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ABSTRAKT 
Ocelářský průmysl zahrnuje širokou škálu činností, které potřebují vodu zejména pro chlazení. Spotřeba vody, 
vodní hospodářství a technologická dispozice objektu je předmětem tohoto článku. 
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ABSTRACT 
The steel industry covers wide range of activities which it needs the water especially for cooling. Water use, 
water management and technological layout of the facility is the subject of this article. 
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Úvod 
 
Voda je základem našeho života a tímto je tato oblast přirozeně v dlouhodobém vědeckém i studijním zájmu. 
Z hlediska důležitosti je přirozenou prioritou v této oblasti zaměření se na zajištění pitné vody a čištění 
odpadních vod. Článek má ale za cíl krátce obrátit pozornost na oblast průmyslu, konkrétně na hutní výrobu, 
která je pro kraj klíčová. 
 
 
Rozdělení vod podle použití 
 
Hutní komplex je obecně, i když to není na první pohled zřejmé, velmi rozsáhlý celek, který je složen ze 
vzájemně na sebe navazujících technologických celků. Jedná se prakticky od základního zpracování vstupních 
surovin, přes výrobu oceli a výrobu kontinuálně litých polotovarů až po finální tratě s případně konečnou úpravu 
válcovaného materiálu. Každý z těchto celků je chlazen samostatnými chladicími systémy, které jsou 
technologicky uspořádány podle požadavků daného technologického zařízení. 
Nedílnou součástí technologických objektů je zásobení všech spotřebitelů vstupní surovou vodou, u sociálních 
objektů pak pitnou vodou a dále také zajištění vody pro koupání zaměstnanců. Po využití jednotlivých druhů vod 
jsou veškeré odpadní vody odváděny k  vyčištění do čistíren odpadních vod s výslednými parametry podle 
příslušných legislativních povolení.   
Komplexy jsou vysoce energeticky náročné. Elektrická energie pro jejich provoz se vyrábí v elektrárnách (ev. 
teplárnách), jež jsou součástí těchto komplexů. Pro vysokotlaké kotly teplárny je proto zapotřebí vyrobit 
demineralizovanou vodu a dále změkčenou vodu pro horkovodní systémy. Mimo celé energetické hospodářství 
je součástí i kyslíkárna, která pro chlazení kompresorů (média: vzduch, kyslík) rovněž vyžaduje velké množství 
chladící vody.   
Z hlediska vodního hospodářství méně významné, ale důležitostí někdy rozhodující, jsou komplexy strojní a 
elektro údržby, slévárna nebo doprava. 
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Vysoké pece 
 
Provoz vysokých pecí se obvykle skládá z aglomerací a vlastních vysokých pecí. 
U aglomerací se hlavně jedná o chlazení tepelně namáhaných dílů, použití vody pro vodní uzávěry a čistící práce 
nebo pro vlhčení vsázky. 
Vysoké pece na rozdíl od aglomerací mají vodní hospodářství mnohem rozsáhlejší. Je nutno odvézt velké 
množství reakčního tepla vzniklého při výrobním procesu a vyčistit vzniklý vysokopecní plyn, který je určen 
dále jako významný zdroj tepla.  
Na vysokých pecích se vodou chladí zejména chladnice, což jsou trubkovnice zalité v litinových nebo měděných 
plátech, a horkovzdušná šoupátka. Chladicí systém pak představuje klasické řešení technologického uspořádání 
systému nepřímého chlazení, přičemž systém může být otevřený nebo uzavřený.  
Otevřený systém znamená, že voda je chlazena na otevřených chladicích věžích buď s přirozeným, nebo s 
nuceným chlazením. Okruh se skládá z následujících zařízení: čerpadla – chladicí věže – boční filtrace na 
pískových filtrech – chemická úprava vody. Chladicí okruh je doplňován přídavnou vodou a chemická úprava je 
zaměřena na dávkování chemikálií pro zabránění koroze, tvorbu inkrustů na teplosměnných plochách a biocidů.    
V uzavřeném systému je voda chlazena v uzavřených chladicích věžích (prakticky trubkový výměník voda – 
vzduch) a okruh se skládá z následujících zařízení: čerpadla – chladicí věže – pojistné filtry – chemická úprava 
vody. Chladicí okruh je doplňován změkčenou vodou a chemická úprava je zaměřena na dávkování inhibitorů 
koroze a biocidů.    
Mokré čištění vzniklého vysokopecního plynu má za cíl snížit obsah nerozpuštěných látek na co nenižší 
hodnoty, aby spalovaný plyn nezanášel následná plynová zařízení. Voda odcházející ze skrubrů a venturiho 
praček obsahuje vysoké množství nerozpuštěných látek, které musí být z vody odstraněny v 
kruhových usazovacích nádržích pro opětovné použití. Vedlejším jevem čištění plynu je vypírání ve vodě 
rozpustných látek. Cílem vodního hospodářství je i řízený proces udržování jednotlivých složek v rovnováze, 
přičemž změnou podmínek např. chlazením na chladicích věžích nebo změnou teploty dochází k jejich 
precipitaci v podobě inkrustů a následnému zanášení zařízení. Souvisejícím kritériem je i jakost vypouštěných 
odpadních vod. Stálým vnosem se zvyšuje koncentrace rozpuštěných látek a systém nemůže být provozován bez 
odluhu. Specifikem oproti čištění běžných odpadních vod je vysoká měrná hmotnost kalu, jemnost částic a 
konečná hodnota sušiny po zahuštění vody a zahuštění kalu.       
 
