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1. Úvod 

Metody přípravy konstrukčních kovových materiálů jsou procesy, které si lidstvo osvojilo 

již 1000 let př. n. l. v době bronzové. Proto není překvapením, že jednotlivé zpracovatelské 

postupy přípravy kovů svým zdokonalováním dosáhly vysoké účinnosti. Limitujícím 

faktorem pro jakékoli zdokonalování výrobních procesu je rentabilita. 

Surové železo se vyrábí od dávných dob ve vysokých pecích – dnes moderních 

velkokapacitních vysokých pecích, které pracují nepřetržitě několik let. Dříve se při výrobě 

surového železa používala pouze železná ruda, manganová ruda, zásadité struskotvorné 

přísady a palivo. Vznikalo velké množství strusky, ale i jemných odpadních produktů, 

vysokopecní výhoz, odprašky a kaly. 

Tyto obsahují různá množství neželezných kovů, které jsou považovány za škodliviny, ale 

při účinné recyklaci mohou sloužit jako významný zdroj druhotných surovin. [1] 

1.1. Odpady z hutní prvovýroby 

 Hovoříme-li o přípravě surového železa ve vysokých pecích či oceli, kterou v dnešní době 

představuje především zpracování v kyslíkovém konvektoru či obloukových pecích 

v hutních podnicích, vznikají při těchto procesech odpady různého charakteru. Je žádoucí, 

aby jednotlivé zbytkové složky byly dle své povahy dále zpracovány a vznikl výrobní 

proces, při kterém naleznou všechny složky procesu své uplatnění. Vedle produkce odpadů 

jsou hutní závody také producentem imisí. Vyspělé státy světa si uvědomují důležitou roli 

ekologie, a proto zde jsou neustále tlaky na výrobní společnosti pro snižování imisí. 

Zpracovatelé investují nemalé částky do vyvíjení nových konstrukčních a technologických 

řešení výrobních procesů tak, aby imise a odpady co nejvíce snížili.  

1.1.1. Ekologická opatření 

V České republice se škodlivým působením odpadů zabývá zákon o prevenci a 

minimalizaci odpadů. Směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění. 

(IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control)  

• Zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci (ve znění pozdějších novel) zavádí 

integrované posuzování dopadů vybraných činností na životní prostředí a podporuje 

zavádění nejlepších dostupných technik. (BAT – Best Available Techniques) [2]  
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Nejlepšími dostupnými technikami se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje 

technologií a činností a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost 

určitých technik navržených k předcházení. Pokud to není možné, tak k omezování emisí a 

jejich dopadů na životní prostředí, přičemž: 

• Technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení 

navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu.  

• Dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím 

zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných 

podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných 

podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice.  

• Nejlepšími se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí. [3]  

V roce 2015 by měla být Radou EU a Evropského parlamentu (EP) přijata nová směrnice o 

průmyslových emisích (IED), jež ruší původní směrnici o IPPC. V České republice se 

pořádají semináře s cílem co nejpodrobněji diskutovat o dopadech směrnice na český 

průmysl, a to ještě před vlastním projednáváním na půdě EP. [4]  

2. Výskyt nežádoucích složek v hutní výrobě 

Při hutnických pochodech zpracování primárních a sekundárních surovin se vedle 

zájmové složky získají také složky nežádoucí, které narušují průběh celého procesu a 

poškozují životní prostředí. Vysoká toxicita či vysoká koncentrace škodlivých látek může 

v extrémních případech poškodit lidské zdraví. Jelikož je u finálních produktů nezbytné 

dodržet přesné chemické složení, jsou příměsové složky v potřebné míře odstraňovány.  

2.1. Negativní vliv na prostředí 

Odpady vznikající z hutní výroby mohou být ve skupenství plynném, kapalném nebo 

pevném. Podle svého skupenství mohou odpady ovlivňovat vzduch, vodstvo nebo půdy. 

Dle světových literárních zdrojů jsou energetika spolu s hutnictvím a motorismem 

hlavními zdroji emisí škodlivých látek do ovzduší. Spalováním fosilních paliv se emisemi 

dostává do ovzduší, a následnými imisními spady i do životního prostředí, obrovské 

množství stopových prvků, včetně skupiny rizikových prvků neboli těžkých kovů. Při 
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spalování uhlí za vysokých teplot (vyšších než 1500 °C) dochází k emisím stopových 

prvků z uhlí do plynných produktů spalování, především ve formě aerosolových částic. 

Četnými výzkumy u nás i v zahraničí je prokázán negativní vliv emisí a imisí na 

rostlinnou produkci a tím i na zdraví člověka, které je ohrožováno přímým stykem s 

ovzduším a prostřednictvím potravinových řetězců. [5] 

2.1.1. Hutní odpady  

Typickým odpadním produktem vysokoteplotních procesů v hutích jsou prachové úlety, 

tzv. odprašky. Ty se zachycují v čistírnách plynu a skrápěním z nich vznikají kaly. V této 

formě se jemnozrnné hutní odprašky a kaly většinou skládkují. Metalurgické odprašky a 

kaly obsahují 35 až 67 % železa.  

Spolu s železem tyto odpady obsahují těžké kovy, jedná se především o zinek, olovo a 

kadmium, dále alkálie a uhlík. Při zvyšovaní teplot až na teplotu tání železa se tyto prvky 

postupně odpařují a odcházejí s plynnými zplodinami jako emise nebo dochází k jejich 

kondenzaci na prachových částicích, které jsou unášeny odcházejícími plyny a 

zachycovány v čisticích zařízeních. Vzhledem k velkému měrnému povrchu jemných 

částic metalurgických a ocelárenských odprašků je největší část těchto prvků zachycena 

právě v těchto jemných podílech. Recyklaci můžeme podrobit pouze hrubé frakce odpadů, 

které lze aglomerovat. Recyklací jemných podílů hutních odpadů ve formě odprašků nebo 

kalů by docházelo k zvyšování koncentrací nežádoucích prvků v produktech a patří proto 

k nejproblematičtějším odpadům v hutním provozu. [6] 

Vysoké nahromadění hutních odpadů způsobuje několik problémů, které souvisí 

s místem, možnou kontaminací prostředí, se špatným zabezpečením či havárií. 

V neposlední řadě obsahují zájmové složky, jež jsou možným ekonomickým 

zhodnocením při jejich selekci. Jejich samotné skladování na skládkách 

nerecyklovatelných odpadů v mnohých případech nesplňují podmínky pro nakládání 

s těmito ekologicky rizikovými odpady. Způsoby zpracovaní těchto zbytků byly 

studovány již několik dekád mnoha autory. Byla vypracována řada metod jak zbytky 

zpracovat na cestě pyro- či hydro-metalurgické. Ovšem zatím žádný nebyl komerčně 

aplikován v provozech, a to kvůli jejich nekomplexnosti, ekonomické náročnosti či 

vysokému zatížení životního prostředí.  
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Ve výrobním hutním podniku dle své povahy vznikají následující odpady: 

kovové; 

� Jedná se o odpady vznikající z nedokonalých způsobů zpracovávaní finálních 

produktů. Může se jednat např. o kov či slitinu, která po odpíchnutí nebyla 

transportována do ingotu. Nebo se jedná o odřezky a odštěpky z opracování do 

finálního tvaru. Tyto odpady jsou navráceny zpět do výrobního procesu.   

kovonosné;  

� Tyto odpady jsou charakteristické obsahem řady chemických prvků v různých 

formách, z nichž některé kovové prvky mohou byt předmětem dalšího zpracování. 

Jejich vznik je dán termodynamickými vlastnostmi jednotlivých prvků, 

mechanickými interakcemi částic při pracovních operacích při výrobě. 

Odpady vznikající při výrobě železa jsou dány zpracovatelskými technologiemi jako 

jsou např. aglomerace, vysoké pece, ocelárny s navazující válcovnou, koksovnou, 

slévárnou a dalšími. Lze definovat dle: [7] 

1. Strhávání jemných částic výchozích surovin nebo částic vzniklých 

v průběhu hutnického pochodu, které jsou následně v různém stupni 

zachycovány v odlučovacích zařízeních a vyúsťují v tvorbu kalů nebo 

suchých prachů; 

2. Vzniklé strusky a škváry, které jsou tepelně přepracované hlušinové složky 

železorudných surovin a paliva; 

3. Oxidace povrchových vrstev oceli; 

4. Tvorba drobného zrnitého kovového odpadu z opracování surového železa 

a oceli; 

5. Vznik otěru a drtě z opotřebených vyzdívkových materiálů; 

6. Odpad slévárenských hmot; 

7. Soustředění kalů z čistíren vod; 
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8. Opotřebení dalších pevných materiálů. 

Hovoříme-li o kovonosných odpadech z výroby železa, jedná se především o tyto 

materiály: 

1. Kaly a úlety z aglomerace a vysokých pecí – mají podobné chemické složení jako 

vysokopecní vsázka a představují jemnozrnné podíly původního materiálu a částice 

vzniklé jeho dekrepitací, které jsou ovlivněny tepelným postupem. 

2. Ocelárenské úlety a kaly – jejich chemické složení se odvíjí od způsobu výroby 

oceli a také je rozdílné v průběhu různých fází zkujňování. Úlety jsou fyzikálně 

podobné a obsahují cca 0,1 mm a menší. Často obsahují neželezné kovy, především 

zinek a olovo. 

3. Okuje jsou oxidy železa, které se tvoří okysličováním železa a oceli při ohřevu. V 

čistém stavu obsahují až 70 % železa. Jedná se o odpady z válcoven, které se i přes 

vysoký obsah železa vracejí jen částečně do uzavřeného cyklu. [8]  

4. Kovonosné podíly z přepracování ocelárenských strusek – tvoří největší část 

vedlejších produktů při výrobě oceli. Struska je složitá soustava, v niž lze 

identifikovat více než sto složek. V druhé polovině 20. století došlo ke změnám 

technologií při výrobě oceli, a to později vedlo ke změně složení strusek. Podíl 

fosfátových strusek klesá a naopak roste produkce vápenato-křemičitých strusek. 

nekovové  

Obsahuje velmi malé množství kovu. Díky velkým objemům tohoto dopadu může 

být výhodné zpětné získávání kovů. [7] 

2.1.2. Vznik hutních odpadů ve vysoké peci  

Zinek, olovo, kadmium a ostatní škodlivé prvky se do vysoké pece dostávají vsázkou. 

Malá část z nich pochází z rudných surovin, většina se však do vysoké pece dostává spolu 

s recyklátem aglomerované železné suroviny. Těžké kovy přecházejí za vysokých teplot do 

plynné fáze a stoupají do vyšších a chladnějších částí vysoké pece. Přitom se 

v protiproudém systému vsázka – plyn dostávají do kontaktu s chladnějšími částicemi 

vsázky, kondenzují na nich a vracejí se do spodní části pece. Působením tohoto koloběhu 
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dochází k neustálé cirkulaci a akumulaci těžkých kovů ve vysoké peci. Cirkulace a 

postupná akumulace těžkých kovů, zejména zinku, vyvolává řadu negativních jevů 

v chodu vysoké pece jako jsou rozrušování vyzdívky pece, tvorba usazenin, tepelné ztráty, 

zvýšení spotřeby koksu atd. 

Část par těžkých kovů kondenzuje na prachových částicích, které vznikají během pohybu 

vsázkových surovin ve vysoké peci a odchází s nimi ve formě vysokopecního plynu. Podíl 

zinku, který odchází s vysokopecním plynem je cca 75–80 %. Prach se z plynu odstraňuje 

v plyno-čistírně. [9] 

Množství kondenzovaného zinku je úměrné povrchu materiálu, proto nejvíce zinku 

obsahuje nejjemnější materiál. Tato část končí většinou ve vysokopecních kalech, v menší 

míře ve vysokopecním výhozu. [10] 

Čištění vysokopecního plynu probíhá většinou ve dvou stupních. V prvním se při tzv. 

suchém, hrubém čištění zachycují největší částice působením setrvačných a gravitačních 

sil v tzv. prašníku. Tyto hrubozrnné odprašky lze recyklovat. Oddělení jemných částic se 

provádí ve zkrápěných proudových pračkách. Skrápěcí voda se spolu se zachycenými kaly 

podrobí separaci na Dorrových usazovákách, sedimentované jemnozrnné kaly se vzhledem 

k vysokému obsahu škodlivin skládkují. [6] 

Největší podíl odpadů z hutní výroby tvoří strusky, které jsou využívány jako umělé 

kamenivo ve stavebnictví, jako přísada do struskového cementu, a to buď do 

železoportlandského 30 % strusky se sádrovcem nebo do vysokopecního, který obsahuje 

40–80 % vysokopecní alkalické strusky. Strusky s vysokým obsahem fosforu jsou 

využívány v zemědělství jako hnojivo.  

