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ANOTACE 

Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou recyklace haldových hutních 

kalů v podniku Třineckých ţelezáren, a.s. V rámci teoretické části je pozornost věnována 

seznámení se základními postupy úpravy a moţnostmi recyklace vysokopecních kalů. 

Praktická část se zabývá vybraným způsobem pracování odpadů, tedy teplotním zpracováním. 

Výsledky z pohledu produktivity a spolehlivosti dané moţnosti recyklace odpadů jsou 

uvedeny v závěrečné části diplomové práce. 

Klíčová slova: hutní odpady, recyklace, teplotní zpracování, vysokopecní kaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION  

Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der 

Wiederverwendung der metallurgischen Abfälle im Unternehmen des Trzynietzer 

Eisenwerks. Im theoretischen Teil richte ich meine Aufmerksamkeit auf das Erklären der 

grundlegenden Vorgänge der Bearbeitung der Hochofenabfälle sowie auf die Möglichkeiten 

ihres Recycling. Der praktische Teil beschäftigt sich dann mit einer auserwählten Methode 

der Bearbeitung der Abfälle und zwar mit der Wärmebearbeitung. Die Ergebnisse im 

Hinblick auf die Produktivität und dir Zuverlässigkeit dieser Methode der Verarbeitung der 

Abfälle werden am Ende meiner Diplomarbeit angegeben. 

Schlüsselwörter: metallurgische Abfälle, Recycling, Wärmebearbeitung, 

Hochofenabfälle. 
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1 Úvod 

Jako ekologickou zátěţ lze povaţovat kaţdé místo, ze kterého dochází nebo můţe 

dojít k úniku neţádoucích látek do ţivotního prostředí (dále jen ŢP). Rovněţ můţe dojít 

k nepřijatelnému ovlivnění zdravotních, fyzických, estetických a dalších podmínek nebo 

ke ztíţení podmínek ochrany ŢP. Pod pojmem staré ekologické zátěţe jsou zahrnuta 

kontaminovaná místa (podzemní vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce apod.), kde byl 

závadný stav způsoben státními podniky v období před rokem 1989, ve většině případech 

povolenými technologiemi a chemickými látkami. [1] 

Celkově bylo v roce 2007 v České republice (dále jen ČR) evidováno 9 437 starých 

ekologických zátěţí. Z nich zhruba 80 % evidovalo Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen 

MŢP), asi 15 % krajské úřady a asi 5 % další resorty.  

Produkce průmyslových odpadů stále roste a vyvolává nutnost ochrany přírodního 

prostředí a racionálního vyuţívání všech odpadů. Hledáním způsobu výroby bez odpadů nebo 

s malým odpadem a tam, kde toho nelze dosáhnout, se řeší zuţitkování odpadů v jiných 

odvětvích výroby. Recyklace a zuţitkování průmyslových odpadů šetří základní suroviny 

a energetické zdroje, oddaluje vyčerpání přírodních zdrojů a přispívá k ochraně ŢP, 

ohroţeného akumulací odpadů, jejich vysokou prašností, kontaminací vodotečí a záborem 

půdy. [2] 

Tato situace vede k nutnosti dokonalejšího vyuţívání druhotných surovin, především 

všech druhů kovových a kovonosných odpadů. 

Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou ukládání hutních odpadů 

na skládky, tzv. haldy. Přiblíţení moţností recyklace haldových hutních kalů, jejich fyzických 

a chemických vlastností a experimentální ověření recyklace vysokopecních haldových kalů. 

Součástí diplomové práce je i rozbor dosaţených výsledků a vyhodnocení. 
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2 Legislativní rámec 

Zpracování a nakládání s hutními odpady se provádí podle platné legislativy ČR. 

Nejdůleţitějším zákonem je zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v úplném znění zákona č. 106/2005 Sb. [3] 

2.1 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech  

Tento zákon stanoví: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování 

ochrany ŢP, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje; 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství; 

c) působnost orgánů veřejné správy. 

2.1.1 Pojem odpad 

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

se zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející 

do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k vyuţití nebo 

k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu 

odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. 

Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé 

ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 

Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliţe ji nepouţívá k původnímu účelu a věc 

ohroţuje ŢP nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. [3] 
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2.1.2 Další základní pojmy 

Pro účely toho zákona se rozumí: 

a) nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 

uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující 

jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto 

zákonu; 

b) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 

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

uloţeny, a kontrola těchto činností; 

c) nakládáním s odpady - jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, 

třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování; 

d) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby; 

e) shromaţďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů 

do shromaţďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 

s odpady; 

f) skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromáţděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 

ponechání v něm; 

g) skládkou odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich 

trvalým a řízeným uloţením na zemi nebo do země; 

h) oprávněnou osobou - kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 

podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. 

2.2 Vyhlášky Ministerstva ŽP 

Další legislativní rámec tvoří Vyhlášky MŢP a to především:  

a) Vyhláška MŢP a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů; 

b) Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozů, dovozu 
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a tranzitu odpadů a postup udělování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu 

odpadů; 

c) Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 

d) Vyhláška MŢP č. 41/2005 Sb, kterou se mění vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. 
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3 Podnik Třinecké ţelezárny, a.s. 

V ČR patří Třinecké ţelezárny, a.s. (dále jen TŢ) k průmyslovým podnikům s nejdelší 

tradicí hutní výroby. Podnik byl zaloţen v roce 1839 Třineckou komorou. Počátky hutní 

výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou slévárenského ţeleza v dřevouhelné vysoké peci.  Jiţ 

ve dvacátých letech 20. století patřily ţelezárny k nejmodernějším hutním závodům 

s uzavřeným hutním výrobním cyklem ve střední Evropě. 

