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3 Hutnícky priemysel 
 

Hutníctvo alebo Metalurgia = z gréckeho metallourgos (metallon, kov + ergon, práca) patrí k 

základným odvetviam ťažkého priemyslu, v ktorom sa z rúd a iného materiálu vyrábajú kovy, ich 

zliatiny, rôzne hutnícke polotovary a výrobky.  

Hutnícky priemysel je možné rozdeliť na hutníctvo železa a ocele (tzv. čierna metalurgia), ktorá 

produkuje asi 95% objemu hutníckej výroby na celom svete. Surové železo sa vyrába vo vysokých 

peciach. Železo sa ďalej spracováva na oceľ, čo je zliatina železa (Fe), uhlíka (C) a malého percenta 

ďalších prvkov, ako sú hliník (Al), mangán (Mn), kremík (Si), chróm (Cr) alebo nikel (Ni ) (tzv. legujúci 

prímesi), ktoré vylepšujú fyzikálno-chemické vlastnosti ocele. K výrobe ocele sa používa aj železný 

šrot, čiže odpad. 

Druhou skupinou je hutníctvo neželezných kovov, kam patrí výroba hliníka (Al), cínu (Sn), olova (Pb), 

niklu (Ni) alebo ortuti (Hg). Objemom síce zanedbateľné, avšak významom rozhodne nie je odvetvie 

zamerané na získavanie a spracovanie vzácnych kovov - zlata (Au), striebra (Ag) a platiny (Pt). 

Železiarsky a oceliarsky priemysel sú priemyselné odvetvia s vysokou spotrebou materiálov a energií. 

Viac ako polovica materiálového vstupu sa stáva výstupom vo forme odpadových plynov a tuhých 

odpadov - vedľajších produktov. Najzávažnejšími emisiami sú znečisťujúce látky uvoľňované do 

ovzdušia, pričom prevládajú emisie z aglomeračných úpravní. Napriek značnému úsiliu znížiť emisie, 

podiel tohto sektora na celkových emisiách uvoľňovaných do ovzdušia je v EU značný pri veľkom 

počte znečisťujúcich látok, hlavne v prípade niektorých ťažkých kovov a PCDD/F. Podiel opätovne 

používaných a recyklovaných tuhých odpadov/vedľajších produktov sa výrazne zvýšil, ale značné 

množstvá sa naďalej ukladajú na skládkach odpadov. 

V budúcnosti bude musieť oceliarsky priemysel čeliť hlavne potrebe ekologickejších výrobkov a 

nových výrobkov na báze ocele. Ide najmä o: 

1. Ochranu životného prostredia (obzvlášť zníženie emisií C02) a zvýšenie energetickej 

účinnosti. 

2. Bezpečnosť a ochranu zdravia predstavujú tiež veľmi dôležitý cieľ, ku ktorému treba 

smerovať, nielen v príslušných priemyselných odvetviach, ale aj v každodennom živote 

užívateľov oceliarskych výrobkov (autá, budovy, výroba energie a doprava, atď.) vyvíjaním 

nových sofistikovanejších a bezpečnejších výrobkov na báze ocele. Znižovanie hmotnosti pri 

vývoji nových výrobkov tiež predstavuje spoločný cieľ. Dosah materiálov na spoločnosť by 

znamenal cenný prínos pre dlhodobé ciele v oceliarskom odvetví (posilnenie konkurenčného 

postavenia výrobkov z ocele a udržateľnosti procesov výroby ocele). 

3. Pritiahnutie a udržanie kvalifikovaných odborníkov tvorí ďalší veľmi dôležitý cieľ pri plnení 

cieľov odvetvia ocele. 

4. Stanovenie odsúhlasených prioritných špecifických tém technologickej platformy pre oceľ 

predstavuje rezervu prioritných tém, ktoré je potrebné implementovať prostredníctvom 

rôznych nástrojov európskeho výskumu a technologického vývoja, pričom jednotlivé 

programy musia byť koordinované (Seetharaman, 2005). 
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3.1 Výroba železa a ocele 
Kovy sa vyrábajú z rúd: 

 žiarovými pochodmi (pyrometalurgia),  

 mokrou cestou (hydrometalurgia)  

 s použitím elektrického prúdu (elektrometalurgia).  

Podľa postupu sa hutníctvo delí na:  

 výrobu surových kovov (napr. surové železo),  

 rafináciu (napr. oceľ),  

 výrobu polotovarov tvárnením kovov za tepla alebo studena a  

 výrobu odliatkov z kovov a ich zliatin. 

 

Železo je striebristobiely, mäkký, kujný a chemicky aktívny kov, ktorý sa zlučuje s kyslíkom, oxidom 

uhličitým, sírou a kremíkom na oxidy, karbonáty, sulfidy a silikáty. Na vzduchu ľahko oxiduje a vytvára 

hrdzavé povlaky. 

