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ANOTACE 

V předloţené bakalářské práci je zpracována ekonomická analýza aglomerátu ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Popisuje se zde společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., 

vysvětluje pojem aglomerát a technologický postup jeho výroby od přípravy aţ po zhotovení. 

V další části práce se popisuje vliv ekonomické situace na výrobu aglomerátu ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., náklady spojené s jeho výrobou či dopravou a rozbor vsázek s jeho 

podílem. Poté následuje srovnání těchto vsázek a dochází ke zjištění, která vsázka pro vysoké 

pece s jeho  podílem je pro společnost nejvýhodnější z technologického a ekonomického 

hlediska.  

Klíčová slova: aglomerát, aglomerační vsázka, AMO a.s., náklady 

 

SUMMARY 

 The following bachelor´s thesis describes the economic analysis of sinter in 

ArcelorMittal Ostrava a.s. It mentions the ArcelorMittal company a.s. and explains the term 

sinter, along with its technological process of its production from preparation to production. 

The next part of this thesis describes the influence of the economic situation in sinter 

production in ArcelorMittal Ostrava a.s., costs associated with the production, transport and 

analysis of batches of its interest. This is followed by a comparison of these batches and there 

is a conclusion that says which batch for blast furnaces of its interest is the most beneficial 

from technological and economical aspects.  

Keywords: sinter, sinter batch, AMO a.s., costs 
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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je ekonomická analýza aglomerátu ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Jejím předmětem je analyzovat moţné varianty reálných vsázek s podílem 

aglomerátu ve vysokých pecích z technologického a především ekonomického hlediska.  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se zaměřuje na charakteristiku 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., kde se přibliţuje její historie od samého počátku aţ po 

současnost, popisují její jednotlivé závody a nastiňuje její vztah k ţivotnímu prostředí. 

V druhé části se zaměřuje na aglomerát. Vysvětluje se zde podstata aglomerátu s popisem 

technologie jeho výroby se stručným popisem výrobních závodů aglomerace Sever a Jih. Dále 

se v tomto úseku zmiňuje, jaké suroviny se k výrobě aglomerátu poţadují, jak probíhá 

příprava aglomerační vsázky a popis procesu spékání. 

V třetí části se nachází samotná ekonomická analýza. Zde se popisuje vliv ekonomické 

situace na výrobu aglomerátu ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Dále v této části lze 

shlédnout roční výroby aglomerací, dochází k vysvětlení, proč společnost nakupuje především 

z východu, jaké jsou náklady na dopravné a na odprášení provozu aglomerace, kde se 

aglomerát vyrábí. Shlédneme rozbory vsázek, spotřeby aglomerace v roce 2012 a nakonec 

porovnání jednotlivých vsázek. 

V poslední části zvané závěr shrnuji celou bakalářskou práci a zjistíme zde výsledky 

ekonomické analýzy, na jejichţ základě se určí která varianta vsázky s podílem aglomerátu je 

nejvýhodnější z ekonomického a technologického hlediska. 
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2. Charakteristika společnosti 

„ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do 

největší světové ocelářské a těţařské skupiny ArcelorMittal.“ [5] ArcelorMittal Ostrava a.s. 

(dále jen AMO) se specializuje na výrobu surového ţeleza, oceli a hutní druhovýrobu. Roční 

objem výroby se pohybuje kolem 3 milionů tun oceli a přibliţně 50% všech produktů je 

exportováno do mnoha zemí celého světa. Hutní výroba se týká především válcovaných 

dlouhých plochých výrobků.  

Co se týče výroby oceli, kromě Třineckých Ţelezáren a.s. nemá v České Republice takřka 

konkurenci. V současnosti se počet zaměstnanců podniku sníţil na cca 4120, započteme-li 

ovšem i dceřiné společnosti, má AMO okolo 8 tisíc zaměstnanců a je i nadále jedním 

z hlavních zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Oproti minulým rokům se jedná o 

velký pokles, avšak ekonomická krize neminula ani tuto společnost. Společnost AMO a.s. ve 

větší míře podporuje také sport a kulturu a to nejen v Moravskoslezském kraji.  

AMO se skládá z několika závodů a dceřiných společností, a to: 

Závody: 

 Závod 3 – Údrţba;  

 Závod 5 – Doprava;  

 Závod 10 – Koksovna; 

 Závod 12 - Vysoké pece (s provozy Aglomerace Sever, Aglomerace Jih); 

 Závod 13 – Ocelárna; 

 Závod 14 – Válcovny. 

 

Dceřiné společnosti: 

 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.; 

 ArcelorMittal Turbular Products Ostrava a.s.; 

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.;  

 ArcelorMittal Turbular Products Karviná a.s.;  

 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.; 

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. [5] 
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2.1. Historie společnosti 

Historie hutního podniku, který se nachází v jiţní části Ostravy, se datuje od roku 

1951, kdy došlo k zapálení první Vysoké pece.  

Na konci 50. let se postupně začala rozšiřovat výroba surového ţeleza, koksu a oceli. 

Následně začalo docházet k modernizaci martinských pecí na tandemové pece. V dalších 

letech se přidaly velké investice do velkokapacitní koksárenské baterie a středojemné 

válcovny (ta byla v 80. letech druhou nejvýznamnější investicí v ČR).  

Název společnosti se pak časem postupně měnil. V roce 1989 vznikl nový název Nová Huť. 

Tento název vydrţel do roku 2003, kdy se novým majitelem společnosti stal Lakshmi Mittal a 

zároveň došlo k privatizaci a přejmenování na ISPAT Nová Huť, přičemţ ke konci roku 2004 

proběhla další změna názvu společnosti, a to na Mittal Steel Ostrava a.s. V této době byla 

společnost vysoce zadluţená, ovšem s příchodem Lakshmiho Mittala se pod jeho vedením 

dostala do miliardových zisků. Po spojení dvou největších ocelářských gigantů Arceloru a 

Mittalu, v srpnu roku 2007, vznikl současný název ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Za celou dobu svého provozu vyrobila společnost přes 130 miliónů tun surového ţeleza a 

okolo 160 miliónů oceli. Ke konci 20. století se tak AMO a.s. přezdívalo „Ocelové srdce 

republiky.“ [6] 

2.2. Jednotlivé závody  

Společnost AMO a.s. se skládá z několika hlavních závodů, které tvoří „páteř“ výrobního 

cyklu, přičemţ kaţdý z nich má nějaký účel. 

Údržba – závod 3 

Jedná se o závod, který provádí opravy, rekonstrukce a modernizace výrobních zařízení 

v AMO a.s. Tvoří jej tři úseky (Úsek 3/U – řízení a realizace oprav, Úsek 3/P – plán a 

příprava oprav, Úsek 3/T – technika) a provozy, které provádí samotné opravy (provoz 34 – 

údrţba hutního zdiva, provoz 36 - údrţba elektro, provoz 38 – údrţba hutní technologie, 

provoz 39 – údrţba strojní). 

Doprava – závod 5 

Doprava provozuje ţelezniční dráhu – vlečku AMO a.s., další ţelezniční dráhy či dráţní 

dopravu na ţelezniční dráze – vlečce AMO a.s.  V komplexu AMO tvoří kolejiště 168 km a 
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silnice 52,5 km. Ţelezniční dopravu obsluhuje v průměru 18 lokomotiv. Silniční doprava byla 

v nedávné době vyčleněna a mají ji na starost externí firmy. 

Koksovna – závod 10 

Tento závod patří mezi největší výrobce koksu u nás. „Tvoří jej dvě koksárenské baterie s 

pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem mající 

roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu.“ [2] Co se týče chemické části závodu, vyrábí se zde 

kupříkladu koksárenský plyn nebo surový koksárenský benzol. 

