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Anotace 

 

V dnes pouţívaných zpracovatelských metodách přípravy surového ţeleza a oceli vzniká celá 

řada odpadů, jejichţ regenerovatelnost a vyuţitelnost působí zpracovatelům problémy. Tato 

práce se ve své rešeršní části zabývá aktuálními problémy jemnozrnných kovonosných 

odpadů vznikajících při výrobě ţeleza a oceli. Tyto odpady obsahují kromě ţeleza také těţké 

neţelezné kovy jako zinek, olovo a řadu jiných, které nepříznivě působí na ţivotní prostředí. 

Jejich moţnost zpracovat na cestě pyrometalurgické nebo hydrometalurgické je vzhledem k 

termodynamických vlastnostem jednotlivých prvků komplikovaná. 

 

Klíčová slova: recyklace, pyrometalurgické zpracování, EOP odprašky 

 

 

 

 

Annotation 

 

Number of wastes comes up at recently used processing methods of pig iron and steel 

preparation and their recovery and efficiency cause problems to fabricators. The search part of 

this work deals with actual problems of fine-grained metalline wastes coming up during iron 

and steel production. These wastes contain besides iron also heavy non-ferrous metals such as 

zinc, lead and number of others that negatively influence an environment. Their possible 

workability on the pyrometallurgical or hydrometallurgical way is complicated with regard to 

thermodynamic properties of individual elements.  
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1. ÚVOD 

Setkáváme se s odpady kaţdý den, v práci, v domácnosti, v průmyslu, a proto se otázky 

týkající se odpadů  staly celosvětovým  problémem, který je třeba řešit, protoţe ovlivňují 

ţivotní prostředí. Odpadem můţeme nazvat to, co není ve výrobním procesu přeměněno na 

uţitnou hodnotu, to znamená to co z výrobního procesu odpadá. 

V České republice je  problematik odpadů řešena zákonem č. 106/2005 Sb., o odpadech.  

Odpady se dělí na dvě skupiny, na nebezpečný a  ostatní odpad. Ale i ostatní odpad 

představuje pro ţivotní prostředí  riziko, protoţe se  vyskytuje  v narůstajících mnoţstvích. 

Odpady, které nejsou znovu vyuţity pro další zpracování, musí být vhodně zneškodněny – 

odstraňování odpadů. Určitá část odpadů je schopna opětného pouţití ve výrobním cyklu – 

recyklace. Jedná se o vyuţívání odpadů. Ta část, která není vyuţita, musí být vhodně  

zneškodněna.  

Důleţitým faktorem pro technické i ekonomické vyuţití odpadu, je dobrá znalost procesu 

výroby, zpracování a materiálová charakteristika výrobků. Hlavně v oblasti vývoje nových 

materiálů se mění surovinové sloţení a produkt, a tak vznikají nové druhy odpadů. Separace 

jednotlivých druhů v místě jejich vzniku, popřípadě jejich následné třídění, je základem pro 

hospodaření se surovinami, i kdyţ náklady na třídění jsou vysoké 

Jak známo také v našem regionu vzniká při výrobě Fe a oceli celá řada odpadů. Jedním z 

typických odpadních produktů v hutích jsou prachové úlety, odprašky a okuje. 

Z ekonomických i ekologických důvodů je důleţité, aby se co největší mnoţství kovonosných 

odpadů vracelo zpět do výroby. Problémem recyklace těchto odpadů jsou obsahy těţkých 

kovů (Zn, Cd a Pb). Odstraněním těţkých kovů z jemnozrnných metalurgických odpadů by se 

materiál s uvedeným poměrně vysokým obsahem Fe mohl vrátit do hutní prvovýroby a také 

získané těţké kovy by se dále zpracovaly. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení této problematiky moţnosti získání neţelezných 

kovů z kovonosných odpadů s pouţitím pyrometalurgických metod, u kterých se snaţíme, aby 

bylo dosaţeno, co nejlepších výsledků při zpracování kovonosného odpadu v závislosti na 

znečišťování ţivotního prostředí. 
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2. ODPADY 

Odpad je podle zákona č. 185/2001 sb. kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

S postupným vývojem průmyslových technologií a zpřísnění ochrany ţivotního prostředí, se 

vyvíjí větší tlak na kvalitnější výrobní technologie, minimalizující odpady. Máme-li moţnost 

snaţíme se odpady recyklovat. Odpady z výroby Fe a oceli jsou důleţitou sekundární 

surovinou, zejména pro stavebnictví a výrobu surového Fe. [1] 

2.1. Odpady z hutní prvovýroby 

Při metalurgickém zpracování primárních surovin se získávají zájmové sloţky (uţitečné 

prvky, struskotvorné oxidy), ale také sloţky neţádoucí (odpady, emise, odpadní plyny, 

neţádoucí prvky), které mají negativní vliv na ţivotní prostředí, viz. obr.č.1, znečištění 

ovzduší. [2] 

 