Oceľ je zliatina železa s uhlíkom a legovacích prvkov (mangán, chróm, volfrám, kremík a iné). Podľa 

množstva legovacích prvkov rozlišujeme: 

 Nízkolegované ocele (legovacie prvky do 5 %) 

 Vysokolegované ocele (legovacie prvky nad 5 %) 

Liatina je zliatina železa s uhlíkom s obsahom uhlíka vyšším ako 2,14 %. V porovnaní s oceľami 

obsahujú okrem viac uhlíka aj viac sprievodných prvkov (napríklad mangán, kremík, síru, fosfor). 

Liatina sa vyrába pretavením vhodných surových želiez a kovového odpadu v zlievarenských peciach, 

najčastejšie v kuplovniach.  

Pri výrobe rôznych druhov ocelí (podľa účelu) sa používajú rôzne legovacie prvky (legúry), ktoré sa 

pridávajú do taveniny za účelom úpravy vlastností ocele (tvrdosť, pevnosť, oteruvzdornosť, 

žiaruvzdornosť, žiarupevnosť, elasticita a iné). Legúry sa pridávajú väčšinou priamo vhodením do 

železnej taveniny. 

Proces výroby železa a ocele pozostáva z niekoľkých krokov. Pred samotnou výrobou je potrebné 

zabezpečiť prípravu vstupných surovín, kde spadá: 

 Výroba aglomerátu, 

 Výroba peliet, 

 Výroba koksu. 

Následne môžeme pristúpiť k výrobe surového železa a výrobe ocele. Jednotlivé procesy sú stručne 

popísané v nasledovných podkapitolách. 
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Výroba aglomerátu  

Aglomerát, ako produkt aglomeračného spracovania materiálov obsahujúcich železo, predstavuje 

hlavnú časť vsádzky do vysokých pecí. Najzávažnejšími environmentálnymi problémami sú emisie 

odpadového plynu z aglomeračného pásu, ktorý obsahuje celý rad znečisťujúcich látok, ako tuhé 

znečisťujúce látky (TZL), ťažké kovy, S02, HC1, HF, PAH a organochlórové zlúčeniny (ako PCB a 

PCDD/F). 

Výroba peliet  

Peletizácia je ďalší proces na aglomeráciu materiálov obsahujúcich železo. Zatiaľ čo aglomeráty sa 

prakticky vždy vyrábajú v oceliarňach pre rôzne účely, pelety sa vyrábajú hlavne v blízkostí baní alebo 

expedičného prístavu. Preto je v EU iba jedno peletizačné zariadenie, ktoré je súčasťou integrovanej 

oceliarne a štyri samostatné závody. Aj v prípade týchto závodov medzi environmentálnymi 

problémami dominujú emisie uvoľňované do ovzdušia.  

Výroba koksu  

Koks sa používa ako primárne redukčné činidlo vo vysokých peciach. Aj v prípade koksovní sú 

najzávažnejším problémom emisie uvoľňované do ovzdušia. Často prevládajú fugitívne emisie z 

rôznych zdrojov, ako úniky z krytov, z dverí pecí a dverí vyrovnávačov, zo stúpacích potrubí a emisie z 

určitých operácií, ako nakladanie uhlia, vytláčanie koksu a hasenie koksu. Okrem toho, prchavé 

emisie vznikajú v úpravni koksárenského plynu. Hlavným bodovým zdrojom emisií uvoľňovaných do 

ovzdušia je odpadový plyn zo systémov nedostatočného vypálenia. Dôraz sa kladie na plynulú a 

nerušenú prevádzku, ako aj na údržbu koksovacích pecí, ktorá sa javí ako nepostrádateľná. 

Desulfurizácia koksárenského plynu je opatrenie s vysokou prioritou na minimalizovanie emisií S02, 

nielen v samotných koksovniach, ale tiež v iných zariadeniach, kde sa používa koksárenský plyn ako 

palivo. 

Zneškodňovanie odpadovej vody je ďalším dôležitým problémom, ktorý musia koksovne riešiť. 

Výroba  surového železa - vysoké pece  

Proces výroby surového železa vo vysokej peci nepochybne zostáva najdôležitejším procesom výroby 

zo surovín obsahujúcich železo (Fröhlichová a kol. 2004). Kvôli veľkému vstupu redukčných činidiel 

(hlavne koks a uhlie) tento proces spotrebúva väčšiu časť celkovej vstupnej energie v integrovaných 

oceliarňach. 

Vysoká pec je stavba, ktorá je vysoká 30 až 50 m. Výroba železa prebieha za vysokých teplôt (až 1800 

°C), preto musí byť pec zvnútra vymurovaná žiaruvzdorným materiálom. Vysoká pec pracuje 

nepretržite niekoľko rokov. Zhora sa do nej zaváža železná ruda, koks a troskotvorné prísady 

(vápenec). Zdola sa vháňa predhriaty vzduch obohatený kyslíkom. 

Suroviny sa najprv v peci vysušia. Koks je takmer čistý uhlík. Pri jeho spaľovaní vzniká veľké množstvo 

tepla a oxid uhoľnatý. 

