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Anotace 

 Tato práce se zabývá pouţitím pyrometalurgických metod k získání vybraných 

neţelezných kovů z kovonosného odpadu. V úvodní části diplomové práce je vypracována 

rozsáhlá literární rešerše domácí i zahraniční literatury k problematice pyrometalurgických 

metod zpracování úletů a kalů v tuhém a tekutém stavu. V další části diplomové práce jsou 

obecné informace o plazmatu a shrnutí moţností jeho pouţití pro zneškodňování a recyklaci 

odpadů. Informace jsou seřazeny z odborných publikací a článků z  výzkumu a vývoje této 

oblasti. V experimentální části byly provedeny dvě sady experimentů s oxyvitovými kaly a 

směsí kovonosného odpadu. Následuje popis plazmového pracoviště a vlastní výsledky 

měření se závěry a vyhodnocením pouţitelnosti a efektivnosti vyuţití nízkoteplotního 

plazmatu pro zpracování kovonosného odpadu. 

Klíčová slova: kovonosný odpad, nízkoteplotní plazma, oxyvitový kal, vysokopecní úlet 

Annotation 

 This thesis is concerned with using pyrometallurgical methods to obtain selected non-

ferous metals from metal-bearing waste. In the introductory part of thesis is developed an 

extensive review of domestic and foreign literature on the issue of processing  flue dust and 

sludge with pyrometallurgical methods. In the second part of the thesis are general 

informations about plasma and summary possibilities of its use for the disposal and recycling 

of waste. Information is collected from publications and articles on research and development 

of plasma metallurgy. In the experimental part was performed two sets of experiments with 

oxyvit sludge and mixtures of metal-bearing waste. Then followed a description of the plasma 

workplace and own measurement results and conclusions evaluating the usability and 

effectiveness of the use of low-temperature plasma to process metal-bearing waste. 

Keywords: metal-bearing waste, low-temperature plasma, oxyvit sludge, blast furnace flue 

dust  
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ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

1. Úvod 

 Výroba ţeleza a oceli, neţelezných kovů i následný zpracovatelský, především 

strojírenský průmysl jsou zdrojem značného mnoţství odpadů. Tento odpad je kovový nebo 

kovonosný, obsahující kovy i ve formě různých sloučenin, obvykle také ve směsích s dalšími 

anorganickými nebo organickými látkami přidávanými v procesech výroby nebo těmito 

procesy produkovanými. Mnohé z kovonosných odpadů jsou pro svou toxicitu zařazeny mezi 

nebezpečné odpady. Na druhé straně z ekonomického hlediska by tyto odpady mohly být 

hodnotnou druhotnou surovinou, zajímavou pro hledání moţností jejího efektivního vyuţití. 

Kromě technické a finanční náročnosti postupů zpracování kovonosných odpadů je 

rozhodujícím kriteriem pro jejich vyuţití sloţení, tedy podíl kovonosných a struskotvorných 

sloţek. Obecně lze kovonosné odpady rozdělit do tří skupin podle obsahu struskotvorných 

sloţek: 

a) odpady s nízkým podílem struskotvorných sloţek, např. okuje, třísky z obrábění apod. 

b) odpady se středním obsahem struskotvorných látek (odprašky a některé kaly z 

konvertorů a EOP) 

c) nejvýznamnější odpady s vysokým obsahem struskotvorných sloţek jsou kaly a 

strusky z konvertorového procesu nebo odprašky z pánvových pecí 

Přes rostoucí zájem o zpracování kovonosných odpadů, podmíněném kromě dalších faktorů 

také ekologickými důvody, není zatím jednoznačně zřejmý nejlepší způsob jejich vyuţití. 

 Práce je v úvodu zaměřena na legislativu ČR při nakládání s odpady. Dále jsou 

kovonosné odpady charakterizovány a je naznačen původ kde vznikají. Poté následuje 

kapitola o moţnostech zpracování tohoto druhu odpadů a jsou popsány technologie vyuţívané 

ve světě. V poslední kapitole teoretické části je popsána problematika plazmatu. 

 V praktické části jsou popsány provedené experimenty, jejich výsledky a je naznačena 

moţnost vyuţití nízkoteplotního plazmatu pro recyklaci kovonosného odpadu.  
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z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

2. Definice odpadu podle zákona č. 185/2001 Sb. 

 Zákon č. 185/2001 Sb. definuje odpad jako kaţdou movitou věc, které se osoba 

zbavuje, má úmysl se zbavit nebo je povinna se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

uvedených odpadů zahrnutých v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tabulka č. 1 obsahuje 

základní rozdělení odpadů dle zmíněného zákona. Podrobnější rozdělení odpadů je uvedeno v 

Katalogu odpadů. 

Dále zákon rozlišuje pojem Nebezpečný odpad, který je uvedený v Seznamu nebezpečných 

odpadů. Sem spadá i jakýkoliv jiný odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 (tab. 2) k tomuto zákonu. Nebezpečné vlastnosti odpadů 

hodnotí fyzická nebo právnická osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodrţována tato hiearchie způsobů nakládání s 

odpady: 

1. předcházeni vzniku odpadů 

2. příprava k opětovnému pouţití 

3. recyklace odpadů 

4. jiné vyuţití odpadů, například energetické vyuţití 

5. odstranění odpadů 

Tabulka 1 - Skupiny odpadů 

 

Kód Skupina odpadů 

Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak nespecifikované 

Q2 Výrobky, které neodpovídají poţadované jakosti 

Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 

Q4 
Pouţité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně všech 

materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody kontaminovány 

Q5 Materiály kontaminované nebo znečištěné běţnou činností 

Q6 Nepouţitelné součásti (např. Pouţité baterie, katalyzátory apod.) 

Q7 Látky, které ztratily poţadované vlastnosti (např. Znečištěné kyseliny, rozpouštědla) 
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Q8 Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky) 

Q9 Zůstatky z procesů sniţujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů) 

Q10 
Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu ( např. třísky 

z obrábění, okuje) 

Q11 Zůstatky z dopravy a úpravy surovin 

Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.) 

Q13 Jakékoliv materiály, látky a výrobky, jejichţ uţívání bylo zakázáno zákonem 

Q14 Výrobky které vlastník nepouţívá nebo nebude více pouţívat 

Q15 Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy 

Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin 

 

 

Tabulka 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

 

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráţdivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Ţíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 
Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

H13 Senzibilita* 

H14 Ekotoxicita 

H15 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po 

odstraňování 

* Pokud jsou k dispozici zkušební metody 
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Kterýkoliv způsob vedoucí k opětovnému vyuţití odpadu a vedoucí moţnosti odpad znovu 

zpracovat na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich vyuţití 

nazýváme "Recyklace odpadů". Vyuţití jako palivo, zásypový materiál nebo jejich 

energetické vyuţití není recyklací materiálů. 

 Tento zákon a ostatní právní předpisy vydané na ochranu ţivotního prostředí stanovují 

pro prvotního původce odpadů povinnost nakládat a zbavovat se odpadů pouze stanoveným 

způsobem. Pokud není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k 

tomu podle zákona určená. Nesmí být ohroţeno lidské zdraví ani poškozováno nebo 

ohroţováno ţivotní prostředí. Také nesmí být překročeny limity znečišťování stanovené 

zvláštními právními předpisy. 

Podle mnoţství a formy kovů obsaţených v odpadech můţeme vytvořit tři velké skupiny: 

- Odpady kovové - Mohou vznikat z nedokonalých způsobů zpracování produktů (kov, 

slitina), které nebyly transportovány po odpíchnutí do ingotu, dále se jedná o odřezky 

a odštěpky z obrábění. Tento druh odpadu je mechanicky upraven a vrácen zpět do 

výrobního procesu. Výskyt kovů je většinou v metalické formě s malým obsahem 

jiných nekovových látek. 

- Odpady kovonosné - Tento druh odpadu je typický svým obsahem řady chemických 

prvků v různých formách a jsou dány technologiemi zpracování ve výrobě ţeleza a 

neţelezných kovů. Kovy se vyskytují ve sloučeninách. 

- Odpady nekovové - Jsou materiály, které kovy neobsahují vůbec nebo jen v 

zanedbatelných mnoţstvích [1].  
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3. Charakteristika kovonosných odpadů 

Kovonosné odpady můţeme rozdělit podle původu vzniku na: 

- odpady z výroby ţeleza a oceli 

- odpady z výroby neţelezných kovů 

Obecně lze kovonosné odpady rozdělit do tří skupin podle obsahu struskotvorných sloţek: 

- odpady s nízkým podílem struskotvorných látek, např. okuje, třísky z obrábění apod. 

- odpady se středním obsahem struskotvorných sloţek, jejichţ příkladem jsou odprašky 

a některé kaly z konvertorů a EOP 

- nejvýznamnějšími odpady s vysokým obsahem struskotvorných sloţek jsou kaly a 

strusky z konvertorového procesu nebo odprašky z pánvových pecí [2] 

3.1. Odpady z výroby železa a oceli 

 Velké mnoţství kovonosných surovin vzniká v hutní prvovýrobě. Mají různý fyzikální 

stav i mineralogické a chemické sloţení. Dají se rozdělit do dvou základních skupin: 

- úlety a kaly z aglomerace, vysokopecní a ocelárenské výroby 

- válcovenské okuje a okujové kaly 

3.1.1. Jemnozrnné vysokopecní a ocelárenské odpady 

Úlety a kaly z aglomerace a vysokopecní výroby 

 Odpovídají svým chemickým sloţením vstupní vsázce, ale mají vyšší koncentraci 

těkavých látek (Pb, Zn, Sb, As) a uhlíku. Podle granulometrického sloţení se jedná o velmi 

jemný aţ zrnitý materiál. 
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Ocelárenské úlety a kaly 

 Mají velmi jemné granulometrické sloţení pohybující se mezi deseti aţ několika stům 

mikrometrů. Obsah ţeleza je kolem 60% a jejich chemické sloţení je závislé na způsobu 

výroby oceli. Oproti odpadu vysokopecnímu má ocelárenský odpad přibliţně zaoblený nebo 

kulovitý tvar. 

 V minulosti i v současnosti se kaly a úlety částečně ukládají na skládky, kde 

představují velké zásoby kvalitní kovonosné suroviny a představují potenciální nebezpečí pro 

ţivotní prostředí. Nyní jsou na území Severomoravského regionu čtyři velké deponie 

hutnických odpadů, kde je uloţeno několik druhů odpadních metalurgických materiálů včetně 

jemnozrnných. Po provedení základního vrtného průzkumu bylo získáno mnoho informací 

doplňujících starší poznatky. Po analýze vzorků na obsah zájmových kovů, radioaktivity, 

vyluhovatelnosti (obsahy Zn, Pb, Cd ve výluhu) a u vybraných vzorků na ekotoxicitu, bylo 

zjištěno, ţe ţádný nepřekračuje limity stanovené legislativními předpisy. Byly však objeveny 

velmi vysoké obsahy těţkých neţelezných kovů zinku a olova [3]. 

Z analýzy je zřejmé, ţe JHO (jemnozrnné hutnické odpady) jsou vhodné k opětovnému 

vyuţití k výrobě oceli a ţeleza. Hlavním problémem při recyklaci je zvýšený obsah 

neţádoucích příměsí těţkých neţelezných kovů (Zn, Pb, Cd). Obsahy kovů v různých typech 

odpadů spolu s chemickým sloţením je uvedeno v tab. 3 a 4. 

Tabulka 3 - Orientační chemické sloţení úletů a kalů z Evropských vysokých pecí (VP) a 

kyslíkových konvertorů (KK) [4] 

Složka Chemické složení (hm.%) 

VP-prach VP-kal KK-prach KK-kal 

Fe 15-40 7-35 30-85 54-70 

Zn 0,1-0,5 1-10 <0,2 1,4-3,2 

Pb <0,07 8,2-2,0 <0,04 0,2-1,0 

CaO 2-8 3,5-18 8-21 3-11 

SiO2 4-8 3-9 - - 

MgO 0,3-2 3,7-17 - - 

Al2O3 0,2-3,7 0,8-4,6 - - 

MnO 0,1-0,5 <0,2 - - 

P2O5 0,04-0,26 0,1-0,44 - - 

TiO2 <0,2  - - 
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K2O 0,2-1,0 0,1-0,36 - - 

Na2O 0,03-0,6 0,15-0,24 - - 

C 25-40 15-47 1,4 0,7 

S 0,2-1,3 2,4-2,5 <0,06 <0,12 

 

 

Tabulka 4 - Obsahy ţeleza a některých neţelezných kovů ve vybraných typech odpadů [5] 

 

Druh odpadu 
Chemické sloţení odpadů [ hm. % ] 

Fe S Zn Pb Cd As 

Aglomerační prach 43,1 0,035 0,013 0,066 0,009 0,001 

Vysokopecní výhoz 38,8 0,33 0,03 0,01 0,0004 0,001 

Vysokopecní kal 35,3 0,47 0,52 0,13 0,015 0,001 

Hrubé kaly KKO 82,1 0,052 0,073 0,02 0,0006 0,001 

Jemné kaly KKO 63,0 0,14 0,38 0,06 0,0015 0,002 

Odprašky tandem. pecí 17,5 3,05 14,5 2,63 0,18 0,014 

 

3.1.2. Okuje a okujové kaly 

 Průvodní jev při ohřevu materiálu jsou okuje, které vznikají v důsledku povrchové 

oxidace ohřívaného tělesa v atmosféře pece. Podmínkou jejich vzniku je oboustranný difuzní 

pochod uhlíku a ţeleza. Následek vysoké afinity ţeleza ke kyslíku je vznik oxidů. Průběh 

oxidace je za spolupůsobení oxidu uhličitého, volného kyslíku a vodní páry. Urychluje se 

nepřetrţitým uvolňováním okují z povrchu tělesa které bylo ohříváno a následkem rozdílné 

teplotní roztaţnosti. Obsah ţeleza v okujích je 71 - 76 hm. % a měrná hmotnost kolem 4000 

kg·m
-3

. Podle původu můţeme okuje rozdělit na: 

- Pecní (primární) okuje - Vytváří se v pecní atmosféře při ohřevu materiálu. Okuje, 

které vzniknou při zpracování oceli nazýváme vzdušné nebo sekundární. Odpadní 

vody se čistí vícestupňovou sedimentací (vertikální usazovací nádrţe, okujové jímky) 

a potom se dočistí v kruhových nebo pravoúhlých usazovacích nádrţích nebo 

hydrocyklonech. 

- Okujové kaly - Jedná se o nejjemnější podíl okují sedimentovaných v usazovacích 

nádrţích, kde hrubší podíly bývají pravidelně odebírány. Velká část hrubých okují je 

zpracována v aglomeracích a nepatrné mnoţství ve vysokých pecích. Jemný podíl je 

přepadem veden do dalších jímek a tam se částečně odvodňuje. 
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- Zaolejované okuje - Jsou sloţitá heterogenní směs, která obsahuje kolem 20 druhů 

naftových olejů, 7 druhů plastických maziv, přísady k mazadlům a olejům, produkty 

rozkladu olejů, různě zrnité okuje, nečistoty z atmosféry a vody. Vzhledem k jejich 

sloţení mohou představovat ohroţení ţivotního prostředí [3]. 
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4. Metody zpracování kovonosných odpadů 

Pro recyklaci těchto materiálů je z chemického hlediska vhodné pouţít přímou recyklaci v 

metalurgickém procesu. Můţeme taky pouţít recyklaci nepřímou, která má uplatnění pro 

odpadní materiály jiným způsobem neţ pro výrobu metalurgických produktů. Je ţádoucí 

odstranit těţké neţelezné kovy jako zinek a olovo, a tím provést dekontaminaci materiálu. 

Technologie pro zpracování kalů a ocelárenských úletů můţeme rozdělit do tří skupin: 

- pyrometalurgické 

- hydrometalurgické 

- kombinované 

V tabulce č. 5 můţeme vidět porovnání výhod a nevýhod zpracování různými metodami [6]. 

Hlavní nevýhodou hydrometalurgických metod je, ţe produktem louţení je louţenec, ve 

kterém se ţelezo nachází hlavně ve formě oxidů spolu s ferity zinku, které se v louţidlech 

nerozpouštějí a tak sniţují účinnost vylouţení zinku, která je pouze 64-88%. Pokud se na 

louţení úletů pouţije kyselina sírová, v důsledku vzniku nerozpustného síranu olovnatého se v 

louţenci zvýší obsah síry, coţ způsobuje, ţe se takový louţnenec nedá recyklovat při výrobě 

surového ţeleza nebo oceli. Nejspíš proto hydrometalurgické metody na zpracování 

ocelárenských úletů nenašly širší praktické uplatnění a první závod většího významu na 

hydrometalurgické zpracování 12000 tun ocelárenských úletů ročně byl postavený v Itálii 

roku 1996 [7]. 

