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Dokument „Surovinová politika SR v roku 2015 pre oblasť metalurgie“ má za cieľ 

definovať priority v oblasti surovín pre metalurgický priemysel SR. Dokument nemá ambíciu 

dopĺňať alebo aktualizovať údaje a štatistiky renomovaných geologických organizácii na 

Slovensku, ktoré periodicky vydávajú odborné dokumenty zamerané na nerastné suroviny 

v SR. Autori tohto dokumentu špecifikovali kľúčové body v surovinovej základni SR pre 

metalurgický priemysel, pričom sú uvedené oblasti, ktoré by mali byť vnímané ako 

strategické a ktorým by mala byť zo strany štátnych orgánov venovaná reálna podpora (nielen 

formálna). 
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Surovinová základňa SR pre oblasť metalurgie sa týka štyroch základných oblastí: 

A. palivoenergetické suroviny, 

B. rudné suroviny, 

C. nerudné suroviny, 

D. druhotné suroviny. 

 

 

A. palivoenergetické suroviny: 

 

1. SR je odkázaná na dovoz hlavných palivoenergetických surovín (uhlie, ropa, zemný 

plyn), ktoré využíva metalurgický priemysel. Preto je potrebné zadefinovanie a úprava 

surovinovej politiky v tejto oblasti. Je potrebné diverzifikovať zdrojové teritória importu 

palivoenergetických surovín pre metalurgický priemysel SR. V tejto oblasti je 

nevyhnutná efektívna spolupráca štátnych orgánov a predstaviteľov metalurgických 

podnikov na území SR. 

 

2. Pre SR je strategicky dôležité zvýšiť dovoz zemného plynu od iných dodávateľov 

(prioritne z Nórska a Alžírska) ako z Ruska a inými trasami (prioritne cez Nord Stream a 

South Stream) ako cez Ukrajinu, vzhľadom k dlhoročnej nestabilite v týchto regiónoch.  

 

3. Je potrebné zvýšiť dodávky skvapalneného zemného plynu (prioritne z USA, Kataru a 

Nigérie). 

 

4. Vytvorenie podmienok pre maximalizáciu využitia domácich druhotných palív, ktoré 

vznikajú v metalurgii železa, ocele, ferozliatin, neželezných kovov a vo výrobe 

uhlíkatých materiálov  (napr. koksárenský plyn, vysokopecný plyn, konvertorový plyn, 

plyn z výroby ferozliatin, plyn z výroby karbidu vápnika, plyn z kalcinácie antracitu, 

atď.) Týmto SR zníži import časti fosílnych kvapalných a plynných palív zo zahraničia. 

Uvedené palivá síce využívajú majitelia metalurgických podnikov v SR, ale často 

neefektívne, pričom nie je využitý skutočný potenciál týchto druhotných palív. 

 

5. Vytvorenie podmienok pre maximalizáciu využitia domácich alternativných palív (hlavne 

odpadnej biomasy) v metalurgii, čím SR zníži import časti fosílnych palív zo zahraničia. 

Ak chce SR reagovať na meniace sa ekonomické a environmentálne podmienky vo svete, 
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mala by investovať do výskumu a vývoja biomasy v metalurgických technológiach. 

Status trvalo obnoviteľného zdroja by mala mať iba biomasa, ktorej využívanie 

neohrozuje dlhodobý regeneračný potenciál a ekologickú stabilitu lokality, z ktorej 

pochádza. Z ekologického hľadiska by nemala byť v oblasti využitia domácej biomasy 

orientácia na surovú drevnú alebo poľnohospodársku biomasu. V rámci analýzy nákladov 

a konkurencieschopnosti využitia jednotlivých druhov biomasy vyplýva, že v tejto oblasti 

sa javí najvýhodné využitie odpadnej biomasy. Výskum tejto biomasy v rámci 

metalurgických technológii na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi sveta len 

minimálny.  

 

6. Podpora výroby bioplynu zo živočíšnej výroby, odpadnej biomasy z poľnohospodárstva 

a komunálneho organického odpadu. Následné jeho spracovanie na biometán. Biometán 

má perspektívu využitia v menších metalurgických podnikoch, ktoré využívajú systémy 

palivových horákov. 

 

7. Výstavba ďalších podzemných zásobníkov na palivoenergetické suroviny (využívajúca 

vyťažené ložiská palivových, rudných a nerudných surovín)  – zvýšenie surovinovej 

bezpečnosti. 

