stavivo, které je odolné proti chemickým i fyzikálním vlivům,           

se nevyskytuje. Pro vyzdívky je potřeba volit stavivo poměrně nejlépe odolávající strusce, 

parám a plynům, při čemţ se musí brát zřetel jak na trvanlivost vyzdívky, tak i na cenu 

staviva. [2] 

2.3.4 Žáruvzdorné vyzdívky elektrických obloukových pecí 

 Vývoj ocelářských agregátů a technologií pouţívaných při výrobě oceli ovlivnil 

také vývoj ţáruvzdorných vyzdívek. Změna a modifikace ţáruvzdorného zdiva je nutná     

z hlediska neustálé se vyvíjejícím výrobním procesem produkce oceli nejen u elektrické 

obloukové pece, ale také pro odlévací pánve a jiná zařízení. 

 Skladba ţáruvzdorného zdiva elektrické obloukové pece nebývá zpravidla 

stejnorodá. Části pece se mohou vyzdívat odlišnými stavivy však stále bazického základu.  

Od dna pece aţ k hladině se stěny zdí zpravidla páleným stavivem z magnezitu. 

Nad ním se vyzdívky skládají většinou z tvárnic magnezito-chromitých s vlastnostmi 

přiměřenými k způsobu namáháni tryskami při daném provozním reţimu. [1] 

Na místech s nevyšším stupněm namáhání, se zazdívají tvárnice z magnezitu           

s obsahem aţ 99 % MgO, pálené a napojené smůlou. Tvárnice magnezito-chromité,     

které jsou velmi hutné a nakonec výrobky magnezito-uhlíkové s obsahem uhlíku              

10 aţ 20 %. Klenby jsou zhotovené z tvárnic vysoko-hlinitých s obsahem 80 aţ 90 % 

Al2O3, nebo korundových, jako taky magnezito-chromitých, které se upevňují na kovovou 

armaturu závěsy. Oblasti kolem elektrod jsou většinou monolitické, korundové,            

nebo korundo-spinelové. [1] 

 Údrţba a pravidelné opravy půdy a stěn v elektrické obloukové peci značnou mírou 

pozitivně ovlivňují délku ţivotnosti ţáruvzdorných vyzdívek a tím přispívají k menší 

spotřebě pouţívaného zdiva. 
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Obr. 2.3 Vyzdívka elektrické obloukové pece. Zdroj: Doc: 

<http://www.zam.fme.vutbr.cz/~senberger/doc/prednaska_1.doc>, [cit. 2010-04-19]. 

2.3.5 Žáruvzdorné vyzdívky odlévací pánve 

 Výroba oceli se jednoznačně neobejde bez agregátů odlévacích pánví, slouţící 

především pro sekundární metalurgii ve výrobě oceli a také pro transport oceli                    

z primárního výrobního agregátu (elektrická oblouková pec) do předem vytvořených 

forem. Spotřeba ţáruvzdorných vyzdívek odlévací pánve dosahuje téměř poloviny celkové 

spotřeby ţáruvzdorných vyzdívek v produkci oceli. Ocelárny si uvědomují, jak důleţitou 

roli zastávají ţáruvzdorné zdiva ve výrobě oceli, z těchto důvodů je kladen velký důraz    

na správný výběr staviva, aby nevznikaly časté vady ve zdění, a nevznikaly tak zbytečné 

náklady na opravu a nákup dalšího zdiva. 

 Ţáruvzdorné vyzdívky vyuţívané v ocelářském průmyslu podstupují neustále 

proces vývoje. Jedna z uskutečněných změn ve vývoji vyzdívek odlévacích pánví byla 

změna v poměru oxidu hlinitého k oxidu křemičitého. Přecházelo se na ţáruvzdorné 

materiály s vyšším obsahem Al2O3 zaloţených na vysoce-hlinitých surovinách. Společně 

také vznikaly vyzdívky bazického charakteru na dolomitovém a dolomito-magnezitovém 

základě, coţ představuje jeden z důleţitých kroků vývoje ve vyuţívání ţáruvzdorných 

vyzdívek v současném ocelářství. Základním přínosem vývoje je prodlouţení ţivotnosti 

zdiva, z čeho vyplívá menší spotřeba a také niţší náklady související s pořizováním nových 

staviv. 

Pro poměrně vysokou tepelnou vodivost bazických materiálů jsou pracovní vrstvy 

uloţené na vrstvě z tepelně-izolačních hlinito-křemičitých materiálů. [1] 
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Na vyzdívání odlévací pánve pro ostatní procesy nejsou v současnosti jednotné 

pravidla, předpisy, nebo doporučení. Jde většinou o vyzdívky monolitické. Platí pravidlo 

podloţené praxí, ţe optimálním ţáruvzdorným materiálem na vyzdívání oblastí působení 

strusky jsou materiály magnezito-uhlíkové zpravidla s obsahem do 10 % uhlíku. Na dno  

se dodnes uplatňují zejména pálené výrobky magnezito-spinelové, respektive korundovo-

spinelové. [1] 

2.3.6 Výrobci žáruvzdorných staviv 

 V České republice a na Slovensku jsou nejvýznamnější výrobci ţáruvzdorných 

staviv spojeni do Asociace českých a slovenských výrobců ţáruvzdorných materiálů 

(AČSVŢ), která sdruţuje všechny největší výrobce tohoto oboru a zároveň je členem 

Evropské asociace výrobců ţáruvzdorných materiálů. Asociace českých a slovenských 

výrobců byla zaloţena v roce 2001 z iniciativy firmy Refrasil s.r.o., která v období       

1998 aţ 2001 zastupovala a hájila zájmy českých a slovenských výrobců ţáruvzdorných 

materiálů v Evropské asociaci výrobců ţáruvzdorných materiálů se sídlem v Bruselu. [7] 

2.4 Odpadní žáruvzdorné vyzdívky 

Ţáruvzdorné vyzdívky, které jiţ splnili svůj úkol v pecních agregátech, představují 

pro podniky další závazek, kterému je nutno dostát. Úkolem kaţdého podniku by mělo být 

odstranění pecní vyzdívky, která je pro vyuţití v peci v této formě nepouţitelná, takovým 

způsobem, aby náklady na toto odstranění byly co nejniţší. Podniky musí také dbát          

na ţivotní prostředí, neboť z důvodů omezení, které vydává stát, se podmínky odstraňování 

a následné skládkování v budoucnosti ještě zpřísní. Zpřísnění podmínek skládkování         

je příznivé pro stav ţivotní prostředí, které je potřeba neustále zlepšovat. Zpřísnění 

podmínek bude, pro firmy a podniky, kterých se tato problematika týká, motivací. Subjekty 

by se měly více zabývat tím, jak odpadní vyzdívku z pecí dále vyuţít, nebo alespoň sníţit 

mnoţství odpadní vyzdívky určené nekonečnému skladování. 

2.4.1 Charakteristika průmyslových odpadů 

 Odpad z průmyslu dělíme na výrobní odpad, odpady ze zpracování kovů                 

a amortizační odpad. S výrobou oceli v elektrické obloukové peci a odlévací pánvi je spjat 

odpad výrobní, jehoţ obsah tvoří hlavně chemicky vázané kovy, které mohou také být 

v podobě toxických sloučenin, a jiných látek komplikující jejich zuţitkování. 
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Hutní průmysl produkuje odpady různých forem, skupenství a chemického sloţení, 

jejichţ struktura a původ je obvykle neznámý. Při práci s odpadem vznikajícím v hutním 

provozu je nutné uplatňovat postupy speciálně zaměřené na druh odpadu a snaţit se získat 

podrobné informace o sloţení a vlastnostech odpadu, aby mohla být realizována efektivní 

likvidace.  

 Obecně nebezpečný odpad je ten, který nějakým způsobem poškozuje lidské zdraví, 

přírodu a celkově ţivotní prostředí, ve kterém ţijeme. Nebezpečnost odpadu můţe být 

stanovena z pouhé jedné vlastnosti. V některých případech nezáleţí, jak moc nebezpečný 

odpad je, ale v jakém mnoţství se obvykle vyskytuje, čímţ se nebezpečnost daného 

odpadu násobí. Za nejnebezpečnější odpady můţeme pokládat odpad radioaktivní, 

biologický a odpad s chemickým působením bezprostředním, nebo působením 

eventuálním. 

 Mnoţství průmyslového odpadu můţe představovat jedno kritérium při jeho 

posuzování. Rozdělení zda jde o odpady globální či lokální lze posoudit právě podle 

kritéria mnoţství vzniklého odpadu. Odpady globálního charakteru jsou především 

vyprodukovány velkými výrobci, jejichţ produkce je masivní avšak neměnná. Mezi 

odpady lokální patří odpady z jednotlivých provozů vyznačující se obvykle menším 

mnoţstvím vyprodukovaných odpadů, struktura je však notně různorodá a kolísá                

s provázaností na povaze výroby. 

 Jako další kritérium můţe figurovat místo, kde odpad vznikl. Souběţně s výrobním 

procesem dochází ke vzniku odpadů označovaných jako primární. Primární odpady mohou 

fungovat jako zdroje druhotných surovin. Při pomocných operacích (čištění, údrţba, 

doprava, příjem surovin, balení), nezbytných pro správný chod výrobního procesu vznikají 

dále odpady sekundární. 

2.4.2 Odpady z hutnických provozů 

 Hutní průmysl se obecně zaměřuje na výrobu kovů, jejichţ produkci můţe 

mechanicky, tepelně i chemicky upravovat. Hutní průmysl představuje, jedno z největších 

odvětví škodící ţivotnímu prostředí.  

Typický jev průmyslu výroby kovů je transfer surovin a produktů ve větších 

vzdálenostech z místa těţby do místa zpracování, coţ představuje vysokou spotřebu 
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energií. Zmiňovány jsou zde faktory, mající negativní dopad na ţivotní prostředí,               

a které často bývají brány lehkováţně. 

Ţivotní prostředí ovlivňuje hutnictví hlavně tvorbou odpadních produktů,                     

které mohou být v pevném, tekutém a plynném stavu, případně jejich směsi. Kromě 

přímého a nepřímého znečišťování vzduchu, vod a půdy ovlivňuje hutnictví okolní 

prostředí i hlukem, tepelným a světelným zářením a v posledním období se sledují              

i radiační účinky některých strusek a hlavně ocelového šrotu. [6] 

2.4.3 Skládkování 

 Tato kapitola je zaměřena na postoj společnosti k odpadům a jejich odstraňování 

formou skládkování. Nejvyuţívanější formou likvidace odpadů je skladba,                  

neboli deponace na řízených skládkách, specializujících se více či méně na danou skupinu 

odpadů. Z celkového pohledu skládkování prezentuje v procesu hospodaření s odpady 

konečnou fázi a poslední článek v cyklu odstraňování. 

 Označení České republiky jako jedné ze zemí se značně rozvinutou průmyslovou 

výrobou, je realitou uţ více neţ jedno století. Společně s rozvojem hospodaření dochází     

k nesmírnému zvýšení spotřeby surovin a materiálu, coţ vede k produkci značného 

mnoţství neţádoucího různorodého odpadu. 