2.1.3. Vznik hutních odpadů při výrobě železa a oceli   

Schéma vzniku vedlejších produktů při výrobě železa a oceli je na obrázku 1. Co do 

množství jsou po struskách nejvíce zastoupeny vysokopecní a ocelárenské odprašky a kaly. 

Tyto odpady zařazujeme mezi kovonosné, neboť obsahují značné množství železa v 

oxidické formě a v malém množství i metalické železo. Vysokopecní kaly mají zrnitost 

přibližně 60 % pod 45 mm s obsahem železa kolem 50 %. Ocelárenské kaly jsou jemnější 

– 70 až 90 % pod 20 mm a obsahem železa až 60 %. 
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Obrázek 1: Diagram toku materiálů a odpadů v metalurgii [1] 

V menším množství jsou mezi hutními odpady zastoupeny zaolejované okuje z válcoven, 

okujové kaly, kovonosné podíly z přepracování ocelárenských strusek, mořírenské kaly, 

kaly z čištění odpadních vod, odpady z výroby feroslitin, vyzdívky a formovací směsi z 

forem pro odlévání šedé litiny a hutní vločkové grafity ze sléváren a oceláren. 

Většina těchto odpadů je jemnozrnných a částečně využitelných. Ty, které jsou ve formě 

jemných prachů je nutno skrápět, aby je bylo možno transportovat a nevznikalo druhotné 

znečištění. Odpady ve formě vodních suspenzí jsou nejprve zahušťovány v kruhových 

nebo lamelových zahušťovačích a dále odvodněny a uloženy na odkaliště nebo 

recyklovány. [1] 
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2.1.4. Druhy hutních odpadů, jejich granulometrie a složení 

 Vysokopecní kaly  

Kal obsahuje 20–30 hm. % volné vody. Vysušením se získá jemnozrnný materiál 

s podílem 99 hm. % zrna pod 0,1 mm. Hlavní složky zastoupené v kalu jsou části 

magnetitu Fe3O4, hematitu Fe2O3, a koksu, svým charakterem odpovídá aglomerátu. 

Vysokopecní kaly se děli na hrubé a jemné.  

 Kychtový prach (vysokopecní výhoz) 

Jedná se o hrubší podíl prachu z prašníku vysokých pecí. 75 hm. % zrn má granulometrii 

pod 0,1 mm. Odprašek je dostatečně vlhčen vodou (chová se při přesypu jako tekutina), 

která je přiváděna tryskami na materiál při přesypu – množství vody se pohybuje v rozmezí 

5–10 hm. %. Chemické složení je závislé na složení vsázky, proto jsou velké výkyvy ve 

složení a denním množství. Vyznačuje se vysokým podílem uhlíku.  

 Hrubé kaly KKO 

Je to směs globulárních částic s 30 hm. % prachu pod 0,1 mm. Hlavní složkou je kovové 

železo, oxidická forma wüstit FeO se nabaluje na globule kovového železa. Kaly obsahují 

20–30 hm. % volné vody.  

Spaliny odsáté z primárního odsávání konvertorů a sekundárního odsávání při nalévání 

surového železa jsou chlazeny ve spalinovém kotli. Plyn je čištěn vodní sprchou, následuje 

dvojí zkropení v plyno-čistírně a dočišťování v odlučovači kapek. Suspenze kalu vytéká 

samospádem do dvou přepravních nádrží. Odtud je kal dopravován šnekem do bikranu. 

Jemné kaly KKO 

Kal obsahuje velmi malé částice. 95 hm. % zrn, má velikost pod 0,1 mm. Kaly obsahují 

proměnlivě 20–30 hm. % volné vody. Převládá železo v kovové formě, která se rychle 

oxiduje na wüstit, méně na magnetit.  

Jemný kal oddělený v před usazovacích nádržích je usazován ve dvou nádržích a 

filtrován na kalolisu. Šnekovým dopravníkem je dopravován do bikranu. [11] 
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Chemické složení uvedených odpadních produktů zobrazuje tabulka 1. Obsahy jsou 

sumarizovány dle [12] ze vzorků vysušených vysokopecních kalů, kalů KKO a kychtového 

prachu získaných z Třineckých železáren. Dále lze z této tab. vypozorovat vyšší obsahy 

prvků zinku, olova a kadmia u odpadních produktů VKJ a JKKO, které jsou jemnější 

frakce.   

Zn Pb Cd Fe CaF2 MgO Ccelk Celm

VKH 0,27-0,44 0,056-0,095 0,0008-0,0020 37,2-41,9 - 1,61-2,17 - 17,0-21,0

VKJ 0,46-0,56 0,13-0,15 0,0019-0,0035 29,2-31,6 - 1,66-2,08 - 20,8-24,8

KP 0,034-0,049 0,005-0,007 0,0003-0,0005 34,2-36,8 0,06-0,16 2,04-2,53 23,0-27,1 22,3-26,5

HKKO 0,31-0,41 0,033-0,051 0,0007-0,0009 70,3-73,0 0,16-0,182,25-2,51 - 2,69-5,45

JKKO 2,61-3,37 0,47-0,66 0,0064-0,010 60,5-62,4 0,31-0,43 1,20-1,75 - 1,95-3,0

Vysvětlivky  : VKH -Vysokopecní kal;hrubý KP - Kychtový prach JKKO - jemný KKO

VKJ - Vysokopecní kal; jemný HKKO - hrubý KKO  

Tabulka 1: Sumarizované chemické složení odpadních produktů 

3. Přehled problematiky výskytu a možnosti zpracování JHO ve světě 

Analýzou literárních údajů se došlo k možnosti zpracování a využití jemnozrnných 

hutních odpadů s obsahem neželezných kovů v metalurgii.   

3.1. Možnosti zpracování jemnozrnných hutních odpadů (JHO) 

V současné době probíhá ve světovém hutnictví bouřlivý výzkum v oblasti odpadů. 

Zpracování hutních odpadů si klade za cíl řešení složité ekonomické i ekologické situace 

v hutních závodech. Je nezbytné začít recyklovat JHO pro jejich možnost dalšího využití 

v průmyslové výrobě. 

V současnosti se věnuje stále větší pozornost typickým odpadním produktům 

vysokopecních a ocelárenských procesů a možné koncentrace nežádoucích neželezných 

kovů jako jsou zinek, olovo, kadmium v odpadech. 

V posledních několika desetiletích bylo problematice odprašků věnováno značné úsilí 

mnoha výzkumných týmů po celém světě. Dále budou v textu přiblíženy některé pilotně 

aplikované zpracovatelské metody na cestě pyro- a hydro- metalurgické. Dané 

experimenty jednotlivých autorů mohou být potenciálním řešením zpracovaní odprašků 

jemných frakcí s obsahy neželezných kovů, které jsou největším problémem pro dosáhnutí 

plynulého environmentálně schůdného procesu.       



 15 

3.1.1. Výtěžnost Zn, Pb v závislosti na formě EOP odprašků v Turecku   

Při experimentálních měřeních pyrometalurgického zpracování vzorků EOP odprašku 

 získaných z tureckých oceláren byl tento odprašek ve formě pelet a prášku. Zde byl 

karbotermicky upraven při kontrolovaném teplotním cyklu v rotační peci. Redukční 

atmosféru zde zajistil uhlík k tomu, aby mohlo být prostudováno chování olova a zinku. 

Zvolené teploty pro průběh reakce byly 900,1000°C a 1100 °C a čas 90 minut. Po žíhání 

byly vzorky podrobeny chemické analýze. 

Vzorky odprašků EOP použité v této studii byly poskytnuty podnikem Colakoglu 

Metalurg C., v Turecku. Chemická analýza a X-paprsková difrakce vzorku EOP odprašků 

je v tab. 2. a grafu 1. Jak je vidět, EOP odprašek je složen převážně z feritu zinku a oxidu 

zinku. Hnědé uhlí použité jako redukční činidlo mělo částice velké mezi 2.36–9 mm, bylo 

poskytnuto z regionu Tuncbilek v Turecku a jeho chemické složení je v tab. 3. 

prvek hm.% prvek hm.%
Fe 26,89 Si 2,85

Fe2O3 38,41 Ca 0,92

FeO 2,07 Cr 0,27
Fe 4,84 Na 2,5
Zn 29,19 C 3,23
Pb 3,16 S 0,72
Mn 2,72 Cd 0,04
Mg 1,34  

Tabulka 2: Analýza chemického složení EOP odprašků v hm. % 

obsah hm. %

pevný uhlík 39,24

těkavé látky 43,47

popílek 16,26

vlhkost 7,26

síra celkem 1,04  

Tabulka 3: Chemická analýza hnědého uhlí 
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Graf 1: Rentgenová difrakce vzorku EOP odprašku 

Experimenty karbotermické redukce byly uskutečněné v rotační peci při maximální 

dosažené teplotě 1400 °C s otevřeným koncem nerezové trubice s délkou 520 mm a 

průměrem 160 mm reakční zóny. Rychlost otáčení  byla 2 otáčky/minutu. Teplota reakční 

zóny byla měřená dvěma PtRh10/Pt termočlánky a teplotní cyklus byl kontrolován 

programovatelným regulátorem, který udržoval teplotu stabilně (±5 °C) na předurčené 

teplotě. Prachový kolektor s odváděcí rychlostí 1140 m3h-1 byl umístěn 100 mm od konce 

otevřené trubky reaktoru. Po dosažení předurčených teplot (900, 1000 °C a 1100 °C), bylo 

1000 g směsi EOP odprašků a  hnědého uhlí vsazeno do reakční zóny. Směs byla vysušená 

ve formě hrudek nebo pelet (~9–12 mm). Vložením vzorku do horké zóny až po dosažení 

požadované teploty se eliminovala možnost jakékoliv reakce probíhající při nižších 

teplotách. Časy reakcí byly od 0–90 min pro vzorky s hmotností okolo 20 g. Každý 

z těchto vzorků byl stažen z horké zóny v různých časových intervalech. Stažené vzorky 

byly rozemlety a analyzovány na obsah zinku, železa, olova a křemíku použitím mokrých 

chemických metod.   

Různé koncentrace zinku ve vzorcích hrudek a pelet v závislosti na čase a teplotě jsou 

sumarizovány v grafu 2. Při teplotě 900 °C, byl zinku odstraněn z hrudek dřív než ze 

vzorků pelet v počátečních stádiích experimentů, ale tyto rozpory končí v 45. minutě. 

Avšak vzorky ve formě pelet se ukazují více efektivní pro produkci zinkových par při 

srovnání s hrudkami s teplotním rozsahem od 1000–1100°C. Ale po odstranění zinku se 

poměr mezi peletou a hrudkou sbližuje po 60 minutě. Například ve vzorku hrudky klesala 
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koncentrace zinku z 13,25 na 4,75 a 1,87 hm. % po 30 minutách a 10,21, 2,25 a 0,46 hm. 

% po 90 minutách při 900, 1000 a 1100 °C. Ve vzorku pelety koncentrace zinku klesala 

z 13,59, 3,61 a 0,45 hm. % po 30 minutách a z 10,11, 1,89 a 0,2 hm. % po 90 minutách při 

900, 1000 °C a 1100 °C. 

 

Graf 2. Časová závislost koncentrací Zn v odprašcích při různých teplotách 

Změny v koncentraci olova pro oba druhy vzorků s měnícím se časem a teplotou jsou 

zobrazeny v grafu 3. Koncentrace olova ve vzorku ve formě hrudky roste s rostoucím 

časem při 900 °C. Nevýznamné rozdíly v koncentraci olova byly sledovány ve vzorku 

tohoto typu pro teploty 1000 °C a 1100 °C. Rozdílná je situace u vzorků ve formě pelet za 

stejných podmínek. Nejvyšší dosažená hodnota koncentrace olova v peletě byla zjištěna 

6,91 hm.% v 45 min., potom hodnota klesala v závislosti na čase. V počáteční fázi 

experimentu, nebyly zaznamenány změny v koncentraci olova ve vzorcích pelet, ta začala 

klesat až po 60 min. při všech třech teplotách. Například, v hrudkách koncentrace Pb roste 

z 2,38, 3,99 a 4,70 po 30 minutách a 3,68, 4,02 a 5,02 hm. % po 90 min. v 900, 1000 °C a 

1100 °C. Ve vzorcích pelet jsou koncentrace olova následující 6,65, 3,75 a 4,71 hm. % po 

30 minutách a potom tyto hodnoty klesaly na 5,43, 3,40 a 2,15 hm. % po 90 minutách 

v 900, 1000 °C a 1100 °C. 
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Graf 3: Časová závislost koncentrace olova v odprašcích při různých teplotách 

Varianty získání zinku ze vzorků hrudek a pelet v závislosti na čase a teplotě jsou 

v grafu 4. I když vzhledem k tomu, že vzorek pelety vykazuje menší výtěžnost zinku při 

900 °C, tento rozpor se vzorkem hrudky klesá s rostoucím časem. Pro vyšší teploty je 

výtěžnost zinku vzorků pelet rychlejší a efektivnější než pro vzorky hrudek. Z grafu 1 je 

také jasné, že hodnoty výtěžku zinku ze vzorků hrudek se blíží k výtěžku vzorku pelet při 

teplotě 1000 °C a 1100 °C, po 60 minutách.  