 

8. Podpora projektu uránového ložiska Kurišková tak, aby tento projekt bol realizovaný ako 

podzemná banská prevádzka využívajúca najlepšie dostupné technológie s minimálnym 

vplyvom na životné prostredie a  aby sa produkoval urán (z minerálu uraninit) 

a molybdén (z minerálu molybdenit) s vysokou efektivitou dosahujúcou svetové 

parametre. 

 

9. Štúdium  a vývoj  využitia  hnedého  uhlia (z lokalít s najnižším obsahom popola – na 

úrovni do 10 %) z domácich zdrojov (napr. Nováky, Cigeľ a Handlová) na výrobu 

reaktívnych redukovadiel (napr. polokoksu), ktoré by mali byť orientované do oblasti 

technológie výroby ferozliatin a karbidu vápnika. Dôležité by malo byť aj posúdenie 

možného využitia existujúcich upravárenských kapacít na znižovanie obsahu popola 

v hnedom uhlí. 

 

10. Efektívne využívanie dovážaných uhlíkatých surovín (čierne uhlia, antracity) a ich 

premena na produkty s vyššou pridanou hodnotou (napr. výroba uhlíkatých 
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elektródových hmôt, kompozitných elektród, kalcinovaného antracitu, výroba 

polokoksu).  

 

B. rudné suroviny: 

 

1. SR je odkázaná na dovoz hlavných rudných surovín, ktoré využíva metalurgický 

priemysel. S prihliadnutím na vysoké výrobné náklady na ťažbu a spracovanie domácich 

rudných surovín je v súčasnosti ich ťažba neekonomická. Preto je potrebné zadefinovanie 

a úprava surovinovej politiky v tejto oblasti. Je potrebné diverzifikovať zdrojové teritória 

importu rudných surovín pre metalurgický priemysel SR. V tejto oblasti je nevyhnutná 

efektívna spolupráca štátnych orgánov a predstaviteľov metalurgických podnikov na 

území SR. 

 

2. Zabezpečenie ochrany zásob železných rúd (ložiská Nižná Slaná, Manó, Kobeliarovo, 

Rožňava) do doby, kedy bude možné ich ekonomické a ekologické vyťaženie 

(zhodnotenie). 

 

3. Zabezpečenie ochrany zásob rúd antimónu, olova, zinku, medi, ortuti a drahých kovov do 

doby, kedy bude možné ich ekonomické a ekologické vyťaženie (zhodnotenie). 

 

4. Výskum ložiska chudobnej Mn rudy Kišovce – Švábovce a jej premena na produkt 

s vyššou pridanou hodnotou (napr. výroba mangánového aglomerátu). 

 

5. Efektívne využívanie dovážaných rudných surovín a ich premena na produkty s vyššou 

pridanou hodnotou (napr. výroba mangánového a titánového aglomerátu). 

 

6. Podpora domácich výrobcov ferozliatin ako strategických dodávateľov „surovín“ pre 

oceliarenský a zlievarenský priemysel. 

 

7. Do budúcna je možné uvažovať s nálezmi nových rudných ložísk lokálneho významu, ak 

sa SR zapojí do evrópskeho projektu geologického prieskumu hlbších častí zemskej kôry.  
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8. Podpora nových technologických postupov komplexného získavania kovov z 

antimónových rúd. 

 

9. Podpora aktivit, ktoré budú viesť k využívaniu nerastných surovín zo sedimentov 

morského dna (polymetalické konkrécie so zvýšenými obsahmi Mn, Cu, Ni, Co). Táto 

otázka je v súčasnosti ekonomicky a technologicky pre SR nereálna, ale v horizonte 

ďalších rokov je možné očakávať zníženie ekonomických nákladov na prieskum a ťažbu. 

Do úvahy pripadá aj trh s územiami na dne Tichého oceánu, ktorý sa očakáva a na 

ktorom by mohla SR profitovať. 

 

10. Zhodnotenie potenciálu strategických kovov (minoritných kovov) v odpadoch z ťažby 

a úpravy surovín. 

 

 

C. nerudné suroviny: 

 

1. SR nie je odkázaná na dovoz hlavných nerudných surovín, ktoré využíva metalurgický 

priemysel. Najvýznamnejšie takéto nerudné suroviny v SR sú magnezit, dolomit, 

bentonit, vápenec, živce, kremene, kremence a piesky. Je potrebné zadefinovanie a 

úprava surovinovej politiky v oblasti nerudných surovín a tieto suroviny označiť ako 

strategické. 

 

2. Zníženie energetickej náročnosti pri zušľachťovacom procese nerudných surovín. 

 

3. Využívanie nerudných surovín s maximálnou hospodárnosťou a podpora ich spracovania 

do podoby finálnych výrobkov s čo najvyššou pridanou hodnotou.  

