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Shrnutí 
Slévárna SAINT-GOBAIN vyrábí litinové trubky, tvarovky a kanalizační poklopy. Kov, který 
se taví v kupolových pecích obsahuje určité množství síry, které je nutné v rámci kvality 
výrobků snížit na přípustnou hodnotu. Pro odsíření se v současné době používá karbid 
vápníku. Odpadní struska, která při tom vzniká, má velmi nepříznivé vlastnosti (například 
vývin acetylénu). Likvidace strusky je problematická a velmi nákladná. Tento projekt řeší jak 
docílit toho, odpad z odsíření neměl nebezpečné vlastnosti a aby jeho likvidace byla méně 
náročná. Dále si tento projekt klade za cíl úplně eliminovat vznikající odpad, respektive 
využívat ho jako druhotnou surovinu. K naplnění těchto cílů byly zvoleny tři varianty a také 
byla rozvedena jejich finanční náročnost. Tyto varianty se také dají chápat jako navazující 
kroky nutné k dosažení cílů.  
První varianta je nejméně náročná, jedná se pouze o výměnu odsiřovacího činidla. Investiční 
náklady budou maximálně 500 tis. korun. Druhá varianta už počítá i s využíváním odpadu 
jako suroviny. Investiční náklady budou max 1mil. korun. Třetí varianta přináší vysoké 
investiční náklady zhruba 10 mil. korun a je realizovatelná až v delším časovém horizontu, 
efekt je však při této variantě nejvýraznější a dochází zde k výraznému snížení nákladů na 
odsiřovací činidlo, což je nejvyšší část nákladů při současném systému, ale i v prvních dvou 
variantách. Jakákoliv varianta přinese významné zlepšení, až už se to týká nebezpečných 
vlastností, nebo finančních nákladů, ale i například z hlediska bezpečnosti práce dojde ke 
zvýšení bezpečnosti při manipulaci s odpadem. 
 

1. Identifikace problému 
 
SAINT-GOBAIN Slévárna s.r.o. se zabývá výrovou tvarovek, trub, a kanalizačních poklopů 
z šedé a tvárné litiny. K tavení kovu slouží dvě studenovětrné kupolové pece. Díky 
přítomnosti slévárenského koksu dochází k obohacování taveniny kovu sírou. Obsah síry pak 
přesahuje požadovaný kvalitativní limit 0,025% nebo 0,15% (v závislosti na normě) obsahu 
síry v kovu. Proto se musí kov dále upravovat – odsiřovat. K odsiřován se v současné době 
používá činidlo karbid vápníku CaC2. 
Odsíření tekutého kovu se provádí kontinuálně ve speciální pánvy pomocí CaC2 ( karbid 
vápníku). Karbid se z hermeticky uzavřeného sudu od dodavatele přesype do provozního 
zásobníku ( uzavřeného proti průniku vzdušné vlhkosti) a pomocí šnekového dávkovače je 
dodáván trubkou na konec odpichového žlábku kuplovny. Dávkování CaC2 je 1 – 1,3 % na 1 
tunu nataveného kovu v závislosti na obsah síry v tekutém kovu. Konkrétní množství 
stanovuje mistr tavírny tak, aby se obsah síry v tekuté litině pohyboval v rozsahu 0,010 – 
0,015 % S. Karbid společně s tekutým kovem na žlábku přetéká do sifonové odsiřovací 
pánve, která má ve dně zabudován dmýchací kámen, kterým je do pánve dmýchán inertní 
dusík pro míchání lázně v odsiřovací pánvi, aby styková plocha karbidu s kovem byla co 
největší. Takto odsířený kov se přelévá do udržovací pece PIKS. 
Použité činidlo – karbidická struska je shromažďován v kovových násypkách a posléze 
dopravováno mimo výrobní halu, kde postupně vychladne. Po vychladnutí jsou výsypky 
dopraveny do surovinové haly a vysypány do betonových kójí. Zbylý kov je pomocí jeřábu 
s magnetem ze strusky odseparován a vrací se jako surovina zpět do procesu. V betonových 
nádržích tak zbývá pouze odpad, který je charakterizován významným podílem karbidu 
vápenatého. Tento odpad je klasifikován jako nebezpečný a je odvážen oprávněnou osobou na 
skládku nebezpečného odpadu. Díky obsahu karbidu je tento odpad velmi citlivý na kontakt 
s vodou, kdy dochází k vývinu plynu obsahujícího acetylén. Vývin plynu může doprovázet 
výskyt pachových látek, ale také nebezpečí vzniku požáru. Odpad se časem rozpadá na velmi 
jemný prášek. Tyto vlastnosti způsobují že odpad je jen velmi těžko manipulovatelný, působí 
problémy při ukládání na skládku ve vlhkém, nebo v zimním období a také výrazně zvyšují 
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cenu za manipulaci a ukládání odpadu na skládku. Cílem tohoto projektu je co možná nejvíce 
omezit nebezpečné vlastnosti odpadu a zjednodušit tak manipulaci s ním, snížit rizika pro 
životní prostředí, pracovníky a obyvatele v okolí slévárny a také snížit cenu za manipulaci a 
ukládání odpadu.  
 