 

Graf 4:  Závislost času na výtěžnost zinku v odprašcích při různých teplotách 
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Na základě prezentovaných výsledků redukce uhlíkem EOP odprašků ve formě hrudek a 

pelet s časovým intervalem 0–90 min. a teplotním rozsahem 900, 1000, 1100 °C v rotační 

peci,  mohou být vyhodnoceny následující závěry:  

1) Hodnoty výtěžnosti zinku rostou s rostoucím časem a teplotou v určitému 

rozsahu.  

2) Vzorky pelet vykazovaly vyšší výtěžnost zinku než vzorky hrudek 

při teplotě 1000 °C a 1100 °C, obzvláště do 45 min.  

3) Nejvyšší pozorovaná výtěžnost zinku byla 98,59 hm. % při 1100 °C a 

90 min. 

Studia kinetiky a detailní výzkum vzorků pomocí XRD bude uskutečněn ve studiích 

následujících. [13] 

Zajímavé jsou švédské údaje z výzkumného ústavu MEFOS o regeneraci zinku z EOP 

odprašků s použitím jejich laboratorního zařízení. 

3.1.2. Regenerace zinku z EOP odprašků pilotní zkušenosti v MEFOS 

Navzdory mnoha řešením získání zinku z EOP odprašků, která byla navržena a testována 

v laboratorních podmínkách v posledních dekádách minulého století, je stále dominujícím 

procesem Wealz. Bylo navrženo několik alternativních metod, které byly laboratorně 

testovány. Níže bude nastíněn stručný souhrn několika koncepčních řešení, které byly 

zkušebně provedeny v severském výzkumném ústavu MEFOS. Jsou zde nastíněny jak 

pokrokové aspekty těchto konceptů, tak hlavní závěry měření. Byly studovány následující 

koncepty: 

• Produkce surového oxidu zinku s malým obsahem halogenidů pro elektrolytické 

získání zinku za použití DC pece s dutou elektrodou. 

• Produkce pomocného prachového filtru obsahujícího více než 50 % ZnO, 

injektováním EOP prachu k elektrickému oblouku peci během rafinace 

kombinované se systémem pomocného filtru. 

• Eliminace sloučenin zinku s železem pomocí CaO pro zpracování elektrolýzy 

tzv. EZINEX procesem. 
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• Selektivní redukce oxidu železa ve sloučenině feritu zinku pro simultánní 

regeneraci ZnO a kovového železa.  

Při získávání zinku z EOP prachů dominuje tzv. Waelz proces. EOP prach byl 

klasifikován dle EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) jako nebezpečný odpad 

už od 80 let minulého století. Bylo navrženo a testováno velký počet alternativních procesů 

bez komerčního úspěchu díky dvou nejdůležitějším důvodům: 

• Vysoký obsah chlóru a fluoru pro pyrometalurgické zpracování 

• Vysoký obsah ZnO.Fe2O3 pro hydrometalurgické procesy 

Zpracování EOP prachu použitím obloukové pece  

Během let 1990–1995, byla prováděna celá řada inovativních testů za použití DC 

obloukové pece s dutými elektrodami  pro obohacení EOP prachu. Cílem těchto kroků bylo  

získat surový oxid zinku, jenž by byl použitelný pro elektrolytické zpracování. Kvalita 

surového oxidu zinku by měla být srovnatelná se zinkem získaného z procesu slinování. To 

znamená vysoké množství zinku, malé množství železa a zanedbatelné množství 

halogenidů. Obsahy chlóru a fluoru by měl být menší než 100 ppm. V procesu DC peci je 

EOP odprašek a koksový prášek uváděn do pece přes dutou elektrodu a vložen do žhavé 

„plazmy“ kde je tato směs tavená a redukována simultánně. Směr orientace prachu je 

k vysokým teplotám a vysokému výtěžku zinku (>99 %) a olova (>99,99 %). Oxidovaný 

zinek a olovo se soustřeďují v plynu, a to průchodem čistícího systému, který s sebou nese 

jen velmi malé množství prachu z pece. Takto získaný produkt obsahuje pouze okolo 1 % 

železa. Tento proces je ilustrován na obr. 2.  
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Obrázek 2: Zpracování EOP odprašku DC pecí s dutými elektrodami 

Redukce oxidů železa v odprašcích je snadno zvládnutelný proces, kontrolou podílu 

oxidu zinečnatého k uhlíku ZnO/C může být tudíž udržována na minimální úrovni. 

Zinková pára spolu s malým obsahem železa, získaná z těchto zkoušek, má vysoké 

hodnoty ve srovnání s produkty získanými komerčními procesy obohacení. Testy 

prokázaly, že přes 99 % halogenidů je udržováno v prachu, který by mohl být snadno 

odstraněn promytím. Sulfatační experimenty při 800 °C ukázaly, že by mohlo být 

odstraněno až 99,91 % chlóru a 99,99 % fluoru.  

Zkoncentrování zinkového prachu v pomocných filtrech  

Koncept pomocných filtrů je ilustrován na obr. 3. Je založen na faktu, že ferit zinku 

(železitan zinečnatý – ZnO.Fe2O3) v EOP prachu vzniká hlavně při tavení jako zbytek. 

Myšlenkou koncepčního řešení je injektáž EOP odprašku bohatého na feritu během 

rafinace nebo během doby pokrytí strusky a shlukování generovaných par během této doby 

v pomocných filtrech. Úmyslem je produkce ZnO páry vysoké kvality, která by mohla být 

dále prodávána externímu zpracovateli zinku. Pomocné filtry tzv. „bypass“[bajpásové] 

byly testovány použitím 5 MVA elektrické obloukové pece. Testy byly realizovány během 
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tří dnů s 5–6 injektážnimi testy denně. V těchto experimentech bylo dbáno, aby použité 

zařízení a jiné součásti byly obdobné těm, které se běžně využívají v ocelárenském 

průmyslu. 

 

Obrázek 3: Koncept procesu s pomocnými „bajpás“ filtry 

Chemická analýza injektovaného EOP prachu a některých získaných vzorků odprašků 

z pomocných filtrů lze pozorovat v tab. 4. Zinek, olovo, zásady a halogenidy jsou 

obohacovány v produktech pomocných filtrů, kde se nachází Fe-, Mn-, a ostatní stabilně 

zůstávající oxidy ve strusce. Obsah zinku ve  vzorcích z pomocných filtrů je okolo 60–

70 %, což je značně více než co je normální po procesech obohacení v procesu ve 

Waelzove peci a obsah železa je spíše menší, okolo 3–7 %.    

Zn Fe Pb K+Na2O Cl+F Cd SiO2 CaO Al2O3 MgO MnO
EAFD-I 33,00 27,00 0,70 4,00 1,23 0,02 3,40 2,92 0,55 1,65 4,19
Test1:6b 62,00 6,70 0,40 6,00 3,24 0,05 0,42 0,41 0,15 0,37 0,52
Test2:5b 64,00 6,40 0,50 8,00 2,03 0,05 0,40 0,46 0,06 0,79 1,12
EAFD-H 25,00 25,00 0,80 2,00 1,44 0,02 2,65 14,60 0,74 1,42 3,84
Test3:6b 70,00 2,50 0,50 7,00 2,83 0,06 0,21 0,32 0,08 0,27 0,36 

Tabulka 4:  Složení injektovaných EOP odprašku z vybraných vzorků získaných z 

„bajpásových“ filtrů 
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Eliminace feritu zinku  

Mezi hydrometalurgickými návrhy pro přepracování zinku z EOP odprašků, byl firmou 

Engitec vyvinut proces EZINEX, tento je doposud nejúspěšnější koncept. Loužením 

v roztoku NH4Cl, se eliminuje problém s obsahem chloru a fluoru a nebudou pro tento 

proces překážkou. Největší problém v tomto koncepčním řešení zůstává sloučenina 

ZnO.Fe2O3 tzv. ferit zinku. K vyřešení toho problému jsou používány dva způsoby 

eliminace, které byly testovány a navrženy v projektu REZIN během pátého rámcového 

programu EU. Chemicky lze obě možnosti popsat: 

ZnO.Fe2O3+2CaO=Ca2Fe2O5+ZnO  (1) 

ZnO.Fe2O3+C=Fe+CO/CO2+ZnO  (2) 

 Odstranění feritu zinku kalcinací 

Termodynamické principy odstranění feritu zinku pomoci CaO jsou dobře popsány 

fázovým diagramem systému CaO-ZnO-Fe2O3 v obr. 4. Typické složení EOP odprašků 

bude v menší části diagramu poblíž spodní čáry. Když je CaO dostatečně přimíseno, 

složení prochází čárou ZnO-Ca2Fe2O5  a ZnFe2O4 se nevyskytuje vůbec.  

 

 

Obrázek 4: Fázový diagram systému CaO-ZnO-Fe2O3 
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Ve výzkumných pracovištích MEFOS byl realizován velký počet experimentů v různých 

pecních agregátech a stupních, které poskytly velké množství hodnot pro zkonstruování 

diagramů „MEFOS.XRD“. Tyto diagramy na obr. 5, 6 a 7 výborně ilustrují metodu 

odstranění na základě oxidu CaO. Po kalcinaci dochází ke kompletnímu odstranění feritu 

zinku. Vysoké hodnoty ZnO výrazně rostou a formuje se sloučenina Ca2Fe2O5. Po loužení 

vzorku jsou kompletně odstraněny obsahy ZnO a to, co zbylo je pouze čistá Ca2Fe2O5. 

Testy loužení užitím metody EZINEX poskytují možnosti znovu získání zinku z 80–

100 %. 

 

Obrázek 5: Nezpracovaný OEP odprašek 

 

Obrázek 6: Zpracování CaO, 2h. 1000 °C, podíl CaO/Fe2O3=2.1 
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Obrázek 7: Loužení zbytků zpracovaných vápnem EOP odprašků, 2h. 1000 °C, podíl 

CaO/Fe2O3=2.1 

Největší komplikace této metody představuje samotné loužení procesu EZINEX nebo 

vložení nadbytečného množství CaO.  

3.1.3. Poznatky o testovaných koncepčních řešeních zpracování JHO 

V minulých dvaceti letech byly testovány různé metody zpracování EOP odprašků 

v institutu MEFOS. Nejvýznamnější poznatky o testovaných konceptech jsou shrnuty zde: 

• DC pec s dutými elektrodami pro produkci malého množství železa, halogenidů a 

surového oxidu zinku. 

• Halogenidy se odstraňují sulfatací.  

• Systém pomocných „bypass“ filtrů pro řízení produkce Waelz procesu s vyšší 

kvalitou surového oxidu zinku. 

• Eliminace feritu zinku kalcinací. [14] 

Další možností zpracování odpadů je metoda hydrometalurgická. Jedná se o tureckou 

zkušenost s extrakcí zinku a olova z louženců. 
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3.1.4. Hydrometalurgická extrakce zinku a olova z louženců 

Tato studie je zaměřená na získání zinku a olova z loužených zbytků, reziduí či louženců 

s obsahem těchto prvků. Experimenty byly provedeny na vzorcích v laboratorních 

podmínkách za použití metod hydrometalurgického charakteru. Uvažujeme-li o více než 

jednom milionu tun loužených zbytků (LR) bohaté na zinek 12,43 % a olovo 15,51 % ve 

skládkách odpadů, které představují nebezpečí pro životní prostředí, je nezbytně nutné tyto 

odpady zpracovat. Zinek a olovo bylo zpracováno ve dvou základních etapách. 

V prvním kroku se získával zinek, a to použitím teplé kyseliny sírové. Výtěžnost zinku 

dosáhla 72 % při koncentraci H2SO4  150 [g/l], teplotě 95 °C po dobu 2 hodin s hustotou 

rmutu 200 [g/l].  

V kroku druhém bylo získáno olovo z roztoku soli NaCl. Testy loužení byly provedeny 

na sekundárních LR získaných po kyselinovém loužení z prvního kroku. Loužením olova 

v roztoku soli by mohlo být dosaženo navýšení účinnosti procesu na 95 % s malou 

hustotou rmutu, maximální výtěžnost byla 84,9 % při vysoké hustotě rmutu [200g/l] 

v koncentrovaném NaCl [300g/l] při teplotě 95 °C po dobu 10 minut. 