 

4. Podpora ťažby a úpravy superčistých (vysokopercentných) magnezitov, dolomitov a 

vápencov, vhodných pre oceliarenský a ferozliatinársky priemysel. SR patrí svojimi 

zásobami magnezitu, vybudovanými ťažobnými a spracovateľskými kapacitami k 

popredným svetovým producentom zásaditých žiaruvzdorných materiálov. Pre 

metalurgický priemysel SR je magnezit perspektívnou surovinou aj z pohľadu ďalekej 

budúcnosti z dôvodu: 

 vysokých bilančných zásob, 
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 kvality tejto suroviny, 

 využitia pri výrobe stavív na báze Mg-C, 

 využitia pri výrobe monolitických hmôt. 

 

5. Podpora výskumu výroby kovového horčíka z primárneho magnezitu a z odpadov na 

báze magnezitu. 

 

6. Podpora výskumu využitia živcových surovín (ložiská Brehov a Oreské) pre oblasť 

metalurgie – vývoj rafinačných trosiek pre oceliarenský priemysel. 

 

7. V rámci zdrojov bentonitu a spojív na prírodnej báze nie sú aktuálne v SR ložiská, ktoré 

by mali technologický a ekonomický význam pre zlievarenský priemysel SR. Tieto 

zdroje bentonitu  (napr. Stará Kremnička - Jelšový potok, Hrochoť, Kuzmice, Lastovce, 

Nižná Kamenica, Nižný Žipov, Podhoroď, Slaská a Malachovská Dolina) je však možné 

využiť do budúcna v rámci iných metalurgických technológií - napr. pri peletizácii 

železných rúd ako pojivá a ako sorbent pri čistení odpadových vôd, ktoré vznikajú v 

rámci metalurgickej činnosti. 

 

8. Perspektívna pre metalurgiu je charakterizácia bentonitu z ložiska Hliník nad Hronom. 

Skrývku na ložisku tvorí lesný humus a hnedá svahová hlina s úlomkami limnosilicitov a 

slabo rozložených ryolitov. Prakticky jediným ílovým minerálom na ložisku je 

montmorillonit, ktorý je využiteľný pre zlievarenský priemysel SR.  

 

9. Podpora výskumu využitia kremeňov a kremencov (ložiská Švedlár, Stará Voda, 

Smolník, Mníšek nad Hnilcom, Závadka, Jelenec, Zlatno) pre oblasť metalurgie – výroba 

kremíkatých ferozliatin. 

 

10. Podpora výskumu využitia kremeňov pre oblasť metalurgie – výroba kovového kremíka. 

 

11. Pre surovinovú politiku SR v oblasti metalurgie má veľký význam ťažba a úprava 

kremenných pieskov z ložiska v Šajdíkových Humenciach. Tieto kremenné piesky majú 

vhodné fyzikálno - chemické vlastnosti (obsah SiO2 = 99,6 %) pre použitie v zlievarňach 

pri výrobe formovacích zmesí a jadier, ktoré slúžia na odlievanie odliatkov zo sivej a 

tvárnej liatiny, neželezných odliatkov a ich zliatin. 
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12. V oblasti zlievarenstva majú  pre surovinovú politiku SR veľký význam aj najväčšie 

plochy viatych pieskov, na západnom Slovensku a to osobitne v geografickej časti Borská 

nížina. Prírodne najviac zachované sú viate piesky na vyvýšenine Kobyliarka medzi 

obcami Borský Svätý Jur a Lakšárska Nová Ves. Mineralogicky sú prevažne kremenné 

(obsahujú až 90 % kremeňa), s nízkym obsahom živcov a sľudy. Najvýznamnejším 

zdrojom zlievárenských pieskov sú eolické kvartérne piesky v slovenskej časti 

Viedenskej panvy na Záhorí (Malacky, Plavecký Mikuláš).  

 

13. Perspektívnou surovinou sú aj Kvartérne eolické piesky v Záhorskej nížine. Piesky sú 

veľmi dobre vytriedené s veľmi nízkym podielom frakcie pod 0,02mm. Časť suroviny sa 

upravuje na niekoľko druhov zlievárenských pieskov, vhodných pre odlievanie sivej  

liatiny. Kvartérne eolické piesky vo Východoslovenskej panve v širšom okolí 

Kráľovského Chlmca (Svätuše, Biel, Malé Trakany) sú v porovnaní s ložiskami na Záhorí 

menej významné (menšie, sčasti nebilančné zásoby, nižšia kvalita, viazané zásoby). 

