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Anotace 

 

Diplomová práce se zaměřuje na čištění materiálů a povrchů za pomocí vysokotlakého 

vodního paprsku, popisuje tuto technologii, srovnává různé typy čištění a metody chemické 

analýzy. 

Praktická část diplomové práce se zabývá popisem sběru vzorků, popisem analýz  

a vyhodnocení látek, které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí i lidské zdraví. 

Klíčová slova: vysokotlaký vodní paprsek, čištěné materiály, Stripe Hog 8000, chemické 

analýzy 

 

Summary 

 

The thesis focuses on cleaning materials and surfaces using high-pressure water jet, 

describes this technology, compares the different types of cleaning and the methods  

of chemical analysis. 

The practical part of the thesis deals with the description of the collection of samples, it also 

deals with the description of analysis and the evaluation of substances that could negatively 

affect the environment and human health. 

Keywords: high-pressure water jet, purified materials, Stripe Hog 8000, chemical analysis 
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1. ÚVOD 

 

     Odstranění silničního vodorovného značení je pracný a časově náročný proces. Hodně 

úsilí se vkládá do zlepšování barev, ale jejich odstraňování je stále obtížné a nebezpečné. 

Silnice, letiště a parkovací plochy jsou po celém světě závislé na povrchových pruzích, 

jelikož se jedná o vizuální prostředky pro provoz.  

 

     V současné době je odstraňování prováděno pomocí broušení. Během tohoto procesu 

dochází jak k nadměrnému a zbytečnému poškozování povrchu vozovky, tak se zvyšují 

bezpečnostní rizika pro pracovníky. Posádka musí být chráněná dopravními kužely a jinými 

bezpečnostními prvky. Těmito pracemi se zvyšuje i riziko dopravních nehod. Metoda 

broušení způsobuje také znečištění ovzduší v podobě oxidu uhelnatého, kyanovodíku  

a chlorovodíku.  

 

     Dokonalou alternativou se zdá použití kapalinového vysokotlakého paprsku. Použití 

vysokotlakých trysek odstraňuje barvy bez nadměrného poškození povrchu vozovky. Tato 

metoda je šetrná k ovzduší, k povrchu vozovky, ale i z ekonomického hlediska se zdá být 

velice výhodnou.  

 

     Bylo provedeno několik projektů, které měly srovnat účinnost nejvíce používaných 

metod na odstraňování dopravních pruhů. Z výsledku vyplývá, že odstraňování barev 

vodními tryskami je velmi dobrou a účinnou metodou. 

 

     Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat kal, který při této aplikaci vznikl a podrobit 

ho analýzám, abychom zjistili, jestli barvy, které se používají na silnice a jiné komunikace, 

neškodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. 
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2. SROVNÁNÍ ČISTÍCÍCH METOD  

 

2.1. Mechanické čištění 

     Jedná se o účinnou metodu. Jestliže se jedná o pevný a soudržný kámen, čištění probíhá 

pomocí měkkého kartáče. Kartáče pro čištění povrchů mohou být buď, mosazné  

nebo ocelové s měkkými drátky. Druh kartáče se volí podle tvrdosti čištěného povrchu. [1] 

 

     Pro toto čištění se používají abrazivní metody. Působení abrazivních metod záleží  

na velikosti zrn, tvaru, tvrdosti částeček abraziva, rychlosti pohybu nosného média  

a vzdálenosti trysky od čištěného povrchu. Další důležitou veličinou je vzduch. Ten slouží 

jako hlavní činitel, který vyvolává prašnost. Voda, která je zde také přítomná, snižuje riziko 

prašnosti, avšak prochází do čištěného materiálu. Velice důležité je vybrat správný typ 

brusného materiálu. Nejčastěji používanými abrazivy jsou polymerní granule, které jsou 

nejměkčím běžně používaným abrazivem. Dále pak mletý vápenec nebo dolomit, křemelina, 

mleté sklo, korund atd. U porézních materiálů není vhodné používat pro čištění pískovce  

nebo dolomitovou drť, protože zůstávají na čištěném povrchu a mohou být důvodem 

poškození. Rozpustná abraziva ve vodě jsou nevhodná a to z důvodu toho, že způsobují 

korozi. [1] 

 

2.2. Čištění ultrazvukem 

     Tento druh čištění povrchů je velice efektivní. Zde není potřeba žádných kartáčů,  

které povrch čistí. Nedochází k poničení čištěných ploch. Jedná se o velice ekonomickou  

a ekologickou metodu, kterou lze použít i v menších prostorech. Mezi další přednosti této 

metody čištění je čas, který je výrazně kratší než u ostatních druhů čištění. [2, 3] 

     Ultrazvukové čistící zařízení se skládá z: 

 čistící vany 

 ultrazvukového generátoru 

 měniče – ultrazvukový měnič je napájený z ultrazvukového generátoru a přeměňuje 

vysokofrekvenční energii na mechanické kmity [3] 

     Správné zvolení pracovního média je velice důležitý faktor, který ovlivňuje celý proces 

ultrazvukového čištění. Jedná se o fyzikálně-chemický proces, který se odehrává na hranici 

povrchu čištěného předmětu a kapaliny. [3] 

     Pracovní médium slouží k rozpuštění nečistot a volba kapaliny, která se bude používat  

je závislá na druhu materiálu a typu nečistoty. [3] 
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     U tohoto čištění se používá také přídavné topení, které zlepšuje účinnost procesu. [3] 

  

  

  

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Chemické čištění  

     Typ rozpouštědla je závislý na znečištění, které máme za úkol odstranit  

a samozřejmě podle stupně nečistoty a druhu materiálu: 

 Uhlovodíky na bázi chloru – nízké náklady na provoz, šetrné k životnímu prostředí, 

vyhovující čištění. Bod vzplanutí mají nad 55 °C.  

 Nehalogenní uhlovodíky – jedná se o klasickou metodu čištění.  Mezi kladné 

vlastnosti patří: 

 Nízké povrchové pnutí 

 U této metody není bod vzplanutí 

 Odmašťující účinek je velice dobrý [4] 

     Tento druh čištění musí probíhat v uzavřeném prostředí. Prostředí musí být takové,  

aby oblast pro odběr vzorků byla uvolněna až tehdy, kdy koncentrace rozpouštědla bude  

< 1 gram na metr krychlový vzduchu. Dodržením podmínek, které mají být u čištění, se tato 

metoda stává šetrnou pro životní prostředí. Mezi chlorované uhlovodíky patří 

perchloretylén, trichlóretylén a metylchlorid. Od roku 2002 je trichlóretylén  nahrazován, 

jelikož byl zařazen do skupiny karcinogenů. [4] 

Obrázek 1 – Ultrazvuková čistička [2] 
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     Chemické čištění je vícestupňový proces – čištění, oplach, odmašťování párou a sušení. 