Ocelárna 
 
V případě oceláren je situace obdobná jako u vysokých pecí, záleží zde však na technologickém procesu výroby. 
Obecně lze výrobu rozdělit do několika skupin, a to na elektrické pece, konvertory a tandemové pece. Každý 
z těchto procesů je specifický ve vztahu ke konstrukci chlazeného zařízení a čištění vzniklých plynů nebo spalin.   
Vždy se zde bude jednat o samostatné systémy nepřímého chlazení tepelně vysoce namáhaných částí a chlazení 
a čištění plynů. Systémy nepřímého chlazení odpovídají typu zařízení a jeho roku pořízení. Můžou být řešeny 
jako uzavřené – otevřené, nebo pouze otevřené, příp. i s vývinem páry pro snížení energetické náročnosti. 
Technologické uspořádání vodního hospodářství pak odpovídá dané aplikaci, zpravidla se jedná o čerpadla, 
chladicí věže, výměníky tepla, filtraci na pískových filtrech a/nebo mechanických filtrech a chemickou úpravu 
vody.  
Čištění plynů nebo spalin, jak již bylo uvedeno, je rovněž závislé na  instalovaném technologickém zařízení. Při 
mokrém čištění plynů rovněž jako u vysokých pecí se pak do vody dostávají rozpustné nerozpustné látky.    
  
 
Zařízení pro kontinuální odlévání oceli 
 
Zařízení pro kontinuální odlévání oceli má za cíl nejprve zpevnit a následně ochladit slitek ve formě sochoru, 
kulatiny nebo bramy.   
Vodní hospodářství je v podstatě sestaveno principielně ze dvou chladicích okruhů – nepřímého chlazení 
(krystalizátoru, hydrauliky, pálicího stroje, víka pánvové pece, apod.) a přímého ostřiku povrchu kontislitku. 
Okruhy nepřímého chlazení jsou řešeny zpravidla jako otevřené – uzavřené s chlazením přes výměník tepla. Pro 
hrazení ztrát vody je v uzavřených systémech použita změkčená voda. Technologické zařízení pak odpovídá 
běžnému chladicímu okruhu. 
Při přímém chlazení kontislitku je voda na rozdíl od nepřímého chlazení znečištěna okujemi (oxidy železa) a 
unikající hydraulickou kapalinou (zpravidla oleje nebo etylenglykol). Z tohoto důvodu je nutno ve dvou stupních 
odstranit okuje, nejprve ve vertikální usazovací nádrži a následně na pískových filtrech. Pískové filtry se 
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používají tlakové nebo beztlaké s kontinuálním praním písku. Součástí vodního hospodářství pak musí být i 
kalové hospodářství, jehož úkolem je zahustit kal pro následné zpracování.  
Voda všech chladicích systémů je chemicky upravována pro zabránění koroze, tvorbě tvrdých inkrustů na 
teplosměnných plochách a dále proti tvorbě biologických nárůstů.  
 
Válcovny 
 
Rovněž jako u předchozích výrobních zařízení je i v případě válcoven velké množství jejich typů odlišujících se 
podle výsledných produktů, jako např. hrubá, jemná, profilová, pásová, drátů, trub, plechů. Hlavními výrobky 
pak jsou profilová ocel, plechy, drát nebo potrubí.   
Pro výrobu je rovněž jako jedno z hlavních médií voda, která se používá na chlazení ohřívacích pecí, ostřik okují 
před válcováním a vlastním chlazení materiálu a válců v průběhu válcování. Každá válcovací trať je projekčně 
řešena dle požadavků dodavatele technologie a je uzpůsobena místním podmínkám. Principielně lze rovněž jako 
u předchozích zařízení chlazení rozdělit na dva celky a to nepřímé chlazení ohřívacích pecí a přímé chlazení 
válcovaného materiálu. Někdy jsou okruhy spojeny a existuje pouze jeden systém.   
Vodní hospodářství má cíl odstranit z vody spláchnuté okuje a oleje a tuky. Usazování a záchyt olejů je prováděn 
ve všech typech usazovacích nádrží – vertikálních, hydrocyklonech, podélných nebo kruhových nebo filtraci na 
pískových filtrech. Technologické uspořádání je vícestupňové, aby bylo možno opětovné použití vody pro 
chlazení. 
 