Vysoké pece – závod 12 

Závod 12 – Vysoké pece je velmi rozsáhlý a nachází se uprostřed podniku AMO. Skládá se 

z provozů vysokých pecí, aglomerace (severní a jiţní) a struskového hospodářství spravující 

licí stoj a čistírnu vysokopecního plynu. Stěţejní provoz závodu 12 představují čtyři vysoké 

pece. „V současné době je pro naplnění poţadavků odběratelů surového ţeleza dostatečný 

provoz dvou vysokých pecí s roční kapacitou výroby přes 2 miliony tun surového ţeleza. Tři 

čtvrtiny produkce tekutého surového ţeleza jsou spotřebovány závodem 13 – Ocelárna, 

přibliţně pětina výroby je dodávána do akciové společnosti Evraz a.s..“ [2] 

Provoz 121 Aglomerace je umístěn na východní straně závodu 12 – Vysoké pece. Dělí se na 

Aglomeraci Sever a Aglomeraci Jih. Aglomerace Sever odstartovala svůj provoz v roce 1954 

a do začátku roku 2011 vyrobila 116 914 671 tun aglomerátu. Aglomerace Jih svůj provoz 

zahájila později a to v roce 1970. Do začátku roku 2011 byla její výroba 53 183 779 tun 

aglomerátu. 

Ocelárna – závod 13 

Závod 13 – Ocelárna je další ze závodů společnosti, který patří k největším výrobcům svého 

druhu v České Republice. V roce 2011 vyrobil více neţ 1,9 miliónů tun oceli, která se vyrábí 

ve čtyřech tandemových pecích. Ocelárna nabízí velice široký sortiment podle poţadavků 

zákazníků. Jedná se například o oceli pro výrobu drátů i profilů nebo hlubokotaţné oceli. 

Válcovny – závod 14 

Závod 14 se zaměřuje na dodávku a výrobu plochých dlouhých válcovaných výrobků, 

určených pro stavební průmysl. Zároveň je největším finálním výrobcem AMO a.s. a 

zpracovává zejména ocel ze závodu 13. Provoz tvoří 4 válcovací tratě a to: 
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 Válcovací trať HCC, která se zaměřuje na produkci středně hrubé profilové oceli. 

 Kontidrátová trať KD, jenţ vyrábí za tepla válcovaný ocelový drát o průměru 4 aţ 15 

mm. 

 Středojemná válcovna (SJV) vyrábějící taktéţ za tepla, v tomto případě ovšem 

válcované dlouhé výrobky. 

 Pásová trať P1500 na které probíhá například výroba pásu z konstrukčních ocelí, které 

se vyznačují vysokou pevností. [2] 

2.3. AMO a.s. a životní prostředí 

Společnost AMO je v očích veřejnosti často zmiňována ve vztahu k ţivotnímu 

prostředí a je označována za největšího znečišťovatele ovzduší nejen Moravskoslezského 

kraje, ale i celé ČR. V posledních letech je společnost nucena klást větší důraz na ţivotní 

prostředí. V současné době dělá AMO vše proto, aby se vyhnul kritice za znečišťování. Pod 

heslem „Odprašujeme“ spustil jiţ s předstihem v říjnu 2011 tkaninové filtry na provozu 

Aglomerace-Sever, které sniţují emise prachu. 

Společnost i nadále investuje peníze do různých ekologických projektů ve snaze sniţovat 

ekologickou zátěţ a udrţet si tak v České Republice dobré renomé. 

3. Aglomerát 

Aglomerát tvoří hlavní ţelezonosnou komponentu vsázky do vysokých pecí. Vyrábí se 

procesem spékání drobných aţ prachových rud, rudných koncentrátů a dalších surovin na 

závodě Aglomerace. Kromě aglomerátu tvoří vysokopecní vsázku zejména pelety (případně 

kusové rudy), koks a další přísady. 

Z technologického hlediska hraje aglomerát ve vysoké peci nezastupitelnou roli a 

dlouhodobě vysledovaný ideální poměr s peletami představuje 70:30. Kusové rudy 

s postupem času ztrácejí na významu, a to z důvodu horší redukovatelnosti a nízké bohatosti 

(48% - 60%Fe). 

3.1. Technologie výroby aglomerátu 

Technologický proces výroby aglomerátu je znám jiţ od začátku 20. století, nicméně 

k jeho plnému vyuţití začalo docházet aţ od 60.tých let. V této době se začal klást větší důraz 

na sniţování celkových nákladů výroby surového ţeleza, a bylo jiţ jisté, ţe upravená 

vysokopecní vsázka spoří celkové palivo a výrazně zvyšuje výrobnost vysokých pecí. 
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Aglomerační závod a jeho rozsáhlý komplex zařízení se staví výlučně v blízkosti vysokých 

pecí, aby byly náklady na jeho dopravu do vysokých pecí co nejniţší a zároveň, aby 

nedocházelo k rozdrobování a tím pádem k znehodnocování této suroviny vlivem časté 

překládky.  

Ve společnosti AMO a.s. se nacházejí, jak jiţ bylo zmíněno dva aglomerační závody 

označované jako Aglomerace Sever a Aglomerace Jih, jejichţ provozy lze rozčlenit na tzv. 

studený a teplý úsek.  

Studený úsek tvoří zařízení od vykládky surovin aţ po operativní zásobníky materiálu na 

podávacích stolech a patří sem následující zařízení závodu: 

- Výklopníky – zařízení pro vykládku surovin ze ţelezničních vozů. 

- Rozmrazovny – haly pro nahřívání zmrzlého materiálu v ţelezničních vagonech. 

Vyuţití rozmrazoven je zejména v zimních měsících, kdy dochází k přimrznutí 

materiálu ve vozech a tím ke komplikacím při jejich vykládce. 

- Drtiče, hrubotřídiče a mlýny – pro úpravu granulometrického sloţení surovin 

- Dopravníky – jde zejména o sloţitý systém navzájem navazujících, zejména pásových 

dopravníků slouţících pro dopravu různorodého materiálu.  Dopravní pásy vzájemně 

logisticky propojují jednotlivá zařízení od výklopníků surovin aţ po zaváţku 

podávacích stolů, kde je předávací místo mezi studeným a teplým úsekem 

aglomeračního pochodu.  

Dále pod studený úsek aglomerace spadají prostory pro uskladnění surovin: 

- Homogenizační skládky – dělí se na severní a jiţní. Jedná se o hlavní venkovní 

zásobárnu vsázkové směsi pro výrobu aglomerátu. 

- Ostatní skládky –  

o Prachový dvůr - slouţí zejména pro uskladnění aglomeračního paliva, 

dolomitu a vápence.  

o Polní skládka – vzdálenější skladiště surovin s velkou úloţní kapacitou slouţící 

zejména jako strategicky dlouhodobější rezerva materiálu. Dříve tato skládka 

zaujímala významnou roli z hlediska zásobárny rud pro provozy aglomerace a 
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vysokých pecí. V poslední době je však snaha její kapacity vyuţívat omezeně a 

to z ekonomických důvodů. Jde především o skládku ve velké vzdálenosti od 

výrobních agregátů bez moţné dostupnosti pásových dopravníků. Jediná 

manipulace je moţná pouze těţkými mobilními mechanizmy, jako jsou bagry a 

buldozery. Tyto prostředky spolu s vícenásobnou vykládkou a nakládkou do 

ţelezničních vagonů a následnou dopravou na výklopná zařízení zvyšují 

logistické náklady. Navíc drţení velkých zásob není z ekonomického hlediska 

výhodné, a to zejména při uplatňování strategie „Just-in-time“. 

Teplý úsek aglomeračního závodu tvoří zejména podávací stoly a zařízení spékárny rud. 