Růst produkce oceli a válcovaného materiálu dosáhl svého historického vrcholu v 80. 

letech 20. století. Změna politického systému v Československu v roce 1989 vedla k postupné 

privatizaci TŢ. V roce 1991 byly TŢ, a.s. převedeny na státní akciovou společnost. 

Od roku 1996 jsou TŢ zcela odstátněny a jejich majoritním vlastníkem je akciová 

společnost Moravia Steel. Do 21. století vstupují TŢ s posláním zařadit se mezi vyspělé 

evropské průmyslové podniky. 

TŢ mají dominantní postavení v celém českotěšínském a jablunkovském regionu. 

Podnik zaměstnává přes 5000 lidí. Podílí se na společenském, kulturním a sportovním dění 

v Třinci a jeho okolí. Součástí regionální politiky podniku je sponzorská pomoc řadě 

společenských a sociálních organizací, podpora školství a mládeţe. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

Následující obrázek zobrazuje 170 let vývoje podniku.  
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Obr. 1: Podnik TŢ, a.s. [5] 

3.1 Hutnictví železa 

Hutnictví je věda a výrobní odvětví zabývající se získáním a zpracováním kovů 

a jejich slitin. Prakticky se jedná o výrobu ţeleza a oceli, výrobu barevných kovů, a jejich 

následné zpracování. ČR byla v minulosti i dnes charakterizovaná velmi velkým rozsahem 

hutnické výroby.  

Objem výroby ţeleza ve světě neustále stoupá, i kdyţ v posledních letech se růst 

zpomalil. Dochází ke značnému přesunu hutnických kapacit ve světě. Příčinou je rozmístění 

surovin, dostatek pracovních sil, ale i normy na ochranu ŢP a důslednost jejich dodrţování. 

V roce 2002 se ve světě vyrobilo 608,4 mil. tun surového ţeleza, z toho v ČR 4,84 mil. tun. 

V současnosti je v oblasti metalurgie kromě plynných emisí největší problémem 

zpracování tuhých kovonosných odpadů. Důvodem je nevhodné chemické sloţení a špatné 

fyzikální, technologické a dopravní vlastnosti velkého mnoţství odprašků a kalů. 

Je zde dlouhodobá patrná snaha o maximálně moţnou míru recyklace ţelezonosných 

odpadů jejich vrácení na počátek hutnického cyklu, tj. do výroby surového ţeleza. [6] 

3.1.1 Výroba surového ţeleza 

Výroba surového ţeleza je povaţována za oblast hutnictví, která je významným 

znečišťovatelem ŢP. Tato oblast zpracovává velké mnoţství odpadů obsahující ţelezo. Jako 

druhotná surovina se při výrobě ţeleza vyuţívají různé druhy odprašků, kalů, strusek a okují 

z hutních provozů, strojnictví, chemie a dalších odvětví. 

Výrobu surového ţeleza je moţno rozdělit do několika provozů. První fází 

vysokopecního procesu je příprava vysokopecní vsázky. Zahrnuje dopravu surovin, jejich 

vykládku, rozmrazování, mletí, třídění, homogenizaci. Nejpodstatnější součástí přípravy 

je aglomerace, tj. spékání rud na spékacích pásech. Relativně samostatnou částí přípravy 

vsázky je peletizace. Výroba pelet však obyčejně neprobíhá v hutním podniku, ale na území 

těţebního závodu.  

Vlastní vysoká pec slouţí k redukci oxidů ţeleza, k tavení, úpravě a vypouštění ţeleza 

a k oddělení a vypouštění strusky. Vypouštěné surové ţelezo se dopravuje v tekutém stavu 

do ocelárny, jen část ţeleza se zpevňuje na licím stroji. Vysokopecní struska se v pánvích 

dopravuje ke granulaci. Kromě vsázky se do vysoké pece dopravuje přes výfučny ještě ohřátý 
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vzduch, tzv. vysokopecní vítr. Vzduch se stlačuje na potřebný tlak v dmýchadlech, vlhčí 

se a ohřívá se na teplotu 1100 aţ 1200°C v ohřívačích větru. Vysokopecní plyn se ochlazuje 

a čistí v plynočistírně a dopravuje se přes plynojem do energetické sítě. [6] 

Výroba surového ţeleza je schématicky uvedena na Obrázku 2. 

  

 

Obr. 2: Schéma výroby surového ţeleza [6] 

3.1.2 Vysoké pece 

Vysoká pec je typově pec šachtová, vysoká 25 - 40 m. Profil pece je přizpůsoben 

technologii provozu a měnícímu se objemu vsázky. Provoz vysoké pece zajišťuje výrobu 

surového ţeleza zejména pro ocelárnu a také pro slévárny. Schéma vysoké pece je popsáno 

na Obrázku 3. 
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Obr. 3: Schéma vysoké pece[7] 

 

Jako vedlejší produkty vznikají vysokopecní plyn a vysokopecní struska. Sazebna 

vysoké pece slouţí pro plnění vysoké pece vsázkovými materiály a pro svůj provoz pouţívá 

dusík. Jako záskokové médium je pouţíván zemní plyn a pára. Vysoké pece jsou zaváţeny 

rudnou vsázkou a koksem. Rudná vsázka je přiváděná ţelezniční dopravou z přípravy 

vysokopecní vsázky, koks je dopravován pásovou dopravou z koksovny. Část koksu 

je dopravována spolu s rudnou vsázkou z přípravy vysokopecní vsázky.  