Schéma vysokej pece je znázornená na obr. 3. 
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Zhora sa do sadzobne sype koks, železná ruda, vápenec a iné látky. Dole je tavná zóna, na spodku 

ktorej je tekuté železo a na ňom pláva troska, kvôli nižšej mernej hmotnosti. Nad tým je ohnisko. Do 

neho sa fúka vzduch predhriaty asi na 700 °C. Samozrejme vysokú pec je potrebné chladiť. 

Najčastejšie sa to deje pomocou vody. Na samotnom plášti pece sú namontované tzv. chladnice - 

bloky v ktorých sú zaliate rúrky cez ktoré cirkuluje voda a chladí okolie. 

 

Obrázok 3 Schéma vysokej pece 

Zdroj: http://www.zschemie.euweb.cz 

 

Výroba ocele v kyslíkových konvertoroch  

Cieľom výroby ocele v kyslíkových konvertoroch je oxidovať nežiaduce nečistoty, ktoré sa nachádzajú 

v horúcom kove z vysokých pecí. Tento proces zahŕňa predúpravu horúceho kovu, oxidačný proces v 

zásaditej kyslíkovej peci, sekundárnu metalurgickú úpravu a odlievanie (nepretržité odlievanie alebo 

odlievanie ingotov). Hlavnými environmentálnymi problémami sú emisie uvoľňované do ovzdušia z 

rôznych zdrojov a rôzne tuhé odpady/vedľajšie produkty. Okrem toho sa objavujú odpadové vody, 

ktoré pochádzajú z mokrého odprašovania (tam, kde sa používa) a z operácie nepretržitého 

odlievania. 
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Kyslíkový konvertor je hutnícky agregát na výrobu ocele. Má tvar hruškovitej nádoby so zužujúcim sa 

hrdlom. Z vonkajšej strany sú po bokoch umiestnené nosné čapy, ktoré sú uložené v ložiskách, čím 

umožňujú obojsmerné naklápanie okolo vodorovnej osi. Kolmo na os naklápania sa na jednej strane 

nachádza odpichový otvor pre vypustenie ocele. Troska sa z agregátu vylieva cez pretiahnutú stranu 

hrdla. Vnútorná časť konvertora je vymurovaná žiaruvzdornými materiálmi. Dôležitou konštrukčnou 

časťou konvertora je kyslíková tryska určená na distribúciu technicky čistého kyslíka (Příhoda - 

Hašek, 1983). 

Schéma kyslíkového konvertora je znázornená na obr. 4. 

 

Obrázok 4 Schéma kyslíkového konvertora 

Zdroj: web.tuke.sk 

 

 

Výroba ocele v elektrických peciach 

Priame tavenie surovín obsahujúcich železo, hlavne železného šrotu, obyčajne prebieha v elektrickej 

oblúkovej peci, ktorá spotrebuje značné množstvo elektrickej energie a spôsobuje tvorbu značných 

emisií uvoľňovaných do ovzdušia a tuhých odpadov/vedľajších produktov, hlavne prachu z filtrov a 

trosku. Emisie uvoľňované z pece do ovzdušia obsahujú celý rad anorganických zlúčenín (prach oxidu 

železitého a ťažké kovy) a organických zlúčenín, ako sú dôležité organochlórové zlúčeniny 

chlorobenzénov, PCB a PCDD/F. Techniky uvažované pri určovaní BAT odrážajú túto skutočnosť a 

zameriavajú sa na tieto otázky. Predohrev šrotu sa tiež považuje za BAT, tak isto ako opätovné 

použitie (recyklovanie) trosky a prachu. 

Elektrická oblúková pec (EOP) je hutnícky agregát na výrobu ocele pretavením zo šrotu a kusového 

surového železa. Schematicky je EOP zobrazená na obr. 5. 

Zdrojom tepla v EOP je oblúk generovaný pretvorením elektrického prúdu s vysokým napätím (22 

000 V) a nízkym prúdom (80 - 300 A) na elektrický prúd s nízkym napätím a veľmi vysokým prúdom 

Příhoda - Hašek, 1983). 
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Oceľ sa z EOP vypúšťa cez spodný alebo bočný odpichový žľab. Troska sa z agregátu vylieva cez 

troskovej dvere. Vnútorná časť oblúkovej pece je vymurovaná žiaruvzdornými materiálmi. 

 

Obrázok 5 Schéma elektrickej oblúkovej pece 

Zdroj: Majerčáková, 1988 

 

3.1.1 Vplyv hutníctva na životné prostredie 

Výrobu surového železa a ocele považujeme za jeden z najvýznamnejších znečisťovateľov životného 

prostredia. V hierarchii pôsobenia na jednotlivé zložky životného prostredia na prvé miesto patrí 

znečistenie ovzdušia  a produkcia veľkého množstva odpadov. 

Emisie hutníckych podnikov sú tvorené najmä tradičnými znečisťujúcimi látkami: TZL, SO2, NOX a CO. 

V súčasnej dobe sa pozornosť obracia na znečistenie ťažkými a ostatnými kovmi ako arzén, ortuť, 

olovo, chróm a kadmium, ktoré kontaminujú okolie hutníckych podnikov, hlavne však pôdny fond. 