Podávací stoly se skládají z materiálových zásobníků (AS – 18; AJ – 13) pro 

homogenizovanou směs, okuje, bazické přísady a palivo. Pod zásobníky je nainstalováno 

dávkovací váţící zařízení, které stanovuje přesný poměr směsi, jdoucí pásovou dopravou 

skrze 2 stupně míchání na spékací pásy – 3 na Severní a 2 na Jiţní Aglomeraci. Spékací pás 

má charakter přímého dopravníku, který se skládá ze soustavy navazujících roštových vozíků. 

Na začátku dochází k nanášení aglomerační směsi podávacím zařízením na pohybující vozíky 

tvořící aglomerační pás. Následně dochází k vznícení paliva ve směsi na povrchu vrstvy, 

k čemuţ slouţí hořáky zapalovací pece. Aglomerační pás dále pokračuje do tzv. pracovní 

části pásu, kde vytvořený podtlak pod pásy o velikosti aţ 13 kPa způsobuje prosávání 

vzduchu vrstvou, hoření paliva ve vsázce a vytvoření potřebného tepla pro spečení 

aglomerátu.  

Odsávané spaliny pod pásem včetně velkého mnoţství prachových částí odcházejí sběrným 

potrubím do odprašujících zařízení – elektrostatických a látkových filtrů. Zde dochází 

k zachycení většiny prachových částic v plynných zplodinách, které vstupují do exhaustoru 

(zařízení vytvářející podtlak), kterým jsou vytlačeny do komína. 

V posledním úseku spékacího pásu dochází k zchlazení aglomerátového koláče a k jeho 

rozdrcení na menší kusy na konci pásu. Dále následuje dochlazování aglomerátu na chladících 

pásech, třídění a doprava suroviny do provozních zásobníků vysokých pecí k její spotřebě. [2] 

3.2. Suroviny pro vsázku 

Aglomerační vsázka se skládá z několika nezbytných surovin, které tvoří určitou část vsázky. 

Tyto suroviny se dělí na několik skupin.  
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3.2.1. Kovonosná část vsázky 

Největší podíl aglomerační vsázky tvoří její kovonosná část. Ta se skládá 

z prachových rud, rudních koncentrátů, hutních produktů a ostatních (speciálních) rud.  

Klíčovou vlastností rud z hlediska technicko-ekonomických vlastností je jejich 

spékavost, která má přímý vliv na spotřebu paliva ve směsi. Dalším podstatným parametrem 

rud je jejich zrnitost, která by se měla optimálně pohybovat v rozmezí od 0,1 mm do 5 mm. 

Rudy o niţší granulometrii jsou hůře prodyšné, coţ zpomaluje proces spékání a tím sniţuje 

výrobnost zařízení.  Naopak velká zrna se dostatečně neprohřívají a nevytvoří tak pevné 

vazby nutné pro soudrţný materiál do vysokých pecí. Obecně platí, ţe čím bohatší ruda, tím 

niţší spotřeba paliva k její redukci. Naopak rostoucí bohatost rud nemusí z pravidla znamenat 

vyšší výrobnost zařízení, neboť to do jisté míry závisí i na mnoţství jemných podílů v rudě.  

Chemické sloţení rud a jeho vliv na technicko-ekonomické ukazatele výroby se značně liší 

v závislosti na poţadavcích. Z hlediska obsahu prvku ţeleza (Fe) lze rudy dělit do 

následujících čtyř skupin: bezbodových oxidů (hematit, magnetit), hydratovaných oxidů 

(limonit), uhličitanů (siderit) a křemičitanů (chamosit). 

 „Velká zrnitost kovonosných surovin je příčinou jejich nízkého prohřátí a 

nedostatečného spojení s ostatními sloţkami spékané směsi.“[4] 

3.2.2. Druhotné suroviny 

Aglomerační proces rovněţ umoţňuje zpracování, kromě drobných rud (prachové 

rudy a koncentráty), které nejsou vhodné pro přímou vsázku do vysoké pece, rovněţ velké 

mnoţství tzv. druhotných surovin. V tomto případě se jedná o odpady z průmyslové výroby, 

které mohou slouţit jako náhrada ţelezných rud nebo bazických (struskotvorných) přísad. Své 

uplatnění zde mají i různé kaly (aglomerační nebo vysokopecní) Jde zejména o: 

- Kaly – usazený prach z mokrých odlučovačů prachu vysokých pecí a oceláren; 

- Vysokopecní výhoz – prach ze suchých odlučovačů tzv. prašníků na vysoké 

peci. Kromě ţeleza obsahuje i koksový prach a sniţuje tak spotřebu paliva při 

spékání; 

- Mletou ocelárenskou strusku – obsahující kromě zbytkového ţeleza i velký 

obsah manganu; 
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- Drobné okuje – odpadní produkty z válcoven a kováren. Jejich nevýhodou je, 

ţe jsou často znečištěné tuky a mazacími oleji, které způsobují potíţe při 

provozu, a můţe díky nim dojít ke vzniku poţárů; 

- Vysokopecní separát; 

- Mohou se pouţívat i pyritové výpraţky vzniklé při výrobě kyseliny sírové, 

které mají obsah 40 aţ 50 % Fe. [3] 

 

3.2.3. Bazické přísady 

Bazické přísady slouţí k úpravě chemického sloţení vyráběného aglomerátu na 

poţadovanou bazicitu (zásaditost). Díky tomu, ţe většina rud je kyselého charakteru, 

pouţívají se uhličitanové bazické přísady, které mají zásaditý charakter. Jedná se například o 

dolomity, vápence, dolomitické vápence a také vápno. Optimální zrnitost vápence pro výrobu 

aglomerátu je pod 3 mm, u vysokopecní vsázky se povoluje 20 aţ 40 mm. Je-li zrnitost 

zásaditých přísad větší neţ 3 mm, dochází k nízkému prohřátí a špatnému spojení s ostatními 

sloţkami aglomerátu. Přítomnost těchto zrn ve vsázce má dále za následek existenci volného 

CaO v aglomerátu. [4] 

Mnoţství bazických přísad se řídí chemickým sloţením rudné vsázky a poţadovanou 

bazicitou aglomerátu. [2]   

Obecně se prosazují bazické přísady do aglomerační směsi tak, aby byla pokryta i 

neutralizace kyselých sloţek koksového popela, pelet a kusových rud ve vysoké peci. Dle 

těchto vsázkových parametrů je nutno upravit celkovou zásaditost vyrobeného aglomerátu, 

tak aby spotřeba vápence na vysoké peci byla co nejniţší, coţ se pozitivně projevuje na 

spotřebě paliva a tím i výrobních nákladech. 

3.2.4. Palivo 

 „Pro spékání v aglomeračním procesu se pouţívá jako paliva obvykle koksového 

prachu, v omezeném mnoţství antracitu nebo koks-hrášku, který je upraven na mlýnici koksu 

na zrno pod 3 mm. Koksový prach, který se vyuţívá jako hlavní zdroj paliva pro aglomerační 

proces, se získává odstraněním drobných zrnitostních tříd z vysokopecního koksu. Nesmí 

obsahovat zrno nad 15 mm a nesmí být znečištěn jinými třídami koksu. Také nesmí obsahovat 
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ţádné cizí předměty, zejména kovové.“ To proto, aby nedocházelo k nadměrnému 

opotřebování koksových mlýnů. 

Zrnitosti paliva se upíná velká pozornost, protoţe ovlivňuje kvalitu vyrobeného 

aglomerátu. Palivo s větší zrnitostí, tzv. hrubozrnné palivo, ovlivňuje rychlost hoření a 

následného spékání. [3] 

Mnoţství paliva v aglomerační vsázce se udává na základě tepelného reţimu na 

spékacích pásech. Je-li mnoţství malé, dochází k nedostatečné pevnosti vyrobeného 

aglomerátu. Obsah popelu v palivu nesmí překročit hranici 12 %. [2] Přebytek paliva se 

naopak projevuje například vysokými teplotami spalin či dohoříváním paliva na dopravních 

pásech.  