V minulosti, ale bohuţel i v dnešní době, zcela převládal a doposud převládá 

způsob ukládání prakticky veškerých odpadů, a to včetně velkoobjemových,                     

na povrchových skládkách. Tento trend je však nutno do budoucna povaţovat za zcela 

nevyhovující, neboť: 

- díky vysokému stupni průmyslového vyuţití krajiny a vysoké hustotě obyvatelstva 

jiţ v současnosti chybí nové vhodné lokality pro zakládání skládek, 

- povrchové skládky jednoznačně negativním způsobem ovlivňují ekologii krajiny, 

- budování nových povrchových úloţišť a samotné ukládání odpadů na skládkách    

by časem výrazně ovlivňovalo (zatěţovalo) ekonomiku výrobce, který odpad 

produkuje, coţ by se nepochybně promítlo do konečné ceny výrobků. [5] 

Uvedené důvody jiţ delší dobu jednoznačně vyvolávají potřebu podstatným 

způsobem omezit „tradiční“ způsoby zneškodňování odpadů a hledat nová „netradiční“, 
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řešení jejich vyuţití. Nové metody nakládání s odpady musejí přitom splňovat, mimo jiné, 

dva zcela základní poţadavky: 

1) zajistit uloţení, respektive zneškodnění velkých objemů produkovaných 

odpadů, 

2) zajistit trvale bezpečné uloţení odpadů tak, aby do budoucna dále 

nepředstavovaly potenciální ohroţení ţivotního prostředí. [5] 

 Odborné označení pro skládku odpadů je technické zařízení určené k odstraňování 

odpadů jejich trvalým a řízeným uloţením na zemi, nebo do země. Tato technická zařízení 

musí respektovat uloţení odpadů z několika hledisek a to hygienického, geologického, 

hydrogeologického, geomechanického a ekologického. Moderní skládka je vybavena     

tak, aby tvořila bariéru mezi odpadem na jedné straně a půdou a podzemní vodou na druhé 

straně a to podle zásad více-bariérového principu, kontrolovatelnosti a opravitelnosti. 

Technickým zabezpečením by skládka neměla narušovat reliéf okolní krajiny a být trvale 

odolná proti mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým vlivům. Celková 

kapacita skládek v ČR pro všechny kategorie odpadů je dostatečná, dle odhadu postačí    

na dalších asi 50 let. [6] 

 V ČR je legislativně skládkování především upraveno zákonem číslo 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŢP o podrobnostech nakládání 

s odpady číslo 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška uvádí seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, případně které lze 

ukládat na skládku jen za určitých podmínek, technické poţadavky na skládky a podmínky 

jejich provozu a způsob hodnocení odpadů podle vychovatelnosti a mísitelnosti. Kromě 

legislativních norem platí pro odpadové hospodářství celá řada ČSN-EN. [6] 

2.4.4 Využití zlomu 

 Zlom v hutním průmyslu představuje úlomek z pouţívaných ţáruvzdorných 

vyzdívek ve výrobních agregátech určitého provozu.  

Po výměně opotřebovaného zdiva za zdivo nové je dosaţeno ručním opracováním, 

v této fázi jiţ zdiva odpadního, jednotlivých zlomků. Při třídění jsou zlomky rozděleny 

podle určitých faktorů. Hodnotí se kvalita a tvar materiálů a posuzuje se, do jaké míry   
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jsou znečištěny a poškozeny. Následují na sebe navazující pochody a technické kroky, 

jejichţ úkolem je transformovat odpad na druhotnou surovinu, následně hospodárně 

vyuţitelnou, například jako ţáruvzdorné dusací hmoty, ţáruvzdorný beton,                   

nebo ţáruvzdorné malty. 

Magnesitová malta se připraví pouhým rozemletím čistých zlomků magnesitových 

cihel. Jemné šamotové melivo se musí smíchat s malou dávkou ţáruvzdorného vazného 

jílu, aby se získala správná šamotová malta. Dinasových zlomků lze vyuţít pro výrobu 

dinasu nebo podřadné ţáruvzdorné malty. Nemá-li závod moţnost laboratorní kontroly 

jakosti zlomových staviv, je lépe odprodat ţáruvzdorné zlomky nejbliţší výrobně. [2] 

Pokud jsou cihly čisté a nepoškozené, mohou najít uplatnění při práci na vnější 

vyzdívce, dlaţbě, kanálech, nebo zadních průtazích kotelních obezdívek, představující 

méně významné části pece. 

Při vyuţívání odpadů, jako zdroje druhotných surovin a energií lze v mnoha 

případech dosáhnout významné ekonomické efektivnosti. Potřeba elektrické energie,       

při vyuţití druhotných surovin klesá na 5 aţ 70 % potřeby, při výrobě srovnatelných 

produktů z prvotních surovin.  Investiční náročnost na zpracování kovů ze šrotu                

je 4 aţ 10krát menší neţ při zpracování kovů z rud. Klesají náklady na dopravu                   

i potřebu lidské práce. [11] 

2.4.5 Shrnutí kapitoly  

Ţáruvzdorné materiály mají obecně v průmyslových odvětvích vyuţívající pecní 

agregáty nepostradatelnou roli. Základ vyzdívky tvoří staviva, díky svým vlastnostem, 

schopny odolávat potřebným teplotám v zařízení, které je vyuţívá. Výroba oceli na celém 

světě spotřebuje přes dvě třetiny celkové produkce ţáruvzdorných staviv. Z tohoto faktu 

jednoznačně vyplívá, ţe elektrická oblouková pec pracující v tandemu s odlévací pánví 

jsou nejpouţívanějšími zařízeními pro výrobu oceli. Nejpouţívanějšími stavivy stěn EOP  

a odlévací pánve jsou bazická magnezitová staviva s obsahem MgO přes 95 %, a uhlíku  

do 10 %. Dno EOP je vykládáno páleným magnezitem bez obsahu uhlíku. Existují tři 

kategorie zásaditých staviv, pouţívaných ke zdění EOP a odlévací pánve rozdělených     

dle obsahu uhlíku a to do 7 %, 7 aţ 30 % a speciální materiály. Zdiva mají v rozdílných 

částech výrobních agregátů jinou ţivotnost. Je proto důleţité volit staviva odpovídající 

specifickým vlastnostem místa vyuţití v agregátu. Základ magnezitových staviv tvoří 
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suroviny (magnezit, dolomit, chromit, grafit), které předávají stavivu své ţáruvzdorné 

vlastnosti. Pro správný chod agregátu se společně se zdivem vyuţívají izolační hmoty, 

zabezpečující udrţení a nepropouštění výrobního tepla. Nejvýznamnější výrobci z České 

republiky a Slovenska jsou sdruţeni do Asociace českých a slovenských výrobců 

ţáruvzdorných materiálů (AČSVŢ). Důleţitý faktore ovlivňující hospodaření ocelárny      

je odpad ze ţáruvzdorné vyzdívky. Odpad je produkován v pevné formě bez nebezpečných 

vlastností, jehoţ skládkování probíhá na organizovaných skládkách, fungujících              

dle platných zákonů. Část odpadu prochází procesem recyklace s následným vyuţitím      

ve výrobě ţáruvzdorných materiálů. 

3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 Pro vypracování diplomové práce jsem si vybral společnost Vítkovice Machinery 

Group nacházející se v statutárním městě Ostrava. Tato společnost je jednou 

z nejprestiţnějších a největších v hutním průmyslu, v kraji kde ţiju. Existence a fungování 

Vítkovice Machinery Group má v Moravskoslezském kraji dlouhou historii a široké pole 

působnosti.  

3.1 Vítkovice Machinery Group 

 Vítkovice Machinery Group je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou       

se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek 

velkých investičních celků. Zahrnuje okolo 30 firem. Skupina disponuje moderní, 

rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how zaloţeným na výzkumu a vývoji.      

V prosinci 2008 oslavila značka Vítkovice své 180 narozeniny. [4] 

3.2 Cíle, vize a strategie 

Cíly podniku jsou, existovat jako globální lídr špičkových strojírenských 

technologií, řízení specializovaných engineeringových oborů a rozvoj svých aktivit 

kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých akcionářů a s ohledem na ochranu 

ţivotního prostředí. 

Vize rozvoje Vítkovice Machinery Group je zaloţena na čtyřech základních 

principech. Primárně na vyuţití výrobní základny skupiny a rozvíjení engineeringu, dále  

na rozvoji inovací, spolupráci s vysokými školami a akademickou sférou. Výsledkem 

tohoto procesu jsou nové produkty a obory, které jsou v rámci skupiny rozvíjeny. Také    
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na vyuţití nejmodernějších technologií (informačních technologiích, green technologií), 

energetiky a nejnověji i nanotechnologií se skupina zaměřuje. Pro Vítkovice Machinery 

Group je spolupráce s regionem a program Corporate Social Responsibility (zahrnutí 

sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy), jedním ze čtyř základů 

fungování skupiny. 

Pokud jde o strategii skupiny, je zaloţena na třech pilířích, a to green technology 

(CNG  a bioplyn), výroba a engineering (pro rozvoj nutno zabezpečit řízení 

specializovaných engineeringových oborů), a informační technologie. 

Vzhledem k tomu, ţe informační technologie povaţuje společnost Vítkovice 

Machinery Group v současnosti za zcela zásadní, stávají se také prostředkem                    

ke komplexním dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, 

konstrukce, projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí              

je jednoznačně postaveno na informačních a komunikačních technologiích. 

3.3 Činnost organizace 

V současné době celá skupina, která má název po své mateřské společnosti 

Vítkovice Holding, a.s. realizuje výrobní program prostřednictvím jednotlivých dceřiných 

společností na segmenty strojírenské výroby, které představují osm základních pilířů 

skupiny.  

Metalurgii, která představuje strategický segment s rozsáhlou historií, s důrazem  

na produkci kusových odlitků a speciálních druhů ocelí, ocelové láhve a nádoby, u nichţ 

Vítkovice a. s. disponuje světovým unikátem vlastní koncepce na výrobu bezešvých 

ocelových vysokotlakých lahví – supermoderním hydraulickým lisem o výkonu 3 500 tun 

a je současně evropským lídrem ve výrobě těchto lahví.  

Další segment představuje těţké strojírenství a engineering, který je zaměřen        

na komplexní řešení zakázek od vypracování studií, aţ po realizaci v rámci investičních 

dodávek strojů a zařízení.  

Velmi důleţitým segmentem je energetické strojírenství, ve kterém se v roce 2008 

tvůrčí a inovační potenciál rozvíjel například při přípravě a realizaci velkých investičních 

akcí, jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích, a v neposlední 

řadě také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku.  
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Dopravní strojírenství, je strategický segment exportu akciové společnosti 

Vítkovice, reprezentován mimo jiné výrobou polo-skládaných zalomených hřídelí          

pro dvoutaktní pomaluběţné lodní motory. V roce 2008 bylo vyrobeno celkově 3 500 

hřídelí.  

Ocelové konstrukce je segment, který jiţ 150 let od výroby první mostní konstrukce 

snad nejviditelněji reprezentuje společnost Vítkovice a. s. Legendární stavba televizního 

vysílače a hotelu na Ještědu v podobě originálního modelu reprezentovala Vítkovice a. s.   

i Českou republiku v roce 2008 na prestiţní londýnské výstavě Cold War Modern: Design 

v období 1945 aţ 1970. K významným aktuálním zakázkám tohoto segmentu patřila 

dodávka ocelové konstrukce pro halu opravárenského centra letadel v Mošnově u Ostravy.  

Hasicí technika je segment, jenţ vznikl postupnými akvizicemi, se neustále 

profiluje, a klade důraz na vyuţití potenciálu v dceřiných společnostech v Polsku.  

Jako poslední z pilířů, pilíř „sluţby“, je segmentem servisních aktivit pro jednotlivé 

společnosti skupiny Vítkovice Holding i pro externí firmy. Patří pod něj zejména nákup, 

prodej energií a technických plynů, dopravní a logistické sluţby, údrţba a vývoj výrobních 

zařízení, přejímací zkoušky a akreditace, zkušební činnosti materiálů a produkovaných 

výrobků, financování projektů, produkce reklamních akcí a v neposlední řadě rovněţ 

development – komplexní správa a údrţba majetku, realitní činnost, majetkový servis, 

informační sluţby, pojištění, archiv a muzejní sbírky. 