Tato studie byla zaměřená na výtěžnost zinku a olova z Cinkur LR dohromady 

s rozpustností železa v různých podmínkách použitím vodných roztoků, jmenovitě 

kyseliny sírové a solného roztoku. Nejdříve byla použita kyselina sírová (H2SO4) k získání 

zinku z Cinkur LR z ZnFe2O4. Při kyselinovém loužení bylo pozorováno, že výtěžnost 

zinku narůstá s rostoucí koncentrací kyseliny, reakční dobou a teplotou loužení. Také 

mírně roste s klesajícím poměrem solid/likvid. Na konci kyselinového loužení byly 

vybrány optimální podmínky procesu:  počáteční koncentrace kyseliny sírové 150 g/l, 

reakční doba 2h, teplota loužení 95 °C a poměr solid/likvid 1/5. Při dodržení takto 

stanovených podmínek byla výtěžnost zinku okolo 72 %.  

Po získání dostačujícího množství zinku loužením v roztoku H2SO4 bylo olovo získáno 

ze sekundárních loužených zbytků použitím solného roztoku NaCl jako loužícího média. 

Bylo pozorováno, že koncentrace NaCl a poměru solid/likvid (hustota rmutu) byly velmi 

efektivními parametry pro výtěžnost olova. Výtěžnost olova by měla narůstat s vysokou 

hustotou rmutu a teplotou loužícího roztoku. Pro tyto účely bylo prováděno několik pokusů 

s vysokou hustotou rmutu (200 g/l) při 95 °C.  Z těchto výsledků byly stanoveny optimální 

podmínky loužení: 300 g/l koncentrace NaCl, hustota rmutu 200 g/l, doba reakce 10 min. a 
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teplota reakce 95 °C, při kterých výtěžnost olova dosahovala okolo 85 %. Chemické 

složení konečného louženého zbytku, získaného po optimálním loužení v solném roztoku, 

obsahoval 4,57 % olova a 5,81 % zinku a 6,62 % železa. 

Ačkoliv množství zinku a olova získané z louženců po krocích loužení v kyselině sírové 

a v solném roztoku bylo přijatelné. Je nezbytné celý proces ohodnotit ekonomicky, před 

samotnou průmyslovou aplikací. [15]   

Velmi zajímavou aplikací z japonské univerzity představuje možnost zpracování prachu 

z EOP s pomocí silného magnetického pole. 

3.1.5. Zpracování prachu EOP s pomocí silného magnetického pole 

Nový proces zpracování prachu EOP nazvaný jako „Proces separace vápencové přísady a 

magnetické separace (proces LAMS) si kladl za cíl znovu získat zinkovou bělobu z prachu 

a použít pevný zbytek jako struskotvornou přísadu pro zušlechtění oceli. Proces LAMS se 

skládá z reakce prachu EOP s CaO, která následuje po adekvátním rozmělňování a vysoce 

stoupající magnetické separaci.  Základní zásada tohoto procesu byla stanovena odhalením 

fáze rovnováhy v systému Cao-Fe2O3-ZnO, kde Ca2Fe2O3 může být v rovnováze spíše  

s čistým ZnO, než ZnFe2O4, který je hlavní složkou prachu EOP v oblasti vyššího CaO. 

Přeměna feritu obsahujícího zinek v prachu EOP na ZnO a Ca2Fe2O5 byla experimentálně 

demonstrována ohřátím prachu s dvojnásobným molárním množstvím CaO při 1173 K a 

1373 K. Bylo rovněž demonstrováno, že vytvořený ZnO a Ca2Fe2O5 lze separovat silným 

magnetickým polem.  Proto je možné znovu získat ZnO z prachu EOP bez karbotermické 

redukce jakou je Waelzův proces. 

  Základní podstata Waelzova procesu je karbotermická redukce feritu obsahujícího zinek 

(ZnFe2O4) a zinkové běloby (ZnO), které jsou hlavními složkami zinku v prachu. Zinek 

v ZnFe2O4 a ZnO jsou redukovány na kovovou formu ve Waelzově rotační peci a 

vytvořený kovový zinek se následně odpařuje do plynné fáze při vysoké teplotě kolem 

1473 K (1200 oC). Halové nebo haloidní prvky vyprchávají spolu se zinkem, a to je další 

funkce tohoto procesu, i když zde není pojednána. Kvůli řízeného přístupu vzduchu 

v koncovém otvoru pece a chemické rovnováhy v systému Zn-C-O-H při nižší teplotě však 

zinková pára znovu oxiduje a zinek je nakonec znovu získán spíše ve formě ZnO, než ve 

formě kovového zinku. [16] 
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4. Termodynamický rozbor chování vybraných prvků  v pecním 

agregátu 

Jednotlivé prvky obsahující odprašky EOP mohou být přítomny v různých formách. 

Cirkulující prvky jsou prvky, které jsou převáděny do plynné formy ve vysoké peci a 

stoupají do chladnějších zón, kde kondenzují na povrchu vsázky a koksu. Poté klesají se 

vsázkou materiálu k boku či nístěji, kde jsou redukovány, taveny a vlivem vysokých teplot 

znovu převedeny do plynné fáze. Plyny stoupají s proudem pecního plynu k vrchní zóně a 

znovu kondenzují simultánní re-oxidací. Cirkulující prvky, především zinek, olovo, sodík, 

draslík a některé jejich sloučeniny cirkulují uvnitř pece. 

Nahromadění těchto prvků způsobuje pokles výkonnosti pece, spotřebu redukčního 

činidla, poruchy plynulého provozu, tvoření usazenin a snížení životnosti. Přívod těchto 

prvků uvnitř vysoké pece je v rozsahu od 1,5–5,0 kg/t alkalických (K2O+Na2O) a 0,05–

0,25 kg/t, zinku a olova používaných ve vysokých pecích v Evropě. Limitováním přívodu 

zmíněných prvků je klíč ke zvládnutí plynulého provozu s vysokou účinností. [17] 

4.1. Fyzikální vlastnosti a chování vybraných prvků při 

pyrometalurgických postupech 

4.1.1. Chování zinku a jeho sloučenin 

Zinek se dostává do vysoké pece z rudné části a koksu. Obsah zinku v aglomerátu a 

paletách je vyšší než v přírodních rudách v důsledku zpracování odpadů jako jsou 

odprašky a kaly, které se vyznačují zvýšeným obsahem zinku. Přibližně polovina 

vyráběného zinku se používá na pokovování plechů, drátů apod. Při jejich recyklaci se 

vrací do hutnických agregátů. [18] 

Ve vzduchu se zinek váže na půdní a prachové částice. Atmosférickou depozicí se 

mohou tyto částice dostávat do vody nebo půdy. Zinek je běžnou součástí hornin, půd a 

sedimentu. Zinek patří mezi esenciální stopové prvky pro lidi, zvířata i rostliny. Přitom 

není obsažen v živých tkáních ve vysokém množství – uvádí se, že tělo dospělého člověka 

obsahuje pouze přibližně 2 g zinku. Přítomnost zinku v organismu je nezbytnou 

podmínkou pro správné fungování řady enzymatických systému (např. inzulínový). Je tedy 



 29 

v malém množství nezbytný. Ve zvýšeném množství však působí toxicky. Pro lidské 

zdraví nepředstavuje velké riziko. Značně toxický je pro vodní organismy. [19] 

Technická charakteristika  

Zinek patří v technickém roztřídění kovů do skupiny těžkých neželezných kovů 

s nízkou teplotou tavení 420 °C, provozně důležitá je teplota varu zinku 906 °C, hustota 

zinku 7,13 kg.dm-3 při 20 °C a mřížka je typu HTU. Dále se zinek řadí mezi kovy 

neušlechtilé s elektrodovým potenciálem -0,763 V. [20]  

Zinek je přírodní surovina obsažená v zemské kůře, která je nezbytná pro život. Zinek 

lze stoprocentně recyklovat, tj. lze jej znovu zcela a beze zbytku roztavit, aniž by přitom 

ztratil své vlastnosti. Představuje tak základní prvek politiky trvale udržitelného rozvoje a 

ochrany životního prostředí. [21]  

Zinek a jeho sloučeniny mají následující charakteristiky zobrazené v tabulce 5: 

Atomová hmotnost Bod tání [°C] Bod varu [°C]
Zn 65,38 419,5 907
ZnO 81,38 1800 -
ZnS 97,44 - -  

Tabulka 5: Fyzikální vlastnosti zinku a jeho sloučenin 

Zinek přichází do vysoké pece z kovonosných materiálů obsahujících železo ve formě 

feritu ZnO.Fe2O3, ZnO.FeO.Fe2O3, silikátu 2.ZnO.SiO3, sulfidů ZnS.FeS nebo ZnS, ale 

také z recyklovaného odpadu jako je prach a kal ve formě oxidu ZnO. Tyto jsou 

redukovány ve spodních zónách na kovovou zinkovou páru při teplotách okolo bodu varu 

zinku. 

{ } kJCOZnCOZnO 50.672 −+→+  (3) 

{ } kJCOZnCZnO 92.239−+→+  (4) 

Redukovaný zinek ve formě čisté páry s plynem směřuje do vrchního patra vysoké pece 

a je znovu re-oxidován na ZnO. Schematicky redukční a re-oxidační proces prezentuje 

obr. 8. 
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Obrázek 8: Diagram potenciálu kyslíku v závislosti na teplotě zinku 

Zinek a jeho oxidy mohou kondenzovat na chladnějším povrchu surovin s obsahem 

železa nebo mohou být zadržovány v pórech koksu, čímž klesá propustnost plynu. Toto 

může vést k nárustu podílu koksu a snížit účinnost procesu.  

Část zinku je nasycená roztaveným kovem a struskou vytéká s tekutými produkty 

odpichem. Ostatní zinek ve formě ZnO uniká s kychtovým plynem. Zbytek zinku, který 

zůstal v šachtě, způsobuje zónu cirkulace obr. 9.  Cirkulace zinku zaujímá veškerou suchou 

část šachty a část přilehlé zóny. Některé zinkové páry mohou prosakovat skrze spáry 

v izolaci a kondenzovat kolem chladnějších míst na kovu. Nahromadění zinku způsobuje 

pecní nesrovnalosti a vznik struktury, která vsázku narušuje. Konstrukce může obsahovat 

až 60 % ZnO a 20 % Zn.   

 Obrázek 9: Cirkulace zinku ve 

vysoké peci v závislosti složení 

plynu na teplotě 
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Cesta k omezení škodlivých vlivů zinku, kdy složení vstupu nemůže být minimalizováno 

z důvodu různých termodynamických podmínek procesů. V různých zónách pece je možné 

realizovat některá opatření.  

Hlavní opatření pro snížení kumulace a škodlivého vlivu zinku jsou následující: 

• plynulý pracovní chod pece s vysokým zatížením na okrajích (požití např. centrální 

sazba koksu); 

• snížení tepelných potenciálů kondenzované zinkové páry, snížením teplotního 

rozdílu mezi kychtovým plynem a vloženou vsázkou;  

• snížení teploty kychtového plynu na minimální možnou hodnotu; 

• zvyšování původní teploty měknutí rudných materiálů; 

• periodické odstraňování zinku z nístěje a z menší části šachty krátkou změnou 

v pracovním režimu pece a využití různých přísad v navážce; 

• cyklické snižování úrovně navážky pod rozsah maximu zinku koncentrace v šachtě; 

• projektování pecní linky s ohledem na přirozené hranice opotřebení materiálu. [22] 

4.1.2. Chování olova a jeho sloučenin 

Olovo je pátým nejvíce používaným kovem po železu, mědi, hliníku a zinku. Z této 

skutečnosti vyplývá nebezpečí zatížení životního prostředí olovem, které má výrazné 

toxické účinky na člověka i na ostatní biotické složky ekosystémů. 

V přírodě je olovo součástí řady minerálů v různých polymetalických rudách spolu 

s dalšími kovy (např. zinkem, mědí, stříbrem, arsenem, antimonem). 

Využitelné světové zásoby olova se odhadují na sto milionů tun. Průměrný obsah olova 

v zemské kůře je 12,5 mg/kg a v půdách 10–20 mg/kg sušiny. 

Minerály jsou obecně málo rozpustné, do životního prostředí vstupují pohyblivé kationty 

olova většinou z antropogenních zdrojů, které jsou z hlediska obsahu tohoto kovu 

přibližně stokrát vydatnější než zdroje přírodní. [23] 
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Technická charakteristika 

Olovo patří v technickém roztřídění kovů do skupiny těžkých neželezných kovů 

s nízkou teplotou tavení. Teplota tavení olova je 327 °C, provozně důležitá je teplota 

olověné taveniny 550 °C, při které dochází k intenzivnímu odtěkávání olova do okolní 

atmosféry. [24] 

Olovo a jeho sloučeniny mají následující charakteristiky tabulka 6: 

Atomová hmotnost Bod tání [°C] Bod varu [°C]
Pb 207,21 327,5 1620
PbO 223,21 888 -
PbSO4 303,27 1170 -

PbSO4.PbO 526,48 977 -
PbS 239,27 1120 -  

Tabulka 6: Fyzikální vlastnosti olova a jeho sloučenin 

Olovo přichází do vysoké pece z kovonosných materiálů obsahující železo, roztavením 

se získá ve formě PbS, PbSO4 a z odprašků nebo kalů především ve formě PbO. 