3.2.5. Vratný aglomerát 

 V některých případech, při procesu výroby aglomerátu, dochází k neúplnému 

zhotovení spečeného materiálu. Ten svou jakostí nevyhovuje poţadavkům, které jsou kladeny 

na vsázkové materiály pro vysoké pece, a tak musí dojít k jejich opětovnému spékání. 

Takovému materiálu se říká vratný aglomerát.  

3.3. Příprava vsázky 

„Sloţení aglomerační vsázky je definováno jako: 

- kovonosná vsázka (ta můţe být zadána více komponentami v definovaném poměru);  

- bazické přísady (v tunách, rovněţ mohou být sloţeny z více komponent); 

- palivo (v tunách); 

- zpětný aglomerát (v tunách).“ [2] 

 

Vysoký stupeň zprůměrnění je hlavním předpokladem pro vytvoření poţadované 

aglomerační směsi, která má stabilní sloţení a vlastnosti. „Z takto vytvořené směsi má 

vyrobený aglomerát taktéţ stabilní vlastnosti a dává tak předpoklad i k rovnoměrné práci 

vysoké pece. Účinná homogenizace (proces, při kterém se z nestejnorodé látky stane po 

promíchání stejnorodá) je nutná také k zavedení automatického řízení procesu spékání. 

Z tohoto důvodu se zavádí tzv. dvoustupňové homogenizace, kdy se v prvním stupni suroviny 

homogenizují samostatně a v druhém do společné homogenizační hromady.“ [3] 

Homogenizovaná směs aglomerační rudy, dalších bazických přísad a dodatečného podílu 

paliva se dávkují na sběrný pás v poţadovaném mnoţství, odkud dále směřují do prvního 
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stupně míchání. Zde se tato aglomerační vsázka částečně navlhčí, během toho dokonale 

promíchává a ve sbalovacím bubnu předpeletizuje (úprava, při které dojde ke zmenšení podílu 

jemnozrnných částic a zvýšení prodyšnosti směsi). [1] Po dokončení této činnosti přechází do 

druhého stupně míchání. „Hlavním účelem druhého stupně míchání je dovlhčení směsi a 

vytvoření drobných sbalků z nejjemnějších podílů vsázky, které by jinak zhoršovaly 

prodyšnost celé spékané vrstvy. Zatímco v prvním stupni míchání lze pouţít libovolného 

míchacího zařízení, ve druhém stupni míchání se pouţívá výhradně míchacích bubnů.“ [3] 

 „Voda v aglomerační směsi zabezpečuje vytvoření kapalinových můstků a vytvoření 

vazebních sil, které dodávají jemnozrnnému materiálu agregátní strukturu. Mnoţství vody ve 

sbalované směsi má vliv na rychlost spékání, a tím i na výrobnost spékacího zařízení, a proto 

musí být udrţováno na optimální hodnotě, která je závislá na druhu materiálu.“ Díky 

optimální vlhkosti předpeletizované aglomerační směsi se zajistí maximální prodyšnost 

spékané vrstvy. [3] 

Stupeň předpeletizace se můţe zlepšit a to například samostatným vlhčením vápence před 

jeho přidáváním do aglomerační směsi či přídavkem páleného vápna. Pomocí páleného vápna 

se můţe zajistit lepší sbalitelnost aglomerační vsázky. Dále jeho objem se při kontaktu 

s vodou zvětšuje, z čehoţ vyplývá zvětšení prodyšnosti aglomerační vsázky. Díky jeho 

vlastnostem, schopného pohlcovat vodní páru, nedochází k převlhčení. Přidání páleného 

vápna je vhodné pouţít jiţ při homogenizaci. [4] Poté, co se dokončí dostatečné navlhčení 

aglomerační směsi, proběhne sbalení do sbalků a uloţení na spékací pás, etapa přípravy 

vsázky končí a přechází na samotný spékací proces. 

  

3.4. Spékací proces 

„Aglomerační proces je souhrn fyzikálních, tepelných, fyzikálně-chemických a 

chemických dějů, probíhajících v daném časovém intervalu současně, ale v časovém sledu 

v určitém pořadí. Během jednotlivých dějů se mění struktura a vlastnosti výchozích surovin. 

[1] Podstatou výroby aglomerátu je zahřívání připravené aglomerační vsázky na takovou 

teplotu, při které se jednotlivá zrna vsázky vzájemně spojují a vytvářejí spečenou pórovitou 

hmotu – aglomerát.“ [3] 

 

 

 



Michal Řezák: Ekonomická analýza aglomerátu ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

2013  12 
 

Obr. 1 – Schéma aglomeračního pochodu  

 

Zdroj: Hutnictví železa 

Na obrázku č. 1 je znázorněno schéma celého aglomeračního pochodu od přípravy vsázky po 

odesílání aglomerátu pro vysoké pece. 

3.4.1. Zapalování a hoření 

 Začátek spékacího procesu se uskutečňuje od okamţiku, kdy dojde ke vznícení 

palivových zrn, které se nachází na povrchu spékané vrstvy. K jejich zapálení slouţí příslušné 

zapalovací pece. Ty jsou umístěny nad spékacím pásem v blízkosti podávacího zařízení 

aglomerační vsázky. „Jako zdroj tepla slouţí vysokopecní nebo koksárenský plyn.“ [3] 

Samotné náklady na palivo tvoří velkou část nákladů na výrobu aglomerátu. Z tohoto 

důvodu je jeho obsah ve spékané směsi důleţitou částí aglomeračního procesu, která se 

sleduje. 
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3.4.2. Vysušování aglomerační vsázky 

 Její vysušování začíná při teplotách nad 55 °C. Okolo teploty 100 aţ 105 °C je vsázka 

stále vlhká, k veškerému odstranění vody dochází při teplotě 130 aţ 150 °C. 

  

3.4.3. Nežádoucí prvky a jejich odstranění 

 V aglomerační vsázce se téměř vţdy vyskytuje síra, ať uţ v sulfidické nebo síranové 

formě. Odstranění sulfidické síry lze provést poměrně lehce a to při teplotách okolo 500 °C. 

Oproti tomu síranovou síru je moţno odstranit při daleko větších teplotách, konkrétně 1200 

°C. Dalšími neţádoucími prvky jsou arsen, zinek, olovo a fosfor. Jejich odstranění probíhá 

v malém mnoţství, v případě fosforu se prakticky neodstraňuje. 

 „Neţádoucí prvky, které se při spékání odstraní, přecházejí do plynné fáze a odcházejí 

se spalinami. Proto je nutné posuzovat odstranění neţádoucích prvků při spékání i z hlediska 

znečišťování ovzduší škodlivinami obsaţenými ve spalinách.“ Jedná se zejména o síru. [3] 

 

3.4.4. Aglomerační tavenina a vlastnosti aglomerátu 

 Aglomerační tavenina vzniká v pásmu spékání. Její mnoţství, chemické sloţení a 

způsob ochlazování určují vlastnosti, jaké bude mít zhotovený aglomerát. Díky tomu, ţe se 

zvyšuje teplota po výšce spékané vrstvy (od povrchu vsázky po rošt), dochází ke zvětšení 

aglomerační taveniny. Následek toho je, ţe aglomerát v horní části vrstvy je málo spečený a 

ve spodní části více natavený. Tím pádem se aglomerát s nejlepší vlastnostmi nachází ve 

střední části vrstvy. [1] 

Vlastnosti a jakost aglomerátu ovlivňuje jeho sloţení a další faktory jako: 

- zásaditost spékané směsi; 

- mnoţství a zrnitost paliva; 

- zrnitost ostatních sloţek směsi; 

- prodyšnost spékané vrstvy; 

- výška spékané vrstvy; 

- mnoţství a vlastnosti vratného aglomerátu; 

- reţim zapalování vsázky; 

- rychlost ochlazování aglomerátu. [3] 
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„Vyhořením paliva ve spodním horizontu se proces spékání končí a aglomerát opouští 

aglomerační zařízení. Potom se drtí, třídí, chladí a dopravuje do zásobníků vysokých pecí.“ 

[1] 

4. Ekonomická analýza 

Společnost AMO a.s. musí řešit otázku, co je pro ni z hlediska ekonomiky nejvýhodnější. Ať 

uţ se jedná o aglomerát nebo pelety, či aglomerát vlastní výroby nebo aglomerát dováţený z 

cizích zemí jako jsou Polsko, Německo a Ukrajina. V této kapitole se zaměřím zejména na 

investiční náklady spojené především s aglomerátem, na jejichţ základě dojde k výslednému 

řešení, který aglomerát je pro AMO a.s. nejvýhodnější. 