Tyto tradiční podnikatelské aktivity byly doplněny dvěma novými dříve 

zmiňovanými oblastmi, green technology (CNG a bioplyn), a IT technologie. CNG projekt 

pro přechod automobilů na pohon zemním plynem, a představení produktů                       

IT Skupiny – to byly jedny z hlavních motivů prezentace společnosti Vítkovice                

na padesátém ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. V druhé polovině 

roku 2008, byl nastartován projekt CNG vitall týkající se výstavby vlastní sítě veřejných 

plnicích stanic na stlačený zemní plyn v České republice. Tento záměr představuje 

vybudování 50 veřejných plnicích stanic CNG vitall do roku 2020.  

V roce 2008 byl rozpracováván unikátní projekt Nové Vítkovice, týkající               

se revitalizace takzvané Dolní oblasti Vítkovic. V projektu se počítá s řešením zástavby 

průmyslových ploch, opravami, rekonstrukcemi i výstavbami nových obytných bloků, 

administrativních prostorů, vysokoškolského, vědecko-výzkumného a kulturního zázemí    
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i zón pro volný čas. Národní kulturní památka technologických souborů industriálních 

objektů v Dolní oblasti Vítkovic byla v roce 2008 zařazena do Evropského kulturního 

dědictví. 

Skupina Vítkovice Holding stabilně investuje do své budoucnosti. V roce 2008 

investovala do nových technologií téměř miliardu korun českých. Do roku 2010 pak součet 

investic převýší 3,5 miliardy korun českých, a to vyuţitím vlastních zdrojů, bankovních 

zdrojů i s přispěním zdrojů z celé škály strukturálních fondů, operačních programů             

a investičních pobídek. Strategickým cílem v roce 2009 bylo dokončit připravené 

investice, aby bylo moţno jejich kapacity vyuţít v období po probíhající recesi. 

4 HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍ VYZDÍVKOU 

 Tato kapitola se zabývá praktickou částí diplomové práce. Hlavním cílem kapitoly 

je zhodnocení dosavadního hospodaření s odpadní vyzdívkou ocelárny společnosti 

Vítkovice Machinery Group a stanovení efektivnějších způsobu, při nakládání s odpadní 

vyzdívkou. 

4.1 Mechanizmus využívání odpadní vyzdívky 

 Mechanizmus vyuţívání odpadní vyzdívky je znázorněn v níţe uvedeném 

schématu. Obrázek 4.1 znázorňuje vyuţívání odpadní vyzdívky prostřednictvím dvou 

přístupů. První přístup je charakterizován dosavadním hospodařením Vítkovic Machinery 

Group s odpadní vyzdívkou. Prostřednictví druhého přístupu by mělo dojít ke zjištění, zda 

existuje další způsob efektivnějšího nakládání s odpadní vyzdívkou. 
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Obr. 4.1 Mechanizmus vyuţívání odpadní vyzdívky. Zdroj: vlastní tvorba. 

4.2 Analýza současného nakládání s odpadní vyzdívkou 

 Tato kapitola se zaměřuje na způsob nakládání s odpadní vyzdívkou ocelárny 

společnosti Vítkovice Machinery Group. Analýza současného nakládání s odpadní 

vyzdívkou se skládá z tří kroků. První krok charakterizuje jednotlivé etapy ţivotního cyklu 

odpadní vyzdívky. Druhý krok popisuje způsoby nakládání s odpadním zdivem. Poslední 

částí této analýzy je vyhledání odchylek a nedostatků v dosavadním uplatňovaném postupu 

Vítkovice Machinery Group. 

4.2.1 Charakteristika procesu 

Mezi činnosti společnosti Vítkovice Machinery Group, při nakládání s odpadní 

vyzdívkou patří bezpečné odstranění pouţitého zdiva, zajištění dopravy s bezpečným 

uskladněním na specializovaném místě. Tyto činnosti vedou k trvalému zabránění 
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škodlivým vlivům odpadu působit na ţivotní prostředí. Odpadní vyzdívka představuje 

vypálený, pro agregát nepouţitelný ţáruvzdorný materiál. Před znehodnocením slouţí 

především, jako ţáru odolný prostředek ochrany v metalurgických agregátech,             

který je nutno odstranit a nahradit jej novým. Likvidace však není jednoduchou záleţitostí,     

neboť zdivo, jiţ nepředstavuje jen ţáruvzdornou hmotu. Zdivo je penetrováno kovem, 

struskou a jinými látkami, se kterými přichází při tavbách do styku. Působením těchto 

faktorů dochází k přeměně ţáruvzdorné vyzdívky v odpadní zdivo. Z důvodu moţných 

škodlivých vlivů některých z látek deformující zdivo, je zapotřebí postupovat při likvidaci 

odpadu ohleduplně k ţivotnímu prostředí.  

Vypálené zdivo je zaznamenáno v katalogu odpadů, jako „Jiné vyzdívky                 

a ţáruvzdorné materiály z metalurgických procesů“. Přesto, ţe odpad není povaţován      

za nebezpečný, obsahuje látky, které pro ţivotní prostředí mohou představovat jisté 

nebezpečí. Pokud má v praxi odpad nějakou nebezpečnou vlastnost, je třeba s ním 

zacházet, jako s nebezpečným odpadem, přestoţe v katalogu takto řazen není. Odpad         

z ţáruvzdorných vyzdívek není povaţován za ryze nebezpečný, a sice se nabízí jen 

omezené moţnosti, jak tento odpad hospodárně vyuţít.  

Středisko ocelárna společnosti Vítkovice Machinery Group 

Ocelárna společnosti Vítkovice Machinery Group se zaměřuje na výrobu 

kovárenských ingotů do hmotnosti 190 tun, brámových ingotů do hmotnosti 38 tun, 

kruhových ingotů do hmotnosti 23 tun a tekuté oceli pro vlastní slévárnu. Celková kapacita 

ocelárny je uváděna 200 kilotun ročně. Ocelárna je vybavena třemi elektrickými 

obloukovými pecemi číslo „Pět“, „Čtyři“ a „Tři“. Hlavním agregátem je pec číslo „Pět“. 

Zbylé dvě jsou vyuţívány jen podle potřeby větší výroby, nebo při odstávce pece číslo 

„Pět“. Tavba v elektrické peci číslo „Pět“ dosahuje hmotnosti 30 aţ 76 tun, elektrická pec 

číslo „Čtyři“ dosahuje hmotnosti tavby 30 aţ 52 tun a v elektrické obloukové peci číslo 

„Tři“ je dosahováno hmotnosti tavby 16 aţ 25 tun oceli. V roce 2006 proběhla                  

na elektrické obloukové peci číslo „Pět“ (dále jen EOP) modernizace zařízení včetně 

řídicího systému ocelárny ve spojení s všeobecnou opravou. Intenzifikace zahrnovala 

modernizaci víka EOP vodním chlazením. Nyní víko vyráběné z ţárobetonu nepotřebuje 

původní chrommagnezitovou vyzdívku. Očekávaná produkce oceli po modernizaci           

je aţ 350 kilotun ročně. Také čas tavby se díky modernizaci zkrátí. Čas kolem hodiny     
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pro tavbu na modernizované peci ve spolupráci se zařízením sekundární metalurgie          

uţ nepředstavuje nereálný čas.   

Sekundární metalurgie je v ocelárně zajišťována pánvovou pecí typu                     

LF (elektrický ohřev pro udrţení teploty lázně), pro zpracování 30 aţ 80 tun oceli,             

která je nejvíce vyuţívána s vakuovou stanicí VD-VIT, které sniţuje tlak v peci, 

prezentující další důleţité efekty jako jsou odplynění, desoxidace a oddusičnění. Ocelárna 

je vybavena ještě jednou vakuovou stanicí VD-VOD, vyuţívaná k výrobě antikorozních    

a elektrotechnických ocelí. Pro odlévání je ocelárna zaopatřena dvěma jeřáby o nosné 

hmotnosti 150 a 200 tun. 

Dodavatel žáruvzdorných vyzdívek pro ocelárnu 

Ţáruvzdorné vyzdívky, které společnost Vítkovice Machinery Group pro svou 

ocelárnu zajišťuje, jsou magnezitouhlíkové (MgO-C) staviva a staviva z páleného 

magnesitu (MgO) od slovenského podniku  Refrako s.r.o., která se zabývá ţáruvzdornými 

tvarovými a netvarovými materiály. Refrako s.r.o. vzniklo koncem roku 2002, jehoţ 

nynější výroba navazuje na činnost původního podniku Hutnícka keramika metalurgického 

kombinátu VSŢ Košice z roku 1965. Podnik Refrako s.r.o., je situován nedaleko Košic      

v oblasti bohaté na surový magnezit. Základem magnezitových staviv je magnezitový 

slinek, jenţ je tvořen převáţně z oxidu hořečnatého MgO. Slinek vzniká výpalem 

přírodního magnezitu při 1 500 – 1 700 
0
C. Refrako s. r. o. základní materiál obohacuje     

o uhlík (grafit) pro široké vyuţívání v celém hutním průmyslu. MgO-C staviva Vítkovice 

a. s. vyuţívají pro zdění stěn v EOP, u odlévací pánve se pracovní vrstva pokrývá tímto 

materiálem celá. Název vyuţívaného MgO-C staviva je KOMAG, který se dále klasifikuje 

podle evropské normy EN ISO 10081-3, u nichţ se různí obsahy MgO, Fe2O3                               

a zbytkového uhlíku.  Cena, za kterou Vítkovice a. s. pořídí tunu MgO-C zdiva,                 

je 19 500,- Kč.  

Druhým vyuţívaným zdivem od firmy Refrako s.r.o., je pálené MgO stavivo, 

pouţitým ke zdění půdy (nístěj) EOP. Jedná se o výrobek KOMAG  KK, klasifikovaný 

podle evropské normy EN ISO 10081-2. Rozdíl od MgO-C staviv je v absenci uhlíku. 

KOMAG KK je tvořen minimálně z 95 % z MgO, průměrně 1,4 % CaO a maximálně        

1 % Fe2O3. Cena jedné tuny páleného magnezitu je přibliţně 14 000,- Kč za tunu. 
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Produkty KOMAG jsou kompaktní tvarové ţáruvzdorné materiály, vázané smůlou, 

temperovaný, jehoţ uplatnění vůči roztavenému kovu, vůči korozi způsobené struskou 

tvoří podstatu těchto vyzdívek. Tento typ bazického zdiva brání reakci se struskou, při níţ 

by se uvolňovaly neţádoucí oxidy do taveniny. Mezi další vlastnosti patří malá 

smáčenlivost povrchu tekutou fází a vysokou trvanlivostí zdiva v podmínkách 

vysokoteplotních procesů. 

V EOP se vyzdívá ţáruvzdorným zdivem dno, stěny a odpichový otvor. Dno           

a stěny v EOP se pokrývají vrstvou izolační a pracovní, která je ve styku s tekutou fází.       

U odlévací pánve je ţáruvzdorná vrstva, tvořena pracovní vyzdívkou, zásypem, trvalou 

vyzdívkou a izolací.  

4.2.2 Využívaná metodika 

Vítkovice Machinery Group po jednotlivých odstávkách ocelářských agregátů, 

odpad vzniklý z vyzdívkového materiálu odváţí a deponuje na skládce. Část odpadu projde 

recyklací k opětnému vyuţití při výrobě ţáruvzdorných materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Schéma etap ţivotního cyklu ţáruvzdorné vyzdívky v ocelárně. Zdroj: vlastní 

tvorba. 
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První etapa životního cyklu žáruvzdorné vyzdívky 

V první etapě probíhá výměna zdiva, která je zajištěna externí firmou Teplotechna 

a. s. pracující pro Vítkovice Machinery Group řadu let. Tento proces zahrnuje odstranění 

poškozené vyzdívky a opatření zdivem novým. Mnoţství odpadní vyzdívky při vybourání 

se různí podle druhu opravy, které jsou tři. Opravy EOP se dělí na malou, velkou                

a kompletní, která se provádí obvykle jednou za období (kalendářní rok). EOP podstupuje 

opravy několikrát ročně. 