Díky vícestupňovému procesu je možné tuto metodu použít pro nejjemnější aplikace čištění 

barev. [4] 

3. MODEL PAPRSKU 

 

     Princip metody spočívá v tom, že se přemění kinetická energie vysokorychlostního 

vodního paprsku na mechanickou práci. Kapalina, která při tomto řezání vystupuje z trysky 

má rychlost proudění 600 m·s-1 – 900 m·s-1. Touto rychlostí se vodním paprskem odebírá 

materiál. Přidáváním abraziva se mnohonásobně zvyšuje účinek paprsku. Vysokotlaké 

čerpadlo, multiplikátor a triplexový plunžr přivádí vodu ze zásobníku. Poté prochází  

přes filtr a dochází ke stlačování na vysoký tlak. Ten se zde pohybuje okolo 300 MPa –  

450 MPa, v mimořádných případech lze tlak zvýšit až na 700 MPa. Tímto vysokým tlakem 

však dochází k namáhání všech součástí zařízení. Řezací hlavou prochází voda přes primární 

trysku. Právě v této vodní trysce se vytváří paprsek o průměru okolo 0,4 mm. Samozřejmě 

lze tuto trysku měnit, a to podle toho, jaký průměr budeme potřebovat. Abrazivo,  

které je dopravováno přes dávkovač ze zásobníku, se s paprskem vody mísí ve směšovací 

komůrce. [5, 6, 7, 8] 

     Řezání probíhá pomocí dvou základních metod. Ty se liší pracovním médiem,  

které je použito. Základní rozdělení: 

 

 Water Jet Machining (WJM) – čistý vodní paprsek  

 Abrasive Waterjet Machining (AWJ) – abrazivní vodní paprsek 

 

     Pro zvolení správné varianty závisí obzvláště na druhu řezaného materiálu. [6, 9] 

3.1. Water Jet Machining (WJM) – čistý vodní paprsek  

     WJM metoda řezání nevyužívá žádné přídavné abraziva. Pracovní tlak kapaliny  

se zde pohybuje okolo 700 MPa. Tryska má průměr 0,1 mm – 0,2 mm. Tloušťka materiálu 

může dosahovat až 100 mm. Používá se pro řezání materiálů, jako jsou: 

 Dřevo 

 Plasty 

 Pryž 

 Pěnový materiál 

 Papír 

 Potraviny 

 Izolace [10] 
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3.2. Abrasive Waterjet Machining (AWJ) – abrazivní vodní paprsek 

     AWJ metoda řezání využívá proud vody, ale obohacený o abrazivo. Podstatou je, dělení 

materiálu paprskem a obrušováním zpracovávaného materiálu. Úběr objemu materiálu se 

uskutečňuje pomocí abrazivního vodního paprsku, který je úzký a dopadá vysokou rychlostí  

na obráběnou plochu ležící na opěrném roštu. Touto metodou lze řezat materiály do tloušťky 

1,6 mm – 3 mm. [11, 12] 

 

     Materiály, které se abrazivním vodním paprskem zpracovávají jsou: 

 Titan 

 Mosaz 

 Hliník 

 Sklo 

 Kompozity [11, 12] 

Obrázek 2 – Řezací hlava pro čistý vodní paprsek: a) schéma, b) provedení vodní 

trysky (1 – tlaková kapalina, 2 – vodní tryska, 3 – vodní paprsek, 4 – obráběný 

materiál5 – potrubí, 6 – matice, 7 – lůžko trysky, 8 – držák trysky, 9 – stabilizátor[73]  
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     Metody řezání abrazivního vodního paprsku se dále dělí na: 

 

a) metoda AWJ (Abrasiv Water Jet) 

Metoda používá tlak od 7 MPa do 400 MPa. Abrazivo je zde zastoupeno oxidem 

hlinitým, granátem, ocelovou drtí atd. Vysokotlakým potrubím je voda přiváděna  

na trysku. [13] 

 

b) metoda ASJ (Abrasiv Suspension Jet) 

Jedná se o zařízení s přímým vstřikováním. Ve vysokotlaké nádobě dojde ke smíchání 

vody s abrazivem. Tato směs je hnána do trysky. Zde se tlak pohybuje  

okolo 100 MPa. [13] 

     Existují tři typy mísení abraziva u metody ASJ: 

 metoda přímého vstřikování  

 metoda nepřímého vstřikování  

 metoda bočního mísení [14] 

  

Obrázek 3 – Řezací hlava pro abrazivní vodní paprsek: a) schéma, 

b) provedení abrazivní trysky (1 – tlaková kapalina, 2 – zásobník 

abraziva, 3 – směšovací komora, 4 – abrazivní tryska, 5 – obráběný 

materiál, 6 – lapač, 7 – vodní tryska, 8 – potrubí, 9 – matice [73] 
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3.3. Součásti zařízení 

 Hydraulická jednotka 

 Akumulátor tlaku 

 Vysokotlaké potrubí 

 Filtry 

 Řezací hlava 

 Lapač vody 

 Souřadnicový systém 

 Úprava vody 

 Aditiva [7, 15, 16] 

 

     Hydraulická jednotka – slouží k tomu, aby se vyvinul vysoký tlak paprsku,  

a to za pomocí systému hydraulických čerpadel. Vysokotlaký vodní paprsek se vytváří  

za pomoci hydraulického zařízení s multiplikátorem, který je součástí hydraulické jednotky  

a slouží ke zvyšování tlaku. Díky multiplikátoru dosahuje tlak kapaliny  

od 300 MPa do 700 MPa. [7, 15, 16] 

     Multiplikátor se skládá z: 

 Nízkotlakého (primárního) olejového okruhu – tlak při práci se zde pohybuje 

v rozmezí od 16 MPa do 35 MPa. 

 Vysokotlakého (sekundárního) vodního okruhu – na tento okruh jsou požadovány 

vysoké požadavky na kvalitu i spolehlivost. Kvalita je samozřejmě ovlivňována 

výběrem materiálu, vysokou pevností atd. Pracovní tlak se zde pohybuje  

od 100 MPa do 500 MPa. [7, 15, 16] 

  

Obrázek 4 – Schéma multiplikačního zařízení [5] 
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     Akumulátor tlaku – skládá se z vysokotlaké nádoby, která slouží k tomu, aby se utlumily 

rázy, které vznikají pulzací paprsku. [7] 

     Vysokotlaké potrubí – musí být přizpůsobeno tak, aby mohlo dojít k pohybu řezací hlavy.  

     Na činnost vysokotlakého potrubí jsou kladeny vysoké požadavky, a to například:  

 rezistentní proti dynamickým rázům 

 odolné proti korozi 

 rezistentní vůči vysokým tlakům [7] 

     Filtry – slouží k tomu, aby trysku ochránili před poškozením nevhodným materiálem.  

     Filtry odnášejí nevhodný materiál a filtrují kapalinu. Existují dva druhy filtrů: 

 filtry pro nízkotlaký okruh - odsud je voda vháněna do multiplikátoru 

 filtry pro vysokotlaký okruh – ty mají své místo před řezací hlavou a jsou kovové [7] 

 

     Řezací hlava – je velice důležitou součástí celé technologie řezání vodním paprskem.  