Obr. č. 1 - Znečištění ovzduší 

2.2. Druhy odpadů 

Odpady obsahující Fe, Mn, CaO, MgO případně C se zpracovávají přímo ve vysoké peci a 

nebo se upravují spolu s rudami při peletizaci nebo aglomeraci. Nejširší pouţití má 

vysokopecní úlet, získaný při čištění vysokopecního plynu. Zpracovává se aglomerací. [3] 
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Rozdělení hutních odpadů: 

 Odpady z hutní výroby 

 Odpady dle mnoţství a formy kovů 

 

Příprava surového Fe probíhá ve vysokých pecích a ocelí v kyslíkových konvertorech nebo 

obloukových pecích v hutních podnicích, viz obr.č.2, na kterém je vidět elektrická oblouková 

pec [4]. V uvedených procesech vznikají odpady různého charakteru. Je potřeba, aby 

jednotlivé zbytkové sloţky procesu našly uplatnění.  

 

 

Obr. č. 2 - Elektrická oblouková pec 25 t v ocelárně Poldi Hütte, Kladno[4] 

 

Výroba Fe a oceli, také neţelezných kovů, ale i následný zpracovatelský průmysl jsou 

zdrojem značného mnoţství odpadů. Tento odpad je kovový a kovonosný, obsahující kovy ve 

formě různých sloučenin, nebo také ve směsích s dalšími organickými nebo anorganickými 

látkami přidávanými v procesech výroby. Některé z kovonosných odpadů mohou být 

zařazeny mezi nebezpečné odpady. Z ekonomického hlediska mohou být tyto odpady 

hodnotnou druhotnou surovinou. [5] 
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Z oblasti získávání kovů rozdělujeme odpady dle mnoţství a formy kovů, které obsahují: 

 odpady kovové, ve kterých jsou kovy obsaţeny v ryzí (metalické) formě samostatné nebo 

formou slitin s malým obsahem ostatních nekovových sloţek. Můţe se jednat např. o 

odřezy, odštěpky z opracování. Tyto odpady se mechanicky upravují a následně se vracejí 

zpět do výrobního procesu. 

 Kovový odpad můţeme rozdělit na odpad ocelový a litinový a odpad neţelezných kovů. 

 

Také můţeme rozdělit podle původu: 

1. vrátný (výrobní) kovový odpad, vznikající v hutním cyklu výroby, např. v ocelárnách, 

kovohutích, slévárnách, kovárnách atd. Můţeme zde zahrnout i podíly strusek 

s obsahem metalického kovu. U tohoto druhu odpadu známe obvykle chemické 

sloţení, a proto jsou z hlediska metalurgie vhodnější neţ primární suroviny. 

2. zpracovatelský kovový odpad, vzniká při výrobě strojů, zařízení, nářadí a dalšího 

kovového zboţí, např. při kování, lisování, obrábění a jiného zpracování hutnických 

polotovarů. Zejména zbytky materiálu (odřezy, třísky, okuje, apod.) 

3. amortizační kovový odpad je představitelem vyřazeného stroje a jeho součástí, 

likvidovaná zařízení průmyslových závodů, domácností, ocelové konstrukce, 

autovraky, apod. Tato skupina se dá členit na odpad průmyslový a občanský. [1] 

 

 odpady kovonosné, v nichţ kovy obsaţeny ve formě svých sloučenin. Odpady vznikají při 

výrobě Fe a záleţí na zpracovatelských technologií. Kovonosné odpady získáváme 

strháváním jemných částic výchozích surovin nebo částic vzniklých v průběhu hutnického 

pochodu, které jsou pak zachyceny v odlučovacích zařízeních. Následně se vytvářejí kaly 

nebo suché prachy. Vzniklá struska se tepelně přepracuje na sloţky ţeleznorudých surovin 

a paliva. Kovonosným odpadem z výroby Fe jsou kaly a úlety z aglomerace. Chemické 

sloţení je dáno způsobem výroby oceli. Obsahují především Zn a Pb. Dále jsou to okuje, 

oxidy Fe, které se vytvoří okysličování Fe a oceli při ohřevu. Kovonosné podíly 

z přepracování ocelářských strusek, které představují největší část vedlejších produktů při 

výrobě oceli. [2] 

 odpady nekovové, materiály, které kovy obsahují v malém mnoţství nebo vůbec. 
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Pouţití kovového odpadu ve stavu, v jakém vznikl, ve většině případů není moţné. 

Fyzikální a chemické sloţení odpadu je dost často nevyhovující poţadavkům hutnického 

průmyslu. Proto dále kovový odpad upravujeme. Úpravou chceme docílit, aby výroba 

kovového odpadu byla s vhodnými fyzikálním vlastnostmi, které nám zaručí dosaţení 

nízkých tavicích časů a nízké ztráty propalem. A výrobu čistého kovového odpadu, který 

zaručuje výrobu kvalitních hutnických výrobků s vysokou výtěţností. 