Počet oprav zdiva odlévací pánev se odvíjí o četnosti vyuţívání EOP. Pro 

dohotovení oceli je nezbytné vyuţití odlévací pánve, jako agregátu sekundární metalurgie. 

V minulosti se v odlévací pánvi pouţívala šamotová zdiva. Nyní z důvodu potřeby vyšší 

kvality oceli se vyuţívá pouze bazických staviv. Z odlévací pánve vzniká více odpadu neţ 

z EOP, neboť jich je při výrobě oceli pouţíváno více neţ jedna a konstrukce ţáruvzdorné 

vyzdívky není v odlévací pánvi řešena tak sloţitě, jako u EOP. Trvanlivost zdiva 

v odlévací pánvi je značně kratší neţ v EOP. 

 

Obr. 4.3 Porovnání spotřeby staviv oprav vyzdívky EOP v posledních třech letech.     

Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

Na obrázku 4.3 jsou znázorněny kampaně produkce oceli jednotlivých let, 

odpovídající za rok 2009 počtu 4, v roce 2008 kampaní 11 a v roce 2007 prozatím 

nejproduktivnější období je to kampaní 14.  
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Společnost Vítkovice Machinery Group pro výrobu a zpracování oceli vyuţívá 

agregáty, u nichţ se doba trvanlivost a mnoţství odpadní vyzdívky liší. Záleţí na povaze 

hutnického procesu, taky na velikosti metalurgického agregátu. Pravidelnými opravami lze 

prodlouţit trvanlivost ţáruvzdorných vyzdívek a zmenšit spotřebu pouţívaného zdiva. 

Trvanlivost ţáruvzdorného zdiva je důsledkem vlastností surovin pouţitých pro jeho 

tvorbu. Vznik odpadní vyzdívky se tedy odvíjí od kvality a trvanlivosti základních surovin 

ţáruvzdorného zdiva.  

  Vyzdívka [t] 

Vybourané 

zdivo při 

odstávce [t] 

Recyklace [t] Skládka [t] 

EOP 
25 – 35 (stěny) 10 – 12 7  5 

50 - 55 (nístěj) 25 – 30 5 20 -25 

Odlévací pánev 12  7  4 3 

 

Tab. 4.1 Tonáţe ţáruvzdorné vyzdívky na jednotku. Zdroj: vlastní tvorba, informace 

poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

Přehled činností s žáruvzdorným materiálem na EOP 

Spotřeba ţáruvzdorného zdiva pro EOP se různí podle typu opravy. V provozu 

vznikají poruchy ve zdivu, které je potřeba opravit novou vyzdívkou po ukončení takzvané 

kampaně, i mezi jednotlivými tavbami pochodů výroby oceli. Kampaň je časové údobí 

produkce oceli započaté novým vyzděním agregátu a zakončené odstavením a vybouráním 

poškozené vyzdívky. Během kampaně výroby oceli v EOP můţe proběhnout aţ 300 taveb. 

Těchto kampaní probíhá několik během období, tedy kalendářního roku. V EOP               

se provádějí opravy zdiva dvěma respektive třemi způsoby. Zde se uvaţuje o opravách 

stěn, opravách stěn společně s půdou (nístěji) a kompletní výměnou zdiva. Opravy 

vyzdívky po zhotovené kampani jsou spojeny s odstavením agregátu mimo provoz. Během 

kampaně pece mohou taky vznikat poruchy ve zdivu, proto je někdy třeba oprav i mezi 

jednotlivými tavbami. Provoz agregátu je tedy přerušován opravami vyzdívky,               

kdy nahrazování nové vyzdívky je uskutečňováno v malých a větších opravách. Mimo 

opravu kompletní kdy je snaha vybourat z pece vše, se jedná pouze o výměnu poškozeného 

zdiva na stěnách a v půdě. Nepoškozené části jsou v agregátu ponechány. Více zdiva         
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v peci ponechaného jako nepoškozeného, představuje pro ocelárnu společnosti Vítkovice 

Machinery Group menší náklady na nové pořizování staviv.  

Na opravu stěn EOP je potřeba přibliţně 25 aţ 35 tun ţáruvzdorného MgO-C zdiva. 

Pro opravu půdy EOP se spotřebuje zhruba 50 tun páleného magnezitu. Oprava zdiva na 

stěnách se označuje jako malá oprava, oprava nístěje je označována jako velká. U 

kompletní opravy, která probíhá klasicky jednou za dané období, se ţáruvzdorného 

materiálu spotřebuje s přirovnáním k opravě označené jako „velké“, o něco více. Obměna 

ţáruvzdorné vyzdívky klenby pece se od roku 2006 neprovádí z důvodu Intenzifikace 

EOP, kde bylo nainstalováno vodní chlazení klenby EOP, tudíţ zdění klenby jiţ není 

potřebné. 

 

Obr. 4.4 Hospodaření s ţáruvzdornou vyzdívkou pro EOP. Zdroj: vlastní tvorba, informace 

poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

Na obrázku 4.4 je znázorněno hospodaření společnosti Vítkovice Machinery Group 

s ţáruvzdornou vyzdívkou EOP v posledních třech letech. Obrázek je zaměřen na spotřebu 

zdiva při opravě, mnoţství recyklované odpadní vyzdívky, zůstatku zdiva v agregátu, 

vybouraném mnoţství agregátu  a na mnoţství odeslané k deponaci na skládce. 

Přehled činností s žáruvzdorným materiálem na odlévací pánvi 
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Pro zdění odlévací pánve se vyuţívá přibliţně 12 tun ţáruvzdorného MgO-C 

materiálu. Takto vyzděna pánev vydrţí 38 taveb. Při opravách pánve novým zdivem,        

je vybourána stará vyzdívka, která poměrově odpovídá zhruba polovině celkového zdiva. 

Působením vlivů ocelové lázně a dalších látek se vyzdívka stává odpadem, díky své 

konstrukci podstatně rychleji neţ je tomu u EOP. Poměrově třetina aţ čtvrtina z celkové 

vyzdívky je odpad zdiva, který je moţno stejně jako u EOP vyuţít jako druhotnou surovinu 

k recyklaci. Zbytek je určen k uloţení na skládce. 

Pro ukázku hospodaření s ţáruvzdornou vyzdívkou odlévací pánve je zde 

znázorněn výpočet jednotlivých let, který ukáţe, kolik proběhlo taveb, kolik se pouţilo 

pánví a kolik tun zdiva se pouţilo na vyzdění za pracovní období. 

A … výroba oceli [t] 

i … 1 pánev/12 ţáruvzdorného materiálu 

j … průměrná tonáţ tavby 55 tun 

k … 1 pánev/38 taveb 

Rok 2009 

A = 74 000 tun oceli. 

 pánví
k

taveb
j

A
35

38

13451345
1345

55

74000


 

tuni 420123535   

V roce 2009 bylo pouţito 420 tun ţáruvzdorného zdiva pro vyzdění 35 odlévacích 

pánví, které byly pouţity 1345krát k odlévání z EOP při výrobě oceli. 

Rok 2008 

A = 171 000 tun oceli. 

 pánví
k

taveb
j

A
82

38

31093109
3109

55

171000
  

 tuni 984128282   
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V roce 2008 bylo pouţito 982 tun ţáruvzdorného zdiva pro vyzdění 82 odlévacích 

pánví, které byly pouţity 3109krát k odlévání z EOP při výrobě oceli. 

Rok 2007 

A = 190 000 tun oceli. 

 pánví
k

taveb
j

A
91

38

34553455
3455

55

190000
  

 tuni 1092129191   

V roce 2007 bylo pouţito 1092 tun ţáruvzdorného zdiva pro vyzdění 91 odlévacích 

pánví, které byly pouţity 3455krát k odlévání z EOP při výrobě oceli.  

Rok 2006 

A = 141 000 tun oceli. 

 pánví
k

taveb
j

A
68

38

25642564
2564

55

141000
  

 tuni 816126868   

V roce 2006 bylo pouţito 816 tun ţáruvzdorného zdiva pro vyzdění 68 odlévacích 

pánví, které byly pouţity 2564krát k odlévání z EOP při výrobě oceli. V tomto roce 

proběhla intenzifikace EOP s tříměsíční odstávkou, která ovlivnila celkovou výrobu oceli   

i spotřebu ţáruvzdorných vyzdívek. 
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  rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006 

Ţáruvzdorný materiál [t] 420 984 1092 816 

Počet taveb 1345 3109 3455 2564 

Počet pánví 35 82 91 68 

Průměrná tonáţ tavby [t] 55 55 55 55 

Trvanlivost pánve [tavba] 38 38 38 38 

Výroba oceli [t] 74 000 171 000 190 000 141 000 

 Bourané zdivo [t] 245 574 637 476 

Recyklace [t] 140 328 364 272 

Skládkování [t] 105 246 273 204 

 

Tab. 4.2 Hospodaření společnosti Vítkovice Machinery Group s MgO-C vyzdívkou 

v odlévací pánvi v posledních čtyřech letech. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z 

Vítkovice Machinery Group. 

 

 

Obr. 4.5 Přehled práce na odlévací pánvi. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z 

Vítkovice Machinery Group. 

 Na obrázku 4.5 máme znázorněno mnoţství pouţitého materiálu, počet taveb          

a počet pouţitých odlévacích pánví během jednotlivých let.  
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Obr. 4.6 Přehled odpadního zdiva při odstavení odlévací pánve. Zdroj: vlastní tvorba, 

informace poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

 Na obrázku 4.6 máme znázorněno mnoţství vybouraného zdiva, mnoţství odpadní 

vyzdívky zaslané k recyklaci a mnoţství odpadního zdiva, které bylo deponováno            

na skládce.  

Vyuţití odlévací pánve se odvíjí od vyuţití EOP. Pokud produkce oceli se sniţuje, 

vyuţití odlévací pánve je samozřejmě niţší. S niţším pouţíváním je spojena menší 

spotřeba ţáruvzdorného zdiva, coţ na jednu stranu přináší niţší náklady na pořízení tohoto 

zdiva, ale pro Vítkovice a. s. niţší frekvence pouţívání EOP a odlévací pánve pro výrobu, 

produkci a následné zušlechťování oceli znamená menší zájem o ocel. Úbytek zakázek   

pro výrobu oceli v ocelárně Vítkovice Machinery Group, byl zaznamenán v roce 2008       

a dále vzrostl v roce 2009 z nejzřejmějšího důvodu, kterým byla a doposud je neblahá 

finanční a ekonomická krize. 

Druhá etapa životního cyklu žáruvzdorné vyzdívky 

V druhé etapě je přiblíţen proces zpracování odpadního zdiva očištěním.                