Právě v řezací hlavě vzniká tvar paprsku. Jestliže se jedno o abrazivní vodní paprsek, dochází 

k promísení abraziva s vodou ve směšovací komoře. Vodní tryska má průměr  

okolo 0,075 mm a vyrábí se ze safírových nebo diamantových částí. Diamantové části mají 

vyšší pracovní výkonnost. Co se týče údržby, jsou výhodnější. Mezi další kladné vlastnosti 

patří životnost okolo 500 hodin provozu. Všechny tyto parametry však závisí na kvalitě  

a tvrdosti vody. [5, 7, 28] 

     Lapač vody – je potřebný k zachycení paprsku, který prostupuje zpracovávaným 

materiálem. Hloubka nádoby by se měla optimálně pohybovat okolo 450 mm. [7] 

     Souřadnicový systém – souřadnicový CNC stůl slouží pro účinný a automatizovaný 

provoz. Pro takovýto automatizovaný provoz se využívají CAD/CAM systémy. Tvary,  

které se mají vyřezávat, se nahrávají právě pomocí CAD formátů. Na stoly, které jsou 

opatřeny roštem, se pokládá materiál, který chceme zpracovat. [7, 17] 

     Úprava vody – součástí vody je celá řada příměsí. Ty sedimentují a usazují otvory vodní 

trysky. Úprava vody může být pomocí demineralizace nebo deionizace. [7] 

     Aditiva – zabraňují tomu, aby se paprsek při styku s materiálem rozpadl. Přidávají  

se různé polymery, které vytváří souvislý a účinnější proud vody. [7] 
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3.4. Výhody technologie 

 Rychlost řezání, energetická účinnost je až 80%. 

 Nedochází k tepelnému ovlivnění řezaného materiálu, nemění se tedy struktura 

řezaného materiálu – studený řez (max. ohřev 40 ˚C - 50˚C). 

 Řezaný materiál není vystaven silovému působení paprsku, díky tomu nevznikají 

mikrotrhliny. 

 Řezané dílce mají přesný tvar. 

 Materiály s povrchovou úpravou nejsou poškozeny při řezání vodním paprskem. 

Jedná se například o materiály barevné, broušené, leštěné. 

 Aplikací vodního paprsku jsme schopni obstarat několik operací v krátkých časových 

úsecích (otryskávání, čištění, řezání, vrtání, frézování, gravírování), a to díky změně 

tlaku, posuvu a pomocí změny dalších parametrů. 

 Aplikovat vodní paprsek můžeme skoro na všechny typy materiálů včetně špatné 

opracovatelných, jako jsou sklolamináty, skla, gumotextílie, pryže, plasty, těsnění 

apod. 

 Při řezání vodním paprskem je řez bez otřepů, a není nutné další opracování,  

jako je odjehlování a srážení ostrých hran. 

Obrázek 5  –  CNC zařízení Flying Bridge 4800, které má integrované vysokotlaké čerpadlo [74] 
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 Je možné řezaný materiál při malé tloušťce vrstvit na sebe a dosáhnout vysoké 

efektivity řezání. 

 Při aplikaci vodního paprsku se neuvolňují škodlivé emise do ovzduší a také 

nedochází k chemickému působení na opracovávaný materiál. 

 Dlouhá životnost trysek. [18, 19] 

 

3.5. Nevýhody technologie 

 Nutný kontakt materiálu s vodou a abrazivem (bez bezprostřední ochrany 

materiálu rychlá koroze, u nasákavých materiálů dlouhé vysoušení). 

 Nemožnost výroby hodně malých dílců (cca pod 3 cm – 5 cm). 

 Tvorba zaoblených vnitřních rohů podle šíře paprsku. 

 Hlučnost [18, 20, 21] 

 

4. VLIV ABRAZIVA 

 

     U čisté vody je řezným (obráběcím) médiem sama voda, která narušuje materiál.  

Při použití vodního paprsku s abrazivem slouží voda k urychlení abrazivních částic. Paprsek 

čisté vody je mnohem méně účinný, oproti paprsku obsahující abrazivo. Čistá voda je stokrát  

až tisíckrát méně účinná než paprsek s abrazivem. Využití vodního paprsku s abrazivem  

je výhodnější u tvrdých materiálů, jimiž jsou kovy, kompozity a keramika. [22, 23] 

 

     Jako abrazivo se nejčastěji používá indický granát, australský granát, čínský granát, 

křemičitý písek, karbid křemíku, olivín, oxidy hliníku a skleněné kuličky. U výběru abraziva 

také záleží na kvalitě obráběného povrchu, ceně brusiva, specifikaci stroje. Čím více má být 

výsledný povrch hladší, tím menší zrno abraziva musíme použít. Spotřeba abraziva roste 

s klesající velikostí zrn. [22, 23] 

 

     Když použijeme větší množství abraziva, zvýší se rychlost obrábění zároveň s cenou. 

Opotřebení trysky roste s tvrdostí abraziva. Důležitá je správná volba abraziva, protože se 

z velké části podílí na výsledné kvalitě řezné spáry. Při volbě abraziva musíme vybrat  

tu vlastnost, která bude mít větší význam, nebo využít kompromisu. [22, 23]  
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 Tvrdost abraziva – účinek abraziva se zvyšuje s tvrdostí, ale tím roste opotřebení 

trysky. 

 Velikost abrazivních zrn – je udávána v jednotkách MESH. MESH udává počet ok 

síta na délce jednoho palce.  

 Tvar abrazivních zrn   

 Hmotnostní tok abraziva – tento faktor ovlivňuje dosahovanou hloubku dělicího 

řezu. 

 Cena abraziva [22, 23] 

  

Obrázek 6 – Almandin [75] 
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5. ČIŠTĚNÉ MATERIÁLY A POUŽITÉ MATERIÁLY - 

TECHNOLOGIE NA SILNICÍCH 

 

     Pro přípravu povrchů je velice výhodné použití technologie čištění vysokotlakým 

plošným vodním paprskem. Výhodou vysokotlakého vodního paprsku je rychlost  

a všestrannost, která se v dnešní době stává rychle rostoucím standardem pro zařízení  

na přípravu povrchů. V neposlední řadě kromě výhody v rychlosti je použití této technologie 

velice ekonomicky výhodné.  První čerpadlo, které bylo využíváno k odstraňování povlaků, 

dosahovalo tlaku 270 MPa. Toto čerpadlo jako první dodávala firma Flow. V dnešní době 

jsou k dispozici čerpadla dosahující maximálního provozního tlaku 380 MPa. [24, 25, 26] 

     Možnosti aplikace jsou velice široké. Největší uplatnění vysokotlakého vodního paprsku  

je u čištění povrchu sil a lodí, čištění nátěru vodorovného značení cest, odstraňování gumy 

z asfaltových povrchů na letištních plochách. [24, 25, 26] 

     Beton se odstraňuje ve vrstvách od 2 mm – 10 mm. Pokud se jedná o velké poškození 

povrchu, dochází k výlomům až do hloubky 20 mm - 50 mm. Tlak kapaliny je závislý  

na hloubce, druhu a stavu vrstvy, která se bude odstraňovat. Tryskání je prováděno pomocí 

rotačních nebo kmitajících paprsků. [27] 