4.1 Vliv ekonomické situace na výrobu aglomerátu v AMO a.s. 

Hutní průmysl v Evropě se v první dekádě 21. století dostával do čím dál těţší pozice. 

Ceny vstupních surovin na světových trzích neustále rostou, zákazník tlačí na finální ceny 

výrobků, na evropský trh se tlačí konkurence z Asie (především Čína). Plnění přísných 

ekologických limitů nutí hutní podniky investovat nemalé částky do projektů sniţujících 

emise škodlivin do okolí.  

V roce 2008 se do Evropy přenesl zárodek ekonomické krize z USA a následně propukla 

celosvětová krize, jejíţ drtivý dopad dolehl zvláště na odvětví těţkého průmyslu. Hutní 

podniky, včetně AMO, musely následně reagovat na sniţující se poptávku významnou 

redukcí výroby, coţ s sebou neslo i sniţování pracovních míst. V následujících letech (2008 – 

2012) postupně došlo ke stabilizaci trhu, nicméně k návratu situace před rokem 2008 zdaleka 

nedošlo (obnovení poptávky). Podniky se ve snaze redukovat výrobní náklady zaměřují na 

optimalizování výrobních procesů. Trh s ocelí v Evropě je nasycen, výrobní kapacity 

významně převyšují poptávku a hutní podniky čelí velké konkurenční výzvě v boji o 

zákazníka. 

4.2 Roční výroby aglomerátu 

Vzhledem k ekonomické situaci lze zpozorovat, ţe v poslední době dochází k poklesu roční 

výroby aglomerátu ve společnosti AMO a.s. Na grafu č. 1 a grafu č. 2 můţeme vidět roční 

výroby aglomerace Sever respektive Jih, které zejména v jiţ zmíněném roce 2008 

zaznamenaly pokles oproti minulým obdobím.  
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Graf č. 1 – Grafické znázornění roční výroby Aglomerace Sever  

 

Zdroj: AMO a.s. 

 

Graf č. 2 – Grafické znázornění roční výroby Aglomerace Jih 

¨ 

Zdroj: AMO a.s. 
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4.3 Trendy 

Vlivem vysokých cen rud a zvyšujících se poţadavků na efektivitu výroby surového ţeleza, 

lze v posledních letech ve výrobě aglomerátu sledovat následující trendy: 

4.3.1 Orientace nákupu rud na východ 

Z důvodu rostoucích cen zámořských rud dováţených zejména z Jiţní Ameriky, ale i vlivem 

neustále se zvyšujících nákladů na jejich dopravu, významně poklesla v AMO poptávka po 

těchto rudách. Několikanásobná překládka rud v zámořských a evropských přístavech a 

následná ţelezniční doprava do ostravské huti se stala nerentabilní. Navíc z důvodu poměrně 

dlouhých dodacích termínů zaoceánských rud (i více jak 30 dní) jejich nákup stále více 

nevyhovoval nákupní strategii společnosti tzv. „just-in-time“ (vyrábění výrobků v určitém 

mnoţství a určitém čase dle poţadavků zákazníka). 

V současnosti je cca 90% prachových rud a koncentrátů nakupováno a dováţeno z Ukrajiny a 

Ruska. Jde o rudy průměrné bohatosti s vyšším obsahem neţádoucích příměsí. Nicméně 

z důvodů flexibility zásobování (dodací lhůty: 5-8 dní) a zejména niţší ceny je dovoz těchto 

rud preferován před vzdálenými zámořskými. 

4.3.2 Alternativní aglomerační palivo – Antracit 

Dalším významným trendem posledních let, který napomáhá ke sniţování výrobních nákladů 

aglomerátu, je antracit. Antracitové (nejkvalitnější) uhlí s obsahem uhlíku aţ 98% částečně 

nahrazuje dosud majoritně vyuţívaný koksprach. Namletý antracit poţadované zrnitosti je 

dávkován do aglomeračního paliva v určitém poměru s koksprachem, tak aby zůstal zachován 

optimální technologický proces spékání rud. 

4.3.3 HRC koks 

HRC (High Reactivity Coke) koks je vytvářen z levnějších sort neţ vysokopecní koks, coţ má 

negativní vliv na jeho rozpadavost. Naopak pozitivní vliv spočívá v levnější finální ceně. 

Z technologického hlediska to je trend poslední doby. Jeho spotřeba se uskutečňuje pouze 

v kampaních (v řádu 16-30 hod/týden). Vzhledem k tomu, ţe netvoří stabilní vysokopecní 

vsázku, nezahrnuji jej do kalkulace měsíční vsázky, ačkoliv je z hlediska ekonomického jeho 

výroba výhodná. Dále je jeho spotřeba omezená z důvodu krátkodobých empirických 

zkušeností s jeho výrobou a proměnlivým technologickým dopadem na proces výroby 

surového ţeleza. 
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4.4 Odprášení na aglomeraci 

Kromě výroby a investic do nákupu aglomerátu či dalších surovin, musí společnost 

AMO a.s. řešit i ekologické problémy, související s provozem Aglomerace. V minulosti, 

například v polovině 90. let, se provádělo odprášení aglomerací, které společnost vyšly 

dohromady na něco přes 600 000 Kč. V současnosti jsou ovšem na provozu Aglomerace 

zabudovány funkční tkaninové filtry, které sniţují podíl emisí do ovzduší vznikající při 

výrobě aglomerátu. Investice do tkaninových filtrů, která se významně podílí na celkovém 

sníţení zatíţení z provozu aglomerace, byla ekonomicky velmi náročná a podnik stála téměř 

miliardu korun. Stavba filtrů začala v roce 2010 a jedná se o nejmodernější a zároveň 

nejvýkonnější odprašovací zařízení, kterých je v celé Evropě pouze šest jednotek. Na provozu 

Aglomerace tak došlo k velkému úbytku emisních škodlivin, za cenu nemalé investice. 

V konečném důsledku poklesly emise prachu na 20 mg/m
3
, přičemţ povolená hranice byla 

50mg/m
3
. Emise z provozu Aglomerace Sever se měly za jeden rok sníţit aţ o 270 t a po 

dokončení odprašování tohoto provozu sníţí filtr prašnost aţ o 70 %. V roce 2011 tak došlo 

poprvé v historii podniku k poklesu pod 1000 t emisí za rok. Konečné číslo se nakonec 

dostalo na 669 t, coţ je obrovský skok, protoţe například v roce 1978 toto číslo činilo 40 000 

t. Ačkoliv se jednalo o velkou investici, z hlediska ekologie byla pro podnik nezbytná. Na 

obrázku č. 2 lze vidět hodnoty emisí prachu z AMO a.s. od roku 1978 do roku 2011. 