 

Úprava kovového odpadu obecně můţe být v postupech mechanických, pyro i 

hydrometalurgických. Proces úpravy je volen podle druhu a rozsahu znečištění kovového 

odpadu, jeho fyzikálních vlastností a dle poţadavků hutního průmyslu na jeho kvalitu. [1] 

2.3. Charakteristika vysokopecních a ocelárenských odpadů  

Vysokopecní a ocelárenské kaly vznikající při výrobě surového Fe a oceli představují 

problematický odpadní materiál, který obsahuje významné mnoţství Fe, a proto je 

významnou surovinou pro výrobu surového Fe a oceli. [6] 

Do vysoké pece se vsázkou dostávají Zn, Pb, Cd a ostatní škodlivé prvky. Malá část je 

z rudných surovin, většina se do vysoké pece dostává recyklátem aglomerované ţelezné 

suroviny. Část par těţkých kovů kondenzuje na prachových částicích, které vznikají při 

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

Zn, který odchází s vysokopecním plynem je asi 75 – 85 %. Prach se z plynu odstraňuje 

v plyno-čistírně. Nejvíce Zn obsahuje nejjemnější materiál. Část končí ve vysokopecních 

kalech, v menším mnoţství ve vysokopecním výhozu. Čištění vysokopecního plynu probíhá 

při suchém, hrubém čištění, kde se v tzv. prašníku zachycují největší částice působením 

setrvačných a gravitačních sil. Tyto hrubozrnné odprašky lze recyklovat. Strusky tvoří 

největší podíl odpadů z hutní výroby, na obr.č.3 je zobrazena struska při výrobě oceli [7]. 

Strusky s vysokým obsahem P jsou vyuţívány v zemědělství jako hnojivo.  
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Obr. č. 3 - Struska při výrobě oceli [7] 

 

Mezi hutnické odpady patří vysokopecní kaly, kychtový prach (vysokopecní výhoz), hrubé a 

jemné kaly, okuje a ocelárenský prach z EOP. 

 Vysokopecní kaly 

Kal obsahuje 20 -30 hm. % volné vody. Jemnozrnný materiál s podílem 99 hm. % zrna 

pod 0,1 mm se získá vysoušením. Hlavní sloţky zastoupeny v kalu jsou části magnetitu, 

hematitu a koksu. Vysokopecní kaly dělíme na hrubé a jemné. 

 Vysokopecní výhoz 

Jedná se o hrubší podíl prachu z prašníku vysokých pecí. Odprašek je vlhčen vodou tak, 

ţe  při přesypu se chová jako tekutina. Chemické sloţení je závislé na sloţení vsázky, 

které se vyznačuje vysokým podílem C. 
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 Hutní kaly 

Směs globulárních částic s 30 hm. % prachu. Hlavní sloţka je kovové Fe. Kaly obsahují 

20 – 30 hm. % volné vody. 

 Jemné kaly 

Kal obsahuje velmi malé částice. Převládá Fe v kovové formě. Jemný kal je usazován ve 

dvou nádrţích a filtrován do kaolisu. Šnekovým dopravníkem je dopravován do bikramu. 

 Okuje 

Okuje jsou oxidy Fe tvořící se okysličováním Fe a oceli při ohřevu. V čistém stavu  

obsahují cca 70 % Fe. Převáţně se jedná o odpady z válcoven, které se i přes vysoký 

obsah Fe vracejí jen částečně do uzavřeného cyklu.  

 Ocelárenský prach z EOP 

Odprašky z elektrických obloukových pecí a konvertorů jsou vedlejším produktem výroby 

oceli a litiny. Vyznačují se poměrně vysokým obsahem oxidů Fe, které však ve formě 

prachu nejsou vyuţitelné. Procesem briketace je moţné odprašky v prachovém stavu 

převést do kusové formy, která umoţní jejich další průmyslové vyuţití.  

 

Po struskách jsou nejvíce zastoupeny vysokopecní o ocelárenské odprašky a kaly (hutní 

odprašky na obr.č.4) [9]. Tyto odpady se řadí mezi kovonosné, protoţe obsahují ve větším 

mnoţství Fe v oxidické formě a v malém mnoţství i metalické Fe. Vysokopecní kaly mají 

větší zrnitost, ocelárenské kaly jsou jemnější. Mezi hutními odpady jsou v menší míře 

zastoupeny zaolejované okuje z válcoven, okujové kaly, kovonosné podíly z přepracování 

ocelárenských strusek atd. Většina uvedených odpadů jsou jemnozrnné a částečně vyuţitelné. 

Jemné prachy je nutno skrápět, aby nedocházelo k dalšímu znečištění. Odpady ve formě 

vodních suspenzí jsou nejdříve zahušťovány v kruhových nebo lamelových zahušťovačích. 

Pak jsou odvodněny a uloţeny na odkaliště nebo recyklovány. [2] 
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Obr. č. 4 - Hutní kovonosné odprašky [9] 

2.4. Jemnozrnné hutní odpady 

Vznik, výskyt a likvidace jemnozrnných hutních odpadů v procesu výroby surového Fe a 

oceli je závaţným problémem, vzhledem k jejich mnoţství a moţnému nebezpečí znečištění 

ţivotního prostředí těţkými neţeleznými kovy, které jsou v jemnozrnných hutních odpadech 

obsaţeny. Jedná se zejména o Zn, Pb a Cd. 