PbO je kompletně redukováno ve vrchní zóně: 

kJCOPbCOPbO 72,652 ++→+   (5) 

PbSO4 je redukováno při t > 650°C řízené následující reakcí: 

kJCOPbSCPbSO 37,482444 −+→+  (6) 

Zbytek olova ve formě PbS je redukováno železem  při 1000–1200 °C: 

kJPbFeSFePbS 125++→+    (7) 

Protože olovo není rozpustné v železu a má výrazně vyšší hustotu ve srovnání s železem 

(11.34  g.cm-3), stéká do dolní části nístěje a hromadí se zde. Při dosažení kritické hodnoty 

nahromadění může olovo prosakovat přes obložení a může dojit k poškození vyzdívky. 

Ačkoliv je tlak par malý, někdy se kovové olovo  může vypařovat a napadat vyzdívku 

šachty nebo kondenzovat poblíž chladnějších oblastí.  
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Když redukujeme tekuté olovo, pohybuje se dolů skrze oxidickou zónu a může reagovat 

s kyslíkem ve formě PbO. Zanecháním v zóně je možné  PbO redukovat za pomocí CO na 

kovové olovo, které se odpaří a je odnášeno pecním proudem plynu. [22] 

4.1.3. Chování kadmia a jeho sloučenin 

Kadmium nemá vlastní rudnou základnu. Vyskytuje se vázano na suroviny zinku, olova 

mědi ve formě CdS, CdSO4, 2CdO.SiO2, CdO.Al2O3 a CdO.Fe2O3. Grenochit CdS 

doprovází sfalerit a otavit CoCO3 v sideritových rudách. Koncentrace kadmia bývá od 0,2 

do 0,4 %. 

 Kadmium se často používá k ochraně železa před korozí, je žádoucí legurou při výrobě 

oceli a používá se často i v elektrotechnickém průmyslu. Při recyklaci kovového odpadu se 

dostává do technologického cyklu výroby železa. I když jeho obsah v kovonosných 

odpadech je malý a technologii výroby surového železa a aglomerátu prakticky 

neovlivňuje, je potřeba jeho distribuci sledovat z důvodu, že poškozuje životní prostředí a 

zdraví člověka. Kadmium emitované do ovzduší se nakonec hromadí v půdě a ve vodě a 

vstupuje takto do potravinových řetězců. Letální dávka při perorálním příjmu pro člověka 

je 350 až 8900 mg. Akutní i chronická expozice vysokými koncentracemi kadmia v prachu 

nebo v párách  kovů u hutníků vyvolává poškození plic, které končí edémem plic až smrtí. 

Odhadovaná letální koncentrace dýmů CdO pro člověka je přibližně 5mg.m-3 při 8 

hodinové expozici. Dlouhodobá expozice s nižšími koncentracemi kadmia se projevuje 

poškozením ledvin. Byl prokázán i karcinogenní účinek kadmia. [25] 

5. Redukční procesy  

5.1. Redukční tavení 

Redukční tavení je v pyrometalurgii neželezných kovů velmi rozšířeno. Při redukčním 

tavení se získává kov redukcí nejčastěji z oxidických surovin. Jako redukční prostředky 

slouží: vodík, oxid uhelnatý, metan, produkty disociace zemního plynu nebo destilace uhlí, 

pevný uhlík, karbid vápníku a různé kovy s vyšší elektronegativitou než mají redukované 

kovy.  

 V pyrometalurgii se kov získává hlavně redukcí oxidů a tuto redukci můžeme obecně 

vyjádřit rovnicemi: 
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MeO + R = Me + RO   (8) 

MeO + RO = Me + RO2   (9) 

kde R a RO jsou redukovadla , tj. všechny látky schopné odejmout oxidu kyslík. Rovnici 

8. lze označit jako redukci přímou a rovnici 9 jako redukci nepřímou.  

Je-li redukovadlo např. uhlík (rov. 8.), tedy látka v tuhém stavu, se  z pákového pravidla 

určí počet fází v soustavě na čtyři a soustava má jeden stupeň volnosti. Průběh reakce bude 

v tomto případě určen pouze teplotou. 

Je-li redukovadlem např. plynný oxid uhelnatý (rov. 9), je počet fází v soustavě roven třem 

a soustava má dva stupně volnosti. Průběh reakce bude určen teplotou a koncentrací jedné 

plynné složky. [26] 

5.2. Redukce uhlíkem 

 Jestliže zahřejeme oxid kovu MeO a oxid uhelnatý v uzavřeném prostoru na vysokou 

teplotu, obě látky začnou spolu reagovat podle rovnice platné pro redukci rovnice 10. Bude 

vznikat kov Me a oxid uhličitý CO2 a ubývat budou oxidy kovu MeO a oxid uhelnatý CO. 

Po určité době budou v uzavřeném prostoru vedle sebe v rovnováze čtyři složky (MeO, 

CO, Me, CO2) ve zcela určitém poměru závislém na teplotě a druhu kovu. Jestliže se do 

tohoto uzavřeného prostoru připustí malé množství CO, zvětší se koncentrace CO a poruší 

se rovnovážný stav. Přebytek CO se spotřebuje na redukci MeO a vznikne tolik Me a CO2, 

že poměr dle rovnice 11 zůstane stejný. Jestliže se však místo CO vpustí do prostoru CO2, 

pak nastane děj opačný. Rovnováha soustavy se poruší opačně a určitá část Me se okysličí 

na MeO. Oxid uhelnatý působí jako redukovalo, oxid uhličitý působí jako okysličovadlo. 

MeO (S)+ CO (g) = Me (S)+CO2 (g) (10)  

 

   
COMeO

COMe

CC

CC
K

*

*
2=    (11)    
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kde COMeOCOMe CCCC ,,,
2

, jsou relativní rovnovážné molární koncentrace reagujících látek, 

jejich indexy jsou stechiometrické koeficienty v rovnici (počty molů) a K je rovnovážná 

konstanta. [27] 

Z pohledu řízení redukční atmosféry se v praxi nejčastěji využívá reakce dle rovnice 12: 

CO2 + C = 2 CO–173 kJ  (12) 

Tato reakce nazývaná jako Boudoardova má velký význam při redukčních procesech za 

přítomnosti pevného uhlíku, při nichž dochází k disociaci oxidu uhelnatého a tím 

k okysličování uhlíku oxidem uhličitým. Reakce je endotermická a zvyšuje se při ní počet 

molů plynné fáze.  

Termodynamický průběh studované reakce v teplotní závislosti volné entalpie ∆G vzniku 

oxidu uhlíku je uveden v obr. 10. Z tohoto diagramu vyplývá, že standardní volná entalpie 

Boudouardovy reakce má záporné hodnoty při teplotách pod 700 °C.   

 

 

Obrázek 10: Teplotní závislost změny standardní volné entalpie vzniku oxidu uhlíku [28] 
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Graf 5: Rovnovážné hodnoty CO ve směsi (CO+CO2) pro Boudoardovu reakci v závislosti 

na teplotě a tlaku [28] 

Z grafu 5 je patrné, že existence CO je podporována zvýšením teploty a naopak, při nižších 

teplotách se bude oxid uhelnatý rozkládat. Změna tlaku v soustavě je vyjádřena křivkami 

P1 až P5. Zvyšování tlaku posunuje celou křivku doprava, snižování tlaku k teplotám 

nižším. V grafu 5 jsou vyneseny teplotní závislosti % obsahu CO ve směsi (CO+CO2), 

vypočtené pro různé tlaky 

2COCO ppp +=′  (13) 

 Za normálních podmínek nad teploty 1100 °C je v této soustavě C–O prakticky celé 

množství oxidu uhličitého za přítomnosti pevného uhlíku zredukováno na oxid uhelnatý. 

Při teplotách pod 400 °C je v soustavě přítomen oxid uhličitý a pevný uhlík. Je známo, že 

redukce vyžaduje teplotu minimálně několik set °C, a že reakce na povrchu uhlíku 

probíhají pouze za teplot červeného žáru. [28] 

Redukce plynným redukovadlem – oxidem uhelnatým – tedy tzv. nepřímá redukce  

probíhá podstatně rychleji než redukce tuhým uhlíkem, protože redukční plyn nejen 

obaluje částice, jež mají být redukovány, ale vniká i do jejich pórů. Při této redukci se 

spotřebovává oxid uhelnatý za vzniku oxidu uhličitého. Oxid uhelnatý se přitom regeneruje 

z oxidu uhličitého přídavkem pevného redukovadla (uhlíku, koksu, dřevěného uhlí apod.). 

Kinetika této reakce určuje buď rychlost chemické reakce nebo rychlost difuze, a to tak, že 

redukce oxidu kovu oxidem uhelnatým při nižších teplotách řídí rychlost chemické reakce 
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a při vyšších teplotách difuze. Difuze přitom probíhá přes vyredukovanou vrstvu kovu na 

povrhu oxidické částice. [29] 

5.3. Chemická redukce kovů 

V případě redukce oxidů se vázání uvolněného kyslíku provádí redukčními látkami, které 

mají větší afinitu ke kyslíku než má redukovaný kov.  

Schopnost některých látek na sebe vázat kyslík je možno ocenit pomocí hodnot ∆G, 

standardní volné entalpie vzniku oxidů při různých teplotách, viz. obr. 10. Na obrázku 10 

jsou znázorněny teplotní závislosti příslušných změn volných entalpií pro reakce vzniku 

oxidů odpovídajících prvků. Termodynamické zákonitosti, jež vyplývají z tohoto diagramu 

jsou základem pro řešení řady metalurgických problémů. Čím zápornější je hodnota změny 

volné entalpie ∆G reakce, tím stálejší je oxid. Čím kladnější je ∆G, tím méně stálý je oxid 

(Ag2O, HgO). Při teplotách tavení (M), varu (B) a případně sublimace (S) kovů, přímky 

v obr. 10 mění svůj směr. V souhlase s pravidly o změně entropie soustavy se přímky lomí 

nahoru při stavové změně kovů – tavení a var (Zn, Mg aj.) a lomí se dolů při stavové 

změně sloučeniny. Nejvíce se tyto změny směru projeví při teplotách varu (B), při nichž 

entropie neustále vzrůstá.   

Kovy lze redukovat v pořadí kovů s větším úbytkem volné entalpie ∆G lze  redukovat 

kov o menším úbytku. Tedy pořadí možné redukce je odspodu nahoru.  

Nápadná podobnost v průběhu všech oxidačních reakcí kovů kontrastuje s téměř 

vodorovnou osou přímkou reakce  

C + O2 = CO2  (14) 

∆Go
T = – 394 320 – 0,84 T [J.mol-1]  

a s opačně skloněnou přímkou reakce  

2 C + O2 = 2 CO (15) 

∆Go
T = 170 790 – 174,55 T [J.mol-1]  

 Vzájemná poloha obou těchto křivek odpovídá tomu, že při vysokých teplotách je 

rovnováha mezi C a CO. Obě tyto křivky, které se navzájem protínají, dělí diagram na dvě 
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oblasti:  na oblast karbotermie, která leží nad křivkami změn standardních volných entalpií 

oxidace uhlíku a na oblast metalotermie, která leží pod nimi. Jelikož křivka změny volné 

entalpie při tvorbě CO má opačný sklon než ostatní křivky a protíná je, je možno 

z diagramu zjistit, že uhlíkem lze redukovat i velmi stálé oxidy kovů při vysokých 

teplotách, pokud se ovšem za těchto podmínek netvoří stále karbidy, což je dosti častý 

případ (CaC2). [30]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Ellinghamův diagram – Závislost hodnot standardní volné entalpie ∆G 

reakcí vzniku oxidů kovů [30] 

Redukovat sloučeninu kovu lze ze znalosti změn standardních molárních Gibbsových 

energií, které lze vypočíst dle rov. 16 a 17. [31] Vypočtené hodnoty zobrazuje obr. 18. 

V grafu 6 je možno pozorovat křivky standardních Gibbsových energií v závislosti na 

teplotě. 
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STHG T ∆−∆=∆ .0   (16) 

).()( ....
0

∑∑∑∑ ∆−∆−∆−= výchprodvýchprodT SSTHHG   (17) 

Reakce ∆Go
T   [J.mol-1] Rozsah [K]

ZnO + CO = Zn + CO2 71 080 -20,095 <693, 1180>

178 490 -111,35 <1180, 2000>

PbO + CO = Pb + CO2 -63 880 -10,945 <600, 1163>

-97 625 17,775 <1163, 1745>

CdO + CO = Cd + CO2 -16 785 -21,27 <594, 1038>

76 980 -112,15 <1038, 2000>
FeO + CO = Fe + CO2 -20 170 23,305 <298, 1179>

-19 375 22,635 <1179, 1653> 

Obrázek 12: Změny standardních molárních Gibbsových energií na teplotě 

Redukce kovů
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Graf 6: Závislost změn standardních molových Gibbsových energií pro redukci vybraných 

oxidu kovů 
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6. Experimentální měření 

Při experimentálních měřeních byly vybrané vzorky jemnozrnných kovonosných 

odprašků pyrometalurgicky zpracovány v redukční atmosféře odporové elektrické pece. 