  



13 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

Tabulka 5 - porovnání výhod a nevýhod zpracování ocelárenských úletů a kalů různými 

metodami [6] 

Výhody 

X 

Nevýhody 

Hydrometalurgické zpracování Pyrometalurgické zpracování 

Loužení 

v H2SO4 

Loužení 

v HNO3 

Loužení 

v NH4Cl 
Redukce pelet 

Plazmové 

tavení 

 

Úprava vsázky 

 

 

Potřebné činidla 

 

 

Produkty: 

- Fe koncentrát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jiné produkty 

 

 

 

 

 

 

Teplota procesu 

 

 

Spotřeba energie 

 

 

Možnost využití 

energie 

odpadních 

spalin 

 

Ţádná 

 

 

H2SO4 

 

 

Louženec 

asi 41% Fe 

asi 4% S 

nízký obsah 

Zn 

vysoký 

obsah Pb 

 

 

 

 

 

Matečný 

výluh s 

obsahem Fe 

a Zn 

 

 

 

90°C 

 

 

Nízká 

 

 

 

- 

 

Ţádná 

 

 

HNO3 

 

 

Louženec 

asi 43% Fe 

nízký obsah 

S 

nízký obsah 

Zn 

nízký obsah 

Pb 

 

 

 

 

Matečný 

výluh s 

obsahem 

Fe, Pb a Zn 

 

 

 

66°C 

 

 

Nízká 

 

 

 

- 

 

Ţádná 

 

 

NH4Cl, 

NH3, HCl 

 

Louženec 

asi 60% Fe 

nízký obsah 

Cl 

obsah Zn 

závislý na 

obsahu 

feritů zinku 

v úletech 

nízký obsah 

Pb 

 

Chloridové 

alkalické 

soli Zn-

katody 

(99,8-

99,9%) 

 

70-80°C 

 

 

Střední 

 

 

 

- 

 

Peletizace, 

briketování 

 

Redukovadlo 

 

 

Pelety 

max. 70% Fe 

nízký obsah S 

nízký obsah Zn 

nízký obsah Pb 

 

 

 

 

 

 

 

Úlet Zn-Pb 

Spaliny 

 

 

 

 

 

1000-1100°C 

 

 

Vysoká 

 

 

Na ohřev 

technologického 

vzduchu 

 

Ţádná 

 

 

Redukovadlo 

 

 

Surové železo 

asi 91-94% Fe 

4,7-5,3% C 

nízký obsah S 

nízký obsah 

Zn 

nízký obsah 

Pb 

 

 

 

 

Úlet Zn-Pb 

Interní 

struska 

Reformovaný 

syntézní plyn 

 

 

1550-1600°C 

 

 

Vysoká 

 

 

Na výrobu 

elektrické a 

tepelné 

energie 
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4.1. Úpravnické metody 

 Úvodem se můţeme vrátit k moţnostem úpravy recyklovaných surovin. 

Dekontaminace jemnozrnných hutnických odpadů pocházejících z výroby ţeleza a oceli je 

moţná při pouţití mechanické úpravy známé z klasického úpravnictví nerostných surovin. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o jemnozrnné suroviny u kterých je při separaci skoro 

neznatelný vliv rozdílných hustot jednotlivých sloţek, nabízí se jako jediná moţnost pouţití 

rozdruţovacích nebo třídících hydrocyklonů a případným magnetickým rozdruţováním [8]. 

 Hydrocyklon (obr. 1) je zařízení vyuţívající ke třídění nebo rozdruţování 

jemnozrnných surovin intenzivní působení odstředivé síly vytvořené nástřikem zpracovávané 

suroviny ve formě vodní suspenze do pracovního prostoru přístroje. Částice vetší velikosti 

nebo hustoty jsou vynášeny tryskou ve spodní části přístroje a menší částice jsou vynášeny v 

horní části přístroje [9]. 

 

Obr. 1 - Schéma hydrocyklonu 
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4.2. Pyrometalurgické metody 

 Pyrometalurgické technologie na zpracovaní úletů a kalů vznikajících při výrobě 

surového ţeleza a oceli můţeme podle toho zda dochází nebo nedochází k roztavení vsázky 

rozdělit do dvou hlavních skupin: 

- redukce v tuhém stavu 

- redukce v tekutém stavu 

4.2.1. Termodynamika pyrometalurgického zpracování úletů a kalů 

 Majoritní sloţkou v ocelárenských úletech a kalech je ţelezo, které se v nich nachází 

hlavně ve formě FeO a Fe2O3. Mezi neţádoucí prvky v ocelárenských úletech a kalech patří 

hlavně zinek a olovo, kterých koncentrace v úletech a kalech je vyšší neţ v běţně 

zpracovávaných ţelezných rudách. Zinek a olovo se v úletech a kalech nacházejí hlavně ve 

formě jednoduchých oxidů - ZnO a PbO ale i ve formě komplexních oxidů, např. feritu zinku 

(ZnO·Fe2O3). 

Stabilitu oxidů kovů v ocelárenských úletech je moţné posoudit z Ellinghamova diagramu 

(obr. 2). Z diagramu vyplývá, ţe na redukci oxidů zinku, olova a ţeleza se dají pouţít různé 

druhy redukovadel - uhlík, oxid uhelnatý a vodík. 



16 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

 
Obr. 2 - Ellinghamův diagram pro oxidy kovů [10] 

 

Pokud se při pyrometalurgickém způsobu zpracování ocelárenských úletů a kalů na redukci 

pouţije uhlík, ustálí se v pracovním prostoru pece rovnováţné sloţení plynné fáze, ve které 

poměr pco2/pco bude odpovídat rovnováţnému sloţení Boudouardovy reakce: 

CO2 (g) + C (s) = 2 CO (g)  ∆G
o

T = 170 790 - 174,55 T (J·mol
-1

)  (1) 
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pro kterou platí rovnováţná konstanta: 

𝑘(1) =
𝑎2𝑐𝑜

𝑎𝐶𝑂2 ∙ 𝑎𝑐
 

 

aCO, aCO2 - aktivity sloţky CO a CO2 v 

plynné fázi 

ac - aktivita uhlíku (uhlí nebo koks = 1) 

Z rovnice (1) a rovnováţné konstanty k(1) vyplývá, ţe rovnováţné sloţení plynné fáze v 

soustavě C-CO-CO2 bude záviset na teplotě a tlaku. Za předpokladu, ţe se aktivita uhlíku 

rovná jedné, byly při různých teplotách a tlacích vypočítané rovnováţné obsahy CO a CO2 v 

plynné fázi pro Boudouardovu reakci, které jsou graficky zobrazené na obr. 3. Z obrázku 

vyplývá, ţe se zvyšující se teplotou koncentrace oxidu uhelnatého v plynné fázi roste. Při 

konstantní teplotě se zvyšováním tlaku koncentrace oxidu uhličitého v plynné fázi roste a 

koncentrace oxidu uhelnatého klesá. 

 
Obr. 3 - Závislost rovnováţného sloţení Boudouardovy reakce na teplotě a tlaku [10] 

 

Z Ellinghamova diagramu (obr. 2) vyplývá, ţe při teplotách vyšších jak 600°C jsou oxidy 

uhlíku stabilnější neţ stabilita vodní páry, která se do pracovního prostoru pece dostává buď 

jako vlhkost vsázky nebo jako vlhkost technologického vzduchu. To znamená, ţe při 

teplotách vyšších jako 600°C se vodní pára bude za přítomnosti tuhého redukovadla - uhlíku, 

rozkládat na vodík a oxid uhličitý, nebo uhelnatý podle chemických reakcí: 
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2 H2O (g) + C (S) = 2 H2 (S) + CO2 (g)  ∆G
0

T = 101 790 - 110,51 T (J·mol
-1

) (2) 

 

   H2O (g) + C (S) =   H2 (g) + CO(g)  ∆G
0

T = 134 790 - 142,53 T (J·mol
-1

) (3) 

Která z uvedených reakcí bude probíhat přednostně bude záviset na teplotě. Při niţší teplotě 

jak 650°C bude stabilnější oxid uhličitý a při vyšší oxid uhelnatý. 

Vodík můţe vznikat i při termickém rozkladu metanu, kdyţ se na redukci ocelárenských úletů 

a kalů pouţije zemní plyn, podle reakce: 

CH4 (g) = C (s) + 2 H2 (g) ∆G
0

T = 69 170 - 51,29 T log T + 65,40 T (J·mol
-1

) (4) 

Chemická reakce rozkladu metanu (4) je endotermická reakce, která začne probíhat aţ při 

vyšších teplotách. Metan se podle reakce (4) začne rozkládat při teplotě vyšší jak 550°C [8]. 

Pro porovnání, které redukovadlo (uhlík, oxid uhelnatý nebo vodík) se na redukci oxidů 

ţeleza, zinku a olova hodí nejvíc, byly vypočítány závislosti změn standardních molových 

Gibbsových volných energií (∆G
0

T) pro chemické reakce, které jsou sumárně uvedené v tab. 

6 spolu s hodnotou ∆G
0

1273. 

Tabulka 6 - Reakce redukce oxidů ţeleza [10] 

 

Číslo 

reakce 
Reakce G

o
T  (J.mol

-1
) Rozsah (K) G

o
1273  (J.mol

-1
) 

5 3 Fe2O3 + C = 2 Fe3O4 + CO 120 175 - 219,5 T <298, 1809> -159250 

6 2 Fe3O4 + C = 3 FeO + CO 
206 680 - 204,37 T 

204 295 - 202,36 T 

<298, 1179> 

<1179, 1653> 
-53300 

7 FeO + C = Fe +CO 
150 620 - 151,25 T 

151 415 - 151,92 T 

<298, 1179> 

<1179, 1653> 
-41980 

8 1/4 Fe3O4 + C = 3/4 Fe + CO 164 635 - 164,525 T <298, 1809> -44800 

9 6 Fe2O3 + C = 4 Fe3O4 + CO2 69 560 - 264,48 T <298, 1809> -267120 

10 2 Fe3O4 + C = 4 Fe3O4 + CO2 
242 570 - 234,18 T 

237 800 - 230,16 T 

<298, 1179> 

<1179, 1653> 
-55190 

11 2 FeO + C = Fe + CO2 
130 450 - 127,94 T 

132 040 - 129,28 T 

<298, 1179> 

<1179, 1653> 
-32530 

12 1/2 Fe2O3 + C = 3/2 Fe + CO2 158 480 - 154,5 T <298, 1809> -38200 

13 3 Fe2O3+ CO = 2 Fe3O4 + CO2 - 50 615 - 44,965 T <298, 1809> -107860 

14 Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2 
35 890 - 29,815 T 

33 505 - 27,809 T 

<298, 1179> 

<1179, 1653> 
-1890 

15 FeO + CO = Fe + CO2 
- 20 170 + 23,305 T 

- 19 375 + 22,635 T 

<298, 1179> 

<1179, 1653> 
-48190 
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16 1/4 Fe3O4 + CO = 3/4 Fe + CO2 - 6 155 + 10,025 T <298, 1809> -18920 

17 3 Fe2O3 + H2 = 2 Fe3O4 + H2O - 14 615 - 76,985 T <298, 1809> -112620 

18 Fe3O4 + H2 = 3 FeO + H2O 
71 890 - 61,835 T 

69 505 - 59,825 T 
<298, 1179> 

<1179, 1653> 
-6650 

19 FeO + H2 = Fe + H2O 
15 830 - 8,715 T 

16 625 - 9,385 T 

<298, 1179> 

<1179, 1653> 
4680 

20 1/4 Fe3O4 + H2 = 3/4 Fe + H2O 29 845 -21,995 T <298, 1809> 1850 

21 ZnO + C = Zn + CO 
241 870 - 194,0 T 

349 280 - 285,9 T 

<693, 1180> 

<1180, 2000> 
-14670 

22 2 ZnO + C = 2 Zn + CO2 
312 950 - 214,74 T 

527 770 - 397,25 T 

<693, 1180> 

<1180, 2000> 
22070 

23 ZnO + CO = Zn + CO2 
71 080 - 20,095 T 

178 490 - 111,350 T 

<693, 1180> 

<1180, 2000> 
36740 

24 ZnO + H2 = Zn + H2O 
107 080 - 52,115 T 

214 490 - 143,370 T 

<693, 1180> 

<1180, 2000> 
31980 

25 PbO + C = Pb + CO 
106 910 - 185,495 T 

73 165 - 156,775 T 

<600, 1163> 

<1163, 1745> 
-126410 

26 2 PbO + C = 2 Pb + CO2 
43 030 - 196,44 T 

- 24 460 - 139,00 T 

<600, 1163> 

<1163, 1745> 
-201400 

27 PbO + CO = Pb + CO2 
- 63 880 - 10,945 T 

- 97 625 + 17,775 T 

<600, 1163> 

<1163, 1745> 
-75000 

28 PbO + H2 = Pb + H2O 
- 27 880 - 42,965 T 

- 61 625 - 14,245 T 

<600, 1163> 

<1163, 1745> 
-79760 

 

Z hodnot změn standardních molových Gibbsových energií vypočítaných pro redukci oxidů 

ţeleza, zinku a olova při teplotě 1273 K (tab. 6) vyplývá, ţe při pyrometalurgickém 

zpracování vysokopecních a ocelárenských úletů v tuhém stavu je na redukci oxidů ţeleza, 

zinku a olova nejvýhodnější pouţít pevné redukovadlo - uhlík proto, ţe tyto redukční reakce 

vykazují nejzápornější hodnoty G
o
T  [10]. 

Za předpokladu, ţe zanedbáme minoritní struskotvorné oxidické sloučeniny jako např. CaO, 

MgO, Al2O3, K2O a minoritní kovy jako např. Mn, Cr, nacházející se v úletech a kalech z 

výroby surového ţeleza a oceli, můţeme děje probíhající při jejich pyrometalurgickém 

zpracování termodynamicky popsat jako soustavu Fe-Zn-Pb-Cd-C-O, ve které kovy 

reprezentují hlavní sloţky pevné (vsázka) a plynné (spaliny) fáze, redukční činidlo a kyslík je 

hlavní sloţka plynné fáze. Na základě změn standardních molových Gibbsových energií s 

teplotou pro redukční reakce (33, 35, 36) byl za předpokladu, ţe aktivity jednotlivých sloţek 

kondenzované fáze se rovnají jedné, vypočítaný a sestrojený diagram znázorňující oblasti 

stability fází v soustavě Fe-Zn-Pb-C-O v souřadnicích pCO2/pCO - 1000/T, který je zobrazený 

na obr. 8. Za předpokladu, ţe se na redukci oxidů kovů z úletů a kalů pouţije pevné redukční 
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činidlo - uhlí nebo koks, ustálí se při dané teplotě v pracovním prostředí pece rovnováţné 

sloţení plynné fáze, t.j. poměr pCO2/pCO, který odpovídá rovnováţnému sloţení Boudouardovy 

reakce (1), která je v diagramu na obr. 4 znázorněna čárkovanou křivkou za předpokladu, ţe 

součet parciálních tlaků oxidu uhelnatého a uhličitého bude roven 10
5
 Pa. 

Pomocí diagramů na obr. 4 jsou dále popsány dva způsoby pyrometalurgické technologie 

zpracování úletů a kalů vznikajících při výrobě surového ţeleza a oceli [10]: 

- redukce v tuhém stavu - redukční praţení 

- redukce v tekutém stavu - tavení litiny 

 
Obr. 4 - Oblasti stability fází v soustavě Fe-Zn-Pb-Cd-C-O [10] 
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Redukci úletů a kalů v tuhém stavu můţeme popsat za předpokladu, ţe redukce kovových 

oxidů probíhá nepřímo pomocí oxidu uhelnatého, který vzniká oxidací uhlíku a ne přímo 

pevným uhlíkem. Z obr. 4 vyplývá, ţe redukce oxidu olovnatého a kademnatého na kovové 

olovo a kadmium proběhne v celém rozsahu teplot. Oproti tomu redukce oxidu zinečnatého 

můţe probíhat jen při poměru pCO2/pCO niţším neţ udává průsečík N za předpokladu, ţe 

parciální tlak zinku bude roven 10
5
 Pa. Při niţším parciálním tlaku je uvedený poměr 

definovaný na diagramu bodem M, který současně vymezuje minimální teplotu redukce úletů 

a kalů, při které bude ještě docházet k redukci oxidu zinečnatého s dostatečnou účinností. To 

znamená, ţe redukci úletů a kalů v tuhém stavu je potřebné uskutečnit v oblasti, která je na 

obr. 9 označená jako "Redukční praţení" a je ohraničená maximálním poměrem pCO2/pCO = 

0,04 a minimální teplotou 1180 K. Uvedené podmínky se nacházejí v oblasti stability 

kovového ţeleza na tuhé kovové ţelezo podle rovnice: 

Fe2O3  Fe3O4   FeO   Fe     (29) 

Za předpokladu, ţe vsázka obsahuje 5 % ZnO, 5 % ZnO · Fe2O3, 1 % PbO a 89 % Fe2O3 byl 

pomocí programu HSC [25] studovaný vliv teploty a mnoţství redukovadla na redukci oxidů 

ţeleza, zinku a olova z úletů a kalů. Výsledky výpočtů jsou zobrazeny na obr. 5 a 6 [10]. 