Do spodní části pece, nístěje, je foukán horký vítr (vzduch). Dmýchaný vítr je ohříván 

v ohřívačích větru, které pracují regeneračním způsobem a jsou vytápěny vysokopecním 

plynem. Spolu s horkým vzduchem je zde i foukána pára pro regulaci tepelného stavu, jsou 

přidávány náhradní paliva (oleje) případně i kyslík.  

Z horní části vysoké pece, sazebny, je odváděn vzniklý během pochodu vysokopecní 

plyn, který je čištěn v prašníku a plynočistírně a následně odváděn do hlavního plynového 

řádu. 

Surové ţelezo se vypouští z vysoké pece do torpédomísičů, kterými je odváţeno 

k dalšímu zpracování v ocelárně. Část surového ţeleza odebírají slévárny, část je odlévána 
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na licím stroji. Spolu se surovým ţelezem se vypouští struska, která se zpracovává 

na granulát, nezpracovaná struska v granulaci je dále zpracovávána na štěrk a drť. [8] 

3.2 Vysokopecní kaly 

Vysokopecní kaly (dále jen VPK) spadají podle přílohy č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech do skupiny nebezpečných odpadů označené kódem Q9. Do této skupiny jsou 

zařazeny zůstatky z procesů sniţujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, 

vyřazené filtry apod.). 

Zdrojem VPK jsou vysoké pece a odprášení ze spikové jámy. Jemné prachové částice 

projdou přes první stupeň čištění do mokrého skrubu. Ochlazený plyn odchází do Vernuliho 

praček, kde dochází ke koagulaci prachových částic. Kalová voda z mokrého srubu, 

z Vernuliho praček a odlučovače je vedena kalovým ţlabem do usazovacích nádrţí. Usazený 

rmut je filtrován na vakuofiltračním lise. Na pásovém dopravníku za vakuofiltračním lisem 

je přidáno mikromleté vápno. Takto upravený vysokopecní kal se expanduje v závislosti 

na obsahu zinku na homogenizační skládku. Obrázek 4 znázorňuje vznik odpadů na vysokých 

pecích. 
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Obr. 4: Schéma vzniku VPK [9] 

Jemná sloţka VPK obsahuje značný podíl škodlivých látek, hlavně zinku, olova, 

alkalických kovů aj. V případě pouţití jeho veškerého mnoţství do vysokopecní vsázky dojde 

vlivem uzavřeného cyklu k růstu obsahu škodlivých prvků ve vysoké peci nad přípustnou 

míru. Proto musí být tento materiál upravován a obsah škodlivých látek v něm sniţován. [8] 

V Tabulce 1 je uvedeno chemické sloţení VPK odebraného z haldy.  

Tab. 1: Chemické sloţení VPK [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

LRT – látky rozpuštěné v toluenu 

p2, p3 – bazicita strusek 

Prvek Obsah (%) Prvek Obsah (%) 

Fe 34,6 TiO2 0,078 

FeO 5,09 V 0,005 

Fe2O3 43,03 As 0,001 

Fekov 0,51 Cu 0,008 

P 0,05 Cr 0,028 

Cl
-
 0,02 Cd 0,0005 

F
-
 0,04 Co 0,001 

Mn 0,59 Ni 0,005 

C 11,9 Sn 0,01 

S 0,3 Sb 0,001 

Zn 0,576 Na2O 0,05 

Pb 0,098 K2O 0,11 

SiO2 11,23 LRT 0,45 

CaO 19,9 Hg (mg/kg) 0,45 

MgO 9,72 p2 2,06 

Al2O3 3,1 p3 2,63 
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3.3 Halda TŽ 

V minulosti byly odpady ukládány na odvaly v blízkosti podniku. V okolí začaly 

vznikat rozsáhle haldy. V šedesátých letech pokračovalo neřízené ukládání odpadů i přesto, 

ţe jiţ některé podniky začaly odpady řízeně ukládat podle jejich druhů. V 90.letech dvacátého 

století bylo na odvalech hutních podniků uloţeno asi 120 mil. tun promíchaných odpadů. 

Obrázek 5 znázorňuje polohu a velikost haldy. 

 

Obr. 5: Poloha haldy [11] 

S ohledem na pozdější vyuţití odpadů došlo k řízení ukládání odpadů podle druhů. 

Současně stoupal i podíl recyklovaných odpadů, hlavně s vyuţitelnou ţeleznou substancí 

a velkoobjemových odpadů. Jejich jednoduchá úprava umoţňovala ekonomicky výhodné 

vyuţití v národním hospodářství. Motivací k vyššímu vyuţívání odpadů jsou jednak 

ekonomické podmínky pro vyuţívání podílu s vysokými uţitnými hodnotami a z hlediska 

ochrany ŢP. Recyklací ţelezné substance v hutích dochází rovněţ k vyuţívání dalších sloţek 

odpadů, jako je Mn, Zn, Pb, CaO, MgO a dalších. [12] 
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Halda TŢ patří mezi staré ekologické zátěţe. V případě, ţe by nedocházelo 

ke zpracování haldových kalů a dalších odpadů ukládaných na odvaly, hrozila by moţnost 

přetrţení haldy a tudíţ ekologická katastrofa.  
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4  Základní postupy úpravy vysokopecních kalů 

Cílem úpravy je dosaţení potřebné konzistence, tvaru, objemu, atd. daného 

upravovaného nebo zpracovávaného materiálu. Volba úpravnických pochodů a zařízení 

k zajištění tohoto cíle musí vţdy respektovat stav a původ zpracovávané suroviny a způsob 

dalšího nebo navazujícího způsobu zneškodňování odpadů nebo úpravy. 