Česká republika patří v oblasti metalurgie mezi typicky zpracovatelské státy bez vlastních 

surovinových zdrojů a vyuţití hutních a jiných kovonosných odpadů má pro nás proto dost 

velký ekonomický význam. 

Základní technologie je výroba oceli v kyslíkových konvertorech (TŢ, a.s.), viz obr. č.5, 

zařízení typu OXYVIT VÍTKOVICE (Vítkovice, a.s.) a elektrické obloukové pece. Výroba 

surového Fe ve VÍTKOVICÍCH a NOVÉ HUTI byla v roce 1998 převedená (včetně 

aglomerace) do samotného nového podniku. Vlivem těchto změn můţe dojít k určitým 

problémům zpracování části jemnozrnných hutních odpadů, realizované v procesu výroby 

surového Fe. Suroviny na výrobu surového Fe a oceli obsahují i neţelezné kovy, které jsou 

v konečném parametru obsaţeny málo, bude nutné tyto kovy z výrobního cyklu vhodných 

způsobem odstraňovat. Za neţádoucí prvky se povaţují, Zn Pb, Cd, Na, K a další. Obsah 

vybraných prvků je uveden v tabulce č.1., grafické znázornění v grafu č.1. Sloţení těchto 

odpadů je proměnlivé, záleţí např. na způsobu odběru, ve fázi technologického cyklu, typu 

zpracování suroviny a dalších faktorech. [8] 
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Obr.č. 5 - Kyslíkový konvertor v TŢ 

Tab. č. 1 - Obsahy Fe a některých neţelezných kovů ve vybraných typech odpadů 

Druh odpadu 
Chemické složení odpadů [ hm. %] 

Fe S Zn Pb Cd 

Aglomerační prach 43,1 0,035 0,013 0,066 0,009 

Vysokopecní výhoz 38,8 0,33 0,03 0,01 0,0004 

Vysokopecní kal 35,3 0,47 0,52 0,13 0,015 

Hrubé kaly KKO 82,1 0,052 0,073 0,02 0,0006 

Jemné kaly KKO 63 0,14 0,38 0,06 0,0015 

Odprašky tandem. pecí 17,5 3,05 14,5 2,63 0,18 

 

Graf č.  1 - Obsahy Fe a neţelezných kovů ve vybraných typech odpadů 
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2.4.1. Vznik jemnozrnných hutních odpadů – kalů 

Při výrobě surového Fe a oceli v různých typech agregátů, např. vysoká pec, kyslíkový 

konvertor, EOP, dochází v důsledku oxidačních procesů k vytváření jemných prachových 

podílů vsázky a produktů oxidace. Tyto podíly odcházejí s technologickými plyny a jsou 

zachytávány v různých typech filtrů a čističů plynů. Tyto podíly obsahují kromě oxidů Fe 

prachové podíly kovů a sloučenin kovů a nekovů, které se při procesu tavení vypařují, vlivem 

vysokých teplot a kondenzují při ochlazování plynů. Především se jedná o kovy Zn a Pb. Zn 

se do tavby dostává zejména z kovového odpadu obsahující pozinkované plechy nebo 

zešrotované automobilové karosérie, na kterých se uplatňuje protikorozní ochrana Zn 

povlaky. Pb se v kovovém odpadu vyskytuje jako antikorozní činidlo (suřík), stabilizátor 

v syntetických materiálech, ale i jako kovové Pb, např. jako závaţí pro vyvaţování 

automobilových kol. Při výroby tuny oceli vznikne přibliţně 13 aţ 15 kg prachu. Zn podíl 

v prachu z EOP představuje 25 aţ 30 %, Pb podíl 3 aţ 5 %. Horký odpadní plyn a prachové 

částice se odsávají velkým odsávacím potrubím z EOP v budově ocelárny spolu s okolním 

vzduchem, viz obr.č.6 [10]. Mnoţství prachu a jejich chemické sloţení závisí na pouţitých 

procesech výroby oceli, u surového Fe na sloţení výchozí Fe rudy. Prach s bohatým obsahem 

Fe můţe být recyklován, ve většině případů se vyváţí na skládky. [6] 

 

Obr. č. 6 - Odsávání prachu z EOP [10] 
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2.4.2. Možnosti zpracování jemnozrnných hutních odpadů pyrometalurgickými procesy 

 Zpracováním hutních odpadů si dáváme za cíl řešení sloţité ekonomické a ekologické situace 

v hutních závodech. Je důleţité začít recyklovat jemnozrnné hutní odpady pro jejich moţnost 

dalšího vyuţití v průmyslové výrobě. Běţnými metalurgickými postupy nelze recyklovat 

jemnozrnné hutní odpady z důvodu obsahu neţelezných kovů, především Zn a Cd. 