Hutnícke podniky patria medzi najväčších spotrebiteľov energie (10 – 13% celoštátnej spotreby). 

Vzhľadom na to, že výroba elektrickej energie je taktiež spojená s veľkým množstvom emisií, často 

hodnotíme hutnícky priemysel z pohľadu celkového množstva emisií. Komplexná palivovo-

energetická náročnosť výroby sa zvyčajne vyjadruje tonách merného paliva (tmp) na jednotku výroby 

s následným vyčíslením vyvolaných emisií v energetike. Platí to aj pri vyvolaných emisiách pri úprave, 

príprave a doprave veľkého množstva použitých surovín (milióny ton ročne).  Z toho pohľadu sú 

vyvolané emisie väčšie než vykazované emisie hutníckeho podniku. 

Veľký význam z hľadiska životného prostredia má produkcia značného množstva odpadov rôzneho 

chemického a fyzikálneho zloženia (Fazekašová a kol. 2015). V minulosti bola väčšina odpadov 

ukladaná na odvaly v bezprostrednej blízkosti hutníckych prevádzok bez ohľadu na ich charakter 

a zloženie ako aj bez možnosti ich budúceho selektívneho využitia. V súčasnosti je väčšina hutníckych 

odpadov recyklovaná alebo využitá v rámci iných priemyselných odvetví (stavebné hmoty, cement, 

hnojivá a pod.). Aj napriek tomu ostáva celý rad odpadov problémových a ťažko využiteľných.  

Vo všeobecnosti delíme odpady z hutníckeho priemyslu na: 

 Veľkoobjemové odpady s využiteľnou železnou substanciou (oceliarenské trosky, okovy, 

oprašky a kaly bez nebezpečných látok), 
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 Veľkoobjemové nemetalické odpady (vysokopecná troska, žiaruvzdorné materiály, 

zlievárenské piesky a pod.) 

 Odpady z podnikovej energetiky (popolček, škvara, troska). 

Medzi zvláštne nebezpečné odpady zaraďujeme tie, ktoré obsahujú toxické látky. Do tejto skupiny 

odpadov patria: 

 Vysokopecné a oceliarenské oprašky a kaly, 

 Zaolejované okovové kaly, 

 Kaly z koncových čistiarní opadových vôd, 

 Odpady z morenia a povrchových úprav. 

 

K vyššiemu stupňu využitia odpadov v hutníckom priemysle vedie ekonomická motivácia (využitie 

metalickej časti) ale aj legislatíva, ktorá obmedzuje ďalšie rozširovanie úložných plôch. 

V minulosti bola hutnícka výroba závislá na množstve odoberanej vody z povrchových zdrojov. Veľké 

požiadavky na množstvo vody a nedostatočná kapacita vody v recipientoch viedli hutnícke podniky 

k vyššiemu využívania vody v cirkulačných obehoch. V súčasnosti majú hutnícke podniky uzavretý 

cirkulačný obehový systém vodného hospodárstva. Z hľadiska životného prostredia nie je 

rozhodujúce množstvo odpadových vôd hutníckeho podniku, ale vypúšťané množstvo týchto vôd do 

recipientu a profily hodnotenia ukazovateľov znečistenia.  

Problémom z hľadiska využitia resp. recyklácie sú kaly z koncových čistiarní odpadových vôd 

v hutníckych podnikoch. Tieto kaly obsahujú celý rad cudzorodých látok, najmä ťažkých kovov. Často 

sú využívané v poľnohospodárstve. Pri ich aplikácii ako hnojiva je nutná podrobná znalosť 

cudzorodých látok a ich dlhodobé sledovanie z hľadiska možného znečisťovania vodných zdrojov 

a potravinového reťazca.  

Hutnícke podniky sú zdrojmi veľkej hlučnosti, obzvlášť v rámci hutníckej prevádzky. Na svoje okolie 

pôsobia len obmedzene, bez väčšieho významu.    

 

3.1.2 Emisie oxidu uhličitého z výroby železa a ocele 

Medzi odvetvia, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na produkcii oxidu uhličitého patrí aj 

hutníctvo. Preto jeho podiel na znižovaní oxidu uhličitého na základe Kjótskeho protokolu ako 

doplnku „Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy" nie je zanedbateľný. 

 

Tabuľka 1 Referenčné emisné faktory pre vstupný materiál 

 
Emisný faktor Zdroj emisného faktora 

Koksárenský plyn 47,7tCO2/TJ IPCC 

Vysokopecný plyn 241,8tCO2/TJ IPCC 

Konvertorový plyn 186,6 t CO2/TJ WBCSD/WRI 
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Grafitové elektródy 3,60 t CO2/1 elektród IPCC 

PET 2,241 CO2/1 PET WBCSD/WRI 

PE 2,85tCO2/tPE WBCSD/WRI 

CaCO3 0,441 C02/t CaCO3 stechiometrický pomer 

CaCO3-MgCO3 0,477 t C02/1 CaCO3-MgCO3 stechiometrický pomer 

Pozn.: IPCC – Medzinárodný panel pre klimatické zmeny (International Panel for Climate Change), 

WBCSD – World Business Councill for Sustainable Development, WRI - World Resources Institute. 