 
Obr. 5 - Vliv Teploty na redukci oxidů kovů pokud vsázka obsahuje 3 kmol C [10] 
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Obr. 6 - Vliv mnoţství redukovadla na redukci oxidů kovů při teplotě 1100°C [10] 

 

Z uvedeného termodynamického rozboru redukčního praţení úletů a kalů vyplývá, ţe při 

teplotě 900 - 1100°C (obr. 5) se oxidy a ferity kovů vyredukují na kov, pokud je ve vsázce 

dostatečné mnoţství redukovadla (asi 2,7 kmol pro danou vsázku - obr. 6), přičemţ do 

plynných produktů obsahujících hlavně oxid uhelnatý odprchá zinek a olovo. Z obr. 5 je také 

moţno usoudit, ţe jako první se vyredukují oxid olovnatý, potom oxidy ţeleza a jako poslední 

oxid a ferit zinečnatý. Tyto výpočty jsou v dobré shodě s termodynamickými výpočty, které 

jsou sumárně uvedeny na obr. 4 jako oblasti stability fází v soustavě Fe-Zn-Pb-Cd-C-O. 

Redukci úletů a kalů v tekutém stavu můţeme popsat za stejných předpokladů jako redukci 

v tuhém stavu, jen teplota procesu je vyšší. Pokud budeme např. vysokopecní a ocelárenské 

úlety a kaly redukovat při teplotě 1450 - 1500°C, tyto podmínky jsou na obr. 4 označené jako 

"Tavení litiny", bude docházet nejen k vyredukování oxidů ţeleza, kadmia, olova a zinku ale i 

k roztavení minoritních sloţek jako např. Cao, MgO, Al2O3, které vytvoří oxidickou strusku. 

K tomu se bude část z redukovadla rozpouštět ve vyredukovaném ţeleze podle reakce: 

C (s) = [C] (surové ţelezo)     (30) 
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Jaké mnoţství uhlíku se rozpustí ve vyredukovaném ţeleze je moţné odhadnout z fázového 

diagramu Fe-Fe3C, který je zobrazený na obr. 7 [11]. 

 
Obr. 7 - Fázový diagram Fe - Fe3C [11] 

 

Vyredukované surové ţelezo a roztavená struska na bázi CaO-SiO2-Al2O3-MgO se usadí na 

dně reaktoru jako dvě kapalné fáze. Na dně reaktoru se usadí specificky těţší surové ţelezo a 

nad ním bude vrstva tekuté lehčí strusky, která vznikne roztavením struskotvorných sloţek 

nacházejících se ve vysokopecních a ocelárenských úletech a kalech, mezi které patří hlavně 

CaO, Al2O3, MgO a SiO2, která můţe obsahovat i část nevyredukovaných oxidů, které při 

přídavku vápna do vsázky mohou tvořit s oxidem křemičitým fayalit 2 FeO · SiO2. 

Pro posouzení moţností odstranění Zn, Pb a Cd odpařením při redukci úletů a kalů 

vznikajících při výrobě surového ţeleza a oceli jsou v tab. 7 [12] sumárně uvedeny vybrané 

fyzikální vlastnosti ţeleza, zinku, olova a kadmia a na obr. 8 [13] jsou graficky zobrazeny 

závislosti parciálních tlaků kovů a jejich oxidů na teplotě. Z tab. 7 a obr. 8 vyplývá, ţe při 

redukci ocelárenských úletů a kalů, která můţe probíhat v tuhém nebo tekutém stavu je moţné 

předpokládat, ţe zinek, olovo a kadmium se budou odpařovat do plynné fáze ve formě 

kovových par, zatímco vyredukované ţelezo zůstane v tuhé nebo kapalné fázi. Vzhledem k 
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vysokému parciálnímu tlaku nasycených par oxidu olovnatého se můţe olovo vypařovat i v 

oxidické formě [8]. 

Tabulka 7 - Vybrané fyzikální vlastnosti sledovaných kovů [12] 

 

 Železo Zinek Olovo Kadmium 

Molová hmotnost [g·mol
-1

] 55,84 65,38 207,20 112,40 

Teplota tavení [°C] 1535 419,5 327 594 

Teplota varu [°C] 2750 907 1751 1038 

 

 
Obr. 8 - Závislost tlaku nasycených par kovů a jejich oxidů na teplotě [13] 
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Z uvedeného termodynamického rozboru redukce úletů a kalů v tuhém nebo tekutém stavu 

vyplývá, ţe v průběhu redukce se oxidy kovů vyredukují na kov, přičemţ do spalin odprchá 

kadmium, zinek, oxid olovnatý a olovo, zatímco ţelezo s nízkou tenzí par zůstane v tuhé fázi - 

výpraţek, nebo kapalné fázi - surové ţelezo. 

Pokud teplotu odcházejících spalin sníţíme pod teplotu tavení olova, dojde ke kondenzaci 

kovového olova nebo oxidu olovnatého. Oproti tomu při těchto teplotách v atmosféře se 

stejným poměrem pCO2/pCO tak jako při redukčním praţení proběhne reoxidace zinkových par 

na oxid zinečnatý tak, jak to vyplývá z diagramu na obr. 8. Oxid zinečnatý se spolu s 

kovovým kadmiem, olovem a oxidem olovnatým zachytí ve vhodném filtračním zařízení jako 

oxidický Zn-Pb(Cd) koncentrát, vhodný na další zpracování [10]. 

4.2.2. Pyrometalurgické metody zpracování úletů a kalů v tuhém stavu 

 Jedná se o zpracování hutních odpadů, při kterých se úlety a kaly z výroby surového 

ţeleza nebo oceli praţí v tuhém stavu za vzniku vyredukovaných oxidů Zn a Pb ve formě 

kovových par, které se z tuhé vsázky odpařují. 

Typy používaných technologií:  

Waelz 

 Nejrozšířenější proces (obr. č. 9) pro zpracování materiálů s obsahem zinku. Vyuţívá 

rotační pec při teplotě kolem 1200°C k odpaření ZnO ze surovin. Prachy se zachycují na 

tkaninovém elektrostatickém filtru a plyny se postupně ochlazují. Potom se produkt zpracuje 

louţením, aby se odstranily alkálie a chloridy. Potom se louţí v kyselině sírové jako Zn 

surovina a následně se vyuţije elektrolýza. Metoda je vhodná pro zpracování materiálů s 

obsahem zinku nad 30% [14]. 
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Obr. 9 - Schéma procesu Waelz [15] 

Kawasaki 

 Technologii vyvinula Kawasaki Steel Corp. pro zpracování jemnozrnného hutního 

odpadu z elektrických obloukových pecí a mořících kalů s obsahem Cr. Původně byla tato 

technologie vyuţívána k výrobě feroslitin. Technologie vyuţívá šachtovou pec. Šachta je 

plněna koksem. Má dvě řady výfučen s přímým pneumatickým dávkováním prachového 

materiálu horní výfučnou bez předchozí aglomerace [8]. 

Fastmet 

 Společnost Mildrex Technology z North Caroline v USA ve spolupráci s Japonskou 

společností Kobe Steel, Ltd. vyvinuli proces Fastmet na zpracování jemnozrnných odpadů 

vznikajících při výrobě surového ţeleza a oceli, kterých průměrné chemické sloţení je 

uvedeno v tabulce č. 8. 
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Tabulka 8 - Chemické sloţení úletů a kalů zpracovávaných v Kagawa FASTMET [16] 

 

 Fe Zn Na2O K2O Mn CaO SiO2 Al2O3 MgO C S Cl F 

BF 

kal 
31,80 1,20 0,20 0,60 - 3,10 4,10 - - 37,6 0,70 0,06 0,16 

EAF 

úlet 
31,25 21,10 1,45 1,35 3,33 10,34 6,18 0,85 3,52 0,22 0,17 0,29 4,84 

BOF 

úlet 
53,60 2,54 1,01 5,82 0,31 5,00 0,76 0,32 0,19 0,70 0,10 3,30 0,96 

 

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

v bubnové peci, která je vyhřívaná topným olejem. Teplota v redukční zóně ve které dochází 

k vyredukování a odprchání Zn a Pb a k částečnému vyredukování oxidů ţeleza dosahuje 

1400°C. Odprchaný Zn a Pb se po reoxidaci na ZnO a PbO zachytí ve filtračním zařízení jako 

Zn-Pb úlet s průměrným chemickým sloţením uvedeným v tabulce č. 9 a předredukované 

pelety DRI, s chemickým sloţením uvedeným v tabulce č. 10. Vynášejí se z pece pomocí 

šneku při teplotě 1000°C. Emisní hodnoty TZL, NOx, SOx a dioxinů v odfiltrovaných a 

vyčištěných spalinách jsou niţší neţ poţadované limity (tab. č. 11). Zachycený Zn-Pb úlet 

slouţí k výrobě zinku a olova v ISP peci a předredukované pelety jako surovina na výrobu 

oceli [16]. 

Tabulka 9 - Chemické sloţení Zn-Pb úletů [16] 

Zn Pb Fe Na K C S Cl F 

56,40 4,99 0,32 3,14 10,79 0,01 1,69 4,86 0,15 

 

Tabulka 10 - Chemické sloţení vyredukovaných DRI pelet [16] 

Fec Femet. Mn CaO SiO2 C S 

68,00 57,80 1,07 4,35 5,95 2,00 0,52 

 

Tabulka 11 - Typické emisní hodnoty z provozní jednotky [16] 

Hodnoty 
NOx 

(Nm
3
/h) 

SOx 

(Nm
3
/h) 

Dioxin 

(Ng-TEQ/Nm
3
) 

TZL 

(kg/h) 

Garantované <3,8 <2,7  <2,09 

Naměřené 1,98 0,08 <0,1 <0,12 
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Sumitomo Shisaka 

 V Japonském závodu Sumitomo Shisaka se od roku 1977 zpracovávají ocelárenské 

úlety bohaté na zinek a olovo. Vyuţívají proces Waelz zmíněný výše. Na dvou rotačních 

pecích se zpracuje ročně 120 000 tun úletů s obsahem 17,8 - 25,8 % Zn, 0,7 - 2,6 % Pb, 25,5 - 

35,9 % Fe, 4,4 - 8,2 % CaO, 0,1 - 3,9 % SiO2, 0,2 - 3,2 % C, 0,2 - 2,7 % Cl, 0,03 - 0,33 % F. 

Ročně vyprodukují kolem 40 000 tun Zn-Pb úletů s obsahem cca 55 % Zn ve formě ZnO a 2 

% Pb ve formě PbO a PbCl2. Zn-Pb úlety, které se zachytí se peletizují nebo 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. 

Závod zaměstnává 6 lidí na směnu a vyprodukuje 34 500 tun úletů ročně [10]. 

Broken Hill - Zambie 

 Vyuţívá proces Waelz. Zpracovávají odpady vznikající při výrobě zinku. V tabulce č. 

12 vidíme chemické sloţení zpracovávaných odpadů. Odpady se po zhomogenizování 

redukčně praţily ve dvou rotačních pecích s přídavkem uhlí. Ze vsázky se při teplotě 1100°C 

redukují oxidy zinku a olova ve formě kovových par a odpařují se z tuhé vsázky. Při kontaktu 

kovových par zinku a olova s atmosférou pece dochází k jejich reoxidaci na ZnO a PbO, které 

proud spalin unáší do filtračního zařízení, kde se ve formě oxidů zachytávají. Zachycené Zn-

Pb úlety s chemickým sloţením: 40,4 - 57,9 % Zn, 11,4 - 25,3 Pb, 1,1 - 2,1 % CaO, 2,5 % 

SiO2 a 2,4 - 3,1 % FeO jsou vhodnou surovinou k hydrometalurgické výrobě zinku. Výpraţek 

s obsahem 2,6 - 2,9 % Zn, 0,5 - 0,8 % Pb, 15,3 % CaO, 24,0 - 25,8 % SiO2 a 26,9 - 28,5 % 

FeO se halduje [17]. 

Tabulka 12 - Chemické sloţení odpadů zpracovávaných v Broken Hill v Zambii [17] 

 

Druh 
Chemické složení (hm. %) 

Typ materiálu 
Zn Pb CaO SiO2 FeO 

Kal po luhování 6,0 8,0 4,3 27,0 19,0 Jemný materiál 

Flotační odpad starý 20,6 11,1 4,8 18,1 18,2 Jemný materiál 

Flotační odpad nový 16,2 4,0 2,4 16,3 36,7 Jemný materiál 

Odvalová struska 12,9 3,2 14,6 23,1 23,8 Granulovaná 

Struska ISP 8,2 1,0 21,4 19,7 30,0 Granulovaná 
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Inclined Rotary Reduction Process 

 Metodu Inclined Rotary Reduction Process vyvinula Americká společnost Zia 

Technology. Schéma procesu vidíme na obr. 10. Podle této technologie se EAF úlety 

peletizují spolu s práškovým uhlím a struskotvornými přísadami. Potom se ţíhají v nepřímo 

vyhřívané rotační peci. Uhlí redukuje oxidy olova, zinku a kadmia na kovy, které se lehce 

odpařují, vyredukované ţelezo zůstává v metalizovaných peletách. Metalizované pelety se po 

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

se zachycují v olověném ISP kondenzátoru. Po likvidaci Zn-Pb slitiny se získá kovový zinek a 

kovové olovo. Chemické sloţení produktů vznikajících při redukčním ţíhání EAF úletů je 

sumárně uvedeno v tabulce č. 13 [18]. 

 
 

Obr. 10 - Technologické schéma Inclined Rotary Reduction Process [18] 

 

 

Tabulka 13 - Chemické sloţení produktů vznikajících při redukčním praţení EAF úletů [18] 

Produkt 
Chemické složení (hm. %) 

Zn Pb Fe 

Zinek 98,5 1,5 - 

Olovo 10 89 - 

DRI pelety 0,8 0,1 46 
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PRIMUS 

V roce 2000 vyvinula společnost Paul Wurth - Technology SA Luxemburg způsob 

redukčního praţení ocelárenských úletů a kalů pod značkou PRIMUS. Technologické schéma 

je na obr. č. 11. Podle této technologie se jemnozrnné úlety a kaly vznikající při výrobě 

surového ţeleza a oceli bez jakékoliv úpravy redukčně praţí s přídavkem uhlí jako 

redukovadla v etáţové peci při teplotě 1000 - 1100°C, která je vyhřívaná zemním plynem. Při 

praţení dochází k vyredukování oxidů zinku a olova a jejich odprchání spolu se spalinami. 

Páry zinku a olova se po reoxidaci zachytávají v rukávových filtrech jako Zn-Pb koncentrát, 

ve kterém se koncentruje aţ 95 % Zn. Vyredukované oxidy ţeleza se koncentrují v 

metalizovaném výpraţku, který je vhodný k výrobě oceli [19]. 

 

Obr. 11 - Schéma technologie PRIMUS [19] 
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4.2.3. Pyrometalurgické metody zpracování úletů a kalů v tekutém stavu 

 Pro zpracování úletů bylo vyvinuto a v poloprovozním nebo provozním měřítku 

odzkoušeno mnoho technologií, při kterých se úlety a kaly z výroby surového ţeleza nebo 

oceli taví za vzniku odvalové oxidické strusky s nízkým obsahem neţelezných kovů, která je 

vhodná na skládkování, nebo za vzniku surového ţeleza, které je vhodné na další zpracování. 

vyredukovaný a oddestilovaný zinek a olovo se přitom koncentrují buď v oxidickém Zn-Pb 

koncentrátu, vhodném na další zpracování, nebo páry zinku a olova zkondenzují jako kovový 

zinek a olovo [10]. 

Typy používaných technologií 

AUSMELT Process 

 V Austrálii vyvinuli AUSMELT Process. Jedná se o intenzivní tavící proces, který byl 

původně vyvinutý k tavení koncentrátů a rud. Byl odzkoušen i na tavení EAF úletů. U této 

technologie pracuje jedna z pecí jako tavící agregát a druhá jako redukční agregát. Reaktor 

AUSMELT se skládá z cylindrické pece vybavené vsázecím zařízením, vysoce výkoným 

hořákem, odvodem spalin a odpichovými otvory. Pec pracuje s mírným podtlakem a tak úlety 

a plyny jsou přes odvod spalin odsávané do filtračního zařízení, kde se úlety a zkondenzované 

páry sloučenin zachytávají. 

Vsázka sloţená z EAF úletů s chemickým sloţením 20 % Zn, 2,5 % Pb, 30 % Fe, 4 % SiO2, 

0,7 % Cl, 0,2 % F, 0,4 % Na, 0,2 % K a 6 % vlhkosti a práškového uhlí se v tavícím agregátu, 

do kterého se fouká vzduch obohacený kyslíkem na 40%, se taví při teplotě 1250 - 1350°C. 