Tato měření byla prováděna v laboratořích VŠB-TU na katedře 637 Neželezných kovů, 

rafinace a recyklace. Vzorky jemnozrnných odpadů byly získány ze slévárny Skuhrov jako 

odpadní materiál zachycený na filtrech a produkt odebrán z cyklonu. Dále byl použit 

vzorek ze společností Arcelor Mittal Steel z tandemové pece. Tyto vzorky byly podrobeny 

chemické analýze pro stanovení těžkých neželezných kovu Zn, Pb a Cd a na výskyt 

chemických sloučenin těchto kovů. Byl také stanoven granulometrický rozbor na 

analyzátoru značky Fritsch typu Analysett 22 Compact a na stereomikroskopickém 

systému Olympus SZX v programu AnalySiS.auto.  

Měření probíhalo ve dvou etapách s reakčním prostorem korundových trubic, kde byl 

umístěn vysokopecní koks a zkoumané vzorky. Koks byl ohříván na teplotu 1150 °C, při 

které byl do prostoru nístěje přiváděn plyn CO2. Teplota byla zvolena s ohledem na 

závislost poměru CO2/CO dle Boudourda (graf 7), kde se hodnota vzniku CO z CO2 

predikuje na 96,3 %. Tento vzniklý plyn byl přiváděn ke vzorkům, které byly zahřáty na 

teploty 1150, 1050 °C a 950 °C po dobu 1 hod. Zde docházelo k reakcím plynného oxidu 

uhelnatého se vsázkou odpadních produktů při kterých docházelo k redukci Zn, Pb, Fe a 

Cd. Tyto kovy byly ve formě par odváděny do prostoru kondenzátoru. Po ukončení 

tepelného cyklu byl zredukovaný vzorek zanechán v reakčním prostoru pece, aby vychladl. 

Zkondenzovaný produkt redukce vzorků byl v kondenzační nádobě ponechán po celou 

dobu experimentálních měření. Byl vyjmut po jejich ukončení, aby mohl být chemicky 

analyzován. 

6.1. Redukční atmosféra 

K zajištění redukčního prostředí bylo pro nastínění průmyslových podmínek použito jako 

zdroje uhlíku vysokopecního koksu (obr.13).   

 

 

 

Obrázek 13: Vysokopecní koks v původní formě 
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Vysokopecní koks byl nadrcen na laboratorním čelisťovém drtiči značky Fritsch třídy 

Pulverisette obr. 14. Poté byl proséván a vytříděn na velikosti <3,15mm ; 5mm > na sítech 

vibračního třídiče. (obrázek 15) 

 

Obrázek 14: Laboratorní čelisťový drtič značky Fritsch 

 

Obrázek 15: Vibrační třídič 

 

Plynný CO2 byl po dobu 60 minut přiváděn k ohřátému koksu při průtoku 4550 ml/min. 

Z toho lze podle rovnice 18 odvodit celkové množství plynu za hodinu. 
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*1000-1 *1000-1 *60

[ml/min] [l/min] [m3/min] [m3/hod]
4550 4,55 0,00455 0,273  (18) 

 

V soustavách C a O2 obsahujících nadbytek uhlíku je při teplotách nad 1000 °C posunuta 

rovnováha reakcí výrazně ve prospěch tvorby oxidu uhelnatého. [32] Z Boudouardovy 

závislosti (graf 7) lze pro teplotu 1150 °C predikovat vznik plynného CO z CO2 účinnost 

96,3 %.   
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Graf 7:  Boudoardova závislost vzniku CO z CO2 

Je-li celková hodnota přivedeného plynu CO2 0,273 m3/hod, lze dle rovnice 19 určit při 

96,3 % účinnosti celkový obsah CO. 

100% ………. 0,273

96,30% ………. x  

262,0
100

3,96*273,0 ==x   [m3/hod]  (19) 

Objem plynu CO přivedeného ke vzorkům za 1 hodinu je dle rovnice 13 V(CO)= 0, 262 m3.  

V tabulce 7 jsou zobrazeny navážené hmotnosti vysokopecního koksu před a po 

tepelném zpracování. Teplota procesu, při kterém byl přiváděn ke koksu plynný CO2 byla 

pro všechna experimentální měření zvolena na 1150 °C. Z tab. 7 lze pozorovat hmotnostní 
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úbytky C(s) v intervalu mezi  <17,32g; 22,6g> s vyčísleným aritmetickým průměrem µ v %. 

Při použití vysokopecního koksu lze účinnost vzniku CO z CO2 odhadovat na 10–40%.  

měření vzorek před [g] vzorek po [g] úbytek  [g] úbytek  [%]

1. 62,33 42,50 19,83 31,81

2. 62,63 45,21 17,42 27,81
3. 58,52 41,20 17,32 29,60

4. 55,56 37,17 18,39 33,10
5. 55,10 36,90 18,20 33,03

6. 57,23 38,10 19,13 33,43
7. 55,30 37,20 18,10 32,73
8. 55,32 36,50 18,82 34,02
9. 56,10 33,50 22,60 40,29
µ 57,57 38,70 18,87 32,87  

Tabulka 7: Hmotnostní úbytky vysokopecního koksu 

6.2. Pecní agregáty 

6.2.1. Reakční zóna tvorby CO 

Měření byla realizována ve dvou pecních agregátech. Nejdříve v odporové muflové peci 

s ocelovým reaktorem a navazující marsovou peci s křemennou trubicí. (Obr. 16) Do 

prostoru reaktoru s koksem (Obr. 17) byl přiváděn CO2, který zde reagoval s uvolňujícím 

se C za vzniku CO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Soustava dvou pecních agregátů, odporová muflová pec s navazující 

marsovou pecí 
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Do muflové peci byl umístěn ocelový reaktor s koksem (Obr. 17), do kterého byl 

spodním průduchem přiváděn CO2, který v reaktoru reagoval s vysokopecním koksem za 

vzniku CO. Tento plyn byl odváděn horním průchodem k lodičkám se vzorky.  

 

Obrázek 17: Ocelový reaktor muflové peci pro reakci CO2 s koksem 

U toho řešení zapojení dvou pecních agregátů docházelo při experimentálních měřeních 

k problémům s přívodem CO2 do prostoru reaktoru s koksem. Průduch v konstrukci 

nádoby reaktoru se vlivem stékajících jalových přísad ucpával. Navíc při několika málo 

prvotních experimentech začal materiál reaktoru doznávat vysokého stupně opotřebení. 

Vysoké degradační účinky teploty a směsi CO2 s CO ilustruje obrázek 18 a 19, kde lze 

pozorovat nádobu ocelového reaktoru a jeho víka v porovnání s víkem ze stejného 

materiálu nedotčené teplotním procesem a korozními podmínkami. Dále bylo nutné u pece  

marsovy vyměnit křemennou trubici za korundovou, jelikož trubice křemenná nevydržela 

agresivní prostředí CO/CO2 a byla porušena. 
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Obrázek 18: Vysoký stupeň degradace víka ocelového reaktoru 

 

Obrázek 19: Ocelový reaktor po korozním působení směsi CO2 a CO za teploty 1200 °C 

Z důvodu problémů s přívodem CO2 a jeho udržení na stanoveném průtoku byla pro 

vznik CO zvolena druhá marsova pec s reakčním prostorem v korundové trubici. Tato 

změna přinesla  řadu výhod: snadnější manipulace se vsázkou, větší výkon, rychlejší 

dosáhnutí požadované teploty a především geometricky jednodušší reakční prostor, ve 

kterém docházelo k menší akumulaci plynů a nedocházelo k ucpání přívodu CO2. Na 

druhou stranu, zde docházelo pouze ke krátkému reakčnímu styku CO2 s C, což snižovalo 

účinnost vzniku CO z CO2. Geometrickou rozdílnost obou reaktorů pro vznik CO 

schematicky ilustruje obrázek 20.   



 46 

 

Obrázek 20: a) Původní reakční nádoba v muflové peci b) Reakční prostor korundové 

trubice 

 

Obrázek 21: Soustava dvou pecních agregátů odporových marsových pecí 
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6.2.2. Reakční zóna pro redukci vzorků 

Vzorky odprašků byly do pecního agregátu vsazeny na otevřených keramických 

lodičkách, které byly tvarově přizpůsobeny pro reakční prostor korundové trubice viz. 

obrázek 22. Před vsazením vzorku do lodičky byla každá vyžíhána v odporové muflové 

peci při 400 °C po dobu 60 minut. Vzorky na lodičkách byly naváženy na laboratorních 

analytických vahách značky Kern, s přesností na tři desetinná místa.  

 

Obrázek 22: Otevřená keramická lodička se vzorkem 

V dalším textu jsou pojednávány výrazy lodička 1. a lodička 2. Jejich uložení v pecním 

agregátu je zobrazeno na obrázku 23. Při jednotlivých měřeních byly vsazeny do reakčního 

prostoru vždy dvě lodičky se stejným druhem vzorku, aby nedocházelo k vzájemnému 

ovlivňovaní.  

 

Obrázek 23: Schematické uložení lodičky 1. a 2. 
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Měření tepelné zóny bylo realizováno teploměrem Testo 925 s termočlánkem typu K s 

maximální změřitelnou teplotou t=1050 °C. Jelikož při t=950 °C dle orientačního měřidla 

na přístroji byla v tepelné zóně naměřená maximální teplota t=1030 °C, nebylo s tímto 

přístrojem realizovatelné měření pro teploty vyšší. Proto mohl být celý průběh teplot 

v závislosti na vzdálenosti nasimulován pouze pro tepelné zpracování 950 °C. (Graf 8) U 

teploty 1050 °C bylo vykresleno pouze počáteční stadium teplotní závislosti s koncovým 

bodem při dosáhnutí 1050 °C. U teploty 1150 °C se také jedná pouze o počáteční závislost, 

ovšem bod vzdálenosti dosáhnutí teploty 1150 °C zde byl pouze predikován podle 

charakteru křivky do 1050 °C.  Parametry teplotního pásma: délka pásma 21 cm, délka 

lodičky 7 cm.  
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Graf 8: Vykreslení tepelné zóny Marsovy peci při 950, 1050 °C a 1150 °C. 

6.3. Vzorky odprašků 

Experimentální měření bylo prováděno na třech vzorcích jemnozrnných kovonosných 

hutních odpadech z podniků slévárny Skuhrov a Arcelor Mittal Steel.  
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JP1 - slévárna Skuhrov - jemná frakce, filtr

JP2 - slévárna Skuhrov - hrubá frakce, cyklón

JP3 - Arcelor Mital Steel - tandemová pec  

Původní vzorky byly podrobeny analýze v CNT VŠB-TU Ostrava s požadavkem pro 

stanovení Pb, Zn, Cd, Fe. Pro stanovení Cd a Pb byla použita metoda plamenné AAS a pro 

stanovení Zn a Fe metoda ICP-AES. Výsledky jsou v tabulce 8. Dále byly vzorky 

analyzovány na VÚHŽ a.s. Dobrá metodou AAS. Výsledky pro původní vzorky poskytuje 

tabulka 9. Výsledky chemického složení vzorků JP1, JP2 a JP3 po tepelném zpracování 

1150, 1050 °C a 950 °C zobrazují tabulky 12, 16 a 20. Z tabulky 8 a 9 lze konstatovat, že 

výsledky chemických analýz původních vzorků z obou institutů spolu korespondují.  

Stanovení vlhkosti u vzorků nebylo prováděno, jelikož se jednalo o vzorky již vysušené, 

vlhkost zde byla zanedbatelná.  

JP1 JP2 JP3

Zn [hm. %] 15 3,42 12,6
Fe [hm. %] 5,46 13,1 46
Pb [hm. %] 2,64 0,38 1,77  

Tabulka 8: Chemické složení vzorků v původním stavu dle CNT VŠB-TU 

JP1 JP2 JP3

Zn [hm. %] 16,1 4,28 14,1

Fe [hm. %] 6,82 17,1 48,4

Pb [hm. %] 2,7 0,41 1,95  

Tabulka 9: Chemické složení vzorků v původním stavu dle VÚHŽ a.s. 