Zdroj: Demo, Hronec, Tóthová, 2006 
 
 

Tabuľka 2 Referenčné emisné faktory pre výstupný materiál (založené na obsahu uhlíka) 

Emisný faktor [t CO2/TJ] Zdroj emisného faktora 

Ruda 0 IPCC 

Surové železo, železný šrot, výrobky zo železa 0,1467 IPCC 

Oceľový šrot, výrobky z ocele 0,0147 IPCC 

Pozn.: IPCC – Medzinárodný panel pre klimatické zmeny (International Panel for Climate Change), 

Zdroj: Demo, Hronec, Tóthová, 2006 
 

 

I keď niektoré súčasné odhady naznačujú, že aj keby sa emisie CO2 podľa Kjótskeho protokolu znížili, 

toto zníženie emisií by zredukovalo zvýšenie globálnej priemernej teploty v rozpätí približne medzi 

0,02 °C a 0,28 °C do roku 2050 (zdroj: Nature, október 2003), v porovnaní s predpokladaným 

zvýšením teploty v rozpätí medzi 1,4 °C a 5,8 °C od roku 1990 do roku 2100 predpovedaným IPCC 

(Medzinárodný panel pre klimatické zmeny - International Panel for Climate Change). Mnohé kritiky a 

otázky environmentalistov hovoria, že požadované hodnoty Kjótskeho protokolu nedokážu 

výraznejšie znížiť emisie v budúcnosti. 

 

3.1.3 Hlavné oblasti hutníctva železa 

 

Čína - hutníctvo sa koncentruje hlavne na pobrežie a pozdĺž veľkých riek. Hutníctvo patrí k 

najdôležitejším odvetviam priemyslu. Väčšina závodov je na juhu krajiny. V mestách Peking , Šanghaj, 

Kanton a na strednom toku Dlhej rieky. Čína vlastní obrovské zásoby železnej rudy a čierneho uhlia. 

Japonsko – v tejto krajine sa od roku 1995 hutníctvo zaraďuje medzi odvetvia s vysokým poklesom 

zisku ale stále patrí medzi dôležité súčasti priemyslu. Japonsko je chudobné na nerastné suroviny. 

USA – krajina je veľmi bohatá na železnú rudu, farebné a vzácne kovy ale značnú časť dovážajú. 

Hutníctvo patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce priemyselné odvetvie ale nie je určujúcim sektorom 

hospodárstva. Hutníctvo železa a ocele sa sústredilo pri uhoľných panvách na pobreží Veľkých jazier, 

pri zásobách železnej rudy. V produkcii hutníckeho priemyslu sú na 3. mieste na svete. 

Rusko - veľké závody, vystavané počas sovietskej vlády, sa ťažko prispôsobujú súčasnému trhovému 

systému, preto ich priemyselná produkcia značne poklesla. Hutníctvo železa, hliníka a farebných 
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kovov patrí medzi významnejšie priemyselné odvetvia. Železná ruda sa ťaží na hranici s Ukrajinou a 

na južnom Sibíri. Zásoby čierneho a hnedého uhlia sú na strednom a východnom Sibíri (Jakutsko), v 

Kuzneckej a Kansko-ačinskej panve. 

Nemecko - v Nemecku sa vyťaží najviac čierneho a hnedého uhlia na svete, zásoby sa nachádzajú v 

Porýní a Porúrí. Významná je aj ťažba železnej rudy ale značnú časť dovážajú. Najväčším strediskom 

hutníckeho priemyslu je mesto Duisburg. 

 

3.2 Výroba neželezných kovov 

 
V EU sa vyrába najmenej 42 neželezných kovov plus ferozliatiny, uhlík a grafit a používajú sa na rôzne 

účely v metalurgickom, chemickom, stavebnom, dopravnom priemysle, ako aj v priemysle výroby a 

rozvodu elektrickej energie. Napr. vysoko čistá meď je neodmysliteľná vo výrobe a distribúcii 

elektrickej energie a malé množstvo niklu alebo kovov taviteľných pri vysokej teplote zlepšuje 

odolnosť proti korózii alebo zlepšuje vlastnosti ocele. Tieto kovy sa tiež používajú v mnohých vysoko 

špičkových technologických zariadeniach, hlavne v rezorte obrany, počítačových, elektronických a 

telekomunikačných odvetviach. 

Neželezné kovy sa vyrábajú z rozmanitých primárnych a druhotných surovín. Primárne suroviny sa 

získavajú z rúd, ktoré sa ťažia a ďalej upravujú predtým, než sa spracujú metalurgicky za účelom 

výroby surového kovu. Úprava rúd zvyčajne prebieha blízko baní. Medzi druhotné suroviny patrí 

pôvodný šrot a zvyšky môžu byť tiež podrobené určitej predúprave za účelom odstránenia 

povlakových materiálov. 