Obr. 2 – Emise prachu z AMO a.s. v letech 1978 - 2011  

 

Zdroj: www.arcelormittal.cz 

http://www.arcelormittal.cz/
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4.5 Náklady na dopravné  

Společnost AMO a.s. si nechává ze zahraničí dováţet některé druhy rud, koncentrátů či 

samotný aglomerát. Kromě nákupu musí hradit také tzv. dopravné. V tabulce č. 1 jsou 

znázorněny ceny dopravného rud, koncentrátů a ukrajinského aglomerátu. Dopravné v Rusku, 

Ukrajině a Bělorusku je jiţ zahrnuto v samotné ceně rudy, naopak v Polsku, na Slovensku a v 

České Republice se platí za dopravné zvlášť. Pro příklad uvedu rudu Jakovlevskou. Pochází 

z Ruska, čili jede přes Rusko, dále putuje do Běloruska, Polska a České republiky. Poplatky 

za dopravné zvlášť se platí v Polsku, kde je cena této rudy 410 Kč/t, a v ČR, kde cena činí 110 

Kč. Jedná se o cenu za jednu tunu. Celková cena dopravného této rudy se tak vyšplhá na 

konečných 520 Kč/t. Nutno podotknout, ţe ne za všechno se platí v ČR, Polsku či na 

Slovensku. Záleţí na původu a druhu dodávaného zboţí.  

 

 

Tabulka č. 1 – Fiktivní ceny dopravného  

Seznam rud Země původu Rusko Ukrajina Bělorusko Polsko SVK ČR CELKEM 

A Jakovlevská Rusko projíţdí x projíţdí 410 CZK x 110 CZK 520 CZK 

A Suchá Balka Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

A Záporoţská Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

A Bosna Bosna a H. x x x x x 690 CZK 690 CZK 

A Krivoj 61 Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

A Krivoj 57 Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

A Liberijská Libérie x x x 410 CZK x projíţdí 410 CZK 

CVRD Brazílie x x x 410 CZK x projíţdí 410 CZK 

KC Jugok Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

KC Lebedinský Rusko projíţdí x projíţdí 410 CZK x 110 CZK 520 CZK 

KC Stoilenský Rusko projíţdí x projíţdí 410 CZK x 110 CZK 520 CZK 

KC Krivoj Rog Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

KC Michajlovský Rusko projíţdí x projíţdí 410 CZK 

 

110 CZK 520 CZK 

KC Sevgok Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

KC - Cegok Ukrajina x projíţdí x x 280 CZK 100 CZK 380 CZK 

KC TEKS_K Polsko x x x 210 CZK x projíţdí 210 CZK 

KC Kovdorský Rusko projíţdí x projíţdí 410 CZK x 110 CZK 520 CZK 

KC Sereď Slovensko x x x x 260 CZK 100 CZK 360 CZK 

AGLOMERÁT UKR Ukrajina x projíţdí x x 330 CZK projíţdí 330 CZK 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Rozbor vsázek 

V této kapitole se zaměřím na rozbor vsázek, především vsázek pro vysoké pece a jejich 

podílem aglomerátu ve vysoké peci. 

Rozbor vysokopecní vsázky 

Pro ekonomickou analýzu aglomerátu v podniku vycházím z reálné situace, která nastala na 

přelomu ledna a února, kdy došlo k mimořádné události na Aglomeraci sever, která si 

vyţádala omezení výroby aglomerátu. V reakci na vzniklou situaci byl operativně nakoupen 

externí aglomerát z Polska a Německa v poţadovaném mnoţství pokrývající omezení 

produkce vlastního aglomerátu. Závod 12 také dle poţadavku měsíční výroby surového ţeleza 

nakupuje bilanční mnoţství externího aglomerátu z Ukrajiny v objemu 20 – 50 kt, který mimo 

jiné také slouţí jako operativní zásoba aglomerátu v případě mimořádných provozních stavů.   

V následující tabulce č. 2 je znázorněno procentuální vyjádření podílu aglomerátu ve Vysoké 

peci. První varianta vysokopecní vsázky tvoří čistě vlastní aglomerát. Do všech ostatních 

variant se přidává 80 % vlastního aglomerátu, který je obohacen o ostatní cizí aglomeráty. 

Druhá varianta mix je tak dále směsicí aglomerátu z Polska, Německa a Ukrajiny a to 

ve shodném poměru 6,67 %. Třetí, čtvrtá a pátá varianta je vţdy doplněna o 20 % jednoho 

druhu aglomerátu, konkrétně aglomerátu z Německa, Polska a Ukrajiny. 

 

Tabulka č. 2 – Vsázky s podílem aglomerátu ve VP  

  
Vsázky s podílem aglomerátu ve VP (procentuální vyjádření podílu aglomerátu ve 

VP) 

  Vlastní aglomerát Mix Aglomerát Německo Aglomerát Polsko Aglomerát Ukrajina 

  1 2 3 4 5 

Vlastní aglomerát 100 80 80 80 80 

Aglomerát Polsko 0 6,67 0 20 0 

Aglomerát Německo 0 6,67 20 0 20 

Aglomerát Ukrajina 0 6,67 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Spotřeby surovin (t) Vlastní aglomerát Mix Aglomerát Německo Aglomerát Polsko Aglomerát Ukrajina 

Surovina 

     Vlastní aglomerát 276 212 220 000 220 000 220 000 220 000 

Aglomerát Polsko 0 17 654 0 55 057 0 

Aglomerát Německo 0 17 654 53 539 0 0 

Aglomerát Ukrajina 0 17 654 0 0 50 483 

Celkové množství aglomerátu 276 272 272 962 273 539 275 057 270 483 

P - MIKHAILOVSKY 0 0 0 0 0 

P - LEBEDINSKY  0 0 0 0 0 

P - KOSTAMUKSHA  0 0 0 0 0 

P - KAČKANÁRSKE  0 0 0 0 0 

Celkové množství pelet 0 0 0 0 0 

Priedor 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Ilmenit 0 0 0 0 0 

Záporoţská Mínerfin - frišovačka 0 0 0 0 0 

Mn ruda  0 0 0 0 0 

Celkové množství rud 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Ocelárenská struska 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Vysokopecní separát 200 200 200 200 200 

Okuje 0 0 0 0 0 

Celkové množství druhotných surovin 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 

Vápenec 4 313  6 410  202  2 913  15 469  

Celkové množství bazických přísad 4 313 6 410 202 2 913 15 469 

Olej 0 0 0 0 0 

Hnědouhelný dehet 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Vysokopecní koks 77 153 76 671 76 333 76 591 77 037 

Ořech 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 

Hrách 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Antracit 0 0 0 0 0 

Celková spotřeba paliva 85 653 85 171 84 833 85 091 85 537 

VP výhoz 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

Tabulka č. 3 – Skladba vysokopecní vsázky  
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V tabulce č. 3 se nachází pět variant vysokopecních vsázek a jejich jednotlivá spotřeba 

surovin. Z rud se pouţívá především Priedor, coţ je stabilně nakupovaná kusová ruda, 

pocházející z Bosny a Hercegoviny (jedná se o poměrně chudou rudu). Zbylé tři rudy 

v tabulce (ilmenit, Záporoţská, Mn ruda) jsou speciální rudy s vysokým obsahem 

manganu. Tyto rudy slouţí především ke zvýšení poţadovaného prvku a dodrţení 

kvalitativních poţadavků odběratelů společnosti AMO a.s. Pouţívají se zřídka, konkrétně 

v případech kdy nemohou být nahrazeny ocelárenskou struskou. 

Co se týče skupiny druhotných surovin, v tabulce se nachází ocelárenská struska, 

vysokopecní separát a okuje. Ocelárenská struska obsahuje Fe a Mn, který je v surovém 

ţeleze nezbytný pro dodrţení jakostních poţadavků odběratelů společnosti AMO a.s. 