 
 

2. Analytická část 
Identifikace cílových skupin: 
1) SAINT-GOBAIN Slévárna s.r.o. – společnost chce realizovat úpravu systému odsíření 
zejména z důvodu obtížně dostupné možnosti likvidace odpadu vznikajícího z procesu 
odsiřování železa. Dalším důvodem je vysoká cena za likvidaci odpadu. Problém představuje 
i acetylén (plyn typického zápachu, s rizikem vznícení při neopatrné manipulaci) uvolňující se 
z odpadu po styku s vodou nebo s vzdušnou vlhkostí. Výběrem některé navrhované varianty 
v tomto projektu by došlo k omezení výše zmíněných okolností. 
2) Zaměstnanci slévárny – budou profitovat zejména ze zvýšení bezpečnosti při manipulaci 
s odsiřovacím činidlem, nebo s odpadem z odsíření. Dále nebudou vystaveni případnému 
zápachu. 
3) Obyvatelé nejblíže umístěných rodinných domů – uvítají zejména eliminaci možné 
pachové zátěže, které by mohla být vystavena při stávajícím způsobu odsiřování.  
 
Přehled nákladů, výhod a nevýhod projektu 
V tomto projektu byly zvoleny tři základní varianty pro řešení omezení nebezpečných 
vlastností odpadu z odsíření. Varianty byly určeny na základě již provedených testů, nebo na 
základě nalezených informací o problematice odsiřování ve slévárenství.  
Varianta A  je nejednodušší variantou jedná se pouze o výměnu odsiřovacího činidla. Zde již 
byly podniknuty zkoušky tohoto činidla. Před zavedením této varianty je ovšem nutné provést 
další zkoušky a také provést rozbory vznikajícího odpadu. Varianta A může být chápána jako 
počáteční varianta, díky své nenáročnosti a malým investičním nákladům.  
Varianta B  je další nadstavba varianty A. Zde by mělo zároveň docházet k využívání odpadu 
jako suroviny pro vsázku do pecí a nahradit tak částečně spotřebu vápence. Tato varianta 
přepokládá, že by nedocházelo ke vzniku odpadu, ale druhotné suroviny, která by se zároveň 
ve slévárně zpracovávala.  Došlo by zde ke snížení nákladu za nákup vápence ale zejména 
nákladů na likvidaci odpadu. Investiční náklady by ovšem byly větší a jednalo by se zejména 
o pořízení technologie na úpravu použitého činidla do formy vhodné pro vsázku do pecí 
(např. brikety). 
Varianta C je další rozvinutí předchozích variant a spočívá v instalování nové technologie na 
odsiřování a zejména na regeneraci odsiřovacího činidla. Tato technologie sebou přináší 
velmi vysoké investiční náklady, ale oproti předchozím variantám, zde dochází ke snížení 
nákladu za nákup nového činidla. Dále se minimalizuje produkce odpadu, protože větší část 
činidla se bude znovu využívat. Při předpokládané efektivnosti by došlo, k poměrně rychlému 
návratu investic a to zejména díky nízkým provozní nákladům. Lépe je tato skutečnost patrná 
na grafu č. 1.  na straně 6. 
Pro názornost u následujícího rozboru nákladů uvádím také náklady na současný stav, zde se 
výrazným způsobem projevují náklady za likvidaci nebezpečného odpadu vznikajícího 
z karbidového systému.  
 