Ložiská rúd s obsahom kovov v prijateľnej koncentrácii sa v Európe postupne vyčerpávajú a ostáva 

len málo pôvodných zdrojov. Preto je väčšina rúd z rôznych zdrojov z celého sveta. 

Recyklovanie sa stáva dôležitým prvkom zásob surovín mnohých kovov. Meď, hliník, olovo, zinok, 

vzácne kovy a kovy taviteľné pri vysokej teplote sa môžu, okrem iného regenerovať zo svojich 

produktov alebo zo zvyškov a môžu sa vrátiť do výrobného procesu bez straty kvality pri recyklovaní. 

Druhotné suroviny majú celkovo veľký podiel na výrobe, čím dochádza k zníženiu spotreby surovín a 

energie. 

Niektoré kovy sú neodmysliteľné ako stopové prvky, ale pri vyšších koncentráciách sú 

charakterizované toxicitou kovu, iónu alebo zlúčenín a mnohé sa nachádzajú na rôznych zoznamoch 

toxických materiálov. Olovo, kadmium a ortuť sú najviac obávané kovy. 

 

3.2.1 Hlavné environmentálne problémy spojené s výrobou neželezných kovov 

Hlavnými environmentálnymi problémami v oblasti výroby väčšiny neželezných kovov z primárnych 

surovín sú potenciálne emisie prachu, kovov, resp. zlúčenín kovov a oxidu siričitého, ktoré sú 

uvoľňované do vzduchu pri pražení a tavení rúd s obsahom síry alebo v dôsledku používania palív 

alebo iných materiálov s obsahom síry. Zachytávanie síry a jej premena alebo odstránenie je preto 
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dôležitým faktorom vo výrobe neželezných kovov. Pyrometalurgické procesy sú potenciálnymi 

zdrojmi prachu a kovov z pecí, reaktorov a prepravy roztaveného kovu. 

Hlavné environmentálne problémy spojené s výrobou neželezných kovov z druhotných surovín súvisia 

s odpadovými plynmi z rôznych pecí a transportov, ktoré obsahujú prach, kovy a v niektorých 

výrobných krokoch aj kyslé plyny. Existuje tiež potenciálne riziko tvorby dioxínov v dôsledku 

prítomnosti malého množstva chlóru v druhotných surovinách. Rozklad a zachytenie dioxínov a VOC 

(prchavé organické zlúčeniny) predstavujú problém, ktorému je potrebné venovať pozornosť. 

Hlavnými environmentálnymi problémami v prípade primárneho hliníka sú produkcia 

polyfluórovaných uhľovodíkov a fluoridov počas elektrolýzy, tvorba tuhých odpadov z elektrolyzérov 

a tvorba tuhých odpadov počas výroby hliníka. 

Produkcia tuhých odpadov je tiež problémom pri výrobe zinku a iných kovov, ktoré vznikajú v 

jednotlivých štádiách pri odstraňovaní železa. 

Niektoré procesy často používajú nebezpečné reagencie ako HC1, HN03, Cl2 a organické rozpúšťadlá 

na lúhovanie a čistenie. Progresívne spracovateľské techniky sú schopné pracovať s týmito 

materiálmi a súčasne ich regenerovať a opakovane používať. Z tohto hľadiska je utesnenie reaktora 

dôležitým faktorom. 

Vo väčšine prípadov sa prevádzkové plyny čistia v tkaninových filtroch a tým sa znižujú emisie TZL a 

zlúčenín kovov, akým je olovo. Čistenie plynov pomocou mokrých práčok (skrúbrov) a mokrých 

elektrostatických odlučovačov je zvlášť účinné pre prevádzkové plyny, ktoré sa podrobujú procesu 

regenerácie síry v zariadení na výrobu kyseliny sírovej. V niektorých prípadoch, keď je prach 

abrazívny alebo je ťažké ho odfiltrovať, je tiež účinné používať mokré skrúbre. Utesnenie pece a 

zakrytý transport a skladovanie sú dôležité pri prevencii úniku fugitívnych emisií. 

Keď to zhrnieme, hlavnými environmentálnymi problémami pri výrobných procesoch v jednotlivých 

neželezných kovov sú: 

 Výroba medi: S02, prach, zlúčeniny kovov, organické zlúčeniny, odpadové vody (zlúčeniny 

kovov), zvyšky, ako výmurovka pece, kaly, odfiltrovaný prach a troska. Tvorba dioxínu počas 

úpravy druhotných medených materiálov je tiež závažným problémom. 

 Výroba hliníka: fluoridy (vrátane HF), prach, zlúčeniny kovov, S02, COS, PAH, VOC, skleníkové 

plyny (PFC a C02), dioxíny (sekundárne), chloridy a HC1. Zvyšky ako zvyšky bauxitu, použitá 

výmurovka tavnej komory, odfiltrovaný prach, soľná troska a odpadové vody (olej a 

amoniak). 

 Výroba olova, zinku a kadmia: prach, zlúčeniny kovov, VOC (vrátane dioxínov), zápachy, S02, 

iné kyslé plyny, odpadové vody (zlúčeniny kovov), zvyšky ako kaly, zvyšky bohaté na železo, 

odfiltrovaný prach a troska. 