Pyrometalurgickou cestou dochází obvykle k odpaření těkavých oxidů kovů, spojenou 

s termickou disociací nebo vysokoteplotní redukcí oxidů v plynném stavu. Sníţení teploty lze 

dosáhnout pouţitím ohřevu v atmosféře s nízkým obsahem kyslíku, např. v atmosféře 

plazmového oblouku. Nutností pro disociaci je dosaţení plazmovým obloukem vysoké 

teploty. V tomto prostředí je moţno regulovat sloţení atmosféry v agregátu. Vysokoteplotní 

redukce je proces redukce CO za vysokých teplot. Pro zachování kovů v neoxidovaném stavu, 

je nejjednodušší postup ochlazení plynů po odpaření oxidů vodou a zpracování kondenzátu 

s obsahem oxidů jako běţnou Zn surovinu. Tento postup nevyţaduje komplikované metody 

chlazení bez zpětné oxidace a má niţší náklady. V praxi se obvykle vyuţívá metoda odpaření 

bez speciální atmosféry s následným ochlazením spalin vodou. [8] 
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3. ANALÝZA KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ VYBRANÝCH 

DRUHŮ KOVONOSNÉHO ODPADU 

Možnosti specifikace jemnozrnných hutních odpadů - kalů 

Jemnozrnné hutní odpady mají proměnlivé sloţení, které je závislé na typu agregátu, fázi 

technologického cyklu odběru vzorků, pouţité vsázce a na dalších faktorech. Proto je nutné 

při popisování a charakteristice těchto materiálů zajištění reprezentativního vzorku. 

Odběr a úprava vzorků 

Odběr vzorků je obtíţný, ale je nejdůleţitějším úkolem při provádění experimentálních prací. 

K rozborům se pouţívá pouze malé mnoţství hodnoceného materiálu. Z toho důvodu musí 

mít vlastnosti původního vzorkovaného materiálu, kterou analýzou zjišťujeme. Speciální 

poţadavky na odebírání vzorků jsou uvedeny v normách pro vzorkování různých materiálů. 

Pro odběr vzorků jemnozrnných odpadních materiálů vznikajících při výrobě surového Fe a 

oceli, nejsou stanovena závazná pravidla ve formě norem. 

Granulometrické analýzy 

Cílem je stanovení zrnitostního sloţení sledovaného materiálu. Obecné zásady pro provádění 

granulometrické analýzy sítovými rozbory jsou uvedeny v ČSN 015030. Stanovení 

granulometrického sloţení metodou sítového rozboru. Z měření sledovaných odpadů plyne, 

ţe podíl je převáţně tvořen částicemi velikosti pod 0,02 mm. Pod tuto hranici není sítová 

analýza moţná. Poté jsou vzorky odpadů podrobeny granulometrické analýze na laserovém 

analyzátoru. 

Stanovení mineralogického složení sledovaných hutních odpadů 

Po homogenizaci vzorků vysokopecních kalů, jemných a hrubých kalů konvertorované 

ocelárny v TŢ Třinec, kalů OXYVIT z Vítkovic a kalů z tandemových peci v NH Ostava, 

byly podrobeny mineralogickému zkoumání. V současné době se zpracovávají vzorky 

z průběhu chemické a mechanické separaci kalů. [11] 

 



14 

Vargová R.: Moţnosti získání neţelezných kovů z kovonosných odpadů s pouţitím pyrometarulgických metod 

Bakalářská práce, Ostrava, 2011 

4. PYROMETALURGICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

Postupy zpracování kovových a kovonosných odpadů, při kterých chemické reakce probíhají 

za zvýšených teplot. [1] 

 

Technologie, které se pouţívají na zpracování ocelářských úletů a kalů můţeme rozdělit do tří 

hlavních skupin: 

1. pyrometalurgické 

Při pyrometalurgických procesech se prach vsází s uhlíkem a struskotvornými přísadami 

do rotačních pecí, EOP, plazmových pecí nebo do reaktorových nádob. Zn a Pb se 

odpařují v redukční  atmosféře a poté se ochlazují a separují na filtrech. Při těchto 

procesech vzniká větší mnoţství strusky. 

2. hydrometalurgické 

Při hydrometalurgických procesech se Zn a Pb převede do roztoku, ze kterého se pak 

získá kov.  

3. kombinované  

 

Pyrometalurgické technologie na zpracování úletů a kalů, vznikající při výrobě surového Fe a 

oceli, lze rozdělit do dvou skupin [12] 

 redukce v tuhém stavu  

 redukce v tekutém stavu  

 

4.1.  Pyrometalurgické technologie zpracování úletů a kalů v tuhém stavu 

Je zpracování hutních odpadů, při kterých se úlety a kaly z výroby surového Fe nebo oceli 

praţí v tuhém stavu za vzniku vyredukovaných oxidů Zn a Pb ve formě kovových par, které 

se z tuhé vsázky odpařují. 