Z mnoţství odpadní vyzdívky, která je z agregátu vybrána a nahromaděna je část určena    

k recyklaci. V úvahu je brána odpadní vyzdívka obou agregátů, jak EOP, tak i odlévací 

pánve. Proces recyklace zahrnuje řadu jednotlivých kroků od vlastního očištění kusů cihel, 

kde se oddělí čistá část od části poškozené, aţ po vznik ţádané ţáruvzdorné suroviny 

(zlomků), kterou provádí soukromá firma JISE. 
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Zlomky představují produkt, který vzniká jako druhotný při výrobě oceli v EOP     

a odlévací pánvi. Pro společnost Vítkovice Machinery Group proces recyklace začíná        

a končí prodejem vybouraného zdiva firmě JISE, která vykonává očištění přímo                 

v ocelárně. Vítkovice Machinery Group tyto zlomky poskytuje firmě JISE a ti dále 

výrobcům keramických materiálů. Samotné Vítkovice Machinery Group se procesu 

zpracování MgO-C a MgO (pouze z půdy EOP) zlomků nepodílejí. Poskytují zlomky       

za smluvenou cenu podnikateli, který sám zajišťuje třídění, opracování a odvoz. Očištěné 

zlomky se hromadí a posléze odváţí odběratelům, kteří si mohou dopravu zařídit svou, 

nebo jim bude odvoz připočten k předem smluvené ceně zlomků. 

 

Obr. 4.7 Odpadní zdivo znečištěné struskou (vlevo) a zdivo očištěné (vpravo).            

Zdroj: vlastní tvorba, fotky pořízeny v ocelárně společnosti Vítkovice Machinery Group. 

Na obrázku 4.7 lze vidět, jak vypadá cihla odpadní vyzdívky, před očištěním           

a po očištění. 

Třetí etapa životního cyklu žáruvzdorné vyzdívky 

 Tato etapa představuje konečnou fázi nakládání s odpadním zdivem. Skládkování 

odpadního zdiva provádí dánská firma Marius Pedersen zaloţená roku 1925, která se nyní 

zabývá především moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů. Proces 

skládkování, je započat nakládáním odpadního zdiva, odvozem a sloţením na haldě. Tento 

krok zajišťuje podnik Vítkovice doprava a. s., který si účtuje 100,- Kč za tunu odpadu. 

V okamţiku sloţení odpadní vyzdívky na haldě se vkládá do procesu skládkování firma 

Marius Pedersen, která pomoci své techniky postupně odváţí odpad na svou skládku 

v Hlučíně. Celkové mnoţství dovezené odpadní vyzdívky na haldě, není schopna firma 
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Marius Pedersne odvést jednorázově na svou skládku, tudíţ je odpad odváţen po částech 

v delším časovém horizontu. Odpadní vyzdívka je vyuţívána ve firmě Marius Pedersen, 

jako technické zajištění skládky.  

Vítkovice Machinery Group platí poplatek provozovateli skládky při deponaci 

odpadní vyzdívky podle vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich vyuţívání na povrchu terénu, která stanovuje, ţe tento poplatek bude příjmem      

do rozpočtu územně samosprávního celku, ve kterém je skládka situována. Kontrolu 

placení poplatků u firmy realizující deponaci odpadu provádí obecní, nebo krajský úřad,  

na jejichţ katastrálním území se skládka nachází. 

Výše poplatku za odpad, který společnost Vítkovice Machinery Group nechává 

ukládat je upravována Českou inspekcí ţivotního prostředí na základě podkladů získaných 

od provozovatele skládky. Provozovatel skládky platí, pokud je veškerá činnost v souladu 

s legislativou, za skládkování jen sazbu prvního stupně. Ukládaná odpadní vyzdívka 

nespadá do skupiny nebezpečných odpadů, tudíţ není potřeba zvyšovat o sazbu druhého 

stupně, tedy o příplatek za riziko. 

Skládkování odpadní vyzdívky představuje pro společnost Vítkovice Machinery 

Group nejjednodušší formu, jak se tohoto odpadu zbavit. Nejjednodušší však neznamená 

nejlepší. Jednak tento způsob zbavování se odpadu je velmi nákladný a pro ţivotní 

prostředí to představuje velkou zátěţ. Budoucí novela zákona, prozatím ještě 

neschváleného, bude navyšovat skládkování v letech 2011 aţ 2012 přibliţně o 200,- Kč. 

Odhadované navýšení v letech 2013 aţ 2014 je zhruba o 400,- Kč vyšší a od roku        

2015 aţ o 800,- Kč vyšší k dosavadní sazbě 405,- Kč. Pravděpodobně dojde ke zpřísnění 

poţadavků na provoz skládek a na zpřísnění kontroly ze strany krajských úřadů.  
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Obr. 4.8 Očekávaný růst ceny skládkování odpadu. Zdroj: vlastní tvorba, informace 

poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

 Na obrázku 4.8 je znázorněn minulý vývoj cenové hladiny za skládkování odpadní 

vyzdívky a také očekávaná budou prognóza růstu cenové hladiny. 

 

 

Obr. 4.9 Znázornění mnoţství skládkovaného ţáruvzdorného zdiva EOP a odlévací 

pánve za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice 

Machinery Group. 
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Na obrázku 4.9 lze vidět, ţe v roce 2007 bylo skládkováno 209,7 tun odpadní 

vyzdívky z EOP a 273 tun odpadní vyzdívky z odlévací pánve. V roce 2008 kleslo 

skládkované odpadní vyzdívky z obou agregátů, kdy mnoţství skladované odpadní 

vyzdíky z EOP bylo 168,6 tun a z odlévací pánve 246 tun. V roce 2009 se pokles 

skládkované odpadní vyzdívky dále prohloubil na hodnoty u EOP 84 tun a 105 tun odpadní 

vyzdívky z odlevací pánve. Tento pokles způsobila světová ekonomická krize. 

 

Obr. 4.10 Znázornění nákladů na skládkování odpadního zdiva z EOP a odlévací 

pánve za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice 

Machinery Group. 

Na obrázku 4.10 lze vidět celkové náklady za skládkování, které vznikají 

společnosti Vítkovice Machinery Group. V roce 2007 byly náklady za deponaci odpadního 

zdiva z EOP 17 824,5,- Kč, za odpadní vyzdívku z odlévací pánve 23 205,- Kč.V roce 

2008 došlo k růstu cen, proto byly náklady několikrát vyšší, přestoţe rozdíl v mnoţství 

odpadu nebyl tak velký. Náklad za deponaci odpadní vyzdívky z EOP v roce 2008 byl 

62 382,- Kč, a z odlévací pánve 91 020,- Kč. Rok 2009 se vyznačoval sníţením produkce 

odpadů proto se čásktky za deponaci sníţili. Deponaci odpadní vyzdívky z EOP v roce 

2009 stála 32 760,- Kč, pro odlévací pánev je to částka 40 950,- Kč. 
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Obr. 4.11 Znázornění nákladů na dopravu odpadního zdiva na odkladiště               

za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery 

Group. 

Na obrázku 4.11 jsou znázorněny náklady na dopravu odpadní vyzdívky z EOP      

a odlvévací pánve vzniklé při deponaci na haldě. V roce 2007 náklady na odvoz odpadní 

vyzdívky z EOP byly 20 970,- Kč, u odpadního zdiva z odlévací pánve  27 300,- Kč. 

Sníţení mnoţství odpadů se projevilo i na vzniklých nákladech za dopravu v roce 2008, 

které pro odvoz odpadní vyzdívku z EOP představovali hodnotu 16 860,- Kč, u odpadní 

vyzdívky z odlévací pánve to byla hodnota 24 600,- Kč. V roce 2009 byly náklady 

z důvodu dalšího sníţení ještě niţší. Pro odvoz odpadního zdiva z EOP v roce 2009        

byl náklad 8 400,- Kč, u odpadní vyzdívky z odlévací pánve 10 500,- Kč. 
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Obr. 4.12 Znázornění celkových nákladů na skládkování odpadního zdiva z EOP    

a odlévací pánve za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty                 

ze společnosti Vítkovice Machinery Group. 

Na obrázku 4.12 jsou znázorněny celkové náklady za odstranění odpadní vyzdívky 

z EOP a odlévací pánve formou skládkování. V roce 2007 byly náklady za celkové 

skládkování odpadního zdiva 38 795,- Kč, u odlévací pánve jsou celkové náklady    

50 505,- Kč. Z důvodu nárůstu cen za deponaci v roce 2008 byla cena za deponaci odpadní 

vyzdívky z EOP 79 242,- Kč, pro odpad z odlévací pánve to byla hodnota 115 620,- Kč. 

Rok 2009 poklesem vyprodukované mnoţství zaznamenal celkové náklady na odstranění 

odpadní vyzdívky z EOP v hodnotě 41 160,- Kč, u odpadní vyzdívky z odlévací pánve 

hodnota odpovídá částce 51 450,- Kč. 

Čtvrtá etapa životního cyklu žáruvzdorné vyzdívky 

Tato etapa představuje konečnou fázi v procesu recyklace zlomků z odpadní 

vyzdívky. Proces recyklace zahrnuje řadu zpracovatelský pochodů, jako je rozemletí, 

drcení separace ţádoucích částí a další úpravy, o které se stará podnik vyuţívající zlomky 

pro tvorbu nového staviva. Jde o podnik Refrako s.r.o., který vyuţívá MgO-C zlomky    po 

důkladném zpracování k opětné tvorbě těchto magnezito-uhlíkových staviv. Celkový 

proces recyklace je završen vyprodukováním suroviny pouţívající se jako ostřivo do směsí 

k novému pouţití při výrobě staviv. 

Druhý typ recyklované odpadní vyzdívky tvořené z páleného magnezitu                 

je po opracování odkupován firmou Keravit s.r.o., která zlomky zpracovává a distribuuje je 

jako svůj výrobek. Jejím odběratelem je podnik Evraz Vítkovice Steel. Tento produkt našel 

vyuţití v konvertoru jako přídavek do strusky ke zvýšení její bazicity pomocí MgO. 

Mnoţství těchto zlomků k recyklaci je poměrově desetkrát menší neţ u zlomků MgO-C. 

Z malých oprav probíhající na EOP mezi kampaněmi, je přibliţně čtvrtina               

z mnoţství vybouraného MgO-C zdiva je vyuţita po recyklaci, jako surovinu pro výrobu 

ţáruvzdorných materiálů. Z větších oprav lze pouţít pouhá jedna desetina z celkové MgO 

vyzdívky půdy pece, neboť většinu vybourané vyzdívky tvoří cihly natolik poškozené 

vlivy při výrobě oceli, ţe více z celého mnoţství není moţno zuţitkovat. Mnoţství 

vybourané vyzdívky z EOP pro recyklaci se odhaduje na 15 % ze zdiva, kterým byl      

před kampaní agregát vybaven. Zbytek vyjmutého zdiva putuje na skládku. Zde funguje 
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jednoduché pravidlo, více zakázek pro výrobu oceli v podniku představuje větší mnoţství 

odpadu, který vzniká z ţáruvzdorných vyzdívek EOP.  

Předpoklad technologie pouţité při výrobě produktu z odpadu, je dosahování 

lepších ekonomických i ekologických výsledků. Pouţíváním těchto druhotných surovin     

se očekává sníţení objemu emisí a připisují se jí zlepšení uţitných vlastností finálního 

výrobku. 

 

 

Obr. 4.13 Poměr tonáţe MgO-C a MgO odpadního zdiva určeného k recyklaci 

v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery 

Group. 

 Na obrázku 4.13 je znázorněn poměr mnoţství mezi odpadem MgO-C a MgO, 

vyprodukovaných z EOP a odlévací pánve v jednotlivých letech. EOP produkuje MgO-C   

i MgO odpadní zdivo. Odlévací pánev produkuje jen MgO-C odpaní zdivo. V roce 2007  

se vyprodukovalo 98,85 tun MgO-C odpadní vyzdívky z EOP a odlévací pánve a 24,35 tun 

odpadního zdiva MgO z EOP. V roce 2008 kleslo mnoţství vyprodukované odpadní 

vyzdívky MgO-C na 64,9 tun z EOP a odlévací pánvi a 27,9 tun MgO odpadního zdiva 

z EOP. V roce 2009 došlo k dalšímu poklesu produkce odpadní ţáruvzdorné vyzdívky 

MgO-C z EOP a odlévací pánvi na 23 tun a odpadní zdivo MgO z EOP na 13 tun. 