V některých případech je problematická síra, která je ve strusce obsaţena. Vysokopecní 

separát je ţelezo odtěţené na haldě získané ze strusky nebo zbytkové ţelezo ze ţelezových 

ţlabů. U okují se jedná o odpadní ocelový materiál z válcoven, který lze pouţít 

v omezeném mnoţství. V současné době je jeho cena vysoká a proto je společnost AMO 

a.s. nespotřebovává.  

Vápenec je, jak jiţ bylo zmíněno, bazická přísada. 

Ve skupině paliva se v namodelované tabulce č. 3 nachází například olej či hnědouhelný 

dehet. Jedná se o likvidní suroviny, které jsou dopravovány a vstřikovány do pece. Jejich 

hlavní funkce je redukční činidlo podporující redukční procesy uvnitř pece a palivo 

nahrazující koks. V současnosti se spotřebovává hnědouhelný dehet. Důvodem je nákupní 

cena, a proto se spotřebovává právě tato surovina. Vysokopecní koks je hlavní nosné 

médium ve vysoké peci. Ořech jsou drobnější podíly právě zmíněného vysokopecního 

koksu a hrách jsou drobnější podíly po odtřídění VP koksu. Antracit je alternativní palivo 

pro Vysoké pece. Jedná se o alternativní náhradu koksu, která při určité specifické spotřebě 

přináší ekonomický benefit v podobě niţších nákladů na palivo. 

Vysokopecní výhoz je prach zachycený v prašníku pece, který se pouţívá jako příměs 

aglomeračního paliva. 

Pelety Mikhailovsky, Lebedinsky, Kostamuksha, Kačkanárské jsou nejběţnější druhy 

pelet, které se v nedávné minulosti obvykle nakupovaly (zejména pelety Mikhailovsky a 

Lebedinsky, ostatní spíše okrajově z důvodu nedostatku těchto dvou zmiňovaných). 
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V současnosti je z důvodu kladeného důrazu na nízké výrobní náklady nákup pelet 

vyloučen, kvůli vyšší ceně s porovnání cenou výroby a nákupu aglomerátu. 

Tabulka č. 4 – Chemické složení vysokopecní vsázky  

  H2O Fe Mn P S SiO2 AL2O3 CaO MgO 

Vlastní aglomerát 0,00 55,30 0,28 0,04 0,01 8,27 0,98 8,55 1,42 

Aglomerát Polsko 0,00 56,55 0,17 0,05 0,06 7,56 0,89 8,96 1,35 

Aglomerát Německo  0,67 58,57 0,21 0,04 0,01 4,97 0,57 9,19 0,50 

Aglomerát Ukrajina 0,00 61,46 0,04 0,02 0,01 11,25 0,65 0,99 0,43 

P - MIKHAILOVSKY 1,57 63,11 0,02 0,01 0,00 8,43 0,19 0,59 0,30 

P - LEBEDINSKY  1,34 65,79 0,03 0,01 0,01 5,54 0,18 0,57 0,32 

Priedor 12,65 55,47 1,33 0,06 0,02 6,28 0,95 0,12 0,36 

Krivbas  6,00 48,50 0,05   0,01 25,53 1,90 0,37 0,72 

Ilmenit 0,00 31,00 0,00   0,68 14,13 5,38 1,86 3,30 

Záporoţská Mínerfin - frišovačka 3,17 59,30 0,04   0,01 13,24 0,70 0,19 0,18 

Ocelárenská struska 1,50 45,20 3,21 0,55 0,07 8,69 1,36 22,43 5,42 

Vysokopecní separát 1,53 43,92 2,78 0,31 0,10 10,43 3,27 17,01 8,30 

Okuje 0,00 73,72 0,43 0,01 0,00 0,27 0,09 0,23 0,07 

Odpad 0,00 95,00 0,71 0,02 0,01 0,96 0,00 0,00 0,00 

Vápenec 1,04 0,86 0,02 0,04 0,02 1,16 0,42 53,47 0,63 

Olej 0,20 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hnědouhelný dehet 0,80 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vysokopecní koks 4,48 0,64 0,01 0,02 0,50 3,89 2,32 0,41 0,01 

Ořech 10,72 0,64 0,08 0,03 0,52 4,08 2,30 0,46 0,23 

Hrách 13,60 1,35 0,03 0,03 0,52 4,49 2,39 0,46 0,25 

Antracit 3,25 0,71 0,01 0,05 2,04 4,36 2,84 0,59 0,32 

VP výhoz 11,76 39,29 0,36 0,05 0,25 8,39 1,29 5,83 2,19 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 4 znázorňuje chemické sloţení jednotlivých surovin vysokopecní vsázky 

v procentech. Jak je v této tabulce patrné, největší obsah jednotlivých surovin vysokopecní 

vsázky má ţelezo. 

Rozbor aglomerační vsázky 

Vzhledem k tomu, ţe cenu nakupovaných aglomerátů určuje dodavatel, jehoţ výrobní 

náklady a skladba spotřebovaných surovin (včetně chemických analýz) je předmětem 

obchodního tajemství, zná se pouze finální nákupní cena aglomerátu s jeho celkovým 

chemickým sloţením, z něhoţ jsou nejdůleţitějšími parametry procento ţeleza a celková 
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bazicita. Detailní granulometrické a chemické analýzy jsou důleţité především 

z technologického hlediska. 

Obsah ţeleza v jednotlivých aglomeračních sortách závisí na jejich bazicitě. Současně 

vyráběný aglomerát se z hlediska obsahu ţeleza často liší v závislosti na poměru pouţitých 

rudných surovin v rozmezí 54% - 62% Fe, jak dokazuje graf č. 3 níţe. Na něm jde také 

vidět, ţe největší obsah ţeleza obsahuje ukrajinský aglomerát, zatímco nejniţší obsahuje 

aglomerát společnosti AMO a.s. 

Graf č. 3 – Obsah železa ve vsázce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní zpracování 

Pelety obsahují více ţeleza, a to v průměru od 62% - 66%. Z hlediska porovnání ceny 

výroby aglomerátu a nákupu pelet je celková výroba aglomerátu dlouhodobě levnější neţ 
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Tabulka č. 5 – Fiktivní cenový rozdíl pelet a aglomerátu  

Pelety 
Cena pelet 

[Kč/t]  Aglomerát 
Cena aglomerátu 

[Kč/t]  

P - MIKHAILOVSKY 3870 Vlastní aglomerát 2835 

P - LEBEDINSKY 4050 Aglomerát Polsko 3465 

P - SEVGOK 3915 
Aglomerát 
Německo 3915 

    
Aglomerát 
Ukrajina 2700 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.7 Spotřeba aglomerace za rok 2012 

V tabulce č. 6 je zobrazena spotřeba provozů aglomerace Sever a Jih za rok 2012. 