Poznámka: Náklady a množství uváděné v následující části jsou pouze orientačního 
charakteru. Přesné údaje by si vyžádali podrobnější studii! 
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NÁKLADY NA SOU ČASNÝ PROVOZ SYSTÉMU ODSIŘOVÁNÍ: 
 
Měsíční spotřeba karbidu vápenatého: 20 tun 
Roční spotřeba karbidu vápenatého: 240 tun 
Cena za 1tunu karbidu vápenatého: 15 000 Kč 
Náklady na surovinu za rok celkem: 3 600 000 Kč 
 
Měsíční produkce odpadu z odsíření: 20 tun 
Roční produkce odpadu z odsíření: 240 tun 
Cena za likvidaci 1tuny odpadu: 6600 Kč 
Náklady za likvidaci odpadu za rok celkem: 1 584 000 Kč 
 
Náklady na karbidický systém celkem 5 184 000 Kč/ rok. 
 
Nevýhody Výhody 

1) Vzniká nebezpečný odpad 
2) Problematické zpracování odpadu 
3) Vysoká cena za likvidaci odpadu 
4) Lze jen těžko ukládat na skládku 

v zimním období 
5) Při styku s vodou vyvíjí zapáchající 

a hořlavý acetylén 

1) Již zaběhlý systém, nevyžaduje 
další investice 

2) Nižší cena činidla 
3) Nepřináší investiční náklady 

 

 
VARIANTA A - Výměna odsiřovacího činidla  
Měsíční spotřeba nového činidla: 13,6 tun 
Roční spotřeba karbidu vápenatého: 164 tun 
Cena za 1tunu karbidu vápenatého: 18 500 Kč 
Náklady na surovinu za rok celkem: 3 031 000 Kč 
 
Měsíční produkce odpadu z odsíření: 13,6 tun 
Roční produkce odpadu z odsíření: 164 tun 
Cena za likvidaci 1tuny odpadu: 1000Kč 
Náklady za likvidaci odpadu za rok celkem: 164 000 Kč 
 
Investiční náklady: do 500 000 Kč 
 
Náklady na nový systém celkem 3 695 000Kč/ rok. (první rok) 
 
Náklady na nový systém celkem 3 195 000Kč/ rok. (další rok) 
Nevýhody Výhody 

1) Přináší sebou investiční náklady 
2) Nutná úprava systému dávkování 
3) Vznik odpadu 

1) Nevzniká nebezpečný odpad pouze 
ostatní 

2) Snížení nákladů na likvidaci 
odpadu 

3) Vyšší cena činidla 
4) Nízké investiční náklady 
5) Nižší množství činidla 

 
VARINTA B - Výměna odsiřovacího činidla a využití odpadu jako vsázku do pece. 
 
Měsíční spotřeba nového činidla: 13,6 tun 
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Roční spotřeba nového činidla: 164 tun 
Cena za 1tunu činidla: 18 500 Kč 
Náklady na surovinu za rok celkem: 3 031 000 Kč 
 
Měsíční spotřeba vápence: 33 tun 
Roční spotřeba vápence: 400 tun 
Cena za 1tunu vápence: -235 Kč 
Náklady na surovinu za rok celkem: 94 000 Kč 
Pokrytí potřeby vápence produkovaným odpadem z odsíření: 75% 
Snížení nákladů za vápenec: -71 000Kč 
 
 
Měsíční produkce odpadu z odsíření: 25 tun 
Roční produkce odpadu z odsíření: 300 tun 
Cena za likvidaci 1tuny odpadu: 0Kč 
Náklady za likvidaci odpadu za rok celkem: 0 Kč 
 
Investiční náklady: do 1 000 000 Kč 
 
Náklady na nový systém celkem 3 937 000Kč/ rok. (první rok) 
 
Náklady na nový systém celkem 2 937 000Kč/ rok. (další rok) 
 
Nevýhody Výhody 

1) Vyšší investiční náklady 
2) Nutné pořízení další technologie 
 

1) Nevzniká odpad – využívá se jako 
surovina 

2) Eliminace nákladů za likvidaci 
odpadu 

3) Snížení nákladů za vápenec 
 
VARIANTA C - Instalace zařízení na regeneraci odsiřovacího činidla 
 
Počáteční pořízení činidla: 25 tun 
Měsíční doplňování činidla: 1 tuna 
Cena za 1tunu činidla: 15 000 Kč 
Náklady na surovinu za rok celkem: 555 000 Kč 
 