4.1 Odvodňovaní kalů 

Kombinace řady postupů a zařízení je nutností pro oddělení tuhé fáze rozptýlené 

ve formě velmi jemných částic ve vodě. 

1. stupeň – Mechanické způsoby oddělování tuhých částic pomocí statické 

nebo dynamické dekantace a filtrace. Filtrace probíhá ve vakuových horizontálních 

nebo bubnových filtrech a dosahuje se odvodnění aţ 35% vody.  

2. stupeň – Odvodňování filtračního koláče přídavkem vápna nebo termickým 

sušením. Pro termické sušení se pouţívají: 

a) Rotační bubnové sušárny: 

Jsou zde speciální sušičky, které mají dvě zóny. První zóna slouţí k předsušení, 

zatímco druhá ke granulaci. V druhé zóně se pomocí lopatek umístěných na šroubovici drtí 

kusy a formují granule. Nevýhodou je tvorba velkých konglomerátů a vznik prachu.  

b) Proudové sušárny: 

Kal je jemně rozptýlen a vháněn do proudu spalin. Dochází k jeho sušení a vynášení. 

Obměnou je zařízení, v němţ se kal vhání na vytápěný rotující horizontální válec 

a po vysušení je kal noţem shrnován na dopravník. 

Přidáním páleného vápna do kalů po filtraci dochází ke sníţení vlhkosti kalů. 

Přítomnost vápna v peletizované směsi podporuje sbalitelnost a zvyšuje pevnost vysušených 

sbalků. 

1. Přídavkem kusového vápna:  

a) vrstvením materiálů a vápna, které se nechá odleţet a pak promísí; 

b) za současné intenzivní homogenizace. 
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2. Přídavkem mletého vápna: 

a) vrstvením s vlhkým materiálem; 

b) do míchacího zařízení. 

V lopatkových korytových mísičích nebo v mísičích kolových lze provádět míchání 

kalů s vápnem. Kombinace různých způsobů není neobvyklá. K odvodňování kalů lze pouţít 

i tzv. měkce pálené vápno, které je vysoce disperzní a chemicky aktivní. Získává 

se vypalováním vápence při nízké teplotě a vyznačuje se vysokým stupněm hydratace. [13] 

4.2 Zkusovění 

V průběhu jednotlivých výrob a úprav surovin, včetně druhotných surovin a odpadů, 

vznikají malé, jemné nebo dokonce velmi jemné třídy daného materiálu. Tento jemný 

materiál má zpravidla velice malou měrnou hmotnost a zároveň je pro další moţné zpracování 

nebo vyuţití nepouţitelný. Z důvodu změnit vlastnosti takto vzniklých surovin, tzn. zvýšení 

měrné hmotnosti pro lepší a efektivnější popřípadě ekologičtější přepravu, z důvodů moţnosti 

dalšího vyuţití těchto surovin atd. se na tyto materiály aplikují tzv. zkusovění. Rozeznáváme 

tři hlavní technologické postupy: 

a) spékání – aglomerace; 

b) peletizace; 

c) briketace. 

4.2.1 Aglomerace 

Aglomerace neboli spékání ţelezných rud je zahřívání prachové aglomerační směsi 

(rudná část, palivo, přísady) na takovou teplotu, ţe dojde k natavení povrchu jednotlivých zrn 

vsázky a vzniklá tavenina vytvoří mezi zrny kapalinové můstky, které po ztuhnutí zajistí 

vznik pevného pórovitého materiálu – aglomerátu.  

Celkově je moţno aglomeraci rozdělit na dva úseky: 

a) studený úsek – zahrnující výklopníky surovin, drcení, mletí, třídění skládky 

a homogenizaci surovin. Znečišťuje ŢP většinou jen tuhými prachovými 

emisemi, které mají lokální charakter a spíše představují zdroj zhoršení 

pracovního prostředí, neţ významný zdroj znečišťování atmosféry; 
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b) teplý úsek – zahrnuje skladování a dávkování surovin, jejich míchání 

a předpeletizaci, vlastní spékací pás s příslušenstvím, drcení, třídění a chlazení 

vyrobeného aglomerátu. Patří sem i odsávací soustava s čištěním spalin. Teplý 

úsek aglomerace je hlavním zdrojem znečišťování ŢP ve výrobě surového 

ţeleza a je příčinou toho, ţe aglomerace je povaţována za největšího 

znečišťovatele v rámci celého hutnictví (bez energetiky). [13] 

Na Obrázku 6 je znázorněné schéma aglomeračního procesu. 

 

Obr. 6: Schéma aglomerace [14] 

4.2.2 Peletizace 

Tento způsob zkusovění materiálu se podstatně liší od aglomerace. Aglomerace 

probíhá za tepla, zatímco peletizace nabalováním vlhkého prachu (jemné frakce) 

zpracovávaného materiálu v kuličky nebo válečky za obyčejné teploty. Peleta je název 

pro granuly kruhového průřezu s průměrem okolo 6 aţ 8 mm a délkou 10 aţ 30 mm. Pelety 

jsou vyrobeny bez jakýchkoliv chemických přísad výhradně z odpadového organického 

materiálu. Pro minimalizaci objemu materiálu je důleţité lisování pod vysokým tlakem. Tím 

se dosahuje vysoké hustoty paliva. 
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Z hlediska sbalování je základní vlastností jemnozrnných surovin tzv. sbalovací 

schopnost k tvorbě sbalků. Tato schopnost je závislá na souboru dílčích vlastností, které jsou 

např. velikost částic a jejich rozdělení, a tím související měrný povrch a tvar, smáčivost 

a obsah vlhkosti. Rozhodující úlohu pro dosaţení pevnosti sbalků má granulometrické sloţení 

suroviny. Obecně platí, ţe vzrůstající jemností částic se zvyšuje pevnost surových 

sbalků. [13] 

Schéma peletizačního procesu je znázorněno na Obrázku 7. 