 Výroba vzácnych kovov: VOC, prach, zlúčeniny kovov, dioxíny, zápachy, NOx, iné kyslé plyny 

ako chlór a S02. Zvyšky, ako kaly, odfiltrovaný prach a troska a odpadové vody (zlúčeniny 

kovov a organické zlúčeniny). 

 Výroba ortuti: výpary ortuti, prach, zlúčeniny kovov, zápachy, S02, iné kyslé plyny odpadové 

vody (zlúčeniny kovov), zvyšky, ako kaly, odfiltrovaný prach a troska. 



Environmentálne aspekty procesov a technológií 

 

 

 
 

38 

 Výroba kovov s vysokou taviacou teplotou, práškových spekaných karbidov a karbidov 

kovov: prach, pevný spekaný karbid a zlúčeniny kovov, odpadové vody (zlúčeniny kovov), 

zvyšky, ako odfiltrovaný prach, kaly a troska. Prevádzkové chemikálie, ako fluorovodík (HF), 

sa používajú pri spracovaní tantalu and nióbu a sú vysoko toxické. Túto skutočnosť je 

potrebné brať do úvahy pri manipulácii a skladovaní týchto materiálov. 

 Výroba ferozliatin: prach, zlúčeniny kovov, CO, C02, S02, regenerácia energie, odpadové 

vody (zlúčeniny kovov), zvyšky, ako odfiltrovaný prach, kaly a troska. 

 Výroba alkalických kovov a kovov alkalických zemín: chlór, HC1, dioxín, SFfi, prach, 

zlúčeniny kovov, C02, S02, odpadové vody (zlúčeniny kovov), zvyšky, ako kaly, hlinitany, 

odfiltrovaný prach a troska. 

 Výroba niklu a kobaltu: VOC, CO, prach, zlúčeniny kovov, zápachy, S02, chlór a iné kyslé 

plyny, odpadové vody (zlúčeniny kovov a organické zlúčeniny), zvyšky, ako kaly, odfiltrovaný 

prach a troska. 

 Výroba uhlíka a grafitu: PAH, uhľovodíky, prach, zápachy, S02, prevencia odpadových vôd, 

zvyšky, ako odfiltrovaný prach. 

 

3.2.2 Možnosti znižovania negatívnych vplyvov výroby neželezných kovov 

Množstvo emisií vypúšťaných do životného prostredia pri výrobe neželezných kovov závisí od 

používaného systému ich zachytávania alebo znižovania. Prevádzkové plyny sa zachytávajú a potom 

čistia v tkaninových filtroch, aby sa znížili emisie prachu a zlúčenín kovov, napr. zlúčeniny olova. 

Moderné filtračné tkaniny prinášajú podstatné zlepšenie výkonu, spoľahlivosti a životnosti. 

Zariadenia na dohorievanie a uhlíkovú adsorpciu sa používajú na odstránenie dioxínov a prchavých 

organických zlúčenín. 

Nezachytené plyny alebo fugitívne emisie sa však nespracúvajú. Emisie prachu sa tiež objavujú pri 

skladovaní, manipulácii a predúprave surovín, keď fugitívne emisie prachu tiež zohrávajú významnú 

úlohu. To platí pre primárnu, aj sekundárnu výrobu, keďže ich význam môže byť oveľa väčší, než 

význam zachytených a znížených emisií. Tam, kde fugitívne emisie zohrávajú významnú úlohu, tam je 

potrebná dôkladná konštrukcia zariadenia a prevádzkové operácie na zachytenie a spracovanie pre-

vádzkových plynov 

Mnoho procesov využíva systémy utesneného chladenia a prevádzkovej vody, ale stále ostáva 

priestor na vypúšťanie ťažkých kovov do vody. 

Produkcia zvyškov je tiež významným faktorom v tomto priemyselnom odvetví, ale zvyšky často pred-

stavujú regenerovateľné množstvá kovov a je bežnou praxou využívať zvyšky priamo na mieste alebo 

v iných zariadeniach na regeneráciu kovov. Veľká časť vyprodukovanej trosky je inertná, 

nelúhovateľná troska a používa sa pri mnohých stavebných prácach. Iná troska, ako soľná troska, sa 

môže upravovať za účelom regenerácie iných zložiek, ktoré sa použijú v iných priemyselných 

odvetviach, ale priemyselné odvetvie musí zabezpečiť, že tieto regeneračné operácie budú prebiehať 

s rešpektovaním vysoko environmentálnych štandardov. 

Manažérstvo procesu, dohľad nad procesom a jeho kontrola a systémy na zníženie emisií sú veľmi 

významnými faktormi. Dobré školiace metódy, predpisy pre obsluhu a motivácia personálu sú tiež 
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dôležité, hlavne pri prevencii znečistenia životného prostredia. Dobré techniky pre manipuláciu so 

surovinami môžu zabrániť tvorbe fugitívnych emisií. Ďalšími dôležitými technikami sú: 

 Zváženie environmentálnych dopadov nového procesu alebo suroviny v rannom štádiu 

projektu s kontrolou v pravidelných intervaloch. 