Při tavení EAF úletů v tavící peci AUSMELT se část zinku a olova vypaří do plynné fáze a 

zbytek olova a zinku zůstane ve strusce a vypaří se v silně redukční atmosféře v redukční peci 

AUSMELT. Tímto způsobem se získá Zn-Pb koncentrát do kterého se odpaří aţ 98 % Zn, 96 

% Pb a 85 % Cl a odvalová struska s obsahem 0,5 % Zn a 0,1 % Pb, která se můţe bez 

environmentálních problémů haldovat. Investiční náklady na vybudování závodu se 

zpracovatelskou kapacitou 90 000 tun EAF úletů ročně se odhadují na 20 mil. USD při 

provozních nákladech 50 - 60 USD na tunu zpracovaného ocelárenského úletu z elektrické 

obloukové pece [20]. 
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Flame Reactor Process 

 Na zpracování EAF úletů vyvinula Americká společnost Horsehead Industries 

technologii Flame Reactor Process. Technologické schéma je znázorněno na obr. 12. U této 

technologie se EAF úlety spolu s uhelným prachem foukají do "Flame reaktoru" vzduchem, 

nebo kyslíkem, kde se při teplotě 2000°C taví. Oxidy Zn a Pb se zredukují na kovový Zn a 

Pb, které se při této teplotě odpařují. Roztavená struska, bohatá na ţelezo, stéká po stěnách 

reaktoru do separátoru, ve kterém se oddělí plynná a kapalná fáze. Zachycené Zn a Pb úlety s 

obsahem Zn 60 %, Pb 7,7 %, Cd 0,8 %, Fe 6,4 % se předávají na další zpracování a struska s 

chemickým sloţením Zn 3,7 %, Pb 0,07 % a Fe 45 % se halduje [18]. 

 

Obr. 12 - Technologické schéma Flame Reactor Process [18] 

 

 

Multi-Purpose Furnace Process 

 Norská společnost Elkem Engineering vyvinula Multi-Purpose Furnace Process. Podle 

technologického schéma (obr. 13), se pelety z EAF úletů, práškového uhlí a tavidel redukčně 

taví v elektrické obloukové peci při teplotě 1400°C. Při této teplotě se vyredukovaný Zn a Pb 

odpařuje a zachytává v olověném ISP kondenzátoru, odkud se Zn získává zkapalněním. 
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Oxidy Fe se vyredukují na kov, zatímco jalové sloţky vsázky se zkoncentrují ve strusce. 

Chemické sloţení produktů vznikajících při tavení EAF úletů je sumárně uvedené v tab. č. 14 

[18]. 

 

Obr. 13 - Technologické schéma Multi-Purpose Furnace Process [18] 

 

 

Tabulka 14 - Chemické sloţení produktů vznikajících při tavení EAF úletů [18] 

Produkt 
Chemické složení (hm. %) 

Zn Pb Cd Fe 

Zinek 99,4 0,33 0,02 0,1 

Kovová fáze 0,6 0,002 0,02 88,3 

Strusková fáze 1,7 4,7 0,1 23 

 

Radust Technology 

 Finská společnost Koverhaar Steelwork na zpracování úletů a kalů vznikajících při 

výrobě surového ţeleza a oceli vyvinula technologii nazvanou Radust Technology, při které 
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se úlety a kaly taví při teplotě okolo 1500°C v atmosféře s definovaným parciálním tlakem 

kyslíku na vysokoţeleznatou oxidickou strusku, vhodnou na skládkování, přičemţ vznikají 

úlety bohaté na Zn a Pb, ale i na Na a K, které se dají vyuţít při výrobě Zn a Pb. Chemické 

sloţení vsázky zbylé z vysokopecních úletů a kalů (BF), které byly smíchané s kaly a úlety 

vznikajícími v LD konvertorech (BOF) v poměru BF/BOF = 49/51 je uvedeno v tab. 15. 

Vsázka se tavila při teplotě 1488°C v poloprovozním reaktoru s tepelným výkonem 2,9 MW, 

coţ odpovídalo přetavovací kapacitě vsázky 1500 kg/h, přičemţ vznikly produkty: 

- oxidická environmentálně neutrální vysokoţelezitá struska vhodná na skládkování 

- Zn-Pb úlety vhodné na další zpracování, ve kterých se koncentrovalo 90 % Zn, 82 % 

K a 81 % Na [21] 

 

Tabulka 15- Chemické sloţení vsázky a produktů technologie Radust Process [21] 

 

Složka 
Chemické složení (hm. %) 

Vsázka Struska Úlet 

Fe 38,40 50,28 30,05 

Zn 2,14 0,29 10,49 

MnO 0,18 0,28 0,12 

P2O5 0,04 0,05 0,10 

TiO2 0,02 0,11 0,03 

V2O5 0,08 0,22 0,11 

CaO 8,72 14,08 3,12 

SiO2 3,28 6,14 3,59 

Al2O3 1,25 1,84 1,08 

MgO 1,46 1,90 1,08 

K2O 2,30 0,87 13,68 

Na2O 1,70 0,40 6,44 

C 16,20 - - 

S 0,64 0,33 1,74 

Hmotnost /t 456,67 298,98 83,65 
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Plasmadust 

 Technologii vyvinuli ve Švédsku v ústavu Scan Arc Plasma Technologies AB. 

Technologické schéma je znázorněno na obr. 14. Vyuţívá malou šachtovou pec ke 

zpracování jemnozrnného oxidického  ocelárenského odpadu. S vyuţitím uhelného prachu se 

oxidy kovů dávkují do roviny výfučen společně s mnoţstvím plazmového plynu o vysoké 

teplotě. Ohřev plynu na teplotu kolem 3500°C je zajištěn průchodem plynu přes plazmový 

generátor. Šachtová pec je naplněna koksem. Před kaţdou výfučnou bez přístupu vzduchu ani 

kyslíku  probíhá endotermní reakce kovových oxidů s uhlíkem a vzniká CO. Veškeré 

převedené teplo se vyuţije na redukci. V nístěji pece se shromaţďuje ţelezo, je redukováno a 

vypouštěno běţným způsobem spolu se struskou. Oxidy zinku a olova se vypařují po redukci 

v podobě par. Procházejí šachtovou pecí spolu s pecními plyny směrem nahoru. Potom se 

získají z kondenzačního zařízení přímo v metalické formě [22]. 

 

Obr. 14 - Technologické schéma PLASMADUST [23] 
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Westinghouse Plasma-fired Cupola Process 

 Westinghouse Plasma-fired Cupola Process byl vyvinutý v roce 1983-1990 ve 

Westinghouse Electric Corporation v USA. Technologie původně vyvinutá na tavení méně 

hodnotného ţelezného šrotu byla roku 1987 modifikovaná na likvidaci ocelárenských odpadů. 

Plazmový reaktor vznikl z kuplové pece, kde byl do dna zabudován plazmový hořák, ve 

kterém se jako plazmový plyn pouţívá vzduch. Vsázka se skládá z různých druhů 

ocelárenských odpadů a uhlí. Vsází se do plazmového reaktoru přes kychtu. Kovy se 

koncentrují na dně reaktoru jako dvě kapalné fáze: struska a kov. inertní struska a kov se z 

reaktoru periodicky odpichují [24]. 

Davy McKee Technology 

 Davy McKee Technology na tavení jemnozrnných odpadů vznikajících v 

ocelárenském průmyslu vyuţívá plazmovou pec s plazmovým hořákem s nezávislým 

elektrickým obloukem a výkonu 1 MW umístěném ve vodou chlazené cyklónové komoře nad 

ustalovací pecí s průměrem 50 cm a výškou 50 cm. Pec je vyzděna chrom-magnezitovými 

tvárnicemi. Plazmový reaktor (schéma na obr. 15) byl vyvinutý a odzkoušený v Anglickém 

institutu Davy McKee Research and Development. Vysušená homogenizovaná vsázka o 

hmotnosti 240 kg/h o sloţení 70,1 % EAF úletu, 21,1 % koksového prachu a 8,8 % 

struskotvorných přísad se stlačenými recyklovanými spalinami se tangenciálně vhání do 

cyklónové komory. Vsázka se plazmovým hořákem intenzivně ohřívá a na stěně cyklónové 

komory se taví stéká do ustalovací pece vyhřáté na teplotu 1400 - 1600°C. K redukci oxidů 

kovů dochází v průběhu tavení vsázky. Na dně ustalovací pece, kde stéká roztavená vsázka 

dochází k separaci dvou kapalných fází - strusky a vyredukovaného surového ţeleza. Surové 

ţelezo a struska se z pece periodicky odpichují. Plynné produkty chemických reakcí spolu se 

spalinami ve kterých se nachází páry zinku, olova a kadmia se odvádějí z pece do chladícího a 

čistícího zařízení, kde se jako Zn-Pb úlet zachycují [25]. 
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1. Plazmový oblouk 

2. Plazmový hořák v katodickém              

uspořádání 

3. Vodou chlazená cyklónová 

komora 

4. Tavenina strusky a surového 

ţeleza 

5.  Tangenciální přívod vsázky 

6.  Anoda 

Obr. 15 - Schéma Davy McKee plazmové pece [25] 

  

 

Rist Arc Plasma Industrial Device (RAPID) 

 Technologie byla vyvinuta v Research Institute of Industrial Science and Technology 

v Korei na zpracování EAF úletů. Zařízení (schéma obr. 16) se skládá z 1 MW plazmového 

reaktoru, zinkového kondenzátoru a zařízení na čištění plynů. Plazmová pec vyzděná 

ţáruvzdornou vyzdívkou pracuje s plazmovým hořákem se závislým elektrickým obloukem s 

rozţhavenou dutou grafitovou elektrodou, přes kterou se do elektrického oblouku přivádí 

ionizující plyn, který je zpravidla dusík. Při tavení úletů EAF s přídavkem redukovadla se z 

úletů vyredukuje zinek, olovo a kadmium, které se vypaří a zachytí v ISP kondezátoru. Po 

zkapalnění slitiny Zn-Pb-Cd se získá kovový zinek a kovové olovo. Oxidy ţeleza se 

vyredukují na kov, zatímco ostatní oxidy vytvoří environmentálně neutrální strusku vhodnou 

na odval. Chemické sloţení EAF úletů a úletů bohatých na Zn je sumárně uvedeno v tabulce 

16. Spotřeba elektrické energie na zpracování 1 tuny EAF je 1280 kWh [26]. 
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Obr. 16 - Technologické schéma plazmového tavení EAF úletů způsobem RAPID [26] 

 

Tabulka 16 - Chemické sloţení EAF úletů a Zn úletů vznikajících při vyuţití RAPID [26] 

Druh 
Chemické složení (hm. %) 

FeTot. ZnO Pb SiO2 CaO MgO Pb Al2O3 

EAF vsázka 30,33 27,82 3,43 3,77 2,82 1,02 3,43 0,7 

Zn-Pb koncentrát 6,97 58,94 5,38 1,12 1,6 0,35 5,38 0,22 

 

 

Plasminox Process 

 Plasminox Process vyvinuli v Heckett MultiServ na zpracování úletů vznikajících při 

výrobě nerezavějící oceli. Plazmový reaktor je válec o vnitřním průměru 4 m vyzděný 

magnezito-uhličitou vyzdívkou, které plášť je chlazený vodou. Plazmová pec o výkonu 7 MW 

má jednu grafitovou elektrodu o průměru 300 mm s 10 mm otvorem pro přívod dusíku jako 

ionizujícího plynu, kterého spotřeba se pohybuje od 13 - 14 Nm
3
/t kovonosné vsázky. Vsázka 

sloţená z úletů a kalů, redukovadla a páleného vápna se po vysušení vsází šnekovým 

podavačem do plazmového reaktoru ve kterém se taví. Vyredukovaný kov a roztavená struska 

se periodicky odpichují z nístěje pece. Spaliny s obsahem Zn a Pb par se po reoxidaci a 

ochlazení v chladiči čistí na tkaninových filtrech, na kterých se zachytí oxidické úlety ZnO a 

PbO jako Zn-Pb koncentrát s vysokým obsahem zinku a olova. Závod na zpracování 20 000 

tun úletů a kalů ročně postavila roku 1991 společnost Heckett MultiServ jako environmentální 
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stavbu v těsné blízkosti haldy ocelárenských úletů vznikajících v elektrických obloukových 

pecích na výrobu ocelí v Ternu v Itálii [27]. 

 

4.3. Hydrometalurgické metody 

 Vzhledem k poměrně nízkému obsahu těţkých kovů v jemnozrných metalurgických 

odpadech se k jejich získání jeví jako realizovatelné vyuţití hydrometalurgických metod. 

Hydrometalurgickými metodami se kovy získávají na tzv. mokré cestě, kdy na původní 

materiál působí roztoky různých činidel. 

 Louţení je základní proces, pouţívaný v hydrometalurgii k získání kovů z rud, 

koncentrátů, odpadů apod. Jde většinou o převedení určitého kovu do roztoku selektivním 

louţením výchozího materiálu vodným roztokem chemické regencie a následným vyloučením 

rozpuštěného kovu v kovové formě nebo ve formě určité sloučeniny. Ideální selektivní činidla 

neexistují, ale vhodným výběrem a volbou vnějších podmínek (koncentrace, teplota, pH) lze 

dosáhnout potřebné selektivity, přičemţ se ve většině případů rychlost rozpouštění 

jednotlivých sloţek systému mění. po vyluhování následuje rozdělení tuhé a kapalné fáze 

včetně promývání tuhého zbytku po louţení a konečné vyloučení čisté sloučeniny nebo kovu 

z výluhu [28]. 

 Z hydrometalurgických metod se k vyluhování zinku z materiálů bohatých na ţelezo 

pouţívají činidla, ktera se k oběma prvkům chovají odlišně. Nejčastěji jde o louţení pomocí: 

- amonných solí 

- kyselinami 

4.3.1. Loužení v H2SO4 

 V mnoha případech je H2SO4 pro extrakci zinku nejvhodnějším činidlem. Dáno je to 

rychlým a snadným rozpouštěním zinku ve zředěné H2SO4 uţ při laboratorní teplotě. I 

skutečnost, ţe získávání zinku z roztoků, které se děje převáţně elektrolyticky, je nejsnadnější 
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a nejpropracovanější právě pro síranové roztoky. Je to dáno nejen ekonomickou dostupností 

H2SO4, ale i u řady materiálů její selektivita z hlediska přechodu zinku do roztoku. Rozpouští 

se jen zinek a pouze v malé míře některé další prvky. 

 Velké mnoţství prací se zabývá hydrometalurgickou recyklací vysokopecních a 

zejména ocelárenských úletů za vyuţití různě koncentrované H2SO4 jako louţícího činidla. 

Zeydabadi a kol.[34] vyuţili pro zpracování vysokopecních úletů přímé atmosférické louţení 

s následnou rafinací výluhu, selektivní extrakcí Zn z roztoku a stripováním Zn z organické 

fáze. Finálním krokem je elektrolýza. Optimální louţící podmínky jsou 1M H2SO4, pokojová 

teplota a doba 10 min. Pro rafinaci roztoků získaných louţením byla pouţita cementace Zn 

prachem pro odstranění nečistot jako Pb, Cd. 

  V patentovaném postupu [35] jsou ocelárenské úlety louţeny v tzv. rafinátu - vratném 

výluhu po extrakci Zn do organické fáze. Poţadovaná koncentrace H2SO4 v rafinátu se 

dociluje přídavky vratného elektrolytu. Louţení probíhá v rozmezí pH 1 - 3 za teplot 50 - 

95°C po dobu 1 - 24 h. Poté se pH roztoku upraví tak, aby na konci jeho hodnota činila 3 - 

5,5. Úprava pH se provádí v rozmezí teplot 60 - 95°C buď přídavkem dalšího mnoţství úletů 

nebo přídavkem CaCO3 či NaOH. Fe se tak vyloučí jako Fe(OH)3. Výluh obsahující převáţně 

ZnSO4 se cementuje Zn prachem a Zn se z vyčištěného roztoku extrahuje dialkylfosforečnou 

kyselinou rozpuštěnou v organickém rozpouštědle. Zn se z organické fáze získává reextrakcí 

roztokem H2SO4 o koncentraci 40 - 600 g/l. Získaný síranový roztok s minimálním obsahem 

50 g Zn/l pokračuje na elektrolýzu nebo krystalizaci. Organická fáze se vrací zpět k další 

extrakci. 

 Čtvrtníček a kol. [36] se zabývali dvěma moţnostmi zpracování ocelárenských úletů. 

Prvním z nich je postup, kdy Fe nepřecházelo do roztoku. Surovina se zpracovává 

vysokotlakým louţením v H2SO4. Pb-Fe louţenec se kalcinuje, louţí v komerčním přípravku 

Syntron B za vylouţení Pb, které se následně vysráţí jako PbCO3. Tlakové louţení je 

navrţeno jako dvoustupňové, v prvním stupni (teplota 110°C) se vylouţí Zn z oxidických 

silikátových sloučenin. V druhém stupni (160°C, vyšší obsah H2SO4) se louţí ferity Zn. Ze 

získaných roztoků se Zn vysráţí sirovodíkem ve formě sulfidu. Druhou uvaţovanou moţností 

je rozpuštění prakticky veškerého Zn a Fe, takţe zbylý louţenec je vhodný jako surovina pro 
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výrobu Pb. Základem je opět tlakové louţení. po oddělení Pb louţence je zařazena tlaková 

hydrolýza Fe. Pro zpracování Zn výluhů autoři uvaţují odpařování a krystalizaci 

ZnSO4·7H2O nebo výše uvedené vysráţení ZnS. 