 

Obr. 7: Schéma peletizace [15] 

 

Zařízení peletizační linky jsou ukotvena do ocelové konstrukce, zpracovávané 

materiály jsou uloţeny v zásobnících. 
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Seznam strojů a zařízení: 

   1. Peletizační mísa 

   2. Dopravník mísící dvouvřetenový 

   3. Dopravník dávkovací - odpady 

   4. Dopravník dávkovací - přísady 

   5. Potrubní rozvody s armaturami a regulační řadou - dávkování záměsové vody 

   6. Rozvody elektro - ovládací panel, jističe, frekvenční měniče, kabeláţ 

4.2.3 Briketace 

Briketování, stejně jako předcházející technologie, se pouţívá za účelem zkusovění 

jemnozrnného materiálu. Jsou známé např. rudné brikety, dřevěné brikety a moţná 

nejznámější úhelné brikety.  

Technologický postup briketování závisí na vlastnostech lisovaného materiálu. 

Podle lisovacího tlaku se proces briketace dělí do tří skupin: 

a) nízkotlaké – do 15 MPa; 

b) středotlaké – od 15 do 75 MPa; 

c) vysokotlaké – nad 75 MPa. 

Brikety mohou být lisovány ve více tvarech, jako např. válcové, které jsou zobrazeny 

na Obrázku 8 nebo šestihranné, zaznamenané na Obrázku 9.  

Briketace probíhá obvykle za přidávání různých pojiv. Bez přídavku pojiva můţe 

briketace probíhat pouze v případě, ţe vsázka sama obsahuje látky, které jsou přírodními 

pojivy. 
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Obr. 8: Fotografie briket válcového tvaru [16] 

 

Obr. 9: Fotografie briket šestihranného tvaru [16] 
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4.3 Technologicky významná pojiva 

Účelem pouţívaných pojiv je především zlepšení sbalovacích a briketovacích 

schopností základních surovin, zvýšení pevnosti vyrobených briket a příznivé působení 

na chemické a mineralogické sloţení briket. [16] 

Dělení pojiv: 

a) anorganická pojiva – hlína, jíl, vápno, cement, sádra, fosforečnan sodný 

a draselný atd.; 

b) organická pojiva – smola, asfalt, dehet, těţké oleje, parafín, různé pryskyřice 

a průmyslové odpady.  

4.3.1 Bentonit  

Je jílová hornina, kde převládajícím minerálem je montmorillonit. Ten dodává 

bentonitu jeho specifické vlastnosti důleţité pro sbalování vzhledem ke své vrstevnaté 

struktuře. Montmorillonit má mimořádnou schopnost přijímat vodu do mezivrstvového 

prostoru. S tím souvisí charakteristické vlastnosti bentonitu, bobtnavost, která se vzájemně 

podílí při sbalovaní zvětšením soudrţnosti částic ve sbalku. S bentonitem, který pozvolna 

uvolňuje vázanou vodu, se dostihne ve fázi sušení a předehřevu vyšších pevností sbalků. 

Chemicky ho můţeme definovat jako Al2O3.4SiO2.nH2O. Průběh tepelné dehydratace probíhá 

ve dvou teplotních intervalech:  

a) nízkoteplotní dehydratace v teplotním intervalu 20 – 300°C, kdy se uvolňuje 

mezivrstvová voda; 

b) vysokoteplotní dehydratace v teplotním intervalu 500 – 750°C, kdy dochází 

k odbourání hydroxylové skupiny. [13] 

4.3.2 Vápno 

Označuje se technickým názvem CaO o různém stupni čistoty. Všeobecně se rozlišují 

dva druhy vápna: 

a) vzdušné vápno – tuhne a je stálé na vzduchu; 

b) hydraulické vápno – zpevňuje se i pod vodou za tvorby nerozpustných 

produktů. 
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Výhodou hydraulického vápna je rychlejší tuhnutí a tvrdnutí neţ u vzdušného vápna. 

Často pouţívanou přísadou, která plní funkci pojiva je také vápenné mléko.  

4.3.3 Vodní sklo 

Je koloidní roztok alkalických křemičitanů, vznikající rozpuštěním 

alkalickokřemičitého skla (nejčastěji sodného) ve vodě. Podle způsobu tuhnutí vodního skla 

můţeme směsi rozdělit na: 

a) směsi s ovládaným ztuţováním pomocí oxidu uhličitého - patří 

sem, tzv. základní metoda chemicky tvrzené směsi, v níţ vytvrzování probíhá 

zavedením plynného CO2 do směsi křemenného písku a vodního skla; 

b) směsi bez ovládaného ztuţování pomocí katalyzátorů kyselé povahy 

nebo tuhnoucí vzdušnou hydratací: 

1) směsi tuhnoucí fyzikální dehydratací; 

2) směsi tuhnoucí vzájemným působením vodního skla 

a katalyzátorů kyselé povahy. 

4.3.4 Cementy 

Je hydraulické pojivo s aktivními sloţkami, které se dělí nejčastěji na: 

a) křemičitanové cementy – nejvýznamnější portlandský (CaO s SiO2); 

b) hlinitanové cementy (Al2O3); 

c) ţelezitanové cementy (Fe2O3); 

d) jiné cementy. 
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5 Další moţnosti recyklace vysokopecních kalů 

V případě recyklace VPK je nutné odstranění těţkých neţelezných kovů především 

zinku a olova. Pro dekontaminaci hutních odpadů se pouţívají tyto tři procesy: 

a) pyrometalurgické; 

b) hydrometalurgické; 

c) úpravnické. 