     Materiály, které se používají na vodorovné dopravní značení, závisí na typu povrchu 

vozovky. [28] 

     Na povrchu, který je nový se většinou provádí značení dvoufázové. Povrch této vozovky  

ale musí být vhodně upraven (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých 

látek z asfaltu…) a také musí být dosaženo optimálních klimatických podmínek, a to proto,  

aby byla teplota vhodná pro pokládku, vysušení vozovky atd. [28] 

     Dvoufázové značení:  

     Na obrusnou vrstvu vozovky je položeno kompletní značení pouze rozpouštědlovou 

barvou s obsahem sušiny minimálně 75 % nebo vodou ředitelnou barvou. Na vodou 

ředitelnou barvu se pokládá dlouhoživotný, strukturální nebo profilovaný materiál (studené 

plasty nebo termoplasty). Po stabilizování povrchu se provádí fáze druhá, kde se značení 

provádí pomocí technologie jednofázové. [28] 

     Jednofázové značení: 

     Povrch vozovky se v šířce vodorovného značení a minimálního potřebného přesahu  

5 cm – 7 cm otrýská vodním paprskem, a to proto, aby se odstranil cementový kal. Tlak 

vody, pojezdová rychlost a další parametry musí být správcem stavby nebo stavebním 
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dozorem schváleny, a to z toho důvodu, aby nedošlo k poškození vozovky, a tím ke snížení 

životnosti. Penetrační nátěr se provádí po oschnutí vozovky. [28] 

     Na silnicích se používají většinou barvy jednosložkové rozpouštědlové s obsahem sušiny 

minimálně 75 %. Tyto barvy musí mít takovou konzistenci, aby je bylo možno stříkat  

na silnice bez předešlého ředění. [28] 

     Penetrační nátěr slouží jako spojovací vrstva, na kterou se následně položí dlouhoživotný 

strukturální nebo profilovaný materiál (studené plasty nebo termoplasty). Penetračním 

nátěrem se tedy rozumí speciální hmota, která je aplikována na novou vozovku  

před pokládkou vodorovného značení, která slouží jako spojovací vrstva mezi vozovkou  

a značením. [28] 

     Všechny podélné čáry jsou vyrobené z dlouhoživotných materiálů (z dvou -  

nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot atd.)  

Právě u dlouhoživotných materiálů musí být výrobcem zaručeno, že vodorovné dopravní 

značení, které se z nich vyhotoví, lze po skončení životnosti, nebo při snížení reflexních 

vlastností přeznačit jednosložkovými barvami, nebo jiným druhem plastů a nebude nutné 

obroušení. [28] 

     Plastická hmota nanášena za studena je látka pro značení v jedno či vícesložkové formě,  

a to podle typu systému smícháním složek v různých poměrech. [29] 

     Termoplastická hmota je látka, která slouží pro značení v podobě granulí či prášku.  

Tato směs je zahřívaná až do roztavení a potom dochází k její aplikaci. [29] 

 

 

Obrázek 7 – Aplikace barvy na vozovku [76] 



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014  14 

 

   

Obrázek 9 – Termoplast [76] 

Obrázek 8 – Dvousložkové plasty [76] 
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Obrázek 11 – Jednosložková barva [76] 

Obrázek 10 – Dvousložkový plast litý [76] 
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6. POPIS ZAŘÍZENÍ NA ČIŠTĚNÍ 

 

     V České republice využívá vysokotlaké vodní otrýskávání nátěrových hmot z asfaltových 

povrchů např. firma Stim. Použitá technologie je od americké firmy Stripe Bull 

Waterblasting System. Konkrétně se jedná o zařízení Stripe Hog 8000. Zařízení je osazeno 

na podvozku MAN 28.440 6-2x2. Stripe Hog 8000 pracuje s maximálním tlakem 275 MPa 

při průtoku 45 litrů za minutu, generovaný vysokotlakou pumpou doplněnou o odsávací 

zařízení. V zadní části vozu se nachází rezervoár pro přibližně 10 000 litrů vody a oddělená 

nádrž pro uložení odsátého odpadu o velikosti 6 000 litrů. V nádrži se průběžně separuje 

odsátá voda. Stripe Hog 8000 je umístěn na samohybném vozíku, který může pracovat  

až do 130 metrů od vozidla. Tryskací hlava je napojena na pumpu i vysavač a současně  

se samohybným vozíkem tvoří komplet.  Rychlost čištění dosahuje do 20 km/h. [30] 

 

     Toto zařízení se používá v oblastech: 

 Dopravní značení – Stripe Hog disponuje schopností odstranění jakéhokoliv 

dopravního značení z relativně jakéhokoliv povrchu. Schopnost odstraňování 

dopravního značení je bez následného poškození podkladového povrchu.  

Obrázek 12 – Zařízení Stripe Hog 8000 [77] 
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Může se aplikovat na barvy, termoplasty, studené plasty, fólie přechodné i trvalé 

včetně profilovaných verzí. Vodorovné dopravní značení může být souvislé, 

přerušované, dvojité. Díky samohybnému vozíku se dá aplikovat na křižovatky  

a parkoviště. [30] 

 Letiště – jedná se o šetrnou a účinnou metodu údržby letišť, která díky rychlému 

pohybu představuje nejflexibilnější způsob údržby ploch. Bez poškození povrchu 

odstraňuje jak značení tak gumu, která pochází z pneumatik letadel. K tomuto 

zařízení nejsou potřebné žádné přídavné části. [30] 

 

 

 Čištění betonových ploch – při aplikaci vodního paprsku na plošné čištění 

betonových ploch využíváme menšího tlaku, současně s přípravou povrchu k aplikaci 

vodorovného dopravního značení. [30] 

 Příprava povrchů – používá se před pokládkou nátěrů (haldy, garáže), před použitím 

protiskluzových vrstev před přechody. Dále se může používat na čištění všech 

povrchů a k odstranění plošného znečištění. [30] 

  

Obrázek 13 – Zařízení Stripe Hog 8000 [77] 
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 Ekologická havárie – Stripe Hog 8000 se osvědčil i při odstraňování následků 

dopravních nehod, např. ať už se jednalo o motorová paliva, oleje, barvy a tuky. 

Odstranění těchto látek se provádí při tlaku 275 MPa a pouze čistou vodou bez 

chemických látek. [30] 

 Vertikální čištění – zařízení obsahuje variabilní sklopnou hlavu, proto lze čištění 

vykonávat i do stran a do výšky 1,5 metrů. 

 Plošné zdrsnění asfaltu a betonu – využívá se při aplikaci na již využívané i nové 

asfaltové i betonové povrchy. Pro zdrsnění se musí využít maximálního výkonu  

a nejagresivnější konfigurace trysek. [30] 

 

     Výhody při srovnání s jinými technologiemi: 

 Minimální poškození – nulové nebo zanedbatelné poškození podkladového povrchu. 

 Rychlost – i když je rychlost ovlivněna šíří záběru a podkladovým materiálem 

dosahuje hodnoty 4 km/h – 5 km/h. 