Surovina je však po úprave použiteľná aj ako súčasť formovacích zmesí v zlievarenstve.  

 

14. Strategicky a ekonomicky je pre SR dôležitý aj dovoz kvalitnejších surovín, ako je možné 

získať z domácich zdrojov. Orientácia v oblasti importu surovín bude do budúcna 

dôležitá v rámci overených a stabilných regiónov. V tejto súvislosti sú veľmi kvalitné 

kremenné piesky z ČR - oblasti Provodín, Střeleč, Srní, Boskovice, Svitavy. Sú to 

kremenné piesky mineralogicky a chemicky veľmi čisté (obsah SiO2 viac ako 99,2 %). 

Piesky sú prakticky bez živcov a preto sa hodia na formovacie zmesi pre oceľové 

odliatky. 

 

 

D. druhotné suroviny: 

 

1. Druhotné suroviny tvoria významnú časť surovinovej základne pre oblasť metalurgie. 

Zníženie spotreby a následného dovozu prvotných nerastných surovín v dôsledku 

vyššieho využitia druhotných surovín by malo byť strategickou otázkou v surovinovej 

politike SR. 
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2. Dôraz na maximálnu možnú mieru využívania domácich druhotných surovín s dôrazom 

na podporu recyklácie. Podpora materiálovo a energeticky úsporných technológií. 

Podpora domácich firiem, ktoré realizujú zber, úpravu a distribúciu druhotných surovín 

pre metalurgický priemysel. 

 

3. Súčasným trendom v metalurgickom priemysle musí byť realizácia nových, resp. 

premena existujúcich výrobných procesov na tzv. maloodpadové postupy, ktoré zahrňujú 

aj plné zužitkovanie vedľajších produktov výroby. Na území SR je strategicky potrebné 

vybudovať maloodpadovú technológiu na spracovanie jemnozrnných železonosných 

druhotných surovín.  

 

4. Pre technológiu, ekonomiku a ekológiu metalurgickej výroby železa, ocele a ferozliatin 

bude v blízkej budúcnosti oceľový šrot strategickou surovinou č.1. Oceliarenský 

priemysel musí byť efektívne a kapitálovo prepojený s priemyslom zberu, triedenia, 

úpravy a obchodu s oceľovým šrotom.  

 

5. Pre technológiu, ekonomiku a ekológiu metalurgickej výroby neželezných kovov a ich 

zliatin (napr. meď, hliník, olovo, zinok, cín) sú druhotné suroviny na území SR 

strategickou surovinou. Priemysel neželezných kovov musí byť efektívne a kapitálovo 

prepojený s priemyslom zberu, triedenia, úpravy a obchodu s druhotnými surovinami.  

 

6. Rekultivácia starých historických záťaží z metalurgických výrob kovov (Fe, Cu, Al, Sb) 

a efektívne využívanie získaných druhotných surovín z týchto záťaží. 

 

 

Surovinová politika SR – strategické výzvy pre oblasť metalurgie: 

 

1. Koordinácia aktivít medzi ťažobným sektorom a sektorom spracovania surovín. 

 

2. Koordinácia aktivít medzi sektorom spracovania surovín a sektorom recyklovania 

surovín. 

 

3. Úvaha o dočasnom útlme domácej ťažby v snahe využitia vlastných nerastných surovín 

na dobu, kedy budú ceny konkrétnych komodít niekoľkonásobne vyššie. 
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4. Vznik nových surovinových spojenectiev, prostredníctvom ktorých bude mať SR 

výhradný prístup k ložiskám nerastných surovín v iných krajinách. 

 

5. Potreba deklarovania (nie len formálneho) záujmu štátu na geologickom prieskume a 

ďalšom spresňovaní informácií o domácom surovinovom potenciále pre oblasť 

metalurgie. 

 

6. V rámci surovinovej politiky SR je potrebné podporovať iba také riešenia, ktoré budú 

rešpektovať existujúce krajinné prostredie SR s zdôrazom minimalizovať účinky 

ťažobných, upravárenských a spracovateľských aktivít na najmenšiu možnú mieru. 

V oblasti spracovania biomasy by nemala byť orientácia na využitie surovej biomasy       

(z ekologického hľadiska), ale na využitie odpadnej biomasy. Podpora výskumných 

aktivít v oblasti monitoringu životného prostredia v lokalitách ťažobných, 

upravárenských a spracovateľských aktivít. 

 

7. Vývoj nových metodík pre využívanie nerastných surovín a druhotných surovín 

v metalurgickom priemysle za účasti spolupráce akademických, vedeckých 

a podnikateľských subjektov. 