5.1 Pyrometalurgické procesy 

Neţelezné kovy lze z jemnozrnných hutních odpadů odstranit různými 

pyrometalurgickými postupy, jejichţ účinnost je výrazně závislá na způsobu vazby zinku 

a ostatních kovů. V zásadě je moţno rozlišit dva základní způsoby pyrometalurgického 

zpracování: postupy redukční a chloridační. Tyto procesy vyuţívají různých fyzikálních 

vlastností sloţek a fází při jejich ohřevu.  

Výhodou pyrometalurgických procesů je obecně vysoká účinnost oddělení těkavých 

sloţek, které brání přímé metalurgické recyklaci. Tyto procesy umoţňují oddělení těkavých 

sloţek i v případě, ţe tvoří tuhé roztoky, sloučeniny s Fe2O3, atd. Jejich zásadní nevýhodou 

jsou naproti tomu vysoké investiční a provozní náklady. 

5.1.1 Redukční procesy 

Redukčními postupy dochází k redukci oxidů ţeleza obsaţených v jemnozrnných 

hutních odpadech, spojenou s odpařením těkavých oxidů neţelezných kovů. Toto odpaření 

je spojeno s termickou disociací nebo vysokopecní redukcí oxidů v plynném stavu 

s následnou kondenzací produktů. Odpaření je závislé na sloţení okolní atmosféry a teplotě. 

Cílem této operace je co nejlepší a nejrychlejší oddělení ţeleza od přítomných neţelezných 

kovů. Všechny známé redukční technologie pro zpracování kovonosných odpadů se shodují 

v  základním principu, tj. v redukci suroviny, obvykle v rotační peci s pevným redukovadlem, 

při teplotách vhodných k vytěkání zinku a olova. Tyto technologie se obvykle vzájemně liší 

jen v předchozí úpravě surovin, typu redukčního činidla a způsobu jeho aplikace.  

Redukční tavné procesy (včetně plazmových technologií) byly vyvinuty 

pro zpracování odprašků ţelezných rud a méně jakostních druhů uhlí. Vícestupňový redukčně 
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tavný proces zahrnuje fázi prvotní redukce, tavení a konečné redukce na tekutý produkt 

charakteru surového ţeleza. Produkty redukční rafinace jsou vţdy předredukované pelety 

a zinkoolovnatý koncentrát. Předredukované pelety s obsahem ţeleza nad 80% lze 

zpracovávat v ocelářských pecích, zejména při odsíření pelet v průběhu redukce přídavkem 

vápence, nebo dolomitu do rotační pece. Redukční rafinační procesy mohou být realizovány 

dvojím způsobem: 

a) Redukční postupy s vnějším redukovadlem: 

Tyto postupy jsou charakterizovány zkusověním odpadů a jejich následným 

vypalováním v rotačních nebo šachtových pecích, za současného dávkování kusového 

pevného redukovadla; 

b) Redukční postupy s vnitřním redukovadlem: 

Tyto postupy jsou zaloţeny na zkusovění odpadů společně s práškovým redukčním 

činidlem – nejčastěji práškovým koksem a jejich vypalováním v rotačních nebo šachtových 

pecích. Materiál nejprve prochází pásmem předehřevu, kde dochází k sušení vsázky, pyrolýze 

redukovadla, kalcinaci odsiřovala a částečné redukci oxidů ţeleza, zinku a olova. Dále 

materiál postupuje do redukční oblasti, kde dochází k vlastnímu odpaření neţelezných kovů 

a redukci ţelezonosného materiálu. Páry zinku a oxidu uhelnatého odcházejí ze vsázky 

a oxidují v plynné atmosféře pece. Oxid zinečnatý a olovnatý jsou zachycovány 

v odlučovacím zařízení při čištění procesních plynů. 

1. Proces Lurgi (SL/RN) 

První zpracovatelský závod byl vybudován ve Fukuyamě. Zpracovává hutní odpady 

(směs kalů - vysokopecní, ocelárenské i z ostatních provozů) s vyuţitím zařízení rošt - rotační 

pece. Tato metoda pracuje a bázi vnějšího redukovadla.  

Kaly jsou zahušťovány na vlhkost 70 – 80 % a pak odvodňovány na filtrech. 

Odvodněný filtrační koláč je sušen ve dvou rotačních sušárnách na vlhkost pod 3 %. Suchý 

prach je transportován ve formě mikropelet do suchých odlučovačů. Rovněţ ze sušičky 

je materiál částečně zgranulován, proto je vsázková směs spolu s bentonitem míchána a dále 

hnětena ve speciálně upraveném kulovém mlýně vyloţeném gumou. 

Sbalky, vyrobené na míse jsou vsazovány na rošt. Z roštu odcházejí vytvrzené pelety 

do rotační pece, kde jsou redukovány při teplotě 1050 - 1100 °C a dále chlazeny v rotačním 

chladiči. 
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Ochlazený metalizovaný produkt je tříděn na sítech o velikosti 5 a 25 mm. Frakce 

mezi těmito dvěmi síty je magneticky separována a magnetický podíl se přidává k hotovému 

produktu. Nemagnetický podíl se pouţívá jako vratný polokoks. Popsaným procesem lze 

dosáhnout stupně metalizace produktu 90 aţ 95 %, stejně tak stupeň odstranění zinku se 

pohybuje v rozmezí 90 aţ 95 %. [18] 

2. Proces Kawasaki 

Proces byl zaveden v závodě Chiba v Japonsku. Představuje zpracování ocelárenských 

prachů, kalů a mořících kalů v šachtové peci s vyuţitím koksového prachu jako redukčního 

činidla. Dávkování materiálu (v původní formě odprašků) do pece probíhá pneumatickou 

dopravou. Produktem technologie je Fe-Ni-Cr slitina, struska na bázi SiO2-CaO-Al2O3 

a kondenzát ze zařízení pro čištění odcházejících plynů. [19] 

3. Proces VOEST-ALPINE 

Tento proces byl zaveden v Rakousku. Uvedený systém zpracovává jemnozrnné 

odpady v ocelárenském konvertoru. Odpady jsou dávkovány do pece ve formě briket. 