 Všestrannost  

 Kompaktnost 

 Jednoduchá obsluha 

 Rozdílné šířky záběru – rozmezí od 20 cm do 75 cm. 

 Čistota [30] 

Obrázek 14 – Tryskací hlava [77] 
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7. METODY CHEMICKÉ ANALÝZY 

 

     Chemická analýza má za cíl určit druh součástí látek a stanovit jejich relativní množství. 

7.1. Termická analýza  

     Pozoruje metody, které probíhají při zahřívání nebo ochlazování tuhých látek.  

     Patří zde: 

 Dehydratace – uvolňování vlhkosti a vázané vody. [31] 

 

 Oxidace – jedná se o děj, při kterém se zvyšuje oxidační číslo prvku. Při procesu 

oxidace se počet elektronů snižuje. Látka, která procesem oxidace prochází  

je zároveň redukčním činidlem, protože jiné látky redukuje. [32] 

 

 Tepelná disociace – pojmem disociace se rozumí rozklad molekul na kladné  

a záporné ionty. [33] Tepelná disociace označuje rozklad vlivem zvýšené  

teploty. [34] 

 

 Tání - pevná látka obsahuje částice, které jsou uspořádány pevně. Každá částice má 

své místo, kolem kterého kmitá. Jestliže se teplota zvýší, začnou se částice ze svého 

pevného uspořádání odtrhovat a volně se pohybovat. Právě tehdy se mění látka pevná 

na kapalnou. [35] 

 

 Sublimace – proces, při kterém látky přecházejí z pevného na plynné skupenství, aniž 

by tály. Mezi výhody sublimace patří to, že při zpětném vysrážení par, vznikne čistá 

krystalická látka. Tato látka nebude obsahovat žádné znečištění. Znakem sublimace 

je to, že tlak nasycené páry sublimující látky se vyrovnává s atmosférickým tlakem. 

To vše se děje při nižší teplotě než je teplota tání. [36, 37] 

     Fázové přeměny tuhých látek jsou doprovázeny pohlcováním nebo uvolňováním tepla, 

změnou rozměrů, změnou magnetických, elektrických, mechanických a případně ještě 

dalších vlastností. Metody můžeme rozdělit do tří skupin: 

a) metody studia krystalizace 

b) metody studia fázových přeměn v tuhém stavu 

c) další metody  
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     Přehled nejpoužívanějších analýz: 

 Klasická termická analýza (TA) – tato analýza je jednou z nejstarších  

a nejjednodušších metod. Použití má při určování teploty tání a tuhnutí čistých látek. 

Metoda je založena na registraci tepla, které se uvolní při fázové přeměně. [38] 

 

 Diferenční termická analýza (DTA) – principem této analýzy je měření rozdílu teplot 

zkoumaného vzorku a srovnávání vzorků. Tato analýza je mnohem citlivější 

metodou než analýza klasická termická. Vzorky, které se touto metodou 

zpracovávají, musí být inertní a stabilní. To znamená, že nesmějí prodělat fázovou 

přeměnu. [38] 

 

 Dvojitá diferenční termická analýza (dDTA) – metoda se využívá málokdy a její 

princip je v tom, že zpracovávaný vzorek se srovnává podobně jako při DTA  

s referenční látkou, která je ovšem částečně reaktivní. [38] 

 

 Diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) – její princip je založen na původním 

principu DTA. Rozdílem je, že se neměří diference teplot DT, ale elektrická energie, 

která je potřebná k vyrovnání teplotních rozdílů mezi referenční látkou  

a zahřívaným vzorkem. [38] 

 

 Termogravimetrie (TG) – jedná se o metodu, která nám dovoluje pozorovat procesy, 

které jsou spojené se změnou hmotnosti navážky vzorku buď při kontinuálním 

zvyšování teploty (dynamický způsob) nebo v izotermickém režimu (statický 

způsob). [38] 

 

 Termická dilatometrická analýza (TDA) – metoda, která pozoruje fyzikální nebo 

chemické procesy v rovnoměrně vyhřívaném vzorku, které jsou spojeny se změnou 

délkové nebo objemové roztažnosti. [38] 

 

 Elektrotermická analýza (ETA) – používá se při krystalizaci. Tato analýza  

je založena na tom, že se sleduje elektrická vodivost nebo teplota vzorku. Mezi tuhou 

a kapalnou fází je rozdílná elektrická vodivost. Právě při krystalizaci se mění podíl 

tuhé a kapalné fáze. [38] 

 

 Emanační termická analýza (ETA) – principem je měření inertního plynu 

uvolňovaného při zahřívání tuhých látek. Inertními plyny jsou (Rn, Ne, Kr, Ar, Xe). 

Jejich atomy slouží jako stopové indikátory, které ovšem s látkou nereagují. [38] 
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7.2. Chromatografie 

     Jedná se o způsob separace a zároveň analytickou fyzikálně chemickou metodu. 

Uplatnění chromatografie je v mnoha oblastech (např. v lékařství). [39] 

     Pod pojmem chromatografie rozumíme separaci a současně analytickou fyzikálně 

chemickou metodu. Chromatografii využíváme k separaci a analýze směsí látek. Jejich 

hlavním způsobem je rozčlenění složek směsi mezi mobilní a stacionární fázi. [39] 

 Mobilní fáze – jedná se o kapalinu nebo plyn. Mobilní fází je označena ta fáze,  

která se pohybuje. Jestliže se jedná o kapalinu, tak se chromatografie označuje jako 

kapalinová chromatografie. Pokud jde o plyn, označujeme ji jako plynovou 

chromatografii. 

 Stacionární fáze – tímto termínem rozumíme nepohyblivou fázi. [39] 

     Obecně se tato metoda používá u komplikovaných směsí látek, které mají velice příbuzné 

chemické a fyzikální složení. [39] 

Obrázek 15 – Plynový chromatograf [78] 
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     Metoda spočívá v tom, že vzorek je dávkován do proudu plynu. Analyzovaný vzorek  

je proudem plynu unášen do kolony. Mobilní fáze je právě z tohoto důvodu také někdy 

označována jako nosný plyn. Aby mohlo dojít k pohybu vzorku, musí být přetvořen ihned  

na plynovou formu. V koloně jsou složky oddělovány podle toho, jak jsou schopny poutat 

se se stacionární fází. Látky, které kolonu opouštějí, sleduje detektor. Podle časového 

pochodu a intenzity signálu se určuje druh kvantitativního zastoupení složek. [40, 41, 42] 

 

7.3. Infračervená spektrometrie 

     Slouží k měření optických vlastností materiálů, a to na různých délkách viditelného  

i neviditelného záření.  

     Mezi optické znaky materiálů patří: 

 Propustnost 

 Absorpce 

 Emise 

 Odrazivost dopadajícího záření [39] 

     Tato metoda se používá na pevné, kapalné i plynné látky. Využití metody je rozsáhlé. 