4.2.3 Analýza odchylek a nedostatků  
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 Současné hospodaření s odpadní vyzdívkou ocelárny společnosti Vítkovice 

Machinery Group je doprovázeno dvěma neţádoucími skutečnostmi.  

 První neţádoucí skutečností je budoucí zvyšování nákladů, na skladování odpadní 

vyzdívky na skládkách. Připravované legislativní opatření budou mít za následek 

zvyšování cen za skládkování odpadní vyzdívky. 

 Skládkování představuje pro podnik náklady, které se do budoucna budou dále 

zvyšovat, z důvodu kladení většího důrazu na ochranu ţivotního prostředí. Pro podnik 

z této situace vyplívá více vynaloţených finančních prostředků pro likvidaci odpadní 

vyzdívky touto formou. 

 Druhou neţádoucí skutečností je, ţe společnost Vítkovice Machinery Group 

nerealizuje činnost související s očišťování odpadní vyzdívky, ze kterých následně vznikají 

zlomky určené k recyklaci. Proto přicházejí o zisk z prodeje zlomků, jelikoţ tuto činnost  

za ně vykonává soukromá firma. Soukromá firma JISE odkupuje tunu odpadní vyzdívky 

od společnosti Vítkovice Machinery Group přibliţně za desetinásobně niţší hodnotu neţ za 

kterou ji na trhu dále prodává. 

4.3 Vyhodnocení současného nakládání s odpadní vyzdívkou 

 Současné hospodaření s odpadní vyzdívkou realizuje společnost Vítkovice 

Machinery Group dvěma způsoby a to prostřednictvím deponace na recyklace zlomků. 

Deponace je momentálně na hranici únosnosti co se týče nákladů s tímto procesem 

spojenými. Budoucí prognóza, jiţ není tolik příznivá. V případě recyklace zlomků má 

společnost Vítkovice Machinery Group jisté rezervy. Protoţe neprovádějí čištění 

odpadního zdiva na zlomky, přivádí to společnost o moţný zisk. 

4.4 Navržení efektivnějšího nakládání s odpadní vyzdívkou  

 Tato kapitola popisuje dvě moţné východiska, jak hospodárněji nakládat s odpadní 

vyzdívkou. Prvním východiskem je vyuţívání odpadní vyzdívky pro zemní práce. Další 

moţnou alternativou je zavedení strojního zařízení, které zpracovává zlomky na recyklaci. 

V této době teprve se zavádějící a do budoucna výrazněji se formující trend vyššího 

vyuţívání odpadu, jako druhotného produktu výroby v průmyslových odvětvích, se jeví 

jako přínos nejen pro podnik, ale taky pro ţivotní prostředí. Tento trend souvisí jak            
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s omezování nových materiálových zdrojů, tak s minimalizací skládkování odpadů. Otázka 

vhodnosti, jako je dlouhodobé splňování povolených ekologický a technologických norem, 

je pro tyto produkty nadále důleţitá. Důleţitým prvek můţe představovat ekonomické 

hledisko. Pokud jedním z cílů podniku je distribuce tohoto produktu, je vhodné volit 

technologii s minimální energetickou náročností a maximální vyuţitelností všech 

pouţívaných sloţek při výrobě produktu. 

4.4.1 Využití odpadní vyzdívky pro zemní práce 

Vyuţívání odpadních vyzdívek z agregátů vítkovické ocelárny k jiným účelům, neţ 

ke skládkování nepředstavuje jednoduchou volbu. Rozhodující při návrhu k vyuţití odpadu 

je, do jaké míry je chemicky znečištěn, jak velký je obsah zakázaných a limitovaných 

látek, které můţou uškodit ţivotnímu prostředí. Aby se dal pouţít pro zemní práce, 

rekultivaci, neţ jej deponovat na skládce, musí odpadní vyzdívka splňovat normy dle 

vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání       

na povrchu terénu, přílohy číslo 10. Jsou to normy akutní toxicity, prováděných pomocí 

ekotoxikologických testů a obsah škodlivin v sušině vyuţitých odpadů nesmí překročit 

nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin. Jestliţe nastane situace 

překročení nejvýše přípustné hodnoty, tolerance tohoto stavu připadá v úvahu, pouze 

pokud zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a jejímu 

následnému vyuţití. 

Základním předpokladem, při volbě odpadní vyzdívky pro jiné vyuţití je, ţe tyto 

odpady nebudou do budoucna ohroţovat ani zhoršovat ţivotní prostředí. Je zde na mysli 

podzemní i povrchová voda, zemský povrch s ovzduším, rostliny a zvířectvo a především 

veřejné zdraví. Určení zda odpad vyhovuje stanoveným poţadavkům, se zajišťuje pomocí 

testů a zkoušek ekologické vhodnosti, jimiţ lze potvrdit či vyloučit negativní dopad         

na okolí. Veškeré zkoušky a testy se musí řídit platnou legislativou, jak s pohledu odpadu, 

tak i produktu, který by mohl z daného odpadu vznikat. 

Nabízející se vyuţití, je úpravám povrchu pozemků a obecně k zemním pracím.    

Je samozřejmostí nejprve odpadní vyzdívku zpracovat a technologicky upravit, aby ji bylo 

moţno v pracích pouţít.  

Zpracovatel odpadní vyzdívky 
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Pro navrhovanou moţnost vyuţití odpadní vyzdívky z EOP a odlévací pánve         

se nabízí moţnost vyuţít sluţeb firmy Pinmark s.r.o., zaloţené v roce 1997 s hlavním 

sídlem v Ropicích u Českého Těšína, jejichţ předmětem podnikání, je nakládání                 

s ostatními odpady, lépe řečeno jejich recyklace. Dále pak příprava staveb respektive 

zemní práce a demolice staveb. Tato firma je drţitelem certifikátů ČSN EN ISO 

9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

Mezi hlavní zájmy firmy Pinmark s.r.o. patří přednostní vyuţití vybraných druhů 

odpadů a to jejich recyklaci v souladu s § 11 odstavec prvního zákona o odpadech.          

Za tímto účelem se odpad v zařízení skladuje před aplikací některého způsobu vyuţití. 

V dalším kroku je odpad upraven drcením a tříděním na poţadované frakce. Dodavatel 

odpadu je povinen přiloţit doklad o kvalitě odpadu, zvlášť pokud je o odpad z průmyslové 

oblasti. V případě, ţe po provedených průkazných zkouškách v akreditovaných 

zkušebnách a laboratořích (Labtech) bude upravený odpad splňovat podmínky                

pro certifikované výrobky, můţe být vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona číslo 

22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády číslo 190/2002 Sb.,                 

kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky označené CE ve znění        

NV číslo 251/2003 Sb. a NV číslo 128/2004 Sb. Odpad, který nebude moţno dále 

upravovat, bude předán oprávněné osobě, respektive odstraněn uloţením na odpovídající 

skládce. 

Průměrný měsíční příjem odpadů je 3 500 tun. Kapacita plochy dovoluje dočasně, 

coţ představuje horizont do 60 dnů, skladovat aţ 8 000 tun materiálu, čili odpadu před 

úpravou a po úpravě. Roční kapacita zařízení je zhruba 25 000 tun. 

Pinmark s.r.o. odebírá řadu odpadů, mezi něţ je zahrnut i odpad s katalogovým 

číslem 16 11 04 odpovídající odpadu vznikající při výrobě oceli z bazického zdiva 

pouţitého pro EOP a odlévací pánev vítkovické ocelárny.  

Pinmark s. r. o. zaznamenává kaţdým rokem nárůst vyuţívání svých sluţeb odběru 

a zpracování odpadu. Zaznamenaný nárůst se pohybuje ročně okolo 200 aţ 300 tun. 

Vyuţívání odpadů pro zpracování a následné další vyuţití se stává více vyhledávanou 

záleţitostí, neţ bylo doposud zvykem. Skládkování tohoto druhu odpadu jiţ nepředstavuje 

tak výhodný akt, jako dříve.  
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Firma Pinmark s. r. o. odebíraný odpad katalogového čísla 16 11 04 zpracovává      

s jinými odpady, ze kterých po zpracování vychází jeden produkt. Mezi tyto odpady patří 

upotřebené brusné nástroje a brusné materiály, odpadní keramické zboţí, cihly, tašky, 

staviva (po tepelném zpracování), odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním, 

vyzdívky a ţáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů, cihly, tašky a keramické 

výrobky. Dále směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 

směsné stavebniny a demoliční odpad, nerosty a vytěţená hlušina. Jmenované odpady      

se zpracovávají do produktu, který je certifikován jako „Kamenivo pro zakládání staveb“ 

frakce 0 aţ 8 mm, 8 aţ 90 mm, 0 aţ 90 mm s 90% výtěţností. Vyuţití zpracovaného 

odpadu je pro zemní práce, a to jako podkladu při budování cest, staveb, nebo chodníků. 

 

 

Obr. 4.14 Přehled tonáţe zpracovávaného odpadu ve firmě Pinmark s. r. o. Zdroj: vlastní 

tvorba, informace poskytnuty Pinmark s. r. o. 

 Na obrázku 4.14 je znázorněno hospodaření s odpadem katalogového čísla 16 11 04 

ve firmě Pinmark s.r.o., v uplynulých dvou letech. V roce 2008 bylo tohoto odpadu přijato 

celkově 1 121,84 tun, z toho 625,08 tun prošlo recyklací s následným vyuţitím                   

a zbylých 496,76 tun zůstalo ve firemním skladišti. Poměrově vyplívá, ţe z celkového 

odpadu, byla zhruba polovina vyuţita. V roce 2009 bylo přijato firmou Pinmark s.r.o. 

1 536, 12 tun odpadu katalogového čísla 16 11 04. Z celkového mnoţství bylo recyklováno 

a následně vyuţito 900,22 tun odpadu, tedy téměř dvě třetiny celkového odpadu. Zbylých 

635,9 tun zůstalo na firemním skladišti. Z porovnání vyplynulo zmiňované zvyšování 
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vyuţívání tohoto způsobu likvidace odpadu a také bylo zaznamenáno větší procento 

recyklace a následné vyuţití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 15 Schéma etap vyuţití ţáruvzdorné vyzdívky pouţívané k zemním pracím. Zdroj: 

vlastní tvorba. 

 Na obrázku 4.15 jsou zaznačeny jednotlivé kroky nakládání s ţáruvzdornou 

vyzdívkou, která jako odpad nachází uplatnění ve vyuţití pro zemní práce. Tento proces   

je započat odstraněním poškozeného zdiva z agregátů, dopravením odběrateli,              

který zajišťuje úpravu odpadu do vyuţitelné formy. 

Náklady vznikající odběrem zdiva firmou Pinmark s. r. o. 

Likvidace odpadu touto formou nabízí firma Pinmark s.r.o. za cenu                   

280,- Kč za tunu, zahrnující skladování a zpracování zajištěné pracovníky firmy      

Pinmark s. r. o. pomocí vhodného technického zařízení. Náklady, které cena nezahrnuje, 

jsou za dovoz odpadu od dodavatele. Dopravu odpadu je zapotřebí zajistit vlastní,        

nebo vyuţít nákladní dopravní firmu, která pro nás odpad firmě Pinmark s.r.o. doveze. 