KAWASAKI stell corp. vyvinula technologii zpracování jemnozrnných hutnických odpadů 

z elektrických obloukových pecí a mořících kalů s obsahem Cr. „Pilot plant“ v ocelárně 
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CHIBA vyuţívá šachtovou pec. Firma  BSN GmbH vyuţívá pro zpracování jemnozrnných 

hutních odpadů dvě rotační pece, uvedena na obr.č.7, vyhřívaných práškovým uhlím s řízenou 

atmosférou. [8] 

 

Obr.č.7 - Rotační pec 

Závod Sumitomo Shisaka v Japonsku zpracovává ocelářské úlety bohaté na Zn a Pb 

způsobem Waelz Kiln Proscess. V tomto závodě zpracovávají na dvou rotačních pecích ročně 

120 000 tun úletů s obsahem Zn, Pb, Fe, CaO, Sio2, - SiO2, C, Cl, F a produkují ročně 40 000 

tun Zn–Pb úletů ve formě ZnO a PbO. Zachycené Zn–Pb úlety se peletizují a briketují a 

slouţí jako vsázka do ISP pece. Metalizované pelety s obsahem 45 -55 % Fe, obsahem Zn do 

1,5 % a obsahem Pb do 0,1 % se recyklují v elektrických obloukových pecích na výrobu 

oceli. 

Způsobem Waelz Kiln Process zpracovávali i odpady vznikající při výrobě Zn v Zambii. 

Odpady se po zhomogenizování redukčně praţí ve dvou rotačních pecích s přídavkem uhlí na 

zředění. Ze vsázky při teplotě 1100 
o
C vyredukují oxidy Zn a Pb a ve formě kovových par se 

z tuhé vsázky odpařují. Při kontaktu kovových par Zn a Pb s atmosférou pece dochází k jejich 

redukci na oxidy Zn a Pb, které proud spalin unáší do filtračního zařízení, kde se ve formě 

oxidů zachycují. Zachycené úlety jsou vhodnou surovinou hydrometalurgickou výrobu Zn. 

Výpraţek se haldoval. Dle schématu obr.č.8. [13] 
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Obr. č. 8 - Schéma Waelz Kiln Process [13] 

Americká společnost Zia Technology vyvinula technologii Inclined Rotary Reduction 

Process, viz. obr.č.9.  

 

Obr. č. 9 - Technologické schéma Inclined Rotary Reduction Process, vyvinutá společností 

Zia Technology 
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Podle technologie se úlety peletizují s práškovým uhlím a struskotvornými přísadami a potom 

se ţíhají v nepřímo vyhřívací rotační peci. Uhlí vyredukuje oxidy Pb, Zn a Cd na kovy, které 

se lehko odpařují. Vyredukované Fe zůstává v metalizovaných peletách, které se po prudkém 

ochlazení zpracovávají na ocel v elektrických obloukových pecích. Odpařené kovy se 

zachycují v olověném ISP kondenzátoru. Pak se získá kovový Zn a kovové Pb. Chemické 

sloţení produktů vznikající při redukčním ţíhaní EOP úletů dle technologie Inclined Rotary 

Reduction Process je sumárně uvedené v tab.2, znázorněno v grafu č.2. 

 

Tab. č. 2 - Chemické sloţení produktů vznikajících při redukčním praţení EOP úletů 

 

 

 

 

 

 

Graf č.  2 - Chemické sloţení úletů dle technologie Inclined Rotary Reduction Process 
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Společnost Midrex Technology z jiţní Karolíny v USA ve spolupráci s Japonskou společnosti 

Kobe steel, Ltd., vyvinuli proces FASTMET, (viz obr.č.10), na zpracování jemnozrnných 

odpadů vznikající při výrobě surového Fe a oceli. [14] 

 

 

Obr. č. 10 – FASTMET [14] 

Při procesu FASTMET se surové sbalky vyrobené z úletů a kalů s redukovadlem redukčně 

praţí v kruhové peci, která je vytápěná topným olejem. Teplota v redukční zóně, ve které 

dochází k vyredukování a odprchání Zn a Pb a k částečnému vyredukování oxidů Fe, 

dosahuje 1400 
o
C. Znázorněno na obr.č.11. Odprchaný Zn a Pb se zachytí ve filtračním 

zařízení jako Zn–Pb úlet, uvedeno v tab.č.3, kde je část orientační chemické analýzy, 

zobrazeno v grafu č.3. Zachycený úlet slouţí na výrobu Zn a Pb v ISP peci a předredukované 

pelety jako surovina na výrobu oceli.  
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Obr. č. 11 - Technologické schéma zařízení FASTMET 

Tab. č. 3 - Orientační chemická analýza  Zn-Pb úletů 

Zn Pb Fe Na K C S Cl F 

56,4 4,99 0,32 3,14 10,79 0,01 1,69 4,86 0,15 

 

Graf č.  3 - Orientační chemické sloţení Zn-Pb úletů 
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4.2. Pyrometalurgické technologie zpracování úletů a kovů v tekutém stavu 

Na zpracování úletů bylo vyvinuto a odzkoušeno mnoho technologií, při kterých se úlety nebo 

kaly z výroby surového Fe nebo oceli taví za vzniku odvalové oxidické strusky s nízkým 

obsahem neţelezných kovů, která je vhodná na skládkování, a nebo za vzniku surového Fe, 

které je vhodné na další zpracování. Vyredukovaný Zn a Pb se koncentrují buď v oxidickém 

Zn-Pb koncentrátu, vhodném na další zpracování, nebo, se pouţije ISP kondenzátor páry Zn a 

Pb se zkondenzují jako kovový Zn a Pb. 