Své uplatnění našla v lékařství, obalovém průmyslu, v soudní analýze atd. [39] 

       

Pro infračervenou spektrometrii se používá měřicí přístroj: 

 FTIR spektrometr (infračervený spektrometr s Fourierovou transformací) – 

znázorněný na obr. 16 - radiační zdroj vyzařuje infračervené záření, které dopadá  

na interferometr. Odsud postupuje přes vzorkový prostor na detektor. Hlavní proces 

je modulace díky interferometru. 

 Disperzní spektrometr [39] 
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7.4. Pyrolýza 

     Mezi kladné vlastnosti pyrolýzy patří to, že při této technologii je vytvořeno menší 

množství spalin. Pyrolýzní produkty, které při této technologii vznikají, jsou ovlivňovány 

teplotou, dobou odplynění, na zplyňované látce atd. [43] 

     Jedná se o fyzikálně – chemický děj, kdy na vstupní materiál působí teplota,  

která přesahuje mez jeho stability. Při pyrolýze dochází k termickému rozkladu organických 

složek materiálu bez přístupu kyslíku. [43] 

     V tomto prostředí dochází k částečnému spálení hořlavých látek. Výstupem tohoto 

procesu je oxid uhelnatý a vodík. Plyn, který zde vznikne, se po vyčištění může dále používat  

jako palivo pro výrobu energie, a to jak tepelné tak elektrické. [44] 

     Výhodou tohoto procesu je to, že k rozkladu dochází bez přístupu kyslíku,  

a proto je omezen vznik polychlorovaných dibenzo-dioxinů (furanů). [44] 

     Nevýhodou tohoto zpracování je to, že zde dochází k nedokonalému spalování produktů 

pyrolýzy. [44] 

     Pyrolýza se podle dosahované teploty dělí na: 

 Nízkoteplotní ( 500 °C) 

 Středněteplotní (500 °C – 800 °C) 

 Vysokoteplotní (> 800 °C) [32] 

Obrázek 16 – FTIR spektrometr Nicolet 6700.  

1 – zdroj záření, 2 – apertura, 3- nepoužívané beamsplittery,  

4- pevné zrdcadlo, 5- beamsplitter, 6 – pohyblivé zrdcadlo,  

7 – otočné zrdcadlo, 8 – detektor, 9 – vzorkový prostor [79] 
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     Podle teploty je možné při pyrolytickém procesu zaznamenat množství dějů. Tyto děje 

můžeme definovat do tří teplotních intervalů: 

 200 °C  - Při této teplotě dochází k odštěpení vody. Jedná se o proces pohlcování 

tepla (endotermickou reakci). 

 200 °C – 500 °C – suchá destilace 

 500 °C – 1200 °C – zde dochází ke tvorbě plynu [45, 46] 

     Na obrázku č. 17 je popsáno schéma pyrolýzní retorty. Pod pojmem retorta se rozumí 

žáruvzdorná uzavřená nádoba (roura), ve které probíhají chemické procesy, a to vše se děje 

bez přístupu vzduchu. [47] 

  

Obrázek 17 – Schéma pyrolýzní retorty [80] 
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8. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

     V praktické části budu popisovat odběr vzorků a popisování jednotlivých analýz, které 

byly na všech vzorcích provedeny. 

     V každé z šesti lokalit byl odebrán jeden vzorek. Dohromady tedy bylo vybráno šest 

lokalit, na kterých bylo odebráno množství vzorků, ze kterých se připravil jeden 

reprezentativní vzorek pro každou lokalitu. Vzorky byly podrobeny analýze na přítomnost 

anorganických a organických látek.  

     Všechny vzorky byly odebrány z přístroje Stripe Hog 8000 od firmy Stripe Bull 

Waterblasting System, který využívá firma Stim ve Zlíně. 

     Vzorky byly odebírány v lokalitách Ostravy a okolí. První vzorek byl odebrán  

na komunikaci 647 ve směru Klimkovice směr Ostrava – Poruba. Druhý vzorek byl odebrán  

na komunikaci R56 v oblasti u sjezdu z ulice Dr. Martínka. Třetí vzorek byl odebrán 

v Ostravě – Svinově na rychlostní komunikaci R11. Čtvrtý vzorek byl odebrán na dálničním 

přivaděči v oblasti Přívozu. Poslední vzorky byly poskytnuty firmou Stim, z lokality 

Otrokovice, konkrétně z rychlostní komunikace R55 a rychlostní komunikace E49.      

Vzorky, které byly odebrány, měly formu kalu.  

     Prvním krokem odebraných kalů bylo sušení, které probíhalo v normálních podmínkách. 

Doba optimálního sušení byla 14 dní. Poté byly usušené vzorky vsypány do skleněných 

lahviček s uzávěrem. Lahvičky byly označeny místem a číslem odběru, aby nedošlo 

k záměně.  

8.1. Popis prováděných analýz 

     Barva byla analyzována na skenovacím elektronovém mikroskopu, a to pod dohledem  

Ing. Lucie Gembalové  Ph.D. v laboratoři Elektronové mikrosondy na přístroji QUANTA 

650 FEG od firmy FEI viz. obrázek 18. 

Elektronový skenovací mikroskop 

     Tento mikroskop se od optického mikroskopu liší tím, že se místo světelných paprsků 

používá svazek elektronů.  

     Při dopadu elektronů mohou nastat tyto děje: 

 Část elektronů je absorbována. 

 Část elektronů je odražena. 

 Dochází k emisi sekundárních elektronů. 
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 Emise rentgenového záření. [48] 

     Elektrony jsou mezi 50 % – 90 % z celkového proudu elektronů absorbovány. Elektrony, 

které jsou odražené, mají menší energii než elektrony dopadající. [48, 49, 50] 

     Právě na principu sekundárních a odražených elektronů pracuje rastrovací (řádkovací) 

elektronová mikroskopie. [48, 49, 50] 

     Paprsek elektronů, který je urychlený v elektrickém poli, je dobře stabilizován a může 

být vychylován systémem elektromagnetických cívek v osách x, y. Povrch vloženého vzorku  

je snímán po řádcích a právě z těchto informací je postupně skládán obraz. [48, 49, 50] 

 

     Celá analýza byla prováděna podle zahraniční literatury - REED S. J. B. [58] 

  

Obrázek 18 – Elektronový skenovací mikroskop [81] 
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     Postup práce byl takový, že usušená barva se umístila na uhlíkovou pásku nalepenou na 

hliníkovém držáku viz. obrázek 19, který se vložil do skenovacího elektronového 

mikroskopu a analýza probíhala ve vakuu. Výsledkem této analýzy bylo vizuální potvrzení 

anorganických složek. 

 

  

Obrázek 19 – Uhlíková páska 

Obrázek 20 – Oxid titaničitý (TiO2) 
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     Oxid titaničitý se vyskytuje v barvách jako titanová běloba, která má specifické 

vlastnosti. V barvách slouží jako barvivo, které je nerozpustné ve vodě, pohlcuje UV záření, 

odráží sluneční paprsky a má také dlouhodobou barevnou stálost. 

 

Obrázek 21 – Oxid křemičitý (SiO2) 

Obrázek 22 – Chlorid sodný (NaCl) 
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Chlorid sodný se běžně využívá jako posypový materiál pod názvem posypová sůl. 