Fyzická osoba ostravský přepravce sypkých hmot pan Ivo Strakoš nabízí sluţbu 

nákladního auta Tatra 815 s vlekem s nosností zhruba 22 aţ 23 tun za cenu                     

31,- Kč za jeden kilometr. Firma Pinmark s. r. o. je vzdálená od Ostravy přibliţně 35 

kilometrů. 
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V roce 2009 vyprodukovala ocelárna společnosti Vítkovice Machinery Group     

189 tun vyzdívkového odpadu z EOP a odlévací pánve. K nákladům na deponaci 

odpadního zdiva 73 710,- Kč, se připočetly finanční náklady vznikající naloţením, 

odvozem a sloţením odpadu u podniku Vítkovice doprava a. s., kteří tuto činnost            

pro společnost Vítkovice Machinery Group vykonávají, a účtují si 100,- Kč za tunu,      

kdy pro rok 2009 se náklady této činnosti vyšplhali na částku 18 900,- Kč. K dopravě       

je vyuţívána vlaková souprava. V souhrnu náklady na deponaci odpovídají částce     

92 610,- Kč. 

  Vyuţít stejné mnoţství odpadu jinou metodou likvidace, mohou Vítkovice 

Machinery Group dodáním firmě Pinmark s.r.o., která čistě odpad vykoupí                        

za 52 920,- Kč. Nákladní dopravce uveze jednou cestou odhadovaných 23 tun odpadu,   

coţ znamená ţe, se 189 tunovým odpadem musí devět krát projet trasu Ostrava – Ropice. 

Přepravce tak odjede 630 kilometrů za cenu 19 530,- Kč. K ceně se však musí připočíst 

hodnota za manipulaci (naloţení, vyloţení), kterou si přepravce účtuje 100,- Kč násobeno 

devíti cestami. Cenou přepravy je tedy 20 430,- Kč. Konečná hodnota zbavování se odpadu 

způsobem dodání firmě Pinmark s. r. o., která jej zpracovává a vyuţívá je 73 350,- Kč. 

 

Tab. 4.3 Porovnání nákladů na skládkování a vyuţití odpadu pro zemní práce pro rok 

2009. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery Group a Pinmark 

s.r.o. 

 

  EOP Odlévací pánev Σ 

Mnoţství odpadního zdiva k deponaci 2009 [t] 84 105 189 

Náklady na skládkování 390 Kč/t 32 760 40 950 73 710 

Manipulační poplatek Vítkovicím Doprava a.s. Kč/t 8 400 10 500 18 900 

Náklady na skládkování celkem [Kč] 41 160 51 450 92 610 

Náklady na zásyp 280 Kč/t 23520 29400 52 920 

Doprava 31 Kč/km + manipulační poplatek 100 Kč 8 780 10 950 20 430 

Náklady odstraňování firmou Pinmark s. r. o. [Kč] 27 340 34 150 73 350 
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Obr. 4.16 Porovnání nákladů na deponaci a na zemní práci. Zdroj: vlastní tvorba, 

informace poskytnuty z Vítkovice Machinery Group a Pinmark s.r.o. 

Při pohledu na obrázek 4.16, kde jsou srovnávány náklady spojené s deponací         

a náklady na vyuţití odpadního zdiva k zemním pracím, je moţnost vyuţití nabídky firmy 

Pinmark s.r.o. jednoznačně výhodnější. Přestoţe je doprava o něco nákladnější a časově 

náročnější, v konečném pohledu je celkově tento proces ekonomičtější. Jednak                   

z důvodů niţší ceny odstraňování odpadu, tak z důvodu očekávaného růstu cen 

skládkování, do budoucna přesahující hodnotu 1 000,- Kč za tunu vyzdívkového odpadu. 

Tímto se také nabízí moţnost sníţení zatíţení ţivotního prostředí omezením deponace 

tohoto odpadu. 

4.4.2 Zavedení strojního zařízení 

Tato kapitola je zaměřená na zavedení strojního zařízení do společnosti Vítkovice 

Machinery Group. Strojní zařízení je určeno k vytvoření recyklované směsi z očištěných 

odpadních vyzdívek. Očištěné odpadní vyzdívky jsou ve strojním zařízení drceny na 

potřebné velikostní kategorie. Podrcený recyklát přechází do směsi, ze které je moţno 

vyhotovit novou recyklovanou odpadní vyzdívku. Při výrobě nové odpadní vyzdívky platí 

poměrová část obsahu recyklátu vůči základní surovině mnoţstvím 15 %. Tedy v 10 kg 

nové ţáruvzdorné vyzdívky je obsaţeno 1,5 kg recyklované směsi z odpadních vyzdívek. 
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Obr. 4.17 Efektivnosti a neefektivnosti při zavedení strojního zařízení. Zdroj: vlastní 

tvorba.  

      Obrázek 4.17 znázorňuje efektivní a neefektivní faktory, se kterými je nutno,       

při zavedení výrobního zařízení ve společnosti Vítkovice Machinery Group, počítat.         

Je potřeba si jednotlivé faktory blíţe upřesnit. 

      Efektivní realizace tohoto modelu do praxe je doprovázena úsporným chováním 

k ţivotnímu prostředí, vytvoření nových pracovních míst v regionu a získání nových 

finančních prostředků. 

      Prvním z neefektivních faktorů je zavedení výrobního procesu pro čištění odpadní 

vyzdívky. Je důleţité si uvědomit, ţe pokud by Vítkovice Machinery Group aplikovaly 

pouze čištění odpadní vyzdívky s následným prodejem, byl by tento výrobní proces 

přínosem a novým zdrojem finančních prostředků. Musíme si ale uvědomit, ţe v tomto 

případě, kdy dochází k zavedení výrobního zařízení, které má vytvářet recyklovanou směs 

pro další zpracování, má výrobní proces očištění zcela jiný charakter. Tento charakter má 
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podobu nákladů. Odkup očištěných odpadních vyzdívek od jiných firem by v tomto 

případě neměl velký význam, jelikoţ náklady by byly ještě vyšší, neţ při samotném 

zavedení čištění. 

      Druhý a třetí neefektivní faktor mají mezi sebou jistou závislost. Malá úroveň 

vyuţívání strojního zařízení, by při zavedení do praxe mohla nastat. Vítkovice Machinery 

Group, nevyprodukují takové mnoţství odpadní vyzdívky, aby mohla být výrobní kapacita 

strojního zařízení plně vyuţívána. Tuto situaci by vyřešil odkup vyzdívkového odpadu    

od dalších firem. Jelikoţ Vítkovice Machinery Group nemají prostory, pro uskladňování 

odpadu z odpadních vyzdívek od dalších firem, bylo by řešení tohoto problému další 

nákladnou investicí.  

      Mezi nejzávaţnější neefektivní faktory, které by působily, při zavedení strojního 

zařízení do praxe jsou faktory čtvrtý a pátý. Recyklovaná odpadní vyzdívka by byla velice 

špatným prodejním produktem. Důvodem je, ţe firmy, které zabývající se výrobou nových 

ţáruvzdorných materiálu si recyklovanou odpadní vyzdívku sami zpracovávají. Firmy 

chtějí dohlíţet na celý proces recyklace odpadní vyzdívky sami. Prodejným produktem    

by zůstávaly pouze očištěné zlomky, coţ by pro Vítkovice Machinery Group v tomto 

modelu nemělo význam. 

      Vítkovice Machinery Group by mohly zavést novou výrobní oblast,                   

která by se zabývala kompletním vyhotovením ţáruvzdorných vyzdívek z recyklované 

směsi. Tato inovace by vyţadovala vysoké náklady na zavedení nového odvětví výroby. 

To by nebyl ovšem ten největší problém. Velkou překáţkou, při vybudování výše 

uvedeného odvětví, by byl nedostatek nerostných surovin, bez kterých se výroba 

ţáruvzdorné vyzdívky neobejde. V České republice se nenacházejí loţiska magnezitu, ze 

kterého se ţáruvzdorná vyzdívka vyrábí. Odkup této suroviny ze zahraničí a následná 

doprava, by byla doprovázena vysokými provozními náklady.    

4.5 Zhodnocení možných východisek v praxi 

 Moţnost vyuţívání sluţeb firmy Pinmark s.r.o. přináší do problematiky nakládání 

s odpadní vyzdívkou nové moţnosti jak s odpadním zdivem pracovat. Vyuţívání této 

metody odstraňování odpadní vyzdívky ke sniţování celkového mnoţství deponovaného 

na skládce, je snahou jak být šetrnější k ţivotnímu prostředí. V současnosti se tento model 

nakládání s odpadní vyzdívkou u společnosti Vítkovice Machinery Group se v praxi nedá 
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uplatnit, pokud nejsou splněny poţadavky na ekotoxicitu a na obsah nebezpečných látek 

v sušině. 

 Vítkovice Machinery Group nemají pro aplikaci modelu vyuţití a zařazení strojního 

zařízení do praxe příznivé podmínky a výsledkem by byly vysoké náklady a ztrátová 

činnost. Tento model je dobře aplikovatelný především v zemích, kde se nachází bohatá 

loţiska magnezitu a kde je dostatečně rozvinut hutní průmysl. 
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5 ZÁVĚR 

 Hlavním cílem této diplomové práce, zaměřené na hospodárné nakládání 

s ţáruvzdorným vyzdívkovým odpadem, bylo analyzovat současný stav tohoto 

hospodářství a navrhnout nový způsob vyuţití odpadu z ţáruvzdorné magnezitové 

vyzdívky ocelárny společnosti Vítkovice Machinery Group. 

 Současné hospodaření s odpadním zdivem ocelárny společnosti Vítkovice 

Machinery Group, představující deponaci na skládce je sice efektivní, ale pohybuje          

se na hranici únosnosti z hlediska nákladů na tuto činnost vznikajících, podle prognóz,     

do budoucna se lineárně zvyšujících. Řešení odpadu formou deponace se jeví, jako značně 

nákladné a svou podstatou zatěţuje ţivotní prostředí. Je proto nanejvíc příhodné najít 

řešení, které tuto problematiku nasměruje pro podnik výhodnějším směrem.  

 Analýza hospodaření měla za cíl charakterizovat proces nakládání s odpadním 

zdivem ocelárny společnosti Vítkovice Machinery Group. Úkolem bylo přiblíţit ţivotní 

cyklus ţáruvzdorného materiálu v jednotlivých fázích. Proces byl rozdělené do čtyř úrovní 

zahrnující instalaci a vyjmutí z agregátu, třídění odpadu a konečnou likvidaci formou 

uskladnění na skládce a částečnou recyklaci. Cílem analýzy bylo nalezení odchylek a 

nedostatků celého cyklu hospodaření s odpadním zdivem. 

 Nejnákladnější na celém procesu odstranění odpadní vyzdívky z ocelárny 

společnosti Vítkovice Machinery Group je konečné skladování, které činí pro rok 2009 

náklady ve výši 73 710,- Kč. Společně s náklady za dopravu, které činí 18 900,- Kč jsou 

celkové náklady v hodnotě 92 610,- Kč. 

 Jedním ze způsobů, jak hospodárněji likvidovat odpadní ţáruvzdornou vyzdívku 

ocelárny Vítkovice Machinery Group je vyuţití sluţeb firmy Pinmark s.r.o., která odpad 

zpracovává a vyuţívá k rekultivačním a stavebním zemním pracím. Odpad deponován 

společností Vítkovice Machinery Group na skládce, by firma Pinmark s. r. o. zpracovala  

za cenu 52 920,- Kč. Doprava není firmou Pinmark s. r. o. zajišťována. Přeprava tohoto 

odpadu s vyuţitím externího přepravce by byla ve výši 20 430,- Kč. Celkové náklady 

odstraňování odpadu, při vyuţití tohoto způsobu by činily 73 350,- Kč. 