6.3.1. Charakteristika JP1 

Vzorek JP1 byl odpadní produkt získán ze slévárny Skuhrov jako úlety z filtru. Vzorek 

byl šedé barvy s velmi drobnou zrnitostí a byl hydroskopický. (Obr. 24) 
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Obrázek 24: Fotomikroskopie vzorku JP1 v původním stavu 

Stanovení velikosti částic vzorků JP1 bylo realizováno na analyzátoru značky Fritsch typu 

Analysett 22 Compact. Z obrázku 25 lze pozorovat, že velikost částic byla nejvíce 

zastoupená velikosti částic mezi 0,4 až 10 µm.    

 

Obrázek 25: Analýza velikosti částic vzorku JP1 

6.3.2. Charakteristika JP2 

Vzorek JP2 byl odpadní produkt získán ze slévárny Skuhrov jako úlety z cyklonu. 

Vzorek byl černé barvy, zrnitý, suchý a sypký. (Obr. 26) 
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Obrázek 26: Fotomikroskopie JP2 vzorku v původním stavu 

Analýza velikosti částic u tohoto vzorků nemohla být z důvodu nevhodné koexistence 

provedena analyzátorem částic značky Fritsch. Proto bylo stanovení velikosti částic 

vykonáno na stereomikroskopickém systému Olympus SZX v programu AnalySiS.auto. 

Na obrázku 27 je patrné, kde byl nejčetnější výskyt velikosti částic v rozmezí 0,3–0,6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Stanovení velikosti částic vzorku JP2 

6.3.3. Charakteristika JP3 

Vzorek JP3 byl odpadní produkt získán z podniku Mittal Steel Ostrava, a.s. jako 

vysušený kal z tandemové pece. Vzorek byl tmavě hnědé barvy, zrnitý a suchý. (Obr. 28) 
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Obrázek 28: Fotomikroskopie JP3 vzorku v původním stavu 

Stanovení velikosti částic vzorků JP3 bylo realizováno na analyzátoru značky Fritsch 

typu Analysett 22 Compact. Z obrázku 29 lze pozorovat velikost částic nejvíce 

zastoupenou v rozmezí 0,2 až 3 µm.    

 

Obrázek 29:  Analýza velikosti částic ve vzorku JP3 

Všechny vzorky v původním stavu i po tepelných zpracováních byly podrobeny difrakční 

analýze RTG v petrografických laboratořích VŠB-TUO. Z výsledku nebylo možné určit 

striktní kvantitativní závěry obsahu fází v jednotlivých vzorcích.     
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6.4. Výsledky měření 

Teplotní a časové parametry tepelného procesu experimentálního zkoušení vzorků JP1, 

JP2 a JP3 zobrazuje tabulka 10. 

Měření T1[°C] T2[°C] T1[K] T2[K] čas reakce [min] čas reakce [s]

1. 1150 1150 1423,15 1423,15 60 3600
2. 1150 1050 1423,15 1323,15 60 3600
3. 1150 950 1423,15 1223,15 60 3600

T1  -teplota v předehřívací peci při vzniku CO

T2  -teplota v redukčním prostoru vzorků  

Tabulka 10: Parametry procesu experimentálního měření 

6.4.1. Chování vzorku JP1 

Procentuální úbytky vzorků JP1 při třech různých teplotách se pohybovaly od 32,96 % až 

po 45,69 %. V 1. měření byl zaznamenán procentuální úbytek ≈30 %. Jak lze u těchto 

vzorků pozorovat (obrázek 30), byla zvolená teplota dostačující k úplnému natavení 

vzorků.  

 

Obrázek 30: Vzorek JP1, lodička 1 výše, lodička 2 níže po 1150 °C. 

Na obr. 30 je u lodičky 1 vidět spečená struktura vzorku na povrchu lodičky. U lodičky 2 

se vedle spečeného vzorku vyredukovaly sféroidy. Tyto sféroidy mohou být produktem dle 

grafu tepelné zóny diferencí teplot způsobené uložením vzorku na začátku reakční trubice. 

Při 2. měřením byl zaznamenán procentuální úbytek vzorků ≈40 %. Oba vzorky byly po 

tepelném zpracováni značně nataveny. (Obr. 31)  
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Obrázek 31: Vzorek JP1, lodička 1 výše, lodička 2 níže po 1050 °C 

Na povrchu lodiček se vytvořila spečená krusta. Z tohoto produktu bylo obtížné vyjmout 

jakékoliv množství vzorku pro chemickou analýzu.     

U 3. měření byl procentuální úbytek stanoven na ≈ 45%. Struktura zredukovaných 

vzorků byla rozdílná. (Obr. 32) 

 

 

Obrázek 32: Vzorek JP1, lodička 1 výše, lodička 2 níže po 950 °C. 

U lodičky 1 se vzorek z majoritní části zredukoval a vytvořily se zde sféroidické částice 

viz. obr.33. to odpovídá teplotám ≈1000 °C dle teplotního profilu.  U lodičky 2 byl vzorek 

odprašku zredukován působením rozdílných teplot na několik odlišných produktů. Vedle 

tmavé natavené struktury zde byly pozorovány i dendritické částice světlé barvy. (Obr. 34) 

až po strukturu mírně natavenou podobnou původnímu vzorku. (Obr. 35) 
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Obrázek 33: Sféroidické částice vzorků JP1 při 950 °C 

 

Obrázek 34: Dendritické částice vzorků JP1 při 950 °C 

 

Obrázek 35: Natavené částice vzorků JP1 při 950 °C 

 



 56 

Hmotnostní úbytky vzorků JP1 zobrazuje tabulka 11: 

JP1

měření navážka celkem  [g] hmotnost lodiček  [g] hmotnost po TPZ [g] Úbytek  [g] Úbytek  [%]
1. (1150°C) 21,386 19,241 20,679 0,707 32,96
2. (1050°C) 21,310 19,183 20,414 0,896 42,13
3. (950°C) 21,231 19,130 20,271 0,960 45,69  

Tabulka 11: Hmotnostní úbytky vzorků JP1 

Kde hmotnostní úbytek lze vypočíst podle: 

Úbytek [g]=navážka celkem [g] – hmotnost po TPZ [g]   (20) 

A procentuální úbytek: 

  
 (21) 

 

Chemická analýza vzorků JP1 po tepelném zpracování 

Při stanovení chemické analýzy byly vzorky redukčních produktů z 1. a 2. lodičky po 

tepelných zpracováních smíchány dohromady. Proto není možné predikovat chemické 

složení jednotlivých vytvořených struktur produktů. Z  chemické analýzy obsahů 

vybraných kovů Zn, Fe a Pb  a z hmotnostních úbytků vzorků před a po tepelném 

zpracování (Tabulka 12 a 13) lze určit hmotnost redukovaných neželezných kovů, Fe, a  

procentuální účinnost jejich redukce (Tab. 14) při jednotlivých tepelných procesech.     

 

JP1

Původní 1150°C 1050°C 950°C
Zn [hm.%] 16,1 0,23 7 4,51
Fe [hm.%] 6,82 8,27 11,1 10,7
Pb [hm.%] 2,7 0,04 0,37 0,07  

Tabulka 12: Chemická analýza vzorků JP1 v původním stavu a po tepelných zpracováních 

 

[ ] [ ]
[ ] [ ]( ) 100/__

%
glodicekhmotnostgcelkemnavážka

gÚbytek
Úbytek

−
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JP1

Původní I. po 1150°C Původní II. po 1050°C Původní III. po 950°C
Zn [g] 0,345 0,003 0,342 0,086 0,338 0,051
Fe  [g] 0,146 0,119 0,145 0,137 0,143 0,122
Pb  [g] 0,058 0,001 0,057 0,005 0,057 0,001
∑  [g] 0,550 0,123 0,545 0,227 0,538 0,174  

Tabulka 13: Hmotnosti Zn, Fe a Pb  obsažených v JP1 v původním stavu a po tepelných 

zpracováních vzhledem k hmotnosti navážky 

V tabulce 13 lze vidět hmotnosti vybraných kovů vzhledem k hmotnosti navážky podle 

tab. 11 v původním stavu a po tepelných zpracováních s ohledem na výsledky chemických 

analýz. Hodnoty byly vypočteny dle rovnic 22 a 23. 

( ) ( ) [ ] [ ]( )gcelkemlodickygcelkemnavazka
Znpuvodni

ZnIPuvodni __*
100

[hm.%]
[g]._ −=    

          (22) 

 

( ) ( ) [ ] [ ]( )[g]__*
100

[hm.%]1150
[g]._1150 úbytekgcelkemlodickygcelkemnavazka

ZnC
ZnICpo −−°=°  

           
(23) 

JP1

účinnost redukce v %
1150°C 1050°C 950°C

Zn   99,04 74,84 84,79
Fe 18,71 5,80 14,80
Pb 99,01 92,07 98,59  

Tabulka 14: Účinnost redukce vybraných kovů v JP1 

Z tabulky 14 lze pozorovat účinnost redukce vybraných kovů Zn, Pb a Fe ve vzorku JP1 

při jednotlivých teplotních cyklech. Tato účinnost byla vypočtena dle rovnice 24. 

100

Zn[g]puvodni_I.
CZn[g]po1150-Zn[g]puvodni_I.

CZn[%]_1150Re
°=°dukceucinnost    (24) 

 Při 1. měření byl Zn a Pb zredukován z 99 % což odpovídá grafu 6 o schůdné 

redukovatelnosti oxidů těchto kovů plynným CO v závislosti na teplotě. U 2. měření byla 

účinnost redukce pro Zn a Pb stanovena na 74,84 % a 92,07 %.  Tyto hodnoty účinnosti 
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jsou nižší než hodnoty získané pro 3. měření 84,79 % Zn a 98,59 % Pb, kde byla teplota 

procesu o 100 °C menší.  

6.4.2. Chování vzorku JP2 

Procentuální úbytky vzorků JP2 při třech různých teplotách se pohybovaly v rozmezí od 

15,67 až po 47,21 %. Při všech měřeních byly mezi 1. a 2. lodičkou pozorovány značné 

rozdíly v úbytku hmotnosti. Vedle rozdílného uložení lodiček v tepelné zóně byly vzorky 

JP2 velmi sypké konzistence a proto je možné, že lodička mohla být hmotnostně ovlivněna 

vstupujícím plynem či nedokonalou manipulací se vzorkem.  

U 1. měření při teplotě t = 1150 °C došlo ke značnému natavení vzorků. (Obr. 36) 

 

Obrázek 36: Vzorek JP2 1. lodička výše, 2. lodička níže po 1150 °C 

Rozdíly ve struktuře vzorků po 2. a 3. měřeních při 1050 °C a 950 °C byly nepatrné. Ve 

všech případech došlo k mírnému natavení odprašků. (Obr. 37 a 38) 

 

Obrázek 37: Vzorek JP2 1. lodička výše, 2. lodička níže,po 1050 °C. 
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Obrázek 38: Vzorek JP2 po 950 °C 

Hmotnostní a procentuální úbytky vzorků JP2 zobrazuje tabulka 15: 

JP2

měření navážka celkem  [g] hmotnost lodiček  [g] hmotnost po TPZ [g] Úbytek  [g] Úbytek  [%]
1. (1150°C) 23,173 19,133 21,918 1,255 31,06
2. (1050°C) 23,053 19,243 21,651 1,402 36,80
3. (950°C) 22,379 19,500 21,529 0,850 29,52  

Tabulka 15: Hmotnostní úbytky vzorků JP2 

Chemická analýza vzorků JP2 po tepelném zpracování 

Z  chemické analýzy obsahů vybraných kovů Zn, Fe a Pb  a z hmotnostních úbytků 

vzorků před a po tepleném zpracování (Tab. 16 a 17) lze určit hmotnost redukovaných 

neželezných kovů a Fe, a  procentuální účinnost jejich redukce (Tab. 18) při jednotlivých 

tepelných procesech. Tabulky byly vypočteny obdobně jako pro JP1 dle rovnice 22, 23 

a 24.    

JP2

Původní 1150°C 1050°C 950°C
Zn [hm.%] 4,28 0,02 0,35 1,98
Fe [hm.%] 17,1 23,9 20,2 14,4
Pb [hm.%] 0,41 <0,005 0,006 0,13  

Tabulka 16: Chemická analýza vzorků JP2 v původním stavu a po tepelných zpracováních 

JP2

Původní I. po 1150°C Původní II. po 1050°C Původní III. po 950°C
Zn [g] 0,173 0,001 0,163 0,008 0,123 0,040
Fe  [g] 0,691 0,666 0,652 0,486 0,492 0,292
Pb  [g] 0,017 0,000 0,016 0,000 0,012 0,003
∑  [g] 0,880 0,666 0,830 0,495 0,627 0,335  

Tabulka 17: Hmotnosti Zn, Fe a Pb  obsažených v JP2 v původním stavu a po tepelných 

zpracováních vzhledem k hmotnosti navážky 
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JP2

účinnost redukce v %
1150°C 1050°C 950°C

Zn   99,68 94,83 67,40
Fe 3,65 25,34 40,65
Pb 99,16 99,08 77,65  

Tabulka 18: Účinnost redukce neželezných kovů v JP2 

Z tabulky 18 lze pozorovat účinnost redukce vybraných kovů Zn, Pb a Fe ve vzorku JP2 

při jednotlivých teplotních cyklech. Účinnost redukce Zn i Pb probíhala sestupně od ≈ 99 

%  pro 1150 °C, ≈ 94 a 99 % pro 1050 °C až po ≈ 67 a 77  % pro 950 °C. Účinnost redukce 

Fe probíhala opačným směrem a to od hodnot 3,65 % pro 1150 °C, 25,34 % při 1050 °C až 

k 40,65 % při 950 °C.  