4.3.2. Loužení v HCl nebo roztocích chloridů 

 Při těchto postupech se jako louţících činidel vyuţívá nejen HCl, ale i roztoků 

chloridů či samotného chloru. Výhodou bývá takřka 100% extrakce Zn, bohuţel doprovázená 

silným chemickým rozpouštěním neţádoucích nečistot. I po rafinaci výluhu je však 

elektrolytické získávání Zn z roztoku ZnCl2 technologicky velmi náročné. 

 HCl byla vyuţita při zpracováni ZnO [33], kdy byl účinek louţení podpořen pouţitím 

mikrovln. Zn byl z výluhu extrahován Cyanexem 302 (alkylfosforitá kyselina). Louţící média 

na bázi chloru nebo chloridů byla zkoušena i pro recyklaci ocelárenských úletů. Ty se nejprve 

louţí při 90°C v HCl a po oddělení louţence je výluh podroben oxidaci plynným chlorem za 

současného přidávání vápna. To zajistí odstranění Fe z roztoku. Roztok zbavený Fe postupuje 

k oddělení kapalné a pevné fáze a rafinaci pomocí kapalinové extrakce. Z čistého roztoku 

ZnCl2 se elektrolyticky získá Zn. 

 Burrows [37] popsal získávání neţelezných kovů z úletů z elektronické obloukové 

pece. Jako louţící činidlo byl pouţit 30% roztok NH4Cl při 90 - 102°C. Po oddělení pevné a 

kapalné fáze se z výluhu cementací Zn-prachem odstraní Cu a Pb. Po ochlazení se z 

vyčištěného výluhu vyloučí Zn jako ZnO. 

 McElroy a McClaren [38] louţili úlety z elektrické obloukové pece v přebytku FeCl3 

za atmosférického tlaku. Následovalo tlakové louţení při 175°C směřované k rozpuštění 

zinečnatého feritu a převedení goetitu na hematit. Zn byl z výluhu extrahován činidlem 

ACORGA ZNX50. Extrahovaný Zn se stripuje horkou vodou a získává se komerčně čistý 

ZnCl2. 
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4.3.3. Loužení v NaOH 

 Alkalické louţení pomocí NaOH je velmi vhodné pro zpracování Zn-odpadních 

materiálů s obsahem Fe, protoţe nedochází k přechodu prakticky ţádného Fe do roztoku. 

Nevýhodou je nutnost pracovat s koncentrovanými roztoky NaOH, louţení provádět při 

relativně vysokých teplotách a špatné filtrační vlastnosti vzniklých louţenců. Při klasické 

deskové elektrolýze není moţné získat Zn v kompaktní formě. 

 Na základě výzkumu na univerzitě v Liege v Belgii a francouzské společnosti SERH 

byl vyvinut postup pro získávání Zn z úletů z elektrické obloukové pece. Vstupní surovina se 

smíchá s recyklovaným NaOH elektrolytem, zreagovaná suspenze se oddělí v rotačním 

magnetickém separátoru s nízkou intenzitou na magnetickou frakci, obohacenou o ZnFe2O4, s 

nemagnetickou, ve které je Zn obsaţen převáţně ve formě ZnO. Protoţe jsou zinečnaté ferity 

velmi špatně rozpustné, louţí se magnetická frakce za intenzivnějších podmínek (450 g 

NaOH/l, 4h, 95°C) neţ nemagnetická frakce (240 g NaOH/l, 1,5h, 95°C). Výtěţnost Zn a Pb 

se pohybuje v rozmezí 80 - 85%. K roztoku se přidává vápenec, pro vysráţení Si ve formě 

CaSiO3. Získá se velmi čistý roztok Na2ZnO2, který je následně zbaven Cu a Pb cementací Zn 

prachem a vede se na elektrolýzu. Obdobný postup navrhli pro zpracování obohacených 

vysokopecních úletů Stamatovic a Themelis [33]. Louţením těchto úletů v 30% NaOH při 

40°C po dobu 3h dosáhli aţ 90% účinnosti extrakce Zn. 

 Ferlay ve svém patentu [33] řeší opět zpracování úletů z elektrické obloukové pece. 

Pouţívá dvoustupňové louţení, v prvním stupni se předpokládá vylouţení ZnO v roztoku s 

200 - 250 g NaOH/l při 95 - 105°C po dobu 4h. Po oddělení pevné a kapalné fáze se louţenec 

ve druhém stupni louţí v roztoku obsahujícím 1500 g NaOH/l. Louţení probíhá při 150°C, 

kdy dochází k rozpuštění ZnFe2O4. Výluh se podrobí magnetické separaci, oddělený podíl se 

vrací k louţení do druhého stupně. Roztok se poté zředí, zfiltruje a vyčistí cementací 

práškovým Zn. Takto upravený roztok je vhodný pro elektrolytické vylučování Zn. 

Vypotřebovaný elektrolyt se recykluje - pouţije se k novému louţení. 

 Zpracování kalů produkovaných v hutních výrobách Fe a Zn popisuje Pooley a kol. 

[33]. Louţícím činidlem je roztok NaOH o koncentraci minimálně 5 mol/l a teplotě od 80°C 

do bodu varu roztoku v závislosti na sloţení suroviny. Výluh je vhodné filtrovat za tepla (cca 
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60°C) z důvodu velké viskozity roztoku za normální teploty. nerozpuštěný zbytek se po 

promytí vrací do hutnického zařízení, kapalná fáze se čistí cementací Zn prachem a Zn se z 

roztoku získá elektrolýzou. Louţenec je moţné před jeho vrácením do hutí praţit s Na2CO3 a 

znovu vylouţit nebo praţit s materiálem obsahujícím uhlík. Před hlavní louţící stupeň lze 

zařadit předběţnou flotaci vstupujícího kalu, jedno nebo dvoustupňovou magnetickou 

separaci k oddělení magnetické frakce, louţení ve zředěném roztoku NaOH nebo praţení 

vedoucí k redukci oxidů Fe. 

 Společnost Metal Recovery Technologies, Inc. (MRI) pouţila louţení v NaOH k 

odstranění Zn z pozinkovaného šrotu. Po vylouţení Zn se šrot zpracovává v ocelárnách [33]. 

5. Plazma 

Jsou známé čtyři základní skupenství hmoty: 

- pevné 

- kapalné 

- plynné 

- plazma 

 Běţně se na Zemi vyskytuje pevné, kapalné a plynné skupenství. S plazmou se 

setkáváme řidčeji, ale ve vesmíru se odhaduje, ţe asi 99 % hmoty je v plazmatickém stavu. 

 Plazmatický stav na Zemi není běţný. K vytvoření a udrţení plazmatu je v 

podmínkách na povrchu Země nutné zahřát látku na vysokou teplotu nebo v ní vytvořit 

elektrický náboj. Pro příklad si můţeme uvést plamen, blesk, ionizovaný plyn v zářivkách, 

jemný svit polární záře apod. Dále předpokládáme, ţe plazma jsou hvězdy a většina 

mezihvězdného prostoru. 

 V metalurgii se uvaţuje především tzv. nízkoteplotní plazma. Je to systém skládající 

se ze směsi neutrálních částic s převládajícím počtem elektronů a kladných iontů s teplotami 

10
3
 aţ 10

4
 K. Nejběţněji se vyskytuje technické plazma při elektrických výbojích a různých 
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druzích umělých chemických nebo jaderných reakcí, při nichţ se uvolňuje velké mnoţství 

energie [30]. 

5.1. Elementární procesy 

5.1.1. Srážky 

 Sráţky jsou důleţité elementární procesy u plazmy. Lze je rozdělit na dva druhy: 

- pruţné 

- nepruţné 

Pružné srážky - u těchto sráţek zůstává zachována kinetická energie. Suma energií po sráţce 

a před sráţkou zůstane stejný. Částice si zachovávají svou vnitřní strukturu. Mění se směr a 

velikost rychlosti. Příkladem mohou být sráţky nabitých a neutrálních částic při jejich 

tepelném pohybu v plynu. 

Nepružné srážky - u těchto sráţek je celková energie zachována ale kinetická ne. Můţeme je 

dále rozdělit podle způsobu přeměny energie: 

- nepruţné sráţky prvního druhu - při těchto sráţkách se mění část kinetické energie 

před sráţkou ve vnitřní energii částic po sráţce. Patří sem nabuzení a ionizace atomu 

elektrony nebo zářením a tepelná ionizace 

- nepruţné sráţky druhého druhu - zde se mění část vnitřní energie před sráţkou v 

kinetickou energii částic po sráţce 

5.1.2. Ionizace a rekombinace 

 Ionizace je děj, při kterém se vnějším zásahem, např. sráţkou s jinou částicí, odtrhne 

elektron z neutrálního atomu nebo molekuly. Energie potřebná k odtrţení elektronu se nazývá 

ionizační energie a je charakterizována ionizačním potenciálem Ui. Kinetickou energii, kterou 

musí mít částice o hmotnosti m s nábojem e, pohybující se rychlostí v, k uskutečnění ionizace, 
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pak měříme práci potřebnou na urychlení částice z klidu v elektrostatickém poli s potenciálem 

Ui. 

1

2

2mv eUi    (31) 

 Při ionizaci zářením platí pro ionizační energii Ei vztah: 

Ei h f e Ui      (32) 

 kde  hf  - energetické kvantum dopadajícího záření 

  f - frekvence dopadajícího záření 

  h - Planckova konstanta (h = 6,6256·10
-34

 J·s) 

  

 Některé atomy látek (halogeny) mají naopak schopnost poutat elektrony a vytvářet 

záporné ionty. Atom takového prvku můţe přijmout do svého elektronového systému 

elektrony (počet omezen Pauliho principem), a ma-li být vzniklý negativní iont stabilní, musí 

energie iontu být menší neţ energie atomu v neutrálním stavu. Energie, která je dána rozdílem 

těchto dvou energií, charakterizuje stabilitu záporného iontu a nazývá se elektronová afinita 

Ea (afinita elektronu k atomu). Tato energie se při vzniku negativního iontu uvolní. 

Předpokládá se, ţe se vyzáří nebo je předána při sráţce tří částic třetí z nich. 

 Elektronová afinita je za normálních podmínek podstatně menší neţ ionizační energie 

a kromě toho jednotlivé nosiče náboje se nemohou od sebe samostatně oddělit a utvořit ionty, 

protoţe jsou vázány energií elektrostatického pole Ee. Souvislost těchto tří energií můţeme 

ukázat na příkladu tepelné ionizace plynu. Zvyšuje-li se teplota plynu a s ní i statistická 

pravděpodobnost, ţe molekule bude dodána energie potřebná k jejímu rozpadu, tzv. aktivační 

energie E, vzroste poměr hustoty iontů k hustotě neutrálních atomů, který nazýváme ionizace. 

Aktivační energie je pak dána vztahem: 
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E Ei Ea Ee     (33) 

 kde E - aktivační energie 

  Ei - ionizační energie 

  Ea - elektronová aktivita 

  Ee - energie elektronového pole 

 

 Ionizací vytvořené volné elektrony a ionty mají omezenou dobu trvání. Dvojice 

opačně nabitých částic se spojují v neutrální atomy a molekuly. Tento děj se nazývá 

rekombinace. V plazmatu se někdy na spojování iontu s elektronem při rekombinaci podílí 

ještě třetí částice. Tento druh rekombinace se nazývá trojitá srážka. Je charakterizována 

především rekombinační energií třetí částice. Není-li v bezprostředním okolí spojujícího se 

iontu s elektronem ţádná třetí částice, která by převzala uvolněnou energii, přemění se 

uvolněná energie v záření. 

 V slabě ionizovaném plazmatu, ve kterém je ionizace pouze několik procent, se sráţejí 

ionty a elektrony především s neutrálními atomy. Tyto sráţky probíhají na krátké vzdálenosti 

a podobají se tím sráţkám mezi neutrálními částicemi.  

 V silně ionizovaném plazmatu naopak převládá vzájemné působení mezi nabitými 

částicemi. Coulombův zákon platí pro pohyb elektricky nabitých částic. Tyto nabité částice v 

plazmatu na sebe působí na značnou vzdálenost, která převyšuje rozměr částice.  Částice se 

pohybuje mezi jednotlivými sráţkami po tzv. volných drahách, které se od sráţky ke sráţce 

liší v délce i v rychlosti částic. Průměrná volná dráha kterékoli částice daná střední hodnotou 

velkého počtu volných drah se nazývá střední volná dráha, která je charakteristickou 

hodnotou plynu [31].  

5.2. Maxwellova rozdělovací funkce a pojem teploty v plazmatu 

 Pro přesnější popis dějů, musíme určit, jakým způsobem jsou rozděleny rychlosti 

částic, které tvoří plazma, a to jak co do směru tak co do velikosti. Jestliţe je plazma (plyn) ve 

statisticky rovnováţném stavu, pohybují se jeho částice podle Maxwellova rozdělení. Tato 
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rozdělovací funkce f (v, T) určuje střední počet částic dn, které se pohybují v intervalu 

rychlostí (v, v+dv) 

     dTfdn ,     (34) 

 f T n
m

kT
e

m

kT 





, 








4

2

3

2
2 2

2

  (35) 

po úpravě 

 dn n
m

kT
e d

m

kT 
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2

3

2
2 2

2

  (36) 

 kde n - celkový počet částic 

  k - Boltzmanova konstanta 

  
1

2

2m - kinetická energie částic s rychlostí v 

  T - proměnná veličina 

 

Ze vztahu (38) pro určitý parametr T můţeme vyjádřit relativní počet částic 
dn

n
 připadající na 

jednotkový interval rychlostí, tj. funkci y (v) závislou jen na rychlosti v, pro tuto rychlost platí 

 y
n

dn

d
K e


   1 2    (37) 

kde K
m

kT
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3

2




    (38) 

 
m

kT2      (39)
 

 Proměnnou veličinu T nazýváme teplotou a pro přesnější pochopení jejího významu 

vypočteme nejprve střední kinetickou energii částic s Maxwellovým rozdělením 
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 E

m
dn

n

m
y dK  









 

2

0
2

0

2

2
  (40) 

Po dosazení za y (v) ze vztahu (39) a po matematické úpravě dostaneme pro trojrozměrný 

pohyb částic 

E kTK 
3

2
     (41) 

Veličina T je tedy v těsném vztahu se střední kinetickou energií částic s Maxwellovým 

rozdělením a nazýváme ji termodynamickou teplotou příslušnou určitému druhu částic - např. 

teplota elektronů Te, teplota iontů Ti.  

 Teplotu můţeme pak vyjádřit v jednotkách kT pro energii, tzv. elektronvoltech ( 1 eV 

= 1,6.10
-19

 J). Na základě domluvy pak uvádíme, ţe energie 1 eV odpovídá teplotě 11 600 K. 

Zajímavé je, ţe v plazmatu můţe být několik teplot současně. Můţe se stát, ţe elektrony a 

ionty mají odlišné Maxwellovo rozdělení s rozdílnými teplotami Te a Ti .  K tomu můţe dojít 

proto, ţe frekvence sráţek iontů mezi sebou a frekvence sráţek elektronů mezi sebou je větší 

neţ frekvence sráţek mezi ionty a elektrony. Kaţdý druh částic můţe být potom ve své vlastní 

termodynamické rovnováze. Takové plazma pak nazýváme neizotermické. Příkladem je 

plazma kladného sloupce doutnavého výboje. V něm jsou elektrony vzhledem ke své malé 

hmotnosti podstatně více urychlovány vnějším elektrickým polem neţ kladné ionty, a tím 

získávají i více energie z elektrického pole.  

 Plazma v termodynamické rovnováze můţeme charakterizovat teplotou jednoho druhu 

částic. Takové plazma nazýváme izotermické. Např. plazma při termojaderné reakci [31].   
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5.3. Zdroje nízkoteplotní plazmy 

 Jako generátory nízkoteplotní plazmy se pouţívají plazmové hořáky. V současné době 

je nejpouţívanější základní typ hořáků vyuţívající elektrického oblouku koncentrovaného 

tryskou a aerodynamickým účinkem plazmotvorných plynů. Tento typ hořáku má plynovou 

stabilizaci elektrického oblouku a k přeměně elektrické energie v tepelnou vyuţívá 

stejnosměrného proudu o vysoké intenzitě, případně i proudu střídavého. 

Hlavní parametry pro určení vlastností elektrických výbojů: 

- napětí na elektrodách 

- proud tekoucí výbojovou drahou 

- chemické sloţení plazmového výboje 

- tlak ve výbojové dráze 

- způsob chlazení plazmy 

- elementární procesy probíhající ve výbojové dráze 

- tvar a materiál elektrod 

Navzájem jsou tyto parametry závislé - změna jednoho má za následek změnu jiných [32]. 