 

8. Podpora vzdelávania zameraného na nové trendy a technológie využitia druhotných 

surovín a hodnotenie vplyvu ich spracovania v metalurgickom priemysle na životné 

prostredie. 

 

9. Vyhodnotiť potenciál územia SR na nové high - tech suroviny. 

 

10. Podpora vzdelávania a prípravy odborníkov pre oblasť využitia surovín v metalurgickom 

priemysle a jej účinná propagácia.  
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Navrhované projekty v oblasti metalurgie realizované v spolupráci s NTP VVIS: 

 

 

1. Návrh a aplikácia nových rafinačných troskových systémov v oblasti sekundárnej 

metalurgie a plynulého odlievania ocele.  

Na území SR sa nachádzajú nerudné nerastné suroviny (ílovitý vápenec, dolomitický 

vápenec, K – metasomatit, živcový prach, atď.), ktoré je možné využiť na výrobu 

produktov s vyššou pridanou hodnotou. Taktiež je možné využiť druhotné suroviny 

vznikajúce na území SR pri výrobe hliníka (napríklad hliníkové stery) a popolčeky pri 

spaľovaní uhlí ako súčasť rafinačných trosiek s vysokou dezoxidačnou a odsírovacou 

schopnosťou v panvovej metalurgii a pri plynulom odlievaní ocele. Cieľom projektu by 

bolo štúdium fyzikálno – chemických vlastností týchto prírodných a druhotných surovín  

a následne vytvorených troskových systémov z týchto surovín. Štúdium vzájomných 

interakcií medzi sústavou Fe – C v stave likvidus (tekutá oceľ) a sústavou CaO – Al2O3 – 

SiO2 – MgO – Fe2O3 – C  - Al v stave solidus a likvidus (rafinačná troska). Rafinačné 

systémy na báze hliníka by boli orientované do oblasti sekundárnej metalurgie, rafinačné 

systémy na báze dolomitického a ílovitého vápenca by boli orientované do oblasti 

vytvorenia krycej rafinačnej trosky v medzipanve pri plynulom odlievaní ocele a 

rafinačné systémy na báze K–metasomatitu, živcového prachu a popolčekov by boli 

orientované do oblasti vytvorenia liaceho prášku v kryštalizátore pri plynulom odlievaní 

ocele. 

 

2. Komplexné spracovanie jemnozrnných železonosných druhotných surovín v rámci novej 

metalurgickej technológie.  

Na území SR sa nachádzajú veľké množstvá jemnozrnných železonosných druhotných 

surovín. Jedným z vážnych ekologických problémov hutníckych závodov sú prachy a 

kaly z výroby železa a ocele. Ich spracovanie v podobe druhotnej suroviny, by okrem 

využitia kovonosnej zložky mohlo vyriešiť aj ekologické problémy a problémy so 

skladovaním. Myšlienka projektu je dlhodobo známa a opiera sa v súčasnosti o aktuálne 

požiadavky priemyslu o vývoj nových technológií spracovania druhotných 

železonosných materiálov. Cieľom projektu by bolo pokračovanie doterajších 

výskumných projektov v oblasti spracovania druhotných železonosných surovín, ktoré by 

sa realizovalo v súčinnosti overených odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry. 

V rámci projektu by sa realizovalo pyrometalurgické spracovanie druhotných 
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železonosných materiálov. Tento postup patrí medzi najúčinnejšie spôsoby úpravy 

jemnozrnných kovonosných odpadov, kde pri deštrukcii mriežky oxidov železa možno 

zinok, olovo a ďalšie neželezné prvky od železa oddeliť. To je možné uskutočniť 

oxidačným vypaľovaním zbalkov pripravených s prísadou činidiel, prevádzajúcich 

prítomné neželezné kovy na zlúčeniny, ktoré prchajú v rozsahu používaných 

vypaľovacích teplôt, t.j. v prípade zinku a olova chloridačných látok alebo vypaľovaním 

zbalkov v redukčnom prostredí za pomoci uhlíkatých látok. Spracovaním týchto 

druhotných surovín by sa získal produkt – železonosné pelety, ktoré budú po stránke 

chemickej, fyzikálnej a mechanickej vyhovovať prísnym metalurgickým podmienkam 

pre vsádzku do vysokej pece, resp. iných metalurgických agregátov. 