Elektrostatický odlučovač zachycuje kovové výpary. Zinek v této technologii koluje 

aţ do okamţiku, kdy ho lze zpracovávat v procesu výroby zinku, je však nutné dodrţet přísné 

hygienické parametry procesu. [20] 

4. Proces SPM (Sumitomo Prereduction Method)  

Tuto technologie vyvinula firma Sumitomo. Metoda spočívá v prvotním rozdělení 

jemnozrnných ocelárenských odpadů na podíl s nízkým obsahem zinku (<0,2% Zn) a podíl 

s obsahem zinku nad 0,2%. Podíl s nízkým obsahem zinku je vyuţíván v aglomeraci jako 

jedna ze vstupních surovin při míchání aglomerační vsázky, podíl charakteristický zvýšeným 

obsahem zinku je pak zpracován vlastní SPM technologií. Po vysušení a zkusovění je tento 

podíl dávkován do rotační pece, kde dochází k jeho odzinkování a redukci. Odstraněný zinek 

je zachycován ve formě zinkového prachu, jeţ je moţno vyuţít jakoţto vstupní surovinu při 

výrobě zinku. [21] 

5. Proces SDR  

Jde o proces přímé redukce, pouţitelný pro zpracování jemnozrnných hutních odpadů, 

který rovněţ vyvinula firma Sumitomo. VPK, kaly z oceláren, suchý prach a jemně mletý 

koks jsou vedeny do mokré míchací nádrţe, za účelem dosaţení maximální homogenity 

výchozí směsi. Nádrţe jsou instalovány dvě, jedna slouţí pro příjem, druhá pro odběr 
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materiálu. Z míchací nádrţe je kal veden k odvodnění na pásový bubnový filtr, filtrační koláč 

je dále sušen v rotační sušárně a zaváţen do zásobníku. Materiál ze zásobníku 

je desintegrován v upraveném kulovém mlýně s malým mnoţstvím vody a náhledně 

je dávkován do vyrovnávacího zásobníku. Do desintegrátoru je rovněţ přidáván bentonit. 

Materiál je přes váţící systém podáván do dvou peletizačních mís. 

Vytvořené sbalky jsou předehřány na roštu a dávkovány do rotační pece s malým 

mnoţstvím kusového koksu, který je přidáván za roštem. V současné době bylo mezi 

předehřívací rošt a rotační pec zařazeno třídění na vibračním sítě. Předredukované pelety jsou 

ihned za výstupem z pece chlazeny ve vodní nádrţi a dopravovány na skládku. Spaliny, 

obsahující oxidy zinku a olova, jsou čištěny v rukávových filtrech, kde se zinkoolovnatý 

prach zachycuje. Prach je částečně zvlhčován v kolovém mlýně a dopravován ke zpracování 

mimo závod. 

5.1.2 Chloridační procesy 

Metody jsou zaloţeny na tvorbě chloridů těţkých kovů z jejich oxidů nebo sulfidů. 

Suroviny s neţádoucím obsahem neţelezných kovů je moţno zpracovat s vyuţitím 

chloridačních metod v podstatě dvěma způsoby: 

a) peletizací původní suroviny s pevným chloridačním činidlem, např. CaCl2 

a náhledným vypálením pelet v šachtové nebo rotační peci při teplotě 1200 

aţ 1300 °C. Těkavé chloridy těţkých kovů jsou pak zachycovány 

v odlučovacím zařízení; 

b) peletizací jemnozrnných odpadů a jejich následné oxidační vypalování 

v šachtové peci s následujícím vystavením horkých pelet účinkům plynného 

chlóru při teplotě 1000 °C. 

5.2 Hydrometalurgické procesy 

Kovy se zde získávají tzv. mokrou cestou, tedy působením roztoků různých činidel 

na původní materiál. Jedná se o proces louţení, základní postup v hydrometalurgii k získání 

kovů z rud, koncentrátů a odpadů. Podstatou procesu je převedení určitého kovu do roztoku 

selektivním louţením výchozího materiálu s následným vyloučením rozpuštěného kovu 

v kovové formě nebo ve formě sloučeniny.  
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Vlastnímu louţení můţe předcházet těţce rozpustné sloučeniny na rozpustnou formu 

a její následné rozpuštění. Vyluhování zinku ze kovonosných materiálů je nutno provádět 

za pomocí činidel, která se k oběma prvkům chovají odlišně. Pro zpracování uvedených 

materiálů je moţno v zásadě pouţít čtyři varianty postupů louţení. 

5.2.1 Louţení amoniakální 

Proces Ezinex, vyvinutý firmou Engitec Impianti je jednou z novějších metod 

aplikovaných pro zpracování jemnozrnných kovonosných materiálů. Odpadní materiály jsou 

louţeny v adekvátním poměru s činidlem na bázi amoniaku a alkalických chloridů. Směs 

je promíchávána po dobu přibliţně 1 hodiny při teplotě 70 aţ 80 °C.  