5.3.1. Obloukový výboj 

Je to samostatný výboj vznikající za atmosférického nebo zvýšeného tlaku. 

Hlavní znaky obloukového výboje: 

- vysoká teplota katody (dostatečná k tepelné emisi elektronů)  

- velká proudová hustota v okolí katody (řádově 10
3
A·cm

-2
)  

- velký proud protékající výbojovou trajektorií (1A – 10
5 

A)  

- nízké obloukové napětí při hoření oblouku (desítky V)  

- malý katodový úbytek ( menší neţ 50 V)  

- intenzivní vyzařování světla z výbojové trajektorie a elektrod 
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Elektrický proud v obloukovém plazmatu je převáţně tvořen elektrony, které jednak vylétají z 

rozţhavené katody a také vznikají tepelnou ionizací plazmy mezi elektrodami. V druhém 

případě také vznikají kladné ionty, které se v elektrickém poli pohybují směrem ke katodě a 

bombardováním na ní udrţují vysokou teplotu potřebnou k tepelné emisi elektronů [30]. 

5.3.2. Plazmový hořák (plazmatron) 

 Standardní obloukové výboje dosahují maximálně teplot 10
4
 K. Zvýšení teploty 

můţeme dále dosáhnout zvýšením elektrického příkonu, ale tím dochází k rychlému tavení a 

vypařování elektrod a jejich rychlému opotřebování. Oblouk je přitom ochuzován o energii 

potřebnou ke změnám skupenství elektrod. K získání plazmy s vysokou teplotou je proto 

nutné oddělit velmi teplé plazma od elektrod, a to se děje v plazmovém hořáku. 

 Katoda zasahuje ve směru osy do válcové komory uzavřené v čele anodou tvořenou 

kruhovou kovovou deskou s otvorem ve středu. Do prostoru obloukového výboje je pod 

tlakem tryskou vháněno pracovní medium, které víří po stěnách nádoby, nezasahuje plamen a 

vytváří chladící vrstvu, chránící nádobu i elektrody před vysokou teplotou. Proudící pracovní 

látka vymezuje kanál určující tvar výboje, provádí stabilizaci obloukového výboje. 

 Jako pracovní medium lze pouţít jak plyny neutrální (Ar, He), tak aktivní (CO2, H2, 

N2) i agresivní (O2, Cl2) a rovněţ kapaliny, které přecházejí v prostoru oblouku v páry. 

 Tlaky v oblasti oblouku se pohybují od 1,3 MPa do 10 MPa. Výtokové rychlosti se 

pohybují od několika metrů za sekundu do řádově 10
3
 m·s

-1
. Obloukové plazmové hořáky 

mohou pracovat s výkonem aţ 10 MW při teplotě v ose oblouku 50000 K a s účinností 60 - 90 

% [31]. 

6. Praktická část 

 Praktická část je rozdělena do dvou jednotlivých částí. První část je zaměřena na 

experimenty s plazmovým přetavováním oxyvitových kalů. Druhá část se zabývá 

přetavováním směsí kovonosných odpadů. Následuje shrnutí obou částí a vyhodnocení. 
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Obr. 17 – Plazmová pec 
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Obr. 18 - Schéma plazmového pracoviště 

 

 

Tabulka 17 – Vstupní analýza materiálů 

 

 C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SiO2 P2O5 Zn Pb 

Okuje 1,07 0,095 3,38 66,70 3,87 9,33 2,51 1,26 8,50 0,08 0,01 0,01 

Kaly 0,54 0,91 10,91 25,72 2,71 11,06 31,02 3,90 6,86 0,50 1,09 0,14 

6.1. Experimenty s plazmovým přetavováním oxyvitových kalů 

 V této části budou popsány 4 pokusy zaměřené na zpracování kalů plynočistírny 

konvertoru, které byly prováděny na zařízení s půdní elektrodou v katodo-anodovém zapojení 

(obr. 19). 
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Obr. 19 – Schéma zařízení s půdní elektrodou v katodo-anodovém zapojení 

  

Zpracovávaný materiál se upravoval sušením, po kterém ale vznikaly větší nebo menší 

hrudky. Tyto byly dále drceny a sítem odseparovány na frakce o velikosti pod 0,1 mm. 

 Pro dosaţení konstantní rychlosti sypání do sloupce plazmy se pouţily clony, které se 

vloţily do středového otvoru hořáku při sypání zpracovávaného materiálu. Oxyvitové kaly 

však často při sypání tvořily "mosty" a tím se ucpával středový otvor a muselo se přejít na 

sypání bočním otvorem. Tím také byla narušena konstantní rychlost sypání. 

 Vstupní veličiny a podmínky pokusů jsou uvedeny v tabulce 18. Stejnosměrné 

napájení je ze dvou skříní TRT1000. 

 Katodo-anodové zapojení: katoda - plazmový hořák, anoda - půdní elektroda 

Tabulka 18 - Vstupní veličiny a podmínky pokusů 

 POKUS 

jednotka 1 2 3 4 

Oxyvit. kaly g 7000 7000 7000 7000 

Přívaţek C g 0 278 778 278 
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6.1.1. Průběh jednotlivých pokusů 

1. Připravilo se sypání oxyvitových kalů bočním otvorem ve víku. Průběh startu a zahájení 

sypání bylo bez problémů. Sypání ukončeno 9,5 minuty po startu. Značné kolísání 

proudonapěťových hodnot, ale klidné hoření. V průběhu pokusu byly odebrány vzorky spalin. 

Po ukončení pokusu následovalo lití, odběr vzorků a výměna filtru. 

2. Průběh startu i sypání vsázky bylo bez problémů. Asi po 8 minutách došlo ke vznícení 

odcházejících plynů. Sypání ukončeno 12,5 minuty po startu. Velké mnoţství prachu ve 

spalinách. Po ukončení pokusu následovalo lití, odběr vzorků a výměna filtru. 

3. Jako nosný plyn byl pouţit argon. Asi po 13 minutách došlo k ucpání odtahového 

"komínku". Ve 14 minutě konec sypání. Po pročištění komínku došlo přibliţně za 2 minuty ke 

vznícení odcházejících plynů. Klidný způsob hoření bez kolísání proudonapěťových hodnot. 

Po ukončení pokusu následovalo lití, odběr vzorků a výměna filtru. 

Plyn l/min CH4 - 70 CH4 - 45 Ar - 30 CH4/AR-35/20 

Proud [I] A 850 850 850 850 

Napětí [U] V 50 50 45 50 

Výkon [P] kW 42,5 42,5 38,3 42,5 

Čas sypání min 9,5 12,5 13 13 

Celkový čas min 20,5 20,5 23 23 

Rychlost sypání g/min 737 560 538 538 

Hmotnost slitku g 4090 6190 4120 4555 

Hmotnost Fe g 80 2960 2800 1200 

Hmotnost 

magnetic. strusky 
g 920 600 - 910 

Hmotnost ostatní 

strusky 
g 2590 2425 1320 2365 

Hmotnost prachu g 500 205 - 80 

Poznámka  1. 2. 3. 4. 
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4. Start a průběh hoření jako u pokusu č. 3. Jako nosný plyn byla pouţita směs argonu s 

metanem. Kolísání proudonapěťových hodnot. Sypání bylo ukončeno po 13 minutách. Lití a 

odběr vzorků. 

6.1.2. Výsledky pokusů 

Výsledky měření jsou uvedeny v následujícím atestu. 

ATEST č. 178/10 

Označení a popis vzorků: 

Označení Popis 
Celkové 

množství [g] 

Podsítný 

podíl [g] 

Nadsítný 

podíl [g] 

801 2597/1 struska magnetická 
pokus č. 1 

224,663 162,443 62,220 

801 2597/2 struska ostatní 351,404 158,899 182,505 

801 2597/3 kov 

pokus  č. 2 

   

801 2597/4 struska ostatní 122,102 101,411 20,691 

801 2597/5 odprašky z víka 47,278 41,215 6,063 

801 2597/6 kov 
pokus č. 3 

   

801 2597/7 struska ostatní 245,141 216,257 28,884 

801 2597/8 kov 

pokus č. 4 

   

801 2597/9 struska ostatní 110,632 87,196 23,436 

801 2597/10 odprašky z víka 61,285 54,666 6,619 

801 2597/11 filtr. papír č. 1    

801 2597/12 filtr. papír č. 2    

801 2597/13 filtr. papír č. 3    

801 2597/14 filtr. papír č. 4    

801 2597/15 původní  materiál     

 

 

Analýza původního materiálu - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Fekov. FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2597/15 3,77 0,28 3,90 61,44 2,58 0,02 9,71 0,13 2,23 
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Označení SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb 

801 2597/15 2,53 1,68 0,09 0,07 0,26 7,1 0,01 1,26 

 

Analýza kovu - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Mn Si P Cu Ni V 

801 2597/3 3,26 0,063 0,33 < 0,01 0,042 0,16 0,06 0,007 

801 2597/6 3,83 0,160 0,47 < 0,01 0,095 0,15 0,04 0,014 

801 2597/8 4,91 0,011 1,02 < 0,01 0,072 0,15 0,04 0,021 

 Cr Mo Ti Nb Co As Sb Sn 

801 2597/3 0,06 0,011 0,004 0,003 0,011 0,007 0,008 0,017 

801 2597/6 0,14 0,009 0,004 0,003 0,001 0,007 0,007 0,015 

801 2597/8 0,13 0,010 0,015 0,003 0,008 0,007 0,005 0,018 

 

Strusky - analýza podsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2597/1 0,06 0,081 9,76 50,48 2,04 26,5 3,23 0,26 1,02 

801 2597/2 0,06 0,38 9,94 46,39 0,41 14,48 15,58 0,18 2,49 

801 2597/4 0,54 0,91 10,91 25,72 2,71 11,06 31,02 0,20 3,90 

801 2597/7 1,83 0,71 3,55 5,18 0,29 37,65 34,01 0,07 4,15 

801 2597/9 1,46 0,84 27,42 18,36 0,20 8,13 28,75 0,16 3,57 

 SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb  

801 2597/1 2,23 1,23 0,09 0,04 1,61 1,22 < 0,01 0,22  

801 2597/2 4,83 2,57 0,33 0,08 0,30 0,90 < 0,01 0,15  

801 2597/4 6,86 2,78 0,33 0,09 0,50 1,09 < 0,01 0,14  

801 2597/7 7,99 2,62 0,40 0,09 0,09 0,37 < 0,01 0,03  

801 2597/9 6,27 2,43 0,21 0,08 0,39 0,51 < 0,01 0,07  
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Strusky - analýza nadsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S 

801 2597/1 0,23 0,02 

801 2597/ 0,01 0,28 

801 2597/ 0,31 0,084 

801 2597/ 2,71 0,35 

801 2597/ 1,26 0,101 

 

 

Odprašky - analýza nadsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2597/5 2,27 0,38 15,52 16,63 4,84 5,50 16,00 0,19 2,73 

801 2597/10 2,50 0,21 5,83 19,77 12,86 7,11 8,79 0,10 2,38 

 SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb  

801 2597/5 9,69 2,46 0,16 0,08 0,38 14,6 < 0,01 1,19  

801 2597/10 2,84 1,89 0,08 0,05 0,23 21,4 < 0,01 4,01  

 

 

Odprašky - analýza podsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2597/5 3,60 0,24 6,08 24,54 22,10 0,58 6,79 0,15 1,79 

801 2597/10 3,06 0,25 3,80 16,96 30,06 0,45 9,17 0,13 2,40 

 SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb  

801 2597/5 2,77 1,28 0,07 0,04 0,22 18,9 < 0,01 2,05  

801 2597/10 2,69 1,61 0,08 0,05 0,27 16,7 < 0,01 2,07  

 

 

Analýza filtrů - výsledky stanovení v [mg] 

 

Označení Al2O3 CaO Cr2O3 Fe2O3 MgO MnO SiO2 TiO2 

801 2597/11 1,30 10,9 < 0,01 84,3 1,68 2,30 3,28 0,08 

801 2597/12 2,26 11,1 < 0,01 74,3 1,90 2,40 4,86 0,10 

801 2597/13 1,10 11,1 < 0,01 75,4 1,64 2,24 2,76 0,07 

801 2597/14 3,76 3,38 < 0,01 10,3 3,74 7,40 2,57 0,02 

 



58 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

Označení V2O5 P2O5 Zn Cd Pb 

801 2597/11 < 0,01 0,55 65,5 0,10 15,5 

801 2597/12 < 0,01 0,21 40,9 0,03 7,1 

801 2597/13 < 0,01 0,18 32,2 0,02 4,8 

801 2597/14 < 0,01 0,10 33,6 0,02 5,2 

 

 Pokusy prokázaly moţnost přetavby oxyvitových kalů. Výtěţnost u jednotlivých 

pokusů byla relativně vysoká a nejvyšší byla u pokusu 2. Výstupní kov má poměrně vysoký 

obsah uhlíku. Obsah mědi, cínu, antimonu a niklu se sníţil intenzivním vypařováním. 

Analýza kovu vykazuje u pokusu 2 vyšší obsahy síry a fosforu. Na filtrech zachycený 

prachový úlet obsahoval zvýšené mnoţství olova a zinku, ale i Fe2O3. Lze očekávat, ţe 

opětovnou recyklací je moţno obsahy dále zvýšit. 

6.2. Experimenty s plazmovým přetavováním směsí odpadů 

 Pokusy byly prováděny na zařízení s katodo-anodovým zapojení s půdní elektrodou. 

Jsou k dispozici dva hořáky a dva otvory ve víku pro dávkování kovonosných oxyvitových 

odpadů přímo do oblouku plazmy. 

V další části budou popsány 4 pokusy zaměřené na zpracování směsí válcovenských okují a 

oxyvitových kalů, které byly prováděny na zařízení bez půdní elektrody v katodo-anodovém 

zapojení. 

 První dva pokusy sledují zpracování směsí válcovenských okují "Kvarto" se zvýšeným 

obsahem uhlíku o 5 % nad stechiometrickou úroveň. Další 2 pokusy sledují zpracování směsí 

okují a kalů. Cílem pokusů je zvýšit mnoţství zpracovávaného odpadu. 

Vsázka I 

 Kovonosný odpad se upravoval sušením a mletím na velikost pod 1,5 mm. Vzhledem 

k výskytu částic odpadů o velikosti pod 0,1 mm, však nebylo moţno provádět jejich 

dávkování středovými otvory ve víku reaktoru, ale bylo nutno pouţít dávkování bočními 

otvory ve víku reaktoru. Do směsi se také přidal mletý koks, pro zvýšení obsahu uhlíku. 
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Vápno se dávkovalo samostatně. Přesné sloţení směsí zpracovávaného materiálu je uvedeno v 

tabulce 19. V  tabulce 20  je uvedeno mnoţství a sloţení přísad pouţitých pro pokusy 1 a 2. 

Tabulka 19 - Analýza okují, kalů a odprašků 

 

Látka 
Hrubé oxyvit. 

kaly (%) 

Jemnozrnné 

okuje (%) 

Jemné oxyvit. 

kaly (%) 

AMCO - 

odprašky (%) 

CaO 12,26 13,62 17,38 0,01 

SiO2 3,42 2,35 30,79 3,66 

Al2O3 0,15 0,1 0,81 1,68 

MgO 1,9 2,2 1,78 0,41 

MnO 1 1,37 0,99 0,42 

Fe 50,73 6,78 3,54 0,13 

FeO 23,35 59,59 22,48 51,03 

Fe2O3 0,01 1,1 12,63 41,15 

Cr2O3 0,16 0,08 0,13 0,06 

V2O5 0,04 0,04 0,03 0,02 

TiO2 0,07 0,05 0,07 0,11 

P2O5 0,43 0,25 0,3 0,027 

K2O 0,09 0,18 0,14 0,13 

Na2O 0,04 0,67 0,38 0,01 

CaF2 0 0 0,23 0,29 

S 0 0 0,36 0,007 

C 5,56 5,35 5,78 0,03 

Cu 0,03 0,07 0,03 - 

Zn 0,12 2,9 1,13 - 

Pb 0,03 0,8 0,27 - 

Cd 0 0,01 0,006 - 

C8H20 0 0 0,38 - 

F 0,18 0,19 0 - 

BaO 0 0 0 0,01 
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Tabulka 20 - Mnoţství a sloţení přísad pouţitých pro pokusy 1 a 2 

 

Označení % G(g) 
Fekov 

(%) 

FeO 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

S 

(%/g) 

S-

koks 

(g) 

C 

(%) 

S 

celk. 