 

3. Modelovanie výroby rôznych  aglomerátov na báze Fe, Mn, Ti.  

SR je výhradne odkázaná na dovoz surovín, ktoré sa využívajú na výrobu rôznych druhov 

aglomerátov. Tie sú súčasťou vsádzky na výrobu surového železa a niektorých druhov 

ferozliatin. Cieľom projektu by bolo modelovanie výroby aglomerátov s vyššou pridanou 

hodnotou. Projekt by bol zameraný na výskum aplikácie  dovážaných titánových rúd v 

rámci výroby Fe aglomerátu, výskum aplikácie  dovážaných mangánových rúd v rámci 

výroby Mn aglomerátu, výskum aplikácie  domácich mangánových rúd v rámci výroby 

Mn aglomerátu, náhrada koksového prachu odpadnou biomasou, atď. Na výskum je 

možné použiť komplexne analyzačne vybavené spekacie zariadenia, pomocou ktorých sa 

dajú simulovať podmienky v rámci výroby rôznych druhov aglomerátov. Možné oblasti 

výskumu by boli zamerané na zvýšenie kvality vyrábaných aglomerátov, zlepšenia 

technologických parametrov výroby, zníženia ekonomických nákladov a zníženia 

emisných profilov. 

 

4. Výskum zameraný na substitúciu pevného uhlíka v EOP.  

SR je výhradne odkázaná na dovoz kvalitných uhlíkatých surovín, ktoré sa využívajú pri 

výrobe ocele v EOP ako nauhličovadlo a ako redukovadlo. Cieľom projektu by bola 

analýza druhotných materiálov na báze uhlíka a uhľovodíkov a výskum náhrady pevného 

uhlíka v EOP. Ako zdroj  druhotných materiálov na báze uhlíka a uhľovodíkov je veľmi 

perspektívne využívanie použitých pneumatík (jednotlivé druhy pneumatík môžu mať 

obsah C až do 70 %). Pre ich využitie v rámci výroby ocele v EOP je potrebný výskum, 

ktorý by mal byť zameraný aj na úpravu ich granulometrického zloženia. 
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5. Výskum zameraný na vývoj reaktívnych redukovadiel pre EOP.  

SR je výhradne odkázaná na dovoz kvalitných uhlíkatých surovín, ktoré sa využívajú ako 

redukovadlo pri výrobe ferozliatin a karbidu vápnika. Cieľom projektu by bola analýza 

vybraných domácich hnedých uhlí a výskum, ktorý by bol zameraný na vývoj nových 

uhlíkatých materiálov s vyššou pridanou hodnotou - redukovadiel pre EOP. Pre získanie 

takýchto redukovadiel je potrebné realizovať detailný výskum vplyvu fyzikálno – 

chemických vlastností hnedých uhlí a technológie výroby tzv. polokoksu na výsledné 

vlastnosti vyrobených redukovadiel (prioritne na merný elektrický odpor a reaktivitu). Na 

výskum je možné použiť tepelné zariadenia, v ktorých sa dá realizovať vysokoteplotná 

pyrolýza. Teploty sa pritom pohybujú v rozmedzí od 700 °C do 900 °C a vzniká plyn, 

ktorý  je  zmesou  uhľovodíkov,  H2  a  CO.  V  súčasnej  dobe je pyrolýza uhlí do teplôt  

900 - 1 000 °C  považovaná za veľmi perspektívnu technológiu. Súvisí to s tým, že 

proces prebieha pri nižších teplotách ako v prípade výroby koksu, čo vedie k nižším 

emisiám potenciálnych škodlivých látok. Ako pridanú hodnotu pri tomto procese 

môžeme používať aj jej možné a ďalej využiteľné produkty: pyrolýzny polokoks, 

biooleje, pyrolýzny plyn, atď. Dá sa predpokladať, že priamym produktom alebo 

poloproduktom  pre ďalšiu  aktiváciu povrchu  vodnou parou (resp. vodnou parou a CO2), 

by mohol byť porézny produkt vhodný na katalytický rozklad ozónu a dioxínov. Po  

špecifickej impregnácii je možný aj záchyt sírovodíka a sulfidických organických 

zlúčenín z biometánu (napr. z čistiarní odpadných vôd). 