  

Obrázek 24 – Oxidy železa 

Obrázek 23 – Uhličitan vápenatý (CaCO3) 
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     Cílem této práce byla likvidace odpadů. Zdraví škodlivé složky odpadu představují 

zejména organické látky, těžké kovy atd. Jednou z metod, kterou lze stanovit zástupce 

organického původu je IR spektrometrie. 

IR spektrometrie 

     Vzorky odebrané barvy byly analyzovány na FTIR spektrometru Nicolet 6700 od firmy 

Thermo Fisher Scientific (USA) ve střední oblasti infračerveného záření vlnočtu  

od 4000 cm-1 – 550 cm-1. Celý tento experiment probíhal na Ústavu geoniky akademie věd 

České republiky. Analýza byla prováděna pod dohledem Ing. Lenky Vaculíkové, Ph.D. 

Měření probíhalo technikou ATR za pomoci jednoodrazového Smart ATR nástavce 

MIRACLE s diamantovým krystalem při 64 scanech, s rozlišením 4 cm-1. 

 

     Interpretace absorbčních pásů byla provedena na základě dostupné literatury  

a uživatelské databáze spekter. [59, 60, 61] 

  

Obrázek 25 – IR spektometr Nicolet 6700 
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     Pásy s vyšší hodnotou vlnočtu než 1300 cm-1 jsou označovány jako oblast 

charakteristických vibrací a pásy pod hodnotu 1300 cm-1 zobrazují oblast otisku palce  

(finger – print). Tímto názvem jsou označovány oblasti deformační vibrace, tzn. informace 

o skeletu. 

 

3346 (OH)- ve vodě 1238 organické látky 

2956 

C-H vibrace alifatických 

uhlovodíků 

1144 sírany 

2922 1027 křemičitany 

2870 871 

karbonátová skupina 

2846 847 

1726 alifáty 795 

1410 karbonátová skupina 751 

1266 organické látky 724 

 

Tabulka 1 - Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 1 
 

     Na obrázku č. 26 je zachycen záznam z IČ spektrometru. V tabulce č. 1 jsou jednotlivé 

hodnoty naměřených píků, kterým jsou přiřazeny konkrétní látky z databáze. Vibrační pás 

okolo 3346 označuje (OH)- ve vodě, pásy okolo hodnoty 2956 do 2846 znamenají C-H 

vibrace alifatických uhlovodíků, hodnota s číslem 1726 označuje alifáty, číslo 1410 

karbonátovou skupinu, hodnota od 1266 do 1238 jsou organické látky, 1144 jsou sírany, 

1027 křemičitany a hodnoty 871 až 724 jsou typické pro karbonátovou skupinu. Nižší 

hodnoty, které jsou na obrázku vidět, jsou jen deformační vibrace. 

  

Obrázek 26 – Analýza vzorku č. 1 (IČ spektrometr) 
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3376 (OH)- ve vodě 1147 sírany 

3021 
C-H vibrace aromátů - 

potvrzení dvojné vazby 

1015 slída 

871 

karbonátová 

skupina 

2959 
C-H vibrace 

alifatických 

uhlovodíků 

797 

2919 776 

2873 754 

2852 727 

1726 alifáty 711 

 

Tabulka 2 - Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 2 

 

     Na obrázku č. 27 je zachycen záznam z IČ spektrometru.  V tabulce č. 2 jsou jednotlivé 

hodnoty naměřených píků, kterým jsou přiřazeny konkrétní látky z databáze.  Číslo 3376 

označuje (OH)- ve vodě. Hodnota 3021 znamená C-H vibrace aromátů - potvrzení dvojné 

vazby. Pásy v rozmezí 2959 až 2852 jsou oblastí C-H vibrací alifatických uhlovodíků, číslo 

1726 označuje skupinu alifátů, 1410 je karbonátová skupina, 1147 jsou sírany, 1015 je 

hodnota pro slídu a k posledním hodnotám, které lze určit je karbonátová skupina, která leží 

v rozmezí 871 až 711.   

Obrázek 27 – Analýza vzorku č. 2 (IČ spektrometr) 
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3400  (OH)- ve vodě 1266 
organické látky 

2953 

C-H vibrace alifatických 

uhlovodíků 

1238 

2924 1142 sírany (SO4)
2- 

2870 1003 muskovit 

2849 794 

karbonátová skupina 
1725 C=O karbonylová skupina 777 

1631 (OH)-  ve vodě 746 

1426 karbonáty 727 
 

Tabulka 3 - Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 3 

 

     Na obrázku č. 28 je zachycen záznam z IČ spektrometru.  V tabulce č. 3 jsou jednotlivé 

hodnoty naměřených píků, kterým jsou přiřazeny konkrétní látky z databáze. 3400 označuje 

(OH)- ve vodě, hodnoty mezi 2953 až 2849 jsou C-H vibrace alifatických uhlovodíků, číslo 

1725 označuje karbonylovou skupinu. 1631 (OH)- ve vodě, 1426 je pás karbonátů, hodnoty 

1266 až 1238 jsou organické látky, 1142 jsou sírany, 1003 je hodnota, která označuje 

přítomnost muskovitu a 794 až 727 je charakteristická pro karbonátovou skupinu.  

Obrázek 28 – Analýza vzorku č. 3 (IČ spektrometr) 
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3306 (OH)- ve vodě 1238 organická látka 

2959 
C-H vibrace 

alifatických 

uhlovodíků 

998 

karbonátová 

skupina 

2921 826 

2873 792 

2849 775 

1728 
C=O karbonylová 

skupina 
752 

1269 organická látka   

 

Tabulka 4 - Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 4 

 

     Na obrázku č. 29 je zachycen záznam z IČ spektrometru. V tabulce č. 4 jsou jednotlivé 

hodnoty naměřených píků, kterým jsou přiřazeny konkrétní látky z databáze. Číslo 3306 jsou 

C-H vibrace aromátů - potvrzení dvojné vazby, hodnoty v rozmezí pásů od 2921 až 2849  

je označení pro C-H vibrace alifatických uhlovodíků, číslo 1728 C=O karbonylová skupina, 

mezi hodnotami 1269 až 1238 jsou organické látky a karbonátová skupina se opětovně 

nachází v rozmezí 998 až 752.  

Obrázek 29 – Analýza vzorku č. 4 (IČ spektrometr) 
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3305 (OH)- ve vodě 1238 organická látka 

3024 
C-H vibrace aromátů - 

potvrzení dvojné vazby 
1144 sírany (SO4)

2- 

2953 
C-H vibrace 

alifatických 

uhlovodíků 

999 slídy 

2921 871 

karbonátová 

skupina 

2870 794 

2846 773 

1727 
C=O karbonylová 

skupina 
745 

1269 organická látka 711 
 

Tabulka 5 - Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 5 

 

     Na obrázku č. 30 je zachycen záznam z IČ spektrometru. V tabulce č. 5 jsou jednotlivé 

hodnoty naměřených píků, kterým jsou přiřazeny konkrétní látky z databáze.  Hodnota na 

obrázku nejvyšší, tedy 3305 jsou (OH)-  ve vodě, jelikož i v tomto vzorku byla hodnota těsně 

nad 3000 a to znamená přítomnost C-H vibrace aromátů - potvrzení dvojné vazby, hodnoty 

v rozsahu od 2953 do 2846, číslo 1727 označuje C=O karbonylová skupina, organické látky 

jsou obsaženy pod čísly od 1269 do 1238, sírany jsou 1144, slídy mají hodnotu 999  

a v rozmezí od 871 do 711 se opětovně vyskytuje karbonátová skupina.  