(%) 

CaO 

(g) 

Obsah 

Fe (g) 

Hrubé 

kaly 
37 5180 53,06 12,7 0,86 

0,11 

/5,70 
0,93 125 6,63  3291 

Válc. 

kaly 
37 5180 0,25 40,19 37,17 

0,22 

/11,40 
6,06 820 17,46  2979 

Jemné 

kaly 
26 3640 3,9 61,44 2,58 

0,29 

/10,56 
3,06 414 13,62  1947 

SMĚS 1 100 14000 20,7 35,54 14,74 
0,198 

/27,66 
10,05 1359 37,71 

750 

(*12x) 
8217 

Hrubé 

kaly 
37 5180 53,06 12,7 0,86 

0,11 

/5,70 
0,93 125 6,63  3291 

Válc. 

kaly 
37 5180 0,25 40,19 37,17 

0,22 

/11,40 
6,06 820 17,46  2979 

Jemné 

kaly 
26 3640 3,9 61,44 2,58 

0,29 

/10,56 
3,06 414 13,62  1947 

SMĚS 2 100 14000 20,7 35,54 14,74 
0,198 

/27,66 
10,05 1359 37,71 

1500 

(*24x) 
8217 

* Násobky vypočteného stechiometrického přídavku CaO pro odsíření 

 

Vstupní veličiny a podmínky pokusů jsou uvedeny v tabulce 21. 

Stejnosměrné napájení ze dvou skříní TRT 1000. 

Katodo-anodové zapojení - "dvojče": katoda - plazmový hořák č. 1 

      anoda - plazmový hořák č. 2 

 

 

Tabulka 21 - Vstupní veličiny a podmínky pokusů 

 

 
POKUS 

jednotka 1 2 

Směs g 14000 14000 

Přívažek C g 2750 2750 

Vazební ocel g 4000 4000 

Plyn l/min Ar 15/15 N2 15/15 

Proud [I] A 1000/850 850/800 

Napětí [U] V 55-70 55/70 

Výkon [P] kW 70-46,5 59,5-44 

Čas sypání min 38 k28/a25 
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Hmotnost slitku g 7580 10205 

Hmotnost Fe g 7080 6865 

Hmotnost strusky g 500 3340 

Počet lití  1 4 

Lití 1 g  Fe 1685/struska 690 

Lití 2 g  Fe 900/struska 1080 

Lití 3 g  Fe 2490/struska 360 

Lití 4 g  
Fe 1790/struska 

1210 

Poznámka  1. 2. 

 

6.2.1. Průběh jednotlivých pokusů 

1. Na dno reaktoru se nalilo cca 4 kg oceli pro vytvoření elektrické vazby mezi oběma hořáky. 

Upraveno samostatné stavění katody v rozsahu 35 mm. Po startu natavování "vazební" oceli 

(1,5 min) a pak zahájeno sypání směsí okují s koksem. Po dobu 15 min proud 1000 A a pak 

sníţení na 850 A. Po počátečním nestabilním hoření oblouku (cca 5 min) došlo k ucpání 

sypání anody. Sypání katody ukončeno po 38 min. Následovala 6 min rafinace. Celkový čas 

tavby 45,5 min. Snadné vylití taveniny. V reaktoru ponecháno cca 4 kg "vazební" oceli pro 

následující pokus. Odběr vzorků a výměna filtru. 

2. Po zapálení oblouku bylo po 0,5 min zahájeno sypání. Vlivem bouřlivějšího průběhu 

reakce došlo v 21,5 min k ucpání "komínku" (vyčištěn). Po 25,5 min bylo ukončeno sypání 

anody a za další 3 min i sypání katody. Po následné 6 min rafinaci pokus ukončen. Celkový 

čas tavby 34,5 min. Následovalo lití a odběr vzorků. 
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6.2.2. Výsledky pokusů 

 

ATEST č. 269/10 

 

Analýza kovu - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Mn Si P Cu Ni V 

801 2750/1 3,61 0,075 0,40 0,10 0,075 0,08 0,08 0,02 

801 2750/2 3,76 0,075 0,41 0,14 0,079 0,08 0,08 0,02 

801 2750/6 4,38 0,075 0,19 < 0,003 0,064 0,07 0,10 0,01 

 Cr Mo Ti Nb Co As Sb Sn 

801 2750/1 0,51 0,02 0,014 0,003 0,02 0,004 0,003 0,007 

801 2750/2 0,53 0,02 0,015 0,004 0,02 0,004 0,002 0,007 

801 2750/6 0,46 0,01 0,006 0,003 0,02 0,004 0,002 0,006 

 

Označení N třísky Al vázaný Al rozpustný Al celkový 

801 2750/1 0,0047 0,001 - 0,005 0,007 - 0,043 0,008 - 0,048 

801 2750/2 0,0042 0,006 - 0,004 0,042 - 0,017 0,048 - 0,021 

801 2750/6 0,0021 0,006 0,003 0,009 

 

 

Označení Popis 

Celk. 

množství 

(g) 

Podsítný 

podíl (g) 

Nadsítný 

podíl (g) 

801 2750/1 Kov 1A 

Pokus č. 1 391,305 387,072 4,233 

801 2750/2 Kov 1B 

801 2750/3 Struskový koláč po 1 lití 

801 2750/4 Černý prach 

801 2750/5 
Černý prach+hrubší šedé 

částice 

801 2750/6 Kov 2 

Pokus č. 2 181,285 151,013 30,272 801 2750/7 Struska 

801 2750/8 Prach z komínku 
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Strusky - analýza podsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2750/3 0,19 0,59 0,45 1,39 < 0.01 35,61 36,39 0,11 1,80 

801 2750/7 2,85 0,43 6,93 10,84 0,31 17,82 36,81 0,66 2,57 

 SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb K2O 

801 2750/3 21,84 0,47 0,31 0,03 < 0,01 0,04 < 0,01 0,01 0,06 

801 2750/7 16,83 1,24 0,21 0,06 0,21 1,0 < 0.01 0,02 0,08 

 

 

Strusky - analýza nadsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S 

801 2750/3 0,30 0,62 

801 2750/7 2,39 0,29 

 

Analýza prachu - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2750/ 2,85 0,52 15,92 35,68 3,44 3,97 8,45 1,63 4,98 

801 2750/ 2,61 0,57 16,21 35,98 2,87 3,80 8,10 1,53 5,19 

801 2750/ 2,73 0,61 10,83 39,72 4,7 1,74 16,61 0,59 4,31 

 SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb K2O 

801 2750/ 14,42 2,13 0,14 0,07 0,22 2,7 0,01 0,01 0,64 

801 2750/ 14,07 2,25 0,13 0,06 0,21 3,3 0,01 0,26 0,67 

801 2750/ 12,83 4,18 0,30 0,16 0,16 1,1 < 0,01 0,15 0,09 

 

Další dva pokusy sledují zpracování směsí válcovenských okují a oxyvitových kalů. 

Vsázka II 

 Kovonosný odpad se upravoval sušením a mletím na velikost pod 1,5 mm. Vzhledem 

k výskytu částic odpadů o velikosti pod 0,1 mm, však nebylo moţno provádět jejich 

dávkování středovými otvory ve víku reaktoru, ale bylo nutno pouţít dávkování bočními 

otvory ve víku reaktoru. Do směsi se také přidal mletý koks. Vápno se dávkovalo samostatně. 
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Přesné sloţení směsí zpracovávaného materiálu je uvedeno v tabulce 19. V tabulce 22 je 

uvedeno mnoţství a sloţení přísad pouţitých pro pokusy 3 a 4. 

Tabulka 22 - Mnoţství a sloţení přísad pouţitých pro pokusy 3 a 4 

 

Označení % G(g) 
Fekov 

(%) 

FeO 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

S 

(%/g) 

S-

koks 

(g) 

C 

(%) 

S 

celk. 

(%) 

CaO 

(g) 

Obsah 

Fe (g) 

Hrubé 

kaly 
100 14000 53,06 12,7 0,86 

0,11 

/15,4 
2,51 340 17,31 

630 

(*20x) 
8895 

Okuje 100 14000 0,94 27,66 62,69 
0,09 

/12,60 
20,36 275 32,96 

1190 

(*20x) 
9287 

* Násobky vypočteného stechiometrického přídavku CaO pro odsíření 

 

Vstupní veličiny a podmínky pokusů jsou uvedeny v tabulce 22. 

Stejnosměrné napájení ze dvou skříní TRT 1000. 

Katodo-anodové zapojení - "dvojče": katoda - plazmový hořák č. 1 

      anoda - plazmový hořák č. 2 

 

 

Tabulka 23 - Vstupní veličiny a podmínky pokusů 

 

 
POKUS 

jednotka 3 4 

Odpady g 14000 14000/4855* 

Přívažek C g 340 2750/955* 

Přívažek CaO g 630 1190 

Vazební ocel g **2770 **1000 

Plyn l/min N2 20/20 N2 20/20 

Proud [I] A 870 - 980 890 - 950 

Napětí [U] V 45 - 70 50 - 65 

Výkon [P] kW 52,7 51,3 

Čas sypání min 18 ***23 

Celk. čas tavby min 26 ***23 

Hmotnost slitku g 11200 13535 

Hmotnost Fe g 8540 6445 
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Hmotnost strusky g 2660 7090 

Počet lití  2 2 

Lití 1 g 8380 3705 

Lití 2 g 160 2740 

Poznámka  1. 2. 

* Nedosypaný zbytek odpadů a C 

** Pro start pouţity profil U10 a granule surového Fe 

*** Došlo k utavení drţáku anody 

 

6.2.3. Průběhy jednotlivých pokusů 

1. Po nasypání granulovaného surového ţeleza nebylo moţno nastartovat hoření plazmového 

oblouku a bylo nutno vloţit "vazební" profil. Po opětovném startu pak klidné hoření s 

rovnoměrně rozloţeným napětím na obě elektrody. Po 1 minutě stabilizace hoření bylo 

zahájeno sypání středem obou elektrod, které bylo z počátku velmi pravidelné, ale asi po 10 

minutách došlo k ucpání katody a pak i anody a zbytek směsi musel být dosypán bočními 

otvory ve víku. Vápno bylo vsypáno mezi 12 a 14 minutou od zahájení pokusu. Po ukončení 

sypání se provedlo tavení po dobu 8 minut. Po jeho ukončení následovalo snadné vylití do 

dvou kokilek s ponecháním malého zbytku pro usnadnění následujícího startu. Odběr vzorků, 

výměna filtru. 

2. Pro usnadnění startu vsypán cca 1 kg granulovaného surového ţeleza do teplého reaktoru. 

Snadný start a poměrně pravidelné rozloţení napětí na obě elektrody. Vzhledem k obavám z 

opětovného ucpání středových otvorů elektrod bylo přistoupeno k zahájení sypání směsi 

bočními otvory ve víku. Po 6 minutách vsypána 1. dávka CaO, došlo k bouřlivé reakci a bylo 

nutné přerušit sypání odpadů na dobu 5 minut. Po opětovném zahájení sypání odpadů další 

bouřlivá reakce. V 17 minutě vsypána 2. dávka CaO. Došlo k ucpání sypacích trubek a bylo 

nutno provést jejich vyčištění. Ve 24,5 minutě došlo k utavení trubkového drţáku s anodou. 

Po sejmutí víka byla grafitová elektroda vyjmuta z lázně a tavenina vylita do dvou kokilek. 

Odběr vzorků. 
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6.2.4. Výsledky pokusů 

 

ATEST č. 274/10 

 

Analýza kovu - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Mn Si P Cu Ni V 

801 2759/1 2,04 0,009 0,61 0,15 0,16 0,12 0,04 0,02 

801 2759/4 2,51 0,10 0,10 < 0,003 0,025 0,07 0,04 0,005 

801 2759/5 2,20 0,095 0,05 < 0,003 0,013 0,07 0,04 0,005 

 Cr Mo Ti Nb Co As Sb Sn 

801 2759/1 0,16 < 0,003 0,008 0,004 < 0,003 0,003 < 0,002 0,007 

801 2759/4 0,07 0,004 0,005 0,003 0,007 0,004 < 0,002 0,005 

801 2759/5 0,07 0,005 0,004 0,003 0,007 0,003 0,002 0,006 

 

Označení N třísky Al vázaný Al rozpustný Al celkový 

801 2759/1 0,0047 0,006 0,004 0,010 

801 2759/4 0,0042 0,002 0,008 - 0,003 0,010 - 0,005 

801 2759/5 0,0021 0,002 0,099 - 0,007 0,101 - 0,009 

 

 

Strusky - analýza podsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení Popis 

Celk. 

množství 

(g) 

Podsítný 

podíl (g) 

Nadsítný 

podíl (g) 

801 2759/1 Kov, vzorek 1 

Pokus č. 1 519,239 454,453 64,786 801 2759/2 Struska 1 

801 2759/3 Prach 1 

801 2759/4 Kov, vzorek 2. 1 

Pokus č. 2 408,136 368,035 40,101 
801 2759/5 Kov, vzorek 2. 2 

801 2759/6 Struska 2 

801 2759/7 Prach 2 



67 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

Označení C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2759/2 1,82 0,50 17,96 5,98 0,07 11,21 48,15 0,13 1,76 

801 2759/6 1,60 0,20 10,27 14,14 1,31 28,38 30,13 0,22 1,57 

 SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb K2O 

801 2759/2 10,58 0,65 0,20 0,05 0,22 0,01 < 0.01 < 0.01 0,13 

801 2759/6 8,40 1,72 0,12 0,05 0,11 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0,15 

 

 

Strusky - analýza nadsítného podílu (0,315 mm) - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S 

801 2759/2 1,63 - 2,21 - 1,41 0,029 - 0,019 - 0,038 

801 2759/6 0,75 - 2,35 - 1,89 0,068 - 0,079 - 0,13 

 

Analýza prachu - výsledky stanovení v [%] 

 

Označení C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO Cr2O3 MgO 

801 2759/3 3,03 0,15 10,09 13,22 0,85 2,11 38,94 0,14 9,68 

801 2759/7 5,05 0,48 21,01 20,01 0,68 3,93 23,42 0,18 6,36 

 SiO2 MnO TiO2 V2O5 P2O5 Zn Cd Pb K2O 

801 2759/3 6,05 4,74 0,07 0,04 0,32 6,30 0,03 0,37 0,53 

801 2759/7 5,83 3,85 0,06 0,04 0,33 4,20 0,02 0,40 0,58 

  

 Pokusy se směsí odpadů prokázaly moţnost pouţití zařízení s katodo-anodovým 

zapojením bez půdní elektrody. Upravený kovonosný odpad se sypal spolu s mletým koksem 

středovým otvorem ve víku reaktoru do proudu plazmy. Vápno se sypalo zvlášť. Jednotlivé 

pokusy mají relativně vysokou výtěţnost. Výsledný kov z pokusu 1 a 2 má vyšší obsah 

uhlíku, ale u pokusu 3 a 4 byl uhlík niţší. U pokusu 4 se v kovu zvýšil obsah síry. Obsah cínu, 

niklu, arzenu a antimonu se sníţil intenzivním vypařováním. Obsah zinku a olova v 

prachovém úletu byl relativně nízký, jen u pokusu 3 a 4 se obsah zinku zvýšil aţ na 6,3 %. 
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6.3. Výsledky pokusů 

 Bylo provedeno 8 pokusů na kterých se ověřovaly podmínky zpracování kovonosných 

odpadů. Vstupní surovinou byly válcovenské okuje, oxyvitové kaly nebo jejich směsi. 

Zpracovávaný materiál se upravoval sušením a mletím na jednotnou velikost podle druhu 

odpadu, aby byla dosaţena konstantní rychlost sypání středovým otvorem v hořáku do 

plazmového sloupce. 

 Produktem pokusů je přetavený materiál - kov s určitým chemickým sloţením, dále 

pak struska a odprašky z filtrů a spalin. 

 Strusky je relativně hodně (35 - 70 %), s minimální vyluhovatelností vodou. Struska se 

nerozpadá a je inertní (obsahy Al2O3, SiO2). Ve Finsku se jiţ podobná struska úspěšně 

vyuţívá ve stavebnictví při stavbě silnic. Olovo a zinek se redukují a nepřecházejí do strusky. 

 Odprašky z filtrů lze v budoucnu prodávat po recyklaci kovohutím jako obohaceny 

koncentrát. 

Shrneme-li, pak produktem je: 

- tekutý kov na bázi ţeleza s obsahem uhlíku 0,1 - 5 % v závislosti na sloţení vsázky a 

reţimu redukce. Jakost kovu je funkcí podílu jednotlivých sloţek kovonosného 

odpadu. Při pouţití vsázky s vysokým podílem okují lze vyrobit produkt vhodný svým 

chemickým sloţením pro slévárny 

- struska (tab. 24), jejíţ sloţení nelimituje její další vyuţití např. ve stavebnictví 

- odprašky z filtrů (tab. 25) obsahující vyšší podíl zinku a olova. Recyklací odprašků 

lze obsah zinku a olova zvýšit a tím je perspektivní jejich pouţití v kovohutích jako 

zinkový a olověný koncentrát 
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Tabulka 24 - Celková analýza strusek 

 

Pokus 
Mn. 