 

6. Výskum zameraný na vývoj nových kompozitných elektród pre EOP.  

SR je výhradne odkázaná na dovoz kvalitných uhlíkatých surovín, ktoré sa využívajú ako 

vstupný materiál na výrobu elektródových hmôt. Uhlíkaté elektródové hmoty sa 

používajú na výrobu samospekavých elektród Sőderbergového typu v elektrických 

oblúkových peciach pri výrobe rôznych typov ferozliatin, karbidu vápnika a pod. Na 

Slovensku sa perspektívne uvažuje s výrobou kovového kremíka v EOP. Pre túto výrobu  

je potrebná vyššia kvalita uhlíkatých elektród. Najčastejšie sa na tento účel používajú 

grafitové elektródy. Tie sú veľmi drahé a tak cieľom projektu by bol výskum zameraný 

na vývoj kompozitných uhlíkatých elektród. Kompozitné elektródy by boli zložené 

z grafitového jadra a elektródovej hmoty. Pre získanie kompozitných elektród je potrebné 

realizovať detailný výskum nielen jednotlivých komponentov (grafit a elektródové 

hmoty), ale aj ich vzájomnej interakcie na výsledné vlastnosti vzniknutej  kompozitnej 

elektródy.  
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7. Metalurgické využitie jemnozrnných materiálov, vznikajúcich pri spracovaní karosérii 

áut šrédrovaním.  

Pre technológiu, ekonomiku a ekológiu metalurgickej výroby železa, ocele a ferozliatin je 

oceľový šrot strategickou surovinou. Pri získavaní recyklovaného oceľového šrotu 

v rámci spracovania karosérii áut šrédrovaním vznikajú aj jemnozrnné podiely. Rôzne 

frakcie sú zmesou kovového železa, medi, zinku, oxidov a hydroxidov železa, piesku, 

skla, dreva, papiera, textilu, atď. Jedná sa o významný zdroj druhotných surovín, ktorý sa 

dá efektívne využiť v rámci pyrometalurgického spracovania. Na druhej strane tento 

materiál obsahuje aj škodlivé až nebezpečné zlúčeniny, ktorých obsah môže zaraďovať 

tento materiál do kategórie priemyselný až nebezpečný odpad. V materiále sa nachádzajú 

aj organické látky – napr. zo zvyškov farieb, lakov, olejov, gúm, atď., ktoré najmä 

toxicitou, dráždivosťou, horľavosťou a karcinogénnymi vlastnosťami môžu byť 

nebezpečné pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Uskladnenie takýchto 

materiálov si vyžaduje spravidla vyššie investičné náklady a zhodnotenie špecifické 

prevádzkové podmienky (zabezpečenie hygienických podmienok a životnosti 

technologických agregátov, zabezpečenie hermetičnosti technologickej linky, atď.). 

Cieľom projektu by bola komplexná analýza všetkých zložiek jemnozrnných materiálov, 

ktoré vznikajú pri spracovaní karosérii áut šrédrovaním a výskum ich komplexného 

metalurgického využitia – t.j. výrobu kovov na báze Fe (oceľ, liatina), získanie 

neželezných kovov (Cu, Zn) a energetického využitia (drevo, papier, textil, plast).  

 

8. Výskum zameraný na výrobu ušľachtilých palív.  

SR je výhradne odkázaná na dovoz kvalitných uhlíkatých surovín, ktoré sa využívajú na 

výrobu koksu. Pre tento účel je možné využiť aj menej kvalitné domáce uhlíkaté suroviny 

(napr. lignit, hnedé uhlie, nízko preuhoľnené čierne uhlia). Ich pretvorením na tuhý 

produkt (vysokoteplotná karbonizácia), kvapalný produkt (hydrogenácia) alebo plynný 

produkt (gazifikácia) je možné získať tzv. ušľachtilé palivá s vyššou pridanou hodnotou. 

Zušľachtenie paliva prináša súčasne zníženie spotreby primárnych palív a zároveň 

zníženie škodlivých emisií. Tuhý produkt vysokoteplotnej karbonizácie domácich 

uhlíkatých surovín (koks) sa môže využiť v rámci výroby surového železa. Čistý 

syntézny plyn sa využíva v chemickom priemysle a pre výrobu elektrickej energie, 

pričom je možné uvažovať aj s jeho využitím v metalurgickom priemysle. Význam 

premeny menej kvalitných uhlí na kvapalné produkty môže suplovať zásoby 
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vyčerpateľného zdroja ropy. Cieľom projektu by bola analýza vybraných domácich 

uhlíkatých surovín a výskum, ktorý by bol zameraný na čo najefektívnejšie využitie 

menej kvalitných domácich uhlí pri metalurgických procesoch. Pre získanie takýchto 

ušľachtilých palív je potrebné realizovať detailný výskum vplyvu fyzikálno – 

chemických vlastností menej kvalitných uhlí a technológie výroby na výsledné vlastnosti 

vyrobených ušľachtilých palív.  