Měsíční produkce odpadu z odsíření: 1 tun 
Roční produkce odpadu z odsíření: 12 tun 
Cena za likvidaci 1tuny odpadu: 6 600 Kč 
Náklady za likvidaci odpadu za rok celkem: 79 200 Kč 
 
Investiční náklady: do 10 000 000 Kč 
 
Náklady na karbidický systém celkem 10 634 200Kč/ rok. (první rok) 
 
Náklady na karbidický systém celkem 259 200Kč/ rok. (další rok) 
 
Nevýhody Výhody 

1) Velmi vysoké investiční náklady 
2) Technologie není dosud standardně 

dodávána ani užívána 

1) Výrazné snížení nákladu za činidlo 
2) Výrazné snížení nákladů za 

likvidaci odpadu 
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3. Cíle a indikátory jejich dosažení 
 
V tomto projektu jde o naplnění zejména těchto tří cílů: 
a) snížení množství nebezpečného odpadu produkovaného slévárnou, nebo snížení 

nebezpečných vlastností odpadu – Tohoto cíle lze primárně dosáhnout již výměnou 
odsiřovacího činidla. Naplnění cíle bude sledováno pomocí analytických rozborů odpadu 
autorizovanou osobou. Je to reálně dosažitelný cíl. 

b) snížení ceny za ukládání odpadu na skládku a manipulaci – při splnění prvního cíle 
dojde rovněž ke splnění druhého cíle tedy ke snížení ceny za ukládání odpadu na skládku 
a manipulaci. Tím, že dojde k eliminaci nebezpečných vlastností odpadu a zařazení 
odpadu do kategorie ostatní, nebude třeba takových nákladů na jeho likvidaci. K dalšímu 
snížení může dojít v případě, že nebude odpad vznikat vůbec, respektive bude vznikat 
jako druhotná surovina.  

c) Využití odpadu jako suroviny – tento cíl je již naznačen v předchozím. V případě 
nalezení způsobu využití odpadu bude odpad klasifikován jako surovina a ne jako odpad a 
dojde k jeho odstranění z evidence odpadů, tudíž i ke snížení produkci odpadů.  

 
 

4. Aktivity 
a) Testování nového odsiřovacího činidla, založeného na bezkarbidové technologii. 
Testování odsiřovacího činidla je základní podmínkou pro přijetí varianty A nebo varianty B. 
Toto testování musí ověřit, zda je nové činidlo účinné při odsíření kovů, tedy zda sníží obsah 
síry v tavenině na přípustnou hodnotu. Dále by mělo testování ukázat nároky na dávkovací 
systém a určit tak případné požadavky na jeho úpravy.  
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b) Rozbory odpadů – Rozbory odpadu je nutné provádět vždy po testování nového činidla 
aby byli prokázány nebo vyvráceny nebezpečné vlastnosti vznikajícího odpadu. V případě, že 
po rozboru bude odpad hodnocen, jako ostatní bude činidlo, ze kterého vznikl nadále 
testováno, případně aplikováno namísto karbidového činidla. 
 
c) Návrh aplikace odpadu – Tento projekt navrhuje využití odpadu za předpokladu užívání 
nového činidla na bázi vápence. Tento odpad by pak díky vysokému obsahu vápence mohl 
být využíván namísto vápence používaného pro vsázku do pecí. Je však nutné tuto možnost 
důkladně prověřit. V případě, že se ukáže, jako nevhodná je nutné hledat další možnosti 
využití odpadu. V rámci hledání nové aplikace odpadu je vhodné začít spolupracovat 
například s Centrem pro hospodaření s odpady při Výzkumném ústavu vodohospodářském 
nebo s jinými odbornými institucemi.  
 
d) Překlasifikování odpadu na surovinu dle Sdělení komise Radě a Evropskému 
parlamentu KOM (2007) 59 Interpretační sdělení o odpadech a vedlejších produktech 
V návaznosti na předchozí aplikaci je důležité zajistit překlasifikování odpadu na „neodpad“ a 
uvádět jej jako druhotnou surovinu vznikající při výrobě litiny. Při tom dojde k vyřazení 
odpadu z evidence odpadů  firmy a sníží se tak množství produkovaného odpadu.  
 
e) Hledání nových technologií pro odsiřování kovů – Tento bod je vztažen zejména 
k variantě C. Protože tato technologie se zatím stále vyvíjí a funguje víceméně jen několik 
prototypů je nutné sbírat informace a zkušenosti z jiných provozů. Vhodné bude obrátit se na 
slévárenské podniky v rámci koncernu SAINT-GOBAIN.  
 