(g) 
C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SiO2 P2O5 Zn Pb 

Kaly 1 351,4 0,06 0,38 9,94 46,39 0,41 14,48 15,58 2,49 4,83 0,30 0,90 0,15 

Kaly 2 122,1 0,54 0,91 10,91 25,72 2,71 11,06 31,02 3,90 6,86 0,50 1,09 0,14 

Kaly 3 245,1 1,83 0,71 3,55 5,18 0,29 37,65 34,01 4,15 7,99 0,09 0,37 0,03 

Kaly 4 110,6 1,46 0,84 27,42 18,36 0,20 8,13 28,75 3,57 6,27 0,39 0,51 0,07 

Směs 1 391,3 0,19 0,59 0,45 1,39 0,01 35,61 36,39 1,80 21,84 0,01 0,04 0,01 

Směs 2 181,3 2,85 0,43 6,93 10,84 0,31 17,82 36,81 2,57 16,83 0,21 1,0 0,02 

Směs 3 519,2 1,82 0,50 17,96 5,98 0,07 11,21 48,15 1,76 10,58 0,22 0,01 0,01 

Směs 4 408,1 1,60 0,20 10,27 14,14 1,31 28,38 30,13 1,57 8,40 0,11 0,04 0,01 

 

Tabulka 25 - Celková analýza odprašků z filtrů 

 

Pokus 
Mn. 

(g) 
C S Fekov FeO Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SiO2 P2O5 Zn Pb 

Kaly 2 47,3 3,60 0,24 6,08 24,54 22,10 0,58 6,79 1,79 2,77 0,22 18,9 2,05 

Kaly 4 61,3 3,06 0,25 3,80 16,96 30,06 0,45 9,17 2,40 2,69 0,27 16,7 2,07 

Směs 1  2,85 0,52 15,92 35,68 3,44 3,97 8,45 4,98 14,42 0,22 2,7 0,22 

Směs 2  2,73 0,61 10,83 39,72 4,7 1,74 13,61 4,31 12,83 0,97 1,1 0,15 

Směs 3  3,03 0,15 10,09 13,22 0,85 2,11 38,94 9,68 6,05 0,32 6,3 0,37 

Směs 4  5,05 0,48 21,01 20,01 0,68 3,93 23,42 6,36 5,83 0,33 4,2 0,40 
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6.4 Shrnutí 

Z provedených experimentů můţeme učinit následující závěry: 

- zapojení s půdní elektrodou je technicky schůdné, vyţaduje však technicky náročnou 

půdní elektrodu 

- při pouţití  vsázky s vysokým podílem okují lze vyrobit produkt vhodný pro slévárny 

- jakost kovu se při zpracování odprašků z EOP a konvertorů zhoršuje - je třeba 

navrhnout struskový reţim 

- tavby s větším mnoţstvím strusky mají tendenci k silnému pěnění 

- sloţení strusek nelimituje jejich další pouţití 

- strusky lze vyuţít ve stavebnictví 

- odprašky obsahují vyšší podíl Zn a Pb 

- recyklací odprašků lze obsah Zn a Pb zvýšit 

- při zpracování odprašků z EOP a konvertorů je obsah Zn a Pb dostatečně vysoký pro 

další zpracování 

- plyny, které vedou k zvětšení počtu molů plynných produktů ochlazují proces (např. 

metan), ale chrání elektrodu 

- aplikace metanu jako plazmotvorného plynu podstatně zvyšuje výhřevnost procesních 

plynů a sniţuje obsah síry a fosforu v tekutém kovu 

- plyny, které zvyšují teplotu plazmy zvyšují energetickou účinnost procesu (dusík a 

zejména vodík) 

- dusík je pravděpodobně nejekonomičtější plyn 

- pro konkrétní aplikace bude nejvýhodnější kombinovat všechny tři hlavní plyny v 

závislosti na poţadované jakosti produkovaného kovu a ekonomice procesu 
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7. Závěr 

 Práce obsahuje poznatky o zpracování jemnozrnných hutních odpadů, obsahujících 

neţelezné kovy jako jsou zinek a olovo a jsou ekologicky rizikové. Kvůli neperspektivnímu 

nakládání a následnému vyuţívání těchto odpadů jsou předmětem zájmu všech producentů 

ţeleza a oceli po celém světě. V práci jsou naznačeny původy vzniku těchto odpadů, jejich 

charakteristika a granulometrické sloţení. 

 V první části byla vypracována literární rešerše, která obsahuje popis známých 

postupů zpracování kovonosných odpadů v tekutém a tuhém stavu. Byla posouzena vhodnost 

vyuţití jednotlivých metod, které se vyuţívají při získávání neţelezných kovů z kovonosných 

odpadů. 

 V druhé části se prakticky ověřila moţnost vyuţití plazmového tavení pro získávání 

vybraných neţelezných kovů (Zn, Pb) z kovonosných odpadů. Výsledky provedených pokusů 

jednoznačně prokázaly termodynamickou a kinetickou schůdnost této aplikace. Z 

experimentálních měření vyplývá ţe proces je při výše popsaném katodo-anodovém zapojení 

s půdní elektrodou pouţitelný. Předpokládá se výstavba zařízení v co nejjednodušší 

konfiguraci, bez předehřevu vsázky, bez předredukce a bez dospalování procesních plynů. 

Zařízení by bylo tvořeno pracovištěm přípravy vsázky, kde se uskuteční homogenizace, 

sušení, míchání s redukčními a struskotvornými přísadami a transport do vlastních zásobníků. 

Vlastní zařízení pro zpracování by zahrnovalo plazmovou pec se sklopným mechanizmem a 

optimalizovaným poměrem d/h vzhledem k výrobnosti, zásobníky vsázky a řídící a regulační 

systém.  



72 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

Zdroje: 

  

[1] FLEISCHANDERL, A. - GEBERT, W. Hutnické listy, 5, 1998, s. 15-21 

[2] DRONGOVÁ L., TOMKOVÁ V., HAŠEK P., VLČEK J., RACLAVSKÝ M.: Moţnosti 

vyuţití strusek po redukci kovonosných odpadů, Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (s. 85-

89) 

[3] MAJERČÁK Š., MAJERČÁKOVÁ A. Vysokopecná vsádzka, Alfa/SNTL, Bratislava 

1986 

[4] BOTULA, J.  Recyklace odpadů kovových a kovonosných, Ostrava 2003. ISBN 80-248-

0495-6 

[5] KURSA, M. KÁRNÍK, T. KRIŠTOFOVÁ, D. LEŠKO, J. KRET, J. BOTULA, J. 

Moţnosti odstranění neţelezných kovů z jemnozrnných hutních odpadů, Vysoká škola báňská 

– Technická univerzita Ostrava 

[6] Imriš. M., Klenovčanová A., Imriš I.: Moţnosti komplexného spracovania oceliarenských 

úletov II. Rukopis. 

[7] Olper M.: Zinc Extraction from EAF Dust with EZINEX Process. In.: Seminar on the 

Processing, Utilization and Disposal of Waste ín the Steel Industry, LJN Economic 

Commission for Europe, STEEL/SEM.21/R5, Balatonszéplak (Hungary) 3-6.June 1996. 

[8] KURSA M., LEŠKO J., KRET J., BOTULA J., KRIŠTOFOVÁ D., KÁRNIK T. 

Charakteristika a moţnosti zpracování jemnozrných hutních odpadů. Hutnické listy 7-8, 1999, 

str. 130-136 

[9] BOTULA, J., ŘEPKA V., KRET J., Recyklace jemnozrných hutních odpadů. Acta 

Metallurgica Slovaca, 7/2001, str. 171-177, ISSN 12104922 

[10] IMRIŠ I. Optimalizácia pyrometalurgického spracovania jemnozrnných hutníckych 

odpadov s obsahom neţelezných kovov  -Zn, Pb a Cd. Košice 2010 

[11]_CHRISTIÁNOVÁ A.: Diagram ţelezo-uhlík. Krátké informace č.5, Technicko-

ekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu, Praha 1988, s.6. 

[12] KOMOROVÁ Ľ., IMRIŠ I.: Termodynamika v hutníctve, Alfa, Bratislava, 1991 

[13] KUBASCHEWSKI O., EVAMS. E.: Metallurgical Thermochemistry, London, 1955 

[14] YE, G. BURSTROM, E. Recovery of zinc from EAF dust – pilot experiences at Mefos. 

In B. Mishra et. al. The Minerals, Metals and Materials Society. Rewas, 2008. s. 577-582. 

[15] Stránky firmy BEFESA - Steel and Galvanization Waste Recycling. (online 18.3.2013), 

citováno [18.3.2013]. dostupné z  

<http://www.befesa-steel.com/web/en/servicios/tecnologia/horno_rotatorio/index.html> 

[16] McCLELLAND J.M.: FASTMET Proven Process for Steel Mill Waste Recovery. 

Material spoločnosti Midrex Technologies, North Carolina USA, 2004, s. 1-17. 

[17] BARLIN B.: The intruduction of Waelz Kilns in Broken Hill Metallurgical Complex. 

Interní zpráva Nchanga Consolidate Copper Mines, Ltd. Lusaka Zambia, 1980. 

[18] LITZ J. E.: Flue Dust: An Ideal Feed for resources Recovery. In.: Residues and Effluents 

– processing and Environmental Considerations. Ed. By R. G. Reddy, W. P. Imrie and P. B. 

Queneau. The Minerals, Metals and Materials Society, TMS 1991. s. 223 – 238. 

[19] PRIMUS – propagační materiál společnosti Paul Wurth – Technology SA, Luxemburg, 

2000, 6s. 

[20] ROBILIARD K. R., KING P. J., FLOYD J. M.: SIROSMELT Technology for solving 

the Lead and Zinc Industry Waste problem. In.: Residues and Effluents – Processing and 

Environmental Considerations. Ed. By R. G. Reddy, W. P. Imrie and P. B. Qeneau. The 

Minerals, Metals and Materials Society, TMS 1991, s. 331 – 348. 



73 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

[21] JALKANEN H., OGHBASILASIE and RAJPALA K.: Recycling of Steelmaking Dust – 

the Radust Concept. Journal of Mining Metallurgy, 41 B, 2005, s.1-16. 

[22] IMRIŠ, I., KLENOVČANOVÁ, A. a IMRIŠ, M. Steelmaking flue dust – source of 

metals or waste. Seminar on economic Aspects of Clean Technologies, Energy and Waste 

management in Steel Industry. Linz, Austria, April 1998. 

[23] WIKANDER A.B., ROSENDAHL P.: The Plasmachrome Process at Swedechrome AB. 

Interní zpráva společnosti Swedechrome AB. Materiál společnosti. 

[24] DIGHE S.V., PAULSON C.K. and LAHODA E.J.: Westinghouse plasma-fired processes 

for treatment of industrial wastes. Iron and Steel Engineer, January 1992, s. 44-49. 

[25] NADEN D.: Davy McKee Technology for Metals Recovery from Electric Arc Furnace 

Dust. Internal Report Davy McKee Research and Development, Cleveland, England, 

December 1985. 

[26] MOON S., LEE D., SHIN H.: Recycling of EAF Dust by Means of Plasma Technology. 

In.: Seminar on the Processing, Utilization and Disposal of Waste in the Steel Industry, UN 

Economic Commission for Europe, STEEL/SEM.21/R31, Balatonszéplak (Hungary) 3-6.June 

1996. 

[27] Heckett MultiServ. Processing of  Stainless Steel by Products. Operations Information 

Service, Bulletin No. 2-10-005, March 1995. 

[28] KURSA, M., LEŠKO, J., KRET, J., KRIŠTOFOVÁ, D., JONŠTA, Z., KULVEITOVÁ, 

H., BOTULA, J., OLEJNÍČKOVÁ, L., BARTONCOVÁ, R. Technické řešení recyklace 

odpadů vznikajících při výrobě surového ţeleza a oceli se zaměřením na kaly z čistíren plynů, 

Objednatel: HBSS - sluţby, s.r.o, Ostrava 2003 

[29] KURSA M., BURKOVIČ R., BROŢOVÁ S., PETLÁK D., BARTONCOVÁ R.: 

Závěrečná zpráva řešení projektu MPO ČR č. FI-IM5/123 - Výzkum a vývoj nových 

moţností environmentálního zpracování hutních odpadů, Recyklace druhotných surovin, 

Leden 2011 

[30] DEMBOVSKÝ,V. Reálné moţnosti plazmové metalurgie. Seminář VŠB – Ostrava, 1997 

[31] STACH, V. Plazma – čtvrté skupenství hmoty, Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 

Praha 1989 

[32] GROSS, B. Elektrické výboje v plynech, SNTL Praha 1967 

[33] DVOŘÁK, P.: Dizertační práce - Získávání zinku z odpadních surovin, VŠCHT Praha 

2007 

[34] ZEYDABADI, B. A. et. al.: Zinc recovery from blast furnace dust, Hydrometallurgy vol. 

47, 1997, str. 137-152 

[35] REINHARD, H.: Recovery of zinc from a material containing zinc and iron, Ger. Offen. 

DE 2702779. 1977 

[36] ČTVRTNÍČEK, A., PĚTROŠ, J.: Moţnosti hydrometalurgického zpracování 

cyklovaných ocelářských úletů. Hutnické listy, 1986, Vol. 6, str. 385-393 

[37] BURROWS, H. W.: Zinc oxide recovery. U.S. Patent 38491221, r.1974 

[38] MCELROY, M. O., MCCLAREN, M.: Processing of electric arc furnace dust via 

chloride metallurgy. Hydrometall "94, London UK 1994, str. 993-1010. 

  



74 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

Seznam obrázků: 

Obr. 1 - Schéma hydrocyklonu 

Obr. 2 - Ellinghamův diagram pro oxidy kovů 

Obr. 3 - Závislost rovnováţného sloţení Boudouardovi reakce na teplotě a tlaku 

Obr. 4 - Oblasti stability fází v soustavě Fe-Zn-Pb-Cd-C-O 

Obr. 5 - Vliv Teploty na redukci oxidů kovů pokud vsázka obsahuje 3 kmol C 

Obr. 6 - Vliv mnoţství redukovadla na redukci oxidů kovů při teplotě 1100°C 

Obr. 7 - Fázový diagram Fe - Fe3C 

Obr. 8 - Závislost tlaku nasycených par kovů a jejich oxidů na teplotě 

Obr. 9 - Schéma procesu Waelz 

Obr. 10 - Technologické schéma Inclined Rotary Reduction Process 

Obr. 11 - Schéma technologie PRIMUS 

Obr. 12 - Technologické schéma Flame Reactor Process 

Obr. 13 - Technologické schéma Multi-Purpose Furnace Process 

Obr. 14 - Technologické schéma PLASMADUST 

Obr. 15 - Schéma Davy McKee plazmové pece 

Obr. 16 - technologické schéma plazmového tavení EAF úletů způsobem RAPID 

Obr. 17 - Plazmová pec 

Obr. 18 - Schéma plazmového pracoviště 

Obr. 19 – Schéma zařízení s půdní elektrodou v katodo-anodovém zapojení 

 

Seznam tabulek: 

Tab. 1 - Skupiny odpadů 

Tab. 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

Tab. 3 - Orientační chemické sloţení úletů a kalů z Evropských vysokých pecí (VP) a 

kyslíkových konvertorů 

Tab. 4 - Obsahy ţeleza a některých neţelezných kovů ve vybraných typech odpadů 

Tab. 5 - Porovnání výhod a nevýhod zpracování ocelárenských úletů a kalů různými 

metodami 

Tab. 6 – Reakce redukce oxidů ţeleza 

Tab. 7 - Vybrané fyzikální vlastnosti sledovaných kovů 

Tab. 8 - Chemické sloţení úletů a kalů zpracovávaných v Kagawa FASTMET 

Tab. 9 - Chemické sloţení Zn-Pb úletů 

Tab. 10 - Chemické sloţení vyredukovaných DRI pelet 

Tab. 11 - Typické emisní hodnoty z provozní jednotky 

Tab. 12 - Chemické sloţení odpadů zpracovávaných v Broken Hill v Zambii 

Tab. 13 - Chemické sloţení produktů vznikajících při redukčním praţení EAF úletů 

Tab. 14 - Chemické sloţení produktů vznikajících při tavení EAF úletů 

Tab. 15 - Chemické sloţení vsázky a produktů technologie Radust Process 

Tab. 16 - Chemické sloţení EAF úletů a Zn úletů vznikajících při vyuţití RAPID 

Tab. 17 - Vstupní analýza materiálů 

Tab. 18 - Vstupní veličiny a podmínky pokusů 

Tab. 19 - Analýza okují, kalů a odprašků 

Tab. 20 - Mnoţství a sloţení přísad pouţitých pro pokusy 1 a 2 

Tab. 21 - Vstupní veličiny a podmínky pokusů 



75 

 

ČEVELA, D.: Pouţití pyrometalurgických metod k získání vybraných neţelezných kovů 

z kovonosného odpadu. Diplomová práce VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

Tab. 22 - Mnoţství a sloţení přísad pouţitých pro pokusy 3 a 4 

Tab. 23 - Vstupní veličiny a podmínky pokusů 

Tab. 24 - Celková analýza strusek 

Tab. 25 - Celková analýza odprašků z filtrů 

 

 