 

9. Spracovanie druhotných uhlíkatých surovín v rámci karbonizačného procesu.  

SR je výhradne odkázaná na dovoz kvalitných uhlíkatých surovín, ktoré sa využívajú na 

výrobu koksu, ale má dostatok druhotných uhlíkatých surovín. Technológia spracovania 

organických odpadov karbonizáciou v koksárenských komorách s využívaním dechtu a 

odpadov zo spracovania ropy v uhoľných vsádzkach je pre SR veľmi perspektívna. 

Karbonizácia vsádzky s uvedenými aditívami sa využíva na zlepšenie termoplastických 

vlastnosti vsádzky, čím narastá kvalita vysokopecného koksu, prípadne je možné vo 

vsádzke použiť horšie koksovateľné druhy uhlí. Je možné využiť aj polyméry pri 

karbonizácii (kokarbonizácia) a spracovaním získaného dechtu získať znovu suroviny pre 

výrobu plastických hmôt. Týmto spôsobom je možné spracovať odpadové plasty, drevnú 

drť, textílie, automobilovú gumu a pod. Zároveň sa tieto odpady môžu spracovávať 

kosplyňovaním a koskvapaľňovaním. Spracovaním uhlíkatých druhotných surovín s 

uhlím sa zabráni nenávratnej strate odpadov s vysokým obsahom uhlíka a uhľovodíkov 

na skládkach, zvýšenie výťažku kvapalných uhľovodíkov schopných nahradiť ropné 

produkty, dosiahne sa zníženie dovozu ropy a umožní efektívnejšie využitie hnedého 

uhlia. Cieľom projektu by bola analýza vybraných domácich uhlíkatých druhotných 

surovín a výskum, ktorý by bol zameraný na čo najefektívnejšie využitie týchto 

druhotných surovín pri výrobe produktov s čo najvyššou pridanou hodnotou. 

 

10. Využitie odpadov z čistenia plynov vznikajúcich pri výrobe mangánových ferozliatin na 

výrobu keramických materiálov.  

V SR vznikajú vo ferozliatinárskych závodoch pri suchom čistení odpadových plynov z 

výroby mangánových ferozliatin odpady, ktoré sa spracovávajú v závodoch na brikety a 

spätne sa využívajú v procese výroby. Cieľom projektu by bola detailnejšia analýza 

týchto odpadov a preskúmanie vhodnosti ich spracovania na produkt s vyššou pridanou 

hodnotou, ktorý by mal využitie v keramickom priemysle. Na nových keramických 

materiáloch by bol analyzovaný vplyv prídavku Mn odpadov do zmesí na fyzikálno – 
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chemické a mechanické vlastnosti výsledného produktu. Využívaním Mn odpadov ako 

vstupnej suroviny pri výrobe keramických materiálov by sa získalo jeho ekonomickejšie 

využitie, znížil by sa negatívny dopad na životné prostredie a znížila by sa spotreba 

pôvodných nerudných surovín. 

 

11. Výskum zameraný na vývoj nových možností využitia metalurgických trosiek.  

V technologickom procese hutníckeho podniku vznikajú súbežne s výrobou hlavného 

produktu aj produkty vedľajšie, odpadné. Medzi hlavné odpadové produkty hutníckej 

výroby patria metalurgické trosky. Tieto predstavujú približne 80% podiel zo všetkých 

vedľajších produktov, ktoré vznikajú v procese výroby. Práve tieto veľké objemy 

predurčujú metalurgické trosky k ich opätovnému využívaniu. V súčasnosti sa využíva 

iba malá časť metalurgických trosiek a to iba v stavebnom priemysle. Vzhľadom k tomu 

že sa jedná v súčasnosti ešte stále o necertifikovaný materiál, používa sa iba ako 

podkladový, resp. posypový materiál. Ďalšie nevýhody spočívajú v prílišnej centralizácii 

využitia, čo sa už mnohokrát potvrdilo v prípade recesie stavebného priemyslu, ktorý 

spôsobil absolútnu nevyužiteľnosť tohto materiálu a teda jeho skládkovanie. Cieľom 

výskumu by bolo komplexné analyzovanie všetkých druhov metalurgických trosiek z 

procesov výroby surového železa, ocele, liatiny, neželezných kovov a výroby ferozliatin.  

Certifikovanie týchto materiálov pre väčšie stavebné využitie. Zameranie sa na 

hydraulické vlastnosti metalurgických trosiek.  Využitie roztavených kremičitých trosiek 

na výrobu silikátových surovín s predikovanými vlastnosťami. Hlavným cieľom by však 

bolo hľadanie nových alternatív využitia metalurgických trosiek a pretvorenie tejto 

odpadnej suroviny na materiál s vyššou pridanou hodnotou. 

 

 

V Košiciach:    01.04. 2015 