V Austrálii byl vyvinut AUSMELT Process. Tento tavicí proces, který byl původně vyvinutý 

na tavení rud a koncentrátu byl odzkoušený i na tavení úletů. Podle této technologie jedna 

z pecí AUSMELT pracuje jako tavicí agregát a druhé jako redukční agregát. Pec pracuje 

s nízkým podtlakem a tak úlety a plyny jsou přes odvod spalin odsávané do filtračního 

zařízení, kde se úlety a zkondenzované páry sloučenin zachycují. 

Vsázka sloţená z úletů a práškového uhlí se v tavicím agregátě taví při teplotě 1250 – 1350
o
C. 

Při tavení úletů v tavící peci AUSMELT se část Zn a Pb vypaří v plynné fázi, zatím, co 

zbytek Zn a Pb zůstávající ve strusce se vypaří v silně redukční atmosféře v peci AUSMELT. 

Tímto způsobem se získá Zn-Pb koncentrát, do kterého se odpaří 98 % Zn, 96 % Pb a 

odvalová struska  s obsahem 0,5 %  Zn a 0,1 % Pb, které se mohou bez enviromentálních 

problémů haldovat. 

 

 

Obr. č. 12 - Finská společnost Koverhar steelwork [15] 
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Finská společnost Koverhar steelwork, na obr.č.12 [15],  na zpracování úletů a kalů 

vznikajících při výrobě surového Fe a oceli vyvinula technologii nazvanou „Radust 

technology“, při které se úlety a kaly taví při teplotě 1500 
o
C. Zobrazeno na obr.č.13. Při 

tavení vsázky vzniknou produkty oxidická enviromentální vysoceţelezitá struska vhodná ke 

skládkování a Zn-Pb úlety vhodné na další zpracování, ve kterých se koncentrovalo 90 % Zn 

a 82 % K a 81 % Na.  

 

 

Obr.č.13  -Technologické schéma „Radust technology“ 

PLASMADUST Process vyvinuli v  ústavu Scan Arc Plasma Technologies AB ve Švédsku. 

Technologie, která byla původně vyvinuta pro zpracování úletů vznikajících při výrobě oceli 

v elektrických obloukových pecích, byla později převedena i na zpracování úletů vznikající 

při výrobě nerez oceli. Odpady se zpracovávají v plazmové šachtové peci. Plazmová šachtová 

pec je ocelový válec vyzděný vysoko čistým oxidem hlinitým a v oblasti plazmového hořáku 

karbidem křemíku. Tato část pece je chlazená vodou. V peci je jeden nebo více plazmových 

hořáku s elektrickým obloukem.  V plazmových hořácích se vyuţívá recyrkulující spaliny 

jako ionizovaný plyn. V pracovním prostoru pece probíhá redukce a tavení úletu. Roztavené 

produkty se koncentrují v nístěji plazmové pece. Páry Zn, Pb a Cd odpařené z pece 

kondenzují v ISP kondenzátoru na kovový Zn a Pb s Cd. Takto vyčištěné spaliny s vysokým 

obsahem CO a H2 se energeticky vyuţívají na výrobu elektrické tepelné energie. Blokové 

schéma plazmové technologie. [12] 
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4.3. Pyrolýza 

Další moţností zpracování kovonosného odpadu je pomocí pyrolýzní jednotky. Pyrolýzním 

procesem ENVICRACK se zpracovávají také organické materiály. Proces znázorněn na 

obr.č.14. Produktem pyrolýzy je tuhá, kapalná nebo plynná fáze. Plyn lze po vyčištění vyuţití 

pro výrobu elektrické nebo tepelné energie. Výhodou této technologie je, ţe dochází 

k rozkladu při nedostatku kyslíku a tím je omezena tvorba polychlorovaných dibenzo – 

dioxinů resp. furanů. V pyrolýzním zařízením se zpracovává odpad a v kogenerační jednotce 

dochází ke sdruţené výrobě elektřiny a tepla. K pyrolýznímu zpracování jsou vhodné kaly, 

z čištění odpadních vod a jiné kaly nezařazený mezi nebezpečný odpad. Dále kaly, např. kaly 

ze dna nádrţí na ropné látky, kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod 

obsahujíc nebezpečné látky a z jiných způsobů čištění. Mezi další odpady můţeme zařadit 

pneumatiky nebo různé druhy olejů. [16] 

 

Obr. č. 14 - Schéma pyrolýzní retorty  
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5. HYDROMETULRGICKÉ PROCESY 

Procesy, u kterých se na kovové nebo kovonosné suroviny působí vodnými roztoky různých 

chemických činidel. Při hydrometalurgickém zpracování dochází ke kombinací několika 

základních postupů. 