Teplárna 
 
Náročnost výroby na jednotlivé energie, nejen elektrickou ale i ostatní druhy (dmýchaný vítr, stlačený vzduch, 
teplo, páru), musí zabezpečit provoz teplárny. Z pohledu úpravy vody se jedná o dva samostatné celky, na jedné 
straně o nepřímé chlazení technologického zařízení teplárny (turbogenerátorů, turbodmychadel, apod.) a druhé 
výrobu demineralizované vody s následnou výrobou páry na vysokotlakých kotlích, příp. změkčené vody pro 
horkovodní okruhy.    
Chladicí okruhy teplárny i přes svou velikost, jak již bylo zmíněno, představují klasické nepřímé chlazení. Proto 
pouze krátce ohledně výroby demineralizované a změkčené vody. V první fázi je nutná předúprava čiřením 
následnou filtrací, ev. obdobným uspořádáním s cílem dekarbonizace, odstranění koloidů a nerozpuštěných 
látek. Jedná se o přípravu pro následné technologické zařízení, kterým může iontová technologie nebo reverzní 
osmóza. Finálním procesem je odstranění rozpuštěného kyslíku, např. termickým odplyněním a chemická úprava 
napájecí vody pro zabránění koroze parního systému a tvorbě „kotelního kamene“.            
 
Ostatní 
 
Pro zajištění všech hlavních výrobních procesů musí být dostupné vysoké množství provozní vody, která slouží 
k hrazení ztrát, odluhů a odparů v jednotlivých chladicích okruzích. Na jedné straně to tedy znamená dodávku 
vody (jímací objekty, rozvodná síť) a na straně druhé odkanalizování a čištění odpadních vod. 
Provoz hutního komplexu je dále ještě spojen s provozováním rozvodné sítě pitné vody a dodávkou teplé vody 
určené ke koupání zaměstnanců. Technologicky se pak jedná o rozvodnou síť, čerpadla, vodojemy a chlorační 
zařízení.    
  
Potřeba vody 
 
Z výše zmíněných skutečností je patrné, že hutní výrobní závody jsou vysoce závislé na velkém množství 
chladicí vody. Vzhledem však k platné legislativě [1], kdy je povinnost každého, kdo nakládá s vodami, 
hospodárně využívat vodní zdroje, nelze chlazení zařízení zajišťovat pouze jedním průchodem přes chlazené 
zařízení, ale cirkulací vody v maximální možné míře snížit odběr z povrchových, příp. i podzemních zdrojů.     
V jednotlivých chladicích systémech cirkuluje řádově od několika set až po tisíce m3/hod chladicích vod, 
přičemž množství vody pro doplňování ztrát (odparem, rozstřikem nebo odluhem) je pouze v řádech jednotek 
procent z uvedeného množství.   
Opakovaným používáním vody spojeným s odparem na chladicích věžích a dále pak s případnou recirkulací a 
opětovným použitím vyčištěných odpadních vod, dochází k postupnému zvyšování koncentrace rozpuštěných 
látek, přičemž zahušťování solí v chladicích systémech není neomezené.  
Chladicí voda nesmí nejen působit nadměrnou korozi instalovaného technologické zařízení, ale musí být i 
zabráněno vzniku nárostů anorganických solí vylučovaných z vody [2]. Pro posouzení vlivu vody na konstrukční 
materiály je využíváno chemických rovnováh, přičemž největší význam má rovnováha mezi iontem vápníku a 
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uhličitany, fosforečnany a sírany a hydrolýza křemičitanů [3]. Do rovnic pro nejdůležitější vápenato-
uhličitanovou rovnováhu je však nutno dosazovat vždy koncentrace volných jednoduchých iontů a uvažovat 
s vlivem tvorby iontových asociátů [4]. Při konečném řešení chemických režimů chladicích systémů je možno 
pro dosažení cíle, tj. zabránění koroze zařízení a tvorbě inkrustů na teplosměnných plochách, využít i účinek 
chemických produktů. Tyto produkty pak působí jako inhibitory koroze, inhibitory tvorby inkrustů, příp. jako 
biocidní prostředky.      
    
Závěr 
 
Hutní komplexy představují širokou škálu technologického zařízení vodního hospodářství, které musí zajistit 
veškeré požadavky na kvalitativní ukazatele jednotlivých druhů vod. Rámcově uvedený rozsah jednotlivých 
technologických zařízení vyžaduje odborné znalosti nejen z oblasti vodního hospodářství, ale i problematiky 
návazné technologické výroby pro níž je určeno.    Nakládání s vodami a řízení chemických režimů je limitováno 
několika faktory, zejména však zdroji povrchových vod, emisními limity vypouštěných odpadních vod a jakostí 
chladicích vod jednotlivých systémů. Uvedené skutečnosti nabývají ještě více na významu v současném suchém 
období, kdy jsou kladeny požadavky na úspory povrchových vod a na její maximální hospodárné využívání. 
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