Tabulka č. 6 – Spotřeba aglomerace Sever a Jih za rok 2012  

Spotřeba aglomerace Sever a Jih za rok 2012 (v tunách) 

Skupina Název Sever Jih Celkem 

Aglorudy        Jakovlevská 75325 36397 111722 

  Suchá Balka 9339 5368 14707 

  Agloruda Bosna 4605 4974 9579 

  Liberijská 7149 1760 8909 

  Záporožská 76538 20079 96617 

  Priedor 91326 56154 147480 

  Krivoj 61 230906 118603 349509 

  Lebedinská 96621 38505 135126 

  Krivbas 207918 154236 362154 

Celkem skupiny   799727 436076 1235803 

Aglomerační palivo    Koks hrášek 1815 615 2430 

  Koks prach 61587 70755 132342 

  Antracit 49915 0 49915 

Celkem skupiny   113317 71370 184687 

Domácí rudy   KC Sereď 7603 1152 8755 

Celkem skupiny   7603 1152 8755 

Koncentráty KC Jugok 45850 30136 75986 

  KC Lebedinský 244655 134454 379109 

  KC Stoilenský 5689 4205 9894 

  KC Krivoj Rog 151763 111449 263212 

  KC Mikhailovský 7034 4681 11715 

  KC Sevgok 22984 14160 37144 

  KC Cegok 113989 89882 203871 

  KC Teks 16641 10713 27354 

  KC Kovdorský 20926 1069 21995 

Celkem skupiny   629531 400749 1030280 

Kusové rudy Aglomerát Ukrajina 16581 30509 47090 

Celkem skupiny   16581 30509 47090 

Manganové rudy  Mn ruda Brazílie 225 86 311 

Celkem skupiny   225 86 311 

Odpady    SM jemná 72346 15810 88156 

  Okuje 18836 41442 60278 

  VP výhoz 17624 4280 21904 

  VP kaly 1350 0 1350 

  Vysokopecní separát 4775 243 5018 

Celkem skupiny   114931 61775 176706 

Přísady Dolomit 156182 89299 245481 

  Vápenec 24459 36078 60537 

  Dolomitický vápenec 87102 24591 111693 

  Vápno 33908 17070 50978 

Celkem skupina   301651 167038 468689 

Výsledná hodnota   1983566 1168755 3152321 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak je z této tabulky patrné, k větší spotřebě došlo na aglomeraci Sever, jejíţ celková 

spotřeba se vyšplhala na 1 983 566 t. Aglomerace Jih zaznamenala spotřebu 1 168 755 t, 

dohromady tak na obou provozech aglomerace Sever a Jih došlo k celkové spotřebě 

3 152 321 t. Co se týče spotřeby jednotlivých surovin, největší spotřebu měli zejména 

aglorudy (dováţené z ciziny) a koncentráty. Naopak nejmenší spotřeba se zaznamenala u 

ostatních rud, například u manganových nebo domácích. 

4.8 Porovnání cen jednotlivých vsázek 

Tabulka č. 7 ukazuje porovnání jednotlivých vsázek. Všechny suroviny v tabulce jsou 

vynásobeny cenovým koeficientem, díky kterému jsou ke spatření hodnoty, které se 

v tabulce nacházejí a jejichţ konečný součet tak slouţí k cenovému porovnání vsázek. 

Tabulka č. 7 – Fiktivní ceny aglomeračních vsázek  

  
Vlastní 

aglomerát Mix 
Aglomerát 
Německo 

Aglomerát 
Polsko 

Aglomerát 
Ukrajina 

  t t t t t 

Vlastní aglomerát 173 172 137 900 137 900 137 900 137 900 

Aglomerát Polsko 0 13 561 0 42 291 0 

Aglomerát 
Německo 0 15 419 46 761 0 0 

Aglomerát Ukrajina 0 10 563 0 0 35 591 

Priedor kus 4 327 4 327 4 327 4 327 4 327 

Ocelárenská 
struska 4 313 4 313 4 313 4 313 4 313 

Vysokopecní 
separát 96 96 96 96 96 

Vápenec 296 440 14 200 1 062 

Hnědouhelný dehet 3 006 3 006 3 006 3 006 3 006 

Vysokopecní koks 69 546 69 112 68 808 69 040 69 442 

Ořech 4 547 4 547 4 547 4 547 4 547 

Hrách 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552 

VP výhoz 0 0 0 0 0 

Celková fiktivní 
cena 260 856 264 836 271 325 267 272 261 836 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro společnost AMO a.s. se jako nejvýhodnější varianta vsázky pro vysoké pece ukázala 

vsázka tvořena vlastním aglomerátem vyráběným ve vlastním provoze aglomerace. Jako 

druhá nejvýhodnější varianta se stala vsázka s externím ukrajinským aglomerátem, který si 

nechává společnost dováţet. Na dalším umístění se obsadila vsázka mix, která je sloţená 

ze všech čtyř aglomerátů (vlastní, Německo, Polsko, Ukrajina) a za ní vsázka tvořená 

polským aglomerátem. Jako „nejnevýhodnější“ varianta vsázky pro VP se ukázala ta, která 
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byla tvořena německým aglomerátem. Z těchto výsledků vyplývá, ţe z hlediska 

ekonomiky, konkrétně investičních nákladů, je pro AMO a.s. nejvýhodnější vlastní 

aglomerát, a tak jsou vsázky pro VP tvořené především jím. Dochází ovšem 

k mimořádným situacím, jako jiţ jednou zmíněná ta na přelomu ledna a února, kvůli které 

je v tom okamţiku omezena výroba vlastního aglomerátu. Proto musí společnost AMO a.s. 

nakoupit externí aglomerát. V takovéto situaci, kdy dochází k nákupu externího 

aglomerátu z Polska, Německa či Ukrajiny, se jeví jako nejvýhodnější varianta 

ukrajinského aglomerátu. V celkovém konečném zhodnocení však vychází jako pomyslný 

vítěz vlastní aglomerát společnosti AMO a.s. V případě potřeby přichází na řadu 

nakupovaný externí aglomerát. 

5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat moţné varianty reálných vsázek s podílem 

aglomerátu ve vysokých pecích z technologického a zejména z ekonomického hlediska.  

V teoretické části bakalářské práce jsem popsal společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Poukázal jsem zde na historii společnosti, popsal její jednotlivé závody a nastínil její vztah 

k ţivotnímu prostředí v místě jejího působení. Dále jsem v teoretické části nastínil 

technologii výroby aglomerátu od její přípravy aţ po zhotovení samotného aglomerátu, aby 

se na základě těchto pojmů umoţnilo pochopení dané problematiky aglomerátu. Tyto 

vymezené údaje pomohly k osvětlení následující praktické části. 

V praktické části bakalářské práce jsem se ze začátku věnoval vlivu ekonomické situace na 

výrobu aglomerátu ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., trendům poslední doby a 

poukázal na ekonomické náklady spojené nejen s výrobou aglomerátu, ale také s dopravou 

surovin (rudy, koncentráty apod.) nutných pro výrobu. Dále jsem se věnoval nákladům, 

které společnost stály při zavedení odprašovacích zařízení na provozu aglomerace. Poté 

jsem se zaměřil na rozbor vsázek s podílem aglomerátu, ve kterém jsem provedl jejich 

analýzu. 

Na základě vypracovaných analýz jsem provedl porovnání jednotlivých variant vsázek. 

Z důvodu obchodního tajemství společnosti jsem bohuţel nemohl zmínit přesné náklady 

v Kč, a tak jsou výsledky ve fiktivní podobě, přepočítány pomocí koeficientu. V konečném 

porovnání vsázek jsem tedy dospěl k výsledku, ţe se jako ekonomicky nejvýhodnější 
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varianta vsázky pro vysoké pece ukázala ta s obsahem vlastního aglomerátu, vyráběném na 

aglomeracích Sever a Jih ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.. Ten vyjde podnik 

z hlediska ekonomiky nejvýhodněji. Z toho vyplývá, ţe nákup a dovoz externího 

aglomerátu z ciziny pro něj není ekonomicky výhodný, především z důvodu vysokých 

nákladů, ovšem při nedostatku vlastního aglomerátu je nákup externího pro společnost 

nezbytný.
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Příloha č. 1 – Spékací pás na aglomeraci Sever  

 

Zdroj: AMO a.s. 

 

Příloha č. 2 - Vozíky spékacího pásu + spékací zařízení  

 

Zdroj: AMO a.s. 
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Příloha č. 3 - Homogenizační skládka aglomerace Jih 

 

Zdroj: AMO a.s. 

 

Příloha č. 4 – Fotografie aglomerátu  

 

Zdroj: vlastní zpracování 