 Porovnáním finančních nákladů stávajícího způsobu nakládání s odpadním zdivem 

ocelárny společnosti Vítkovice Machinery Group a způsobu navrhovaného vyplívá,          

ţe navrhovaná moţnost je ekonomičtější, z pohledu vynaloţených finančních nákladů           
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a přináší menší zatíţení ţivotnímu prostředí, jelikoţ podstatně sniţuje mnoţství 

skladovaného odpadu na skládkách. Navrhovaná moţnost musí splnit podstatné pravidlo. 

Kaţdoročně prováděné zkoušky na odpadní ţáruvzdornou vyzdívku, musí splňovat 

zákonem stanovené limity ekotoxicity a obsahu nebezpečných látek v sušině, jinak vyuţití 

odpadu tímto způsobem není moţné. 

 Další moţností společnosti Vítkovice Machinery Group je koupě technického 

zařízení, které by řešilo proces recyklace zlomků zdiva pro zpětné vyuţití přímo v podniku 

a mělo by pozitivní přínos. Podmínky, ve kterých se společnost Vítkovice Machinery 

Group nachází, nejsou pro tuto moţnost vhodné. Zavedení této moţnosti do praxe, není 

moţné z důvodu nulové poptávky po recyklovaném produktu a celkové vyuţití 

v podmínkách České republiky je nereálné.  

 Navrhovaná moţnost vyuţití odpadní vyzdívky ocelárny společnosti Vítkovice 

Machinery Group pro zemní práce, by představovala jednoznačně přínos. Jedinou 

podmínkou je aby odpad splňoval limity stanovené zákonem České republiky. Dosavadní 

způsob nakládání s odpadním zdivem ocelárny společnosti Vítkovice Machinery Group                

je s přihlédnutím na očekávaný vývoj zaručeně nedostačující a je zcela nutné, aby podnik 

hledal způsob, jak tento odpad alespoň z části likvidovat hospodárněji.  

Vítkovice Machinery Group se tento problém snaţí řešit. V současnosti je jedinou 

moţností, kde hledat vyuţití tohoto typu odpadu v oblasti rekultivace pozemků, zaváţení čí 

zásypu lomů, děr a jam, ve všech případech člověkem vytvořených děl. Obecně lze hovořit 

o zemních pracích na povrchu a pod povrchem terénu. Splnění limitů ekotoxicity a obsahu 

nebezpečných látek v sušině je faktor, spojující všechny dané moţnosti, bez jehoţ naplnění 

není další krok moţný. Mým doporučením je pověřit osobu, nebo vytvořit oddělení 

zaměřené pouze na hospodárné nakládání s odpady ocelárny společnosti Vítkovice 

Machinery Group. Oddělení by mělo jediný úkol. Nacházet efektivnější způsoby likvidace 

respektive vyuţívání, jako druhotné suroviny, odpadního zdiva ocelářských agregátů 

s přihlédnutím na cenu a ţivotní prostředí. 
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tvorba. 

Obr. 4.3 Porovnání spotřeby staviv oprav vyzdívky EOP v posledních třech letech.     

Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

Obr. 4.4 Hospodaření s ţáruvzdornou vyzdívkou pro EOP. Zdroj: vlastní tvorba, informace 
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Obr. 4.5 Přehled práce na odlévací pánvi. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty        

z Vítkovice Machinery Group. 

Obr. 4.6 Přehled odpadního zdiva při odstavení odlévací pánve. Zdroj: vlastní tvorba, 

informace poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

Obr. 4.7 Odpadní zdivo znečištěné struskou (vlevo) a zdivo očištěné (vpravo).            

Zdroj: vlastní tvorba, fotky pořízeny v ocelárně společnosti Vítkovice Machinery Group. 

Obr. 4.8 Očekávaný růst ceny skládkování odpadu. Zdroj: vlastní tvorba, informace 

poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 

Obr. 4.9 Znázornění mnoţství skládkovaného ţáruvzdorného zdiva EOP a odlévací pánve 

za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery 

Group. 

Obr. 4.10 Znázornění nákladů na skládkování odpadního zdiva z EOP a odlévací pánve   

za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery 

Group. 
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Obr. 4.11 Znázornění nákladů na dopravu odpadního zdiva na odkladiště                           

za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery 

Group. 

Obr. 4.12 Znázornění celkových nákladů na skládkování odpadního zdiva z EOP                

a odlévací pánve za jednotlivé roky. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty                 

ze společnosti Vítkovice Machinery Group. 

Obr. 4.13 Poměr tonáţe MgO-C a MgO odpadního zdiva určeného k recyklaci 

v jednotlivých letech. Zdroj: vlastní tvorba, informace poskytnuty z Vítkovice Machinery 

Group. 

Obr. 4.14 Přehled tonáţe zpracovávaného odpadu ve firmě Pinmark s.r.o. Zdroj: vlastní 

tvorba, informace poskytnuty Pinmark s.r.o. 

Obr. 4. 15 Schéma etap vyuţití ţáruvzdorné vyzdívky pouţívané k zemním pracím. Zdroj: 

vlastní tvorba. 

Obr. 4.16 Porovnání nákladů na deponaci a na zemní práci. Zdroj: vlastní tvorba, 

informace poskytnuty z Vítkovice Machinery Group a Pinmark s.r.o. 

Obr. 4.17 Efektivnosti a neefektivnosti při zavedení strojního zařízení. Zdroj: vlastní 

tvorba.  
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Příloha 1- Hospodaření společnosti Vítkovice Machinery Group s MgO-C vyzdívkou 

v EOP v letech 2007, 2008, 2009 

Oprava 

zdiva 

[tun] 

Oprava 

zdiva 

[tun] 

Oprava 

zdiva 

[tun] 

Mala oprava 1/4, velká 

oprava 1/10 recyklace 

[tun] 

Spálení 3/5 zdiva za provozu pece – 

zůstatek 2/5 [tun] 
  Skládkování [tun] 

2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009   2008   2007   2009 2008 2007 

75 40 79 7,5 10 7,9 45 30 24 16 47,4 31,6 22,5 6 23,7 

40 71 32 10 7,1 8 24 16 42,6 28,4 19,2 12,8 6 21,3 4,8 

100* 30 80 10 7,5 8 60 40 18 12 48 32 30 4,5 24 

85 72 40 8,5 7,2 10 51 34 43,2 28,8 24 16 25,5 21,6 6 

  36 79   9 7,9     21,6 14,4 47,4 31,6   5,4 23,7 

  74 44   7,4 11     44,4 29,6 26,4 17,6   22,2 6,6 

  44 82   11 8,2     26,4 17,6 49,2 32,8   6,6 24,6 

  85* 45   8,5 11,3     51 34 27 18   25,5 6,7 

  81 35   8,1 8,8     48,6 32,4 21 14   24,3 5,2 

  38 96*   9,5 9,6     22,8 15,2 57,6 38,4   5,7 28,8 

  85 47   8,5 11,8     51 34 28,2 18,8   25,5 7 

    69     6,9         41,4 27,6     20,7 

    38     9,5         22,8 15,2     5,7 

    74     7,4        44,4 29,6     22,2 

300 656 840 36 93,8 126,3 180 120 393,6 262,4 504 336 84 168,6 209,7 

*Pozn. Proběhla kompletní oprava agregátu. 

Tab. 1 Spotřeba staviv a produkce odpadu z EOP. Zdroj: vlastní tvorba, informace 

poskytnuty z Vítkovice Machinery Group. 
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Příloha 2 – Souhrn odpadů tvořících směs používanou k zemním pracím vytvořenou 

firmou Pinmark s.r.o. 

12 01 21 
upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 

neuvedené pod číslem 12 01 20 

10 12 08 
odpadní keramické zboţí, cihly, tašky, staviva 

(po tepelném zpracování) 

10 12 01 odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním 

16 11 04 

jiné vyzdívky a ţáruvzdorné materiály z 

metalurgických  

procesů neuvedené pod číslem 16 01 03 

16 11 06 vyzdívky a ţáruvzdorné materiály z nemetalurgických 

  procesů neuvedené pod číslem 16 01 05 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 tašky a keramické výrobky 

17 01 07 

směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 

06 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

19 12 09 nerosty (písek, kameny) 

17 05 06  vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

 

Tab. 2 Pouţité odpady pro výrobu produktu. Zdroj: vnitřní předpisy Pinmark s.r.o. 
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Příloha 3 - Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů podle vyhlášky 

294/2005 Sb., přílohy č. 10 

Kovy Limitní hodnota [mg/kg sušiny] 

As 10 

Cd 1 

Cr 200 

Hg 0,8 

Ni 80 

Pb 100 

V 180 

Monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenové) 

BTEX 0,4 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU 6 

Chlorované alifatické uhlovodíky 

EOX 1 

Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenové) 

C 10 - C 40 300 

Ostatní aromatické uhlovodíky 

PCB 0,2 

 

Tab. 3 Povolený obsah škodlivých látek v sušině. Zdroj: vlastní tvorba, čerpáno z URL: < 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?P

C_8411_p=Příl.10&PC_8411_l=294/2005&PC_8411_ps=50&PC_8411_text=katalog#108

21 >, [cit. 2010-04-18] 
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Příloha 4 - Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů, podle vyhlášky 294/2005 

Sb., přílohy č. 10 

 

Tab. 4 Limity ekotoxicity. Zdroj: vlastní tvorba, čerpáno z 

URL:<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/

701?PC_8411_p=Příl.10&PC_8411_l=294/2005&PC_8411_ps=50&PC_8411_text=katalo

g#10821 >, [cit. 2010-04-18] 

 

Testovaný 

organismus 

Doba 

působení 

[h] 

I. II. 

Poecilia 

reticulata,  
96 Ryby nesmí vykazovat Ryby nesmí vykazovat v 

nebo Brachydani 

trio 
  

v ověřovacím testu 

výrazné 
ověřovacím testu výrazné 

    
změny chování ve 

srovnání  
změny chování ve srovnání 

    
s kontrolními vzorky a 

nesmí 
s kontrolními vzorky a nesmí 

    uhynout ani jedna ryba uhynout ani jedna ryba 

Daphnia magna 

Straus 
48 Procento imobilizace Procento imobilizace 

    
perlooček nesmí v 

ověřovacím 

perlooček nesmí v 

ověřovacím 

    testu přesáhnout 30 % ve testu přesáhnout 30 % 

    
srovnání s kontrolními 

vzorky 

ve srovnání s kontrolními 

vzorky 

Raphidocelis 72 
Neprokáţe se v 

ověřovacím 
Neprokáţe se v ověřovacím  

Subcapitata   testu inhibice růstu řasy 
testu inhibice, nebo 

stimulace  

(Selenastrum    
větší neţ 30 % ve 

srovnání 
růstu řasy větší neţ 30 % 

capricornutum 

nebo  
  s kontrolními vzorky 

ve srovnání s kontrolními 

vzorky 

Scenedesmus        

Buspicatus       

Semena Sinapis 

alba 
72 

Neprokáţe se v 

ověřovacím 
Neprokáţe se v ověřovacím  

    testu inhibice růstu kořene 
testu inhibice, nebo 

stimulace  

    semene větší neţ 30 % růstu kořene semene větší  

    ve srovnání s kontrolními neţ 30 % ve srovnání s 

    vzorky kontrolními vzorky 
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Příloha 5 - Technologické vybavení firmy Pinmark s. r. o. pro zpracování odpadní 

vyzdívky 

                                                                     

Obr. 1 Drtič Hartl PC 1055J. Zdroj: URL: <http://www.nemo-

pce.cz/editor/image/stranky/2_155307_drticka-hartl.JPG>, [cit. 2010-04-18]  

 

Obr. 2 Hrubotřídič Powerscreen Warrior 1400. Zdroj: URL: 

<http://www.atmcz.cz/soubory/Image/velky/img_17-drticka-odpadu-2.jpg>, [cit. 2010-04-

18] 