 Louţením se převádí ţádané sloţky suroviny do roztoku. Z chemického hlediska se 

jedná o rozpouštění kovu nebo jiné sloţky, převedenou na sloučeninu rozpustnou ve 

vodném roztoku vhodného rozpouštědla, (na obr.č.15 je uvedeno schéma louţení rud 

zkrápěním). Louţení se týká elektrochemických procesů, při kterých probíhají tzv. 

elektrodové reakce (anodická oxidace a katodická redukce). Louţení je hojně 

pouţíváno pro zpracování kovových i kovonosných odpadů, např. amoniakální 

louţení elektrotechnického odpadu s obsahem Cu, nebo zpracování Ni-Cd 

akumulátorů. 

 Sráţení se pouţívá pro získávání uţitkových sloţek z roztoku ve formě nerozpustné 

sloučeniny.  [1] 

Škodliviny obsaţené v pevném odpadním materiálu mohou být selektivně extrahovány 

pomocí vhodných činidel. Tyto postupy není moţno mechanicky pouţívat v případě 

metalurgický odpadů. K tomuto účelu je moţno pouţít metodiku sekvenční extrakci 

popílků.[12] 

 

Obr. č. 15 - Schéma procesu louţení sulfidických rud zkrápěním hald 
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Další moţností zpracování odpadů hydrometalurgickým pochodem zkoumá turecká 

společnost. Jedná se o zkušenost s extrakcí Zn a Pb z louţenců. 

Studie zaměřená na získání Zn a Pb z louţených zbytků nebo louţenců s obsahem těchto 

prvků. Experimenty jsou prováděny na vzorcích v laboratorních podmínkách za pouţití metod 

hydrometalurgického charakteru. Zn a Pb je zpracováván ve dvou základních etapách. 

Získává se Zn s pouţitím teplé H2O4. Výtěţnost Zn dosáhla 72 % při koncentraci H2SO4  150 

g/l. Pak se získává Pb z roztoku soli NaCl.  

Tato studie byla zaměřená na výtěţnost Zn a Pb z Cinkur LR dohromady s rozpustností Fe 

v různých podmínkách pouţitím vodných roztoků, jmenovitě kyseliny sírové a solného 

roztoku. Nejdříve byla pouţita H2SO4 k získání Zn z Cinkur LR z ZnFe2O4. Při kyselinovém 

louţení bylo pozorováno, ţe výtěţnost Zn narůstá s rostoucí koncentrací kyseliny, reakční 

dobou a teplotou louţení.  

Po získání dostačujícího mnoţství Zn louţením v roztoku H2SO4 bylo Pb získáno ze 

sekundárních louţených zbytků pouţitím solného roztoku NaCl jako louţícího média. Bylo 

zjištěny efektivními parametry pro výtěţnost Pb. Výtěţnost Pb by měla narůstat s vysokou 

hustotou rmutu a teplotou louţícího roztoku. Chemické sloţení konečného louţeného zbytku, 

získaného po optimálním louţení v solném roztoku, obsahoval 4,57 % Pb a 5,81 % Zn a 6,62 

% Fe. [2] 
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6. ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo z různých literárních a informačních zdrojů provést 

rešerši k tématu pouţití pyrometalurgických metod pro získání neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Z hodnocení literárních informací vyplývá ţe,  stále mnoho států EU 

ukládá odpad na skládky. Současně se velmi dynamicky rozvíjí úprava výrobních technologií, 

aby se předcházelo jak vzniku odpadů, případně aby se sníţilo jejich mnoţství. Hlavním 

záměrem je recyklace odpadních materiálů – materiálová a energetická, značného významu 

začíná nabývat recyklace surovinová. 

V úvodní části bakalářské práce byl definován pojem odpadu a jeho charakteristika. Dále 

jsem rozdělila odpad podle původu vzniku a podle zpracovatelských metod. 

Podrobně jsem se zabývala poznatky o zpracování kovonosných hutních odpadů, které jsou 

vzhledem k obsahu neţelezných kovů jako Zn, Pb ekologicky nebezpečné. Vzhledem k 

neperspektivním metodám nakládání a následného vyuţívání těchto odpadů je v zájmu všech 

producentů Fe a oceli po celém světě. Jsou zde uvedeny procesy vzniku odpadů, jejich 

charakteristika z pohledu sloţek, které obsahují a jejich granulometrické sloţení.  

V literární rešerši jsou poznatky o technologiích zpracování hutních odpadů různými procesy 

způsobem pyro- či hydro- metalurgickým. Některé procesy mohou být pouţity pro efektivní 

zpracování kovonosných odpadů. 
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