6.4.3. Chování vzorku JP3 

Hmotnostní úbytky vzorků JP3 byly z trojice vzorků nejmenší. Při 1. a 2. měření měly 

vzorky velmi obdobnou strukturu. Vzorky byly nataveny v objemu a vzhledově 

připomínaly původní  výprašky. (Obr. 39)  

 

 

Obrázek 39: Vzorek JP3 po 1150 °C 

U 3. měření byly mezi 1. a 2. lodičkou zaznamenány rozdíly ve struktuře redukovaných 

vzorků. (Obr. 40) 1. lodička byla mírně natavena v objemu vzorku. U 2. lodičky jsou 

znatelné dendritické částice světlé barvy. (Detail obr. 41) 
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Obrázek 40: Vzorek JP3 1. lodička výše, 2. lodička níže po 950 °C 

 

Obrázek 41: Vzorek JP3, lodička 2. detail dendritické částice 

Hmotnostní úbytky vzorků JP3 zobrazuje tabulka 19: 

JP3

měření navážka celkem  [g] hmotnost lodiček  [g] hmotnost po TPZ [g] Úbytek  [g] Úbytek  [%]
1. (1150°C) 24,473 19,617 23,926 0,547 11,26
2. (1050°C) 23,166 18,757 22,068 1,098 24,90
3. (950°C) 23,359 18,800 23,164 0,195 4,28  

Tabulka 19: Hmotnostní úbytky vzorků JP3 

Chemická analýza vzorků JP3 po tepelném zpracování 

Z  chemické analýzy obsahů vybraných kovů Zn, Fe a Pb  a z hmotnostních úbytků 

vzorků před a po tepleném zpracování (Tab. 20 a 21) lze určit hmotnost redukovaných 

neželezných kovů a Fe a procentuální účinnost jejich redukce (Tab. 22) při jednotlivých 

tepelných procesech. Tabulky byly vypočteny obdobně jako pro JP1 dle rovnice 22, 23 

a 24.     
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JP3

Původní 1150°C 1050°C 950°C
Zn [hm.%] 14,1 13,2 4,73 13,4
Fe [hm.%] 48,4 52,3 54,7 53,4
Pb [hm.%] 1,95 0,02 0,09 0,93  

Tabulka 20: Chemická analýza vzorků JP3 v původním stavu a po tepelných zpracováních 

 
JP3

Původní I. po 1150°C Původní II. po 1050°C Původní III. po 950°C

Zn [g] 0,685 0,569 0,622 0,157 0,643 0,585
Fe  [g] 2,350 2,254 2,134 1,811 2,207 2,330
Pb  [g] 0,095 0,001 0,086 0,003 0,089 0,041
∑  [g] 3,130 2,823 2,842 1,971 2,938 2,956  

Tabulka 21: Hmotnosti Zn, Fe a Pb  obsažených v JP3 v původním stavu a po tepelných 

zpracováních vzhledem k hmotnosti navážky 

JP3

účinnost redukce v %
1150°C 1050°C 950°C

Zn   16,93 74,81 9,03
Fe 4,11 15,13 -5,61
Pb 99,09 96,53 54,35  

Tabulka 22: Účinnost redukce neželezných kovů v JP3 

Z tabulky 22 lze pozorovat účinnost redukce vybraných kovů Zn, Pb a Fe ve vzorku JP3 

při jednotlivých teplotních cyklech. Účinnost redukce Zn byla stanovena pro t=1150 °C na 

≈ 16,9 % a při t=1050 °C na ≈ 74,81 %. Pro Fe byla účinnost stanovena na ≈ 4,1 % pro 

t=1150 °C a ≈ 15,1 % pro t=1050 °C. U Pb účinnost dosáhla ≈99 % pro 1150 °C a  ≈96 % 

pro 1050 °C. Při t=950 °C došlo k procentuálnímu přírůstku Fe a ostatní dva prvky Zn a Pb 

vykazovaly rozdílné hodnoty než u dvou předchozích tepelných procesech.   

6.5. Redukce sloučenin kovů a kondenzace kovů 

Při tepelných zpracováních vzorků při třech různých teplotách  1150, 1050 °C a 950 °C 

ve stabilní redukční atmosféře docházelo k redukcí sloučenin kovů a k následnému 
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odpaření přítomných kovů. Kovy byly dále zachycovány na chladném povrchu 

kondenzační nádoby. (Obr. 42) 

 

Obrázek 42: Kondenzátor a jeho umístění 

Produkty redukčních procesů byly v kondenzátoru ponechány po celou dobu tepelných 

zpracování. Po ukončení laboratorních měření byly z nádoby vyjmuty (obr.43) pro 

stanovení chemické analýzy přítomných kovů a jejich sloučenin.  

 

Obrázek 43: Produkt redukce v kondenzační nádobě 
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Ke kondenzaci kovů docházelo v celém prostoru mezi tepelnou zónou odporové pece a 

kondenzační nádobou, a to vlivem snižování teplotního gradientu. (Obr. 44) 

Zkondenzovaný produkt zachycený v reakční trubici za tepelnou zónou je obr. 45. 

 

Obrázek 44: Schematické znázornění kondenzace kovů v prostoru mezi kondenzátorem a 

tepelnou zónou 

 

Obrázek 45: Produkt redukce zachycený v reakční trubici 
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Obrázek 46: Zkondenzovaný produkt redukce zachycený v reakční trubici 

Zkondenzovaný produkt redukce byl vyjmut z kondenzační nádoby a podroben chemické 

analýze metodou AAS na VÚHŽ a.s. Dobrá. (Tab. 23)  

Produkt redukce

Zn [hm.%] 56,3
Fe [hm.%] 0,07
Pb [hm.%] 15,9  

Tabulka 23: Chemická analýza produktu redukce dle VÚHŽ a.s. 

Z chemické analýzy vyplývá, že se v kondenzační nádobě zachytily z větší části těžké 

neželezné kovy jako Zn, Pb. Bez analýzy na obsažené chemické sloučeniny lze těžko 

predikovat formu těchto kovů. Avšak vzhledem k tomu, že nebyl kondenzátor nijak 

chlazen, lze předpokládat, že kovy před samotnou kondenzací reoxidovaly na jednoduché 

oxidy jako jsou ZnO, PbO.    

 

 

 



 66 

7. Závěr 

Tato předložená práce zahrnuje poznatky o zpracování jemnozrnných kovonosných 

hutních odpadů, které jsou vzhledem k obsahu těžkých neželezných kovů jako jsou zinek, 

olovo, kadmium ekologicky rizikové. Vzhledem k neperspektivním metodám nakládání a 

následného využívání těchto odpadů jsou předmětem zájmu všech producentů železa a 

oceli po celém světě. Jsou zde nastíněny procesy vzniku odpadů, jejich charakteristika 

z pohledu složek, které obsahují a jejich granulometrické složení.  

Rešeršní část je také věnována nejnovějším poznatkům o technologiích zpracování JHO 

na různých pracovištích světa na cestě pyro- či hydro-metalurgické, které mohou být 

vodítkem pro efektivní zvládnutí zpracování JHO.  

Experimentální měření probíhalo v laboratořích katedry Neželezných kovů, rafinace a 

recyklace na VŠB-TUO v elektrické odporové peci s redukční atmosférou. Experimentálně 

zkoumané vzorky byly získané ze slévárny Skuhrov a Mital Steel Ostrava. Při měřeních 

byl sledován hmotnostní úbytek vysokopecního koksu a zredukovaných vzorků.  

Úbytky koksu byly zaznamenány do tabulky 7. a vyhodnoceny na cca 30% z celkové 

hmotnosti před redukcí. Tato hodnota je ovšem nepřesná, jelikož při reakci CO2 s C nebyl 

cely obsah koksu umístěn v tepelné zóně.   

Při redukci vzorků JP1, JP2 a JP3 došlo při všech tepelných cyklech k hmotnostním 

úbytkům vzorků. Z těchto vyplývá pro JP1 dle tab.11., že se hmotnostní úbytek zvětšoval 

s klesající teplotou. To lze vysvětlit tím, že již při teplotě 950°C dle orientačního měřidla 

na přístroji byla laboratorním měřidlem naměřena teplota až 1030°C. Tato teplota je již 

natolik vysoká, že je schopná z velké části vyredukovat zinek i olovo. Obsah těchto kovů 

v původní vzorku je v tab.12. Tyto kovy mohly být ve vzorku obsaženy v různých 

sloučeninách, které mohly hmotnost ovlivnit. Dále bylo možno z provedených chemických 

analýz posoudit účinnost redukce jednotlivých kovů při daném tepelném procesu. Pro 

vzorek JP1 tabulka14. Tato potvrzuje, že olovo i zinek byly zredukovány téměř z celé části.  

Hmotnostní úbytky pro JP2 zobrazuje tab. 15. Z této lze pozorovat, že hmotnostní úbytky 

byly pro t=950°C menší než pro t=1150°C. Ovšem nejvyšší hmotnostní úbytek byl 

pozorován pro t=1050°C.  Tabulka 18. zobrazuje účinnost redukce vybraných kovů. Z této 

vyplývá, že zinek a olovo byly zredukovány téměř z celé části pro teplotní cyklus 1150°C a 
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v závislosti na teplotě se snižovaly. V opačném směru probíhala redukce železa, která se 

zvyšovala se snižující teplotou. Tato závislost mohla být způsobena výskytem Zn-Fe 

sloučenin a vzájemným ovlivňováním těchto dvou prvků.  

Hmotnostní úbytky pro JP3 zobrazuje tabulka 19. z této lze pozorovat nejnižší 

hmotnostní úbytky ze všech tří druhů vzorků. To může být způsobeno dle chemického 

složení tabulka 20. nízkým obsahem těžkých neželezných kovů zinku a olova. A naopak 

vysokým obsahem železa. Zde se mohly vyskytovat  sloučeniny Zn-Fe, které byly 

náročnější z pohledu redukční atmosféry.(t; CO/CO2). Při pohledu na tab.22 byla účinnost 

redukce olova velmi vysoká pro všechny tři teploty. U stanovení účinnosti pro t=950°C u 

železa došlo nejpravděpodobněji k ovlivnění vzorku kontaminací zůstatkovým železem 

v reakčním prostoru pece, jelikož došlo k nárůstu obsahu železa o 5%.  Pro ostatní dvě 

teploty t=1150 °C, 1050°C byla účinnost redukce kolísavá.  

Analýza chování vzorků prostřednictvím hmotnostních úbytků a stanovení obsahu 

vybraných kovů je spolehlivá metoda jak predikovat účinnost redukce vybraných kovů v 

závislosti na teplotě. Z pohledu na redukční produkty jednotlivých měření, lze pozorovat i 

tři různé produkty v jednom vzorku. To je způsobeno nelineární tepelnou zónou. Pro 

vysvětlení vzniklých redukčních produktů je znalost závislosti teploty na vzdálenosti 

v tepelném pásmu rozhodující.  

Vzhledem k tomu, že byl z kondenzační nádoby vyjmut produkt, který obsahoval ≈ 56% 

zinku, což je produkt vhodný pro přípravu čistého zinku považují experimentální měření za 

úspěšné. Ovšem z výsledku chování jednotlivých vzorku v závislosti na teplotě se nedají 

vyvozovat striktní výsledky, jelikož bylo provedeno pouze několik měření, z kterých není 

možné vyhodnocovat zákonitosti chování těchto kovů. Jednalo se o pilotní provoz na 

zařízení, u kterého bylo obtížné udržení teploty na dané výši od vstupu CO2 do reakčního 

prostoru, až po výstup v kondenzační zóně. Nedostatkem bylo neprovedení rozboru 

vzniklého CO, který by více napověděl o vlastnostech redukční atmosféry. Měření tepelné 

zóny bylo možno realizovat až po experimentálních měřeních, což způsobilo že se vzorek 

nacházel v několika teplotních pásmech. Lepší porozumění chování vybraných kovů, 

stanovení parametrů procesů při pyrometalurgickém zpracování jemnozrnných hutních 

odpadů bez nedostatků zde popsaných je otázkou budoucích měření.   
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