 Návrh procesu na prijatie očakávaného spektra surovín. Vážne problémy môžu nastať, napr. 

ak sú objemy plynu príliš vysoké alebo ak energetické využitie materiálu je vyššie, než sa 

očakávalo. Štádium prípravy návrhu je z hľadiska nákladov najúčinnejší čas na zavedenie 

zlepšení v ochrane životného prostredia. 

 Revízia návrhu a rozhodovacieho procesu za účelom ukázať, ako boli rôzne procesy a 

možnosti zníženia emisií zvažované. 

 Plánovanie spúšťacích postupov v prípade nových alebo upravovaných zariadení. 

3.2.3 Emisie uvoľňované do ovzdušia pri výrobe neželezných kovov 

Emisie uvoľňované do ovzdušia vznikajú pri skladovaní, manipulácii, predúprave a počas 

pyrometalurgického a hydrometalurgického štádia. Transport materiálov je obzvlášť dôležitý. Význam 

fugitívnych emisií je v mnohých procesoch vysoký a fugitívne emisie môžu byť dôležitejšie ako emisie 

zachytené. V takýchto prípadoch je možné znížiť environmentálny dopad na životné prostredie 

dodržiavaním hierarchie techník pre zachytávanie plynu pochádzajúceho zo skladovania a 

manipulácie s materiálmi, reaktorov alebo pecí a z bodov transportu materiálov. 

S potenciálnymi fugitívnymi emisiami je nutné počítať vo všetkých štádiách návrhu a rozpracovania 

procesu. 

Pri chemickej úprave roztokov kovov alebo v rôznych metalurgických procesoch sa používa niekoľko 

špecifických činidiel.  

 

3.2.4 Emisie uvoľňované do vody  

Emisie uvoľňované do vody vznikajú z rôznych zdrojov a je možné využiť celý rad možností na ich 

minimalizovanie a úpravu v závislosti od ich zdroja a prítomných zložiek. Odpadové vody zvyčajne 

obsahujú rozpustné a nerozpustné zlúčeniny kovov, olej a organický materiál.  

Systémy na úpravu odpadových vôd môžu maximalizovať odstraňovanie kovov pomocou 

sedimentácie a eventuálne filtrácie. Na vyzrážanie možno použiť reakčné činidlá, ako hydroxid, 

sulfidy alebo kombináciu oboch, v závislosti od zmesi prítomných kovov. V mnohých prípadoch je tiež 

vhodné opätovne využívať upravenú vodu. 

 

3.2.5 Zvyšky z výrobného procesu  

Zvyšky z výrobného procesu sa tvoria v rôznych štádiách procesu a značne závisia od zložiek suroviny. 

Rudy a koncentráty obsahujú aj množstvo iných kovov, ktoré nie sú hlavnými cieľovými kovmi. 

Výrobné postupy sú navrhnuté tak, aby sa získal čistý cieľový kov a aby sa tiež regenerovali ostatné 

využiteľné, napr. ušľachtilé kovy. 
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Tieto ostatné kovy majú tendenciu koncentrovať sa vo zvyškoch z procesu a tieto zvyšky predstavujú 

surovinu pre ďalšie procesy opätovného získavania kovov. 

 

3.2.6 Hlavné oblasti hutníctva farebných kovov 

USA - farebná metalurgia sa zameriava na spracovanie medi a hliníka. Hlinikárne sa sústreďujú na 

riekach Tennessee a Columbia a pri Mexickom zálive. 

Kanada – na polostrove Labrador v Quebecu a Newfoundlande sú bohaté ložiská železnej rudy, ktoré 

patria k najväčším na svete. Svetovo významná je ťažba rúd zinku v Britskej Kolumbii, Quebecu a New 

Brunswicku, niklu v Ontariu a Manitobe a medi. Celosvetovo významná je produkcia niklu v Ontariu, 

zinku v Britskej Kolumbii a v Manitobe a hliníka.  

Austrália - Austrália je najväčším producentom bauxitu a štvrtým najväčším producentom hliníka. 

Hlavné bane na bauxit sú umiestnené na juh od Perthu v Západnej Austrálii a v Severnom Teritóriu na 

Gove Peninsula. Čierne uhlie sa ťaží hlavne v Novom Južnom Walese a Queenslande. Meď sa ťaží v 

Mount Lyell v Tasmánii, Mount Isa v Queenslande a Tennant Creek v Severnom Teritóriu. Zinok – v 

Broken Hill v Novom Južnom Walese. Mangán – Groote Eylandt v Severnom Teritóriu. Queensland, 

Nový Južný Wales a Tasmánia sú hlavnými producentmi cínu. 

Rusko - nikel sa ťaží v Norilsku a na polostrove Kola. Meď sa nachádza v pohorí Ural. Zásoby bauxitu 

sú na Urale a na východe Sibíri. Ložiská cínu sú na Zabajkalsku. (statista.com) 
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