Obdobným způsobem reagují i ostatní kovy přítomné v odpadu. Olovo je převedeno 

do roztoku komplexním působení volných chloridových iontů. Následuje filtrace vzorku 

a elektrolytická separace zinku. 

5.2.2 Louţení působením chloridů 

Prachy jsou louţeny při oxidačních podmínkách a teplotě 125 aţ 140 °C v HCl 

nebo FeCl2. Přitom dochází k vyluhování zinku a olova, zatímco ţelezo přestupuje do roztoku 

jen v minimální míře. Výtěţnost tohoto procesu je přes 95 % zinku i olova. Proces Terra Gaia 

je zaloţen na rozpouštění ZnO ve směsi FeCl3 a HCl při teplotě 175°C v oxidační atmosféře. 

Dodávaný kyslík oxiduje chlorid ţeleznatý na chlorid ţelezitý, který při dané teplotě rychle 

hydrolyzuje. Předběţné testy ukázaly, ţe výtěţnost zinku a olova přesahuje 98 %. Zbytek 

po louţení je moţné recyklovat při výrobě oceli nebo bezpečně skládkovat. 

Dalším procesem je Zincex, který byl původně vyvinut pro získávání zinku 

z chloridosíranových roztoků, které vznikají během procesu louţení praţených pyritových 

rud.  

5.2.3 Louţení kyselinové 

Na rozdíl od oxidů ţeleza se oxidy olova a zinku v kyselině octové rozpouštějí. 

Na tomto principu byl v 70. letech rozpracován proces, zaloţený na vyuţití terciárních 

monokarboxykyselin. Dřívější práce na odstranění zinkových povlaků z ocelového odpadu 

byly zaměřeny na louţení kyselinou sírovou. Bylo zjištěno, ţe oxidy zinku a ţeleza přecházejí 
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do roztoku v nestechiometrických poměrech, přičemţ ZnO se rozpouští mnohem rychleji neţ 

Fe2O3. [22] 

5.2.4 Louţení v roztoku nebo tavenině hydroxidů 

Metody vyuţívající NaOH rozpouštějí zinek, olovo a hliník, ale nenapadají ocel. 

Firma Metal Recovery Industries (MRI) vystavěla pilotní zařízení pracující na tomto principu. 

Louţení probíhá s vyuţitím 5 aţ 10 M roztoku hydroxidu sodného při 85 °C po dobu přibliţně 

dvou hodin, přičemţ účinnost odstranění zinku je aţ 99 %. Roztok je pak cementačně 

vyčištěn od ţeleza, olova, mědi a niklu. Zinek je pak vyloučen elektrolyticky. Metodika byla 

rovněţ aplikována pro zpracování ocelárenských a VPK, avšak díky vysokým obsahům zinku 

ve formě feritů, které nejsou alkalickými hydroxidy rozloţitelné, naráţí na určitá omezení. Na 

obdobném principu je zaloţen i proces Rezeda. 

5.3 Úpravné procesy 

Tyto procesy vyuţívají rozdílných fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastností 

jednotlivých sloţek suroviny pro dekontaminaci ocelárenských, vysokopecních prachů a kalů. 

Nabízejí se zejména metody gravitačního, magnetického, pneumatického rozdruţování, 

popřípadě flotace. 

Velká pozornost byla věnována zpracování VPK, kde se ověřovalo nasazení 

hydrocyklonů pro dělení kalů podle zrnitosti a hustoty. Experimentální práce byly prováděny 

v laboratorním a poloprovozním měřítku. 

Testy pouţití separační metody flotace skončily neúspěšně z důvodu značné 

proměnlivosti chemického, mineralogického a granulometrického sloţení odpadů. 
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6 Závěr 

Hutnictví jako celek, od výroby surového ţeleza aţ po výrobu a zpracování oceli, 

je zařazeno mezi hlavní znečišťovatelé ŢP. Patří mezi stěţejní průmysl naší republiky, 

ve kterém je na  jedné straně zpracováváno značné mnoţství odpadů, ale na straně druhé 

zde nemalé mnoţství odpadů také vzniká.  

VPK, který vzniká při výrobě surového ţeleza, je produktem polojemného a jemného 

čištění vysokopecního plynu. VPK obsahuje vyšší mnoţství škodlivin, hlavně zinku, olova, 

kadmia a alkálií.  

Experimentálně byly provedeny pokusy se zpracováním odpadů v rotační peci. 

Provedené analýzy potvrdily, ţe lze touto metodou spolehlivě dosáhnout sníţení obsahu zinku 

a olova. Výsledky je moţno povaţovat za velice úspěšné a to jak z hlediska produktivity, 

tak i z hlediska spolehlivosti rotační pece jako takové.  

Bylo jednoznačně prokázáno, ţe zpracování metalurgických odpadů tímto způsobem 

umoţňuje velice efektivně separovat kovovou sloţku s přidanou hodnotou od neţádoucích 

příměsí. Tento jednoduchý a přitom i ekonomicky velice výhodný proces umoţňuje recyklaci 

kovonosné sloţky zbavené zinku, olova, kadmia a její opětovné pouţití v metalurgickém 

procesu. Z hlediska dosaţené, velmi dobré energetické efektivnosti procesu, je znovu 

potřebné uvést, ţe při pouţití kontinuálního zařízení dojde k dalšímu zlepšení. 

Tato metalurgická patentovaná technologie umoţňuje řešit nejenom problematiku 

starých metalurgických zátěţí, ale i nově vznikajících metalurgických odpadů při výrobě 

v jejich širokém spektru. Po provedených opakovaných testech a opětném prověření 

dosaţených velmi pozitivních výsledků je nyní tato evropsky patentovaná technologie plně 

připravena k širšímu průmyslovému vyuţití. 
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