5. Časový harmonogram 
Rok 2008  
1. pololetí – testování nového činidla a ověřování vlastností odpadu 
2. pololetí – zavedení varianty A a provedení nezbytných opatření pro její aplikaci 
 
Rok 2009 – zhodnocení fungování varianty A prověření možnosti zavedení varianty B. 
1. pololetí – provedení nezbytných technologických úprav a investic pro zavedení varianty B.  
2. pololetí – provoz odsíření podle varianty B 
 
Rok 2010-2015 

- prověřování dostupnosti nové technologie a její účinosti 
- zpracování projektu pro novou tochnologi 
- instalování nové technologie 
- zahájení provozu nové technologie 
 
 

Časový harmonogram předpokládá nejprve zavedení nejméně náročné varianty A v průběhu 
roku 2008. V případě proveditelnosti varianty B proběhne její zavádění v roce 2009. Jestliže 
se tato možnost ukáže jako nevyhovující bude hledána jiná alternativa pro využití odpadu a 
nadále bude odsiřování fungovat podle varianty A  
V následujících pěti letech bude zvažováno provedení varianty C. Bude hledána dostupná 
technologie pro systém regenerace odsiřovacího činidla.  Dále bude prováděna realizace 
instalování této technologie.  
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6. Rizika a jejich řešení 
1) Nenalezení způsobu pro využití odpadu – v případě, že nebude nalezeno vhodné využití 
odpadu, bude se stále evidovat jako odpad a podle toho se s ním bude nakládat. Hledání 
využití odpadu je ovšem kontinuální činnost, proto lze počítat, že v průběhu budoucích let 
bude nalezena možnost využití tohoto odpadu. 
2) Výsledky rozboru odpadu a klasifikace jako nebezpečný – v případě odpadu z nového 
činidla použitého na odsíření kovu budou prováděny rozbory odpadu. Pokud bude tento 
rozbor prokáže nebezpečné vlastnosti odpadu nastane komplikace v hledání využití pro 
takovýto odpad. Bude proto třeba hledat činidlo nové, případně novou technologii, která 
umožní odsíření kovu bez produkce odpadu, nebo ji alespoň významně omezí. 
3) Velká finanční náročnost nového způsobu odsíření – toto riziko je spojeno zejména 
s variantou C, kde se předpokládá instalování nové technologie pro odsiřování kovů, zejména 
pak s využitím regenerace a znovu použití odsiřovacího činidla. Uvedené investiční náklady 
jsou pouze odhadem nové technologie. Skutečná cena takové technologie může být mnohem 
vyšší a proto nedostupná. Také provozní náklady mohou být mnohem vyšší a tím bude 
snížena efektivnost technologie a pořízení takového zařízení nebude tak výhodné jak 
přepokládá varianta C. V tomto případě bude třeba delší časový úsek, ve kterém se stane 
technologie dostupnější. 
4) Nedostupnost nové technologie – Toto riziko se rovněž týká varianty C. Technologie na 
regeneraci odsiřovacího činidla dosud funguje jen ve velmi málo provozech a tedy není 
slévárnám standardně dodávána a tak funguje spíše na poli patentů a zkušenosti s jejím 
provozem jsou zatím malé. Proto lze očekávat problémy při shánění dodavatele technologie. 
Realizace této varianty se případně bude odehrávat v delším časovém horizontu.  

7. Rozpočet a představa financování projektu 
 
V případě varianty A, která si nevyžádá velké investiční náklady, půjde pouze o změnu 
plánovaného rozpočtu firmy pro rok 2008, který je nastaven na používání karbidického 
činidla, jehož provoz je výrazně dražší.  
 
V případě varianty B budou investiční náklady zahrnuty do rozpočtu na rok 2009. Bude 
čerpáno ze zdrojů koncernu SAINT-GOBAIN. Samotný provoz bude významně levnější než 
současný systém, což pokrývá i investiční náklady. 
 
Varianta C si vyžádá velké investiční náklady. Proto bude muset být doložena efektivnost této 
investice. V případě, že dojde k výraznému snížení nákladů v následujících letech bude 
dosaženo rychlé návratnosti investice. Investiční náklady budou pokryty v rámci koncernu 
SAITN-GOBAIN.  