Obrázek 30 – Analýza vzorku číslo 5 (IČ spektrometr) 
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3349 (OH)- ve vodě 1000 slídy 

2959 C-H vibrace 

alifatických 

uhlovodíků 

871 

karbonátová 

skupina 

2918 797 

2849 776 

1723 
C=O karbonylová 

skupina 
746 

1411 karbonáty 711 

1374 síra   

 

Tabulka 6 - Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 6 

 

     Na obrázku č. 31 a tabulce č. 6 je zobrazen vzorek č. 6. Číslo 3349 jsou opětovně (OH)-   

ve vodě, skupina pásů, které mají hodnoty od 2959 do 2849 jsou C-H vibrace alifatických 

uhlovodíků, hodnota 1723 je C=O karbonylová skupina, karbonáty jsou v pásu okolo 1411, 

síra je v pásu okolo 1374, slídy se pohybují v pásu okolo 1000 a posledním pásem, který je 

na vzorku vidět je karbonátová skupina a to v rozmezí 871 až 711. 

  

Obrázek 31 – Analýza vzorku číslo 6 (IČ spektrometr) 
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     Pro přehlednější porovnání jednotlivých složení grafů, které byly při analýze na IR 

spektrometrii vytvořeny, přikládám jednotlivé grafy sloučené do dvou obrázků viz. obrázek 

32, 33. 

     Křivka, která je označena modrou barvou, je vzorek č. 1, křivka zobrazená zelenou 

barvou je vzorek č. 2 a červenou barvou je znázorněn vzorek č. 3.  

     Červená křivka označuje vzorek č. 4, tmavě modrá křivka vyobrazuje vzorek č. 5 a tmavě 

zelená křivka vykresluje hodnoty vzorku č. 6. 

  

Obrázek 32 – Porovnání jednotlivých křivek (vzorek č. 1, 2, 3) 

Obrázek 33 – Porovnání jednotlivých křivek (vzorek č. 4, 5, 6) 
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Termogravimetrická analýza spojená s infračervenou spektrometrií (TGA – IR) 

     Tato analýza byla prováděna na Katedře chemie Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství na přístroj LECO – TGA 701. 

     Základním principem termogravimetrie je metoda termické analýzy. Při této metodě  

se sleduje změna hmotnosti vzorku jako funkce času při neměnné teplotě.  

     V praxi se používají režimy:  

 Izometrický – hmotnost vzorku se monitoruje jako funkce času při neměnné teplotě. 

 Kvaziizotermický – teplota je zde udržována po dobu, při které se hmotnost vzorku 

mění. Po stabilizaci hmotnosti se teplota začne zvyšovat až do té doby, dokud vzorek 

nezačne měnit svou hmotnost. 

 Dynamický – změna teploty podle předem stanoveného programu. [51, 52] 

     Důležitým znakem termogravimetrie je možnost zaznamenávat váhu vzorku při 

probíhajícím teplotním programu. [53, 54] 

     Důležitou součástí systému je velice přesná termováha s citlivostí 0,1 µg. Vzorek  

je umístěn po celou dobu procesu ve stejné oblasti pece. Vzorek se umístí do kelímků, které 

jsou z inertního materiálu (korund, platina, zlato atd.) [53, 54] 

     Ve většině případů se teploty v termovahách pohybují okolo 1000 °C. Při analýze  

je důležité udržovat čistotu prostoru pece a termováhy. K tomu nám slouží systém 

proplachování plynem (dusík, kyslík, atd). [53, 54, 55, 56, 57] 

     Rozlišovací schopnost zařízení je ovlivněna velikostí vzorku, rychlostí zahřívání, 

chlazením a prostředím. [53, 54, 55, 56, 57] 

  

http://innet.vsb.cz/cs/kontakty/profil/?ou=FMMI
http://innet.vsb.cz/cs/kontakty/profil/?ou=FMMI
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     U vzorku č. 1 lze z křivky TGA (viz. obrázek č. 34) usoudit, že do teploty 110 °C byl 

hmotnostní úbytek minimální. Od 200 °C začal hmotnostní úbytek. Od 200 °C – 390 °C 

hmotnostní úbytek činil  17 %. Při této teplotě odtěkávaly organické látky a mohlo docházet 

ke štěpení nejméně pevných vazeb. Od 390 °C – 730 °C hmotnostní úbytek byl 2 %.  

Od 730 °C – 801 °C hmotnostní úbytek činil 30 %, což je maximální hmotnostní úbytek. 

Rozklad anorganických látek byl právě v tomto teplotním rozmezí. Charakteristické pro toto 

rozmezí teplot je odtěkávání uhličitanů a štěpení některých pevných vazeb organických 

látek. 

  

Obrázek 34 – Vzorek č. 1 
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     U vzorku č. 2 lze z křivky TGA (viz. obrázek č. 35) usoudit, že do teploty 210 °C byl 

hmotnostní úbytek minimální. Od 210 °C začal hmotnostní úbytek. Od 210 °C – 430 °C 

hmotnostní úbytek činil 12 %. Při této teplotě odtěkávaly organické látky a mohlo docházet 

ke štěpení nejméně pevných vazeb. Od 430 °C – 690 °C hmotnostní úbytek byl 3 %.  

Od 690 °C – 801 °C hmotnostní úbytek činil 21 %, což je maximální hmotnostní úbytek. 

Rozklad anorganických látek byl právě v tomto teplotním rozmezí. Charakteristické pro toto 

rozmezí teplot je odtěkávání uhličitanů a štěpení některých pevných vazeb organických 

látek. 

  

Obrázek 35 – Vzorek č. 2 
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     U vzorku č. 3 lze z křivky TGA (viz. obrázek č. 36) usoudit, že do teploty 110 °C byl 

hmotnostní úbytek minimální. Od 110 °C začal hmotnostní úbytek. Od 110 °C – 380 °C 

hmotnostní úbytek činil 14 %. Při této teplotě odtěkávaly organické látky a mohlo docházet 

ke štěpení nejméně pevných vazeb. Od 380 °C – 700 °C hmotnostní úbytek byl 3 %.  

Od 700 °C – 801 °C hmotnostní úbytek činil 22 %, což je maximální hmotnostní úbytek. 

Rozklad anorganických látek byl právě v tomto teplotním rozmezí. Charakteristické pro toto 

rozmezí teplot je odtěkávání uhličitanů a štěpení některých pevných vazeb organických 

látek. 

  

Obrázek 36 – Vzorek č. 3 
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     U vzorku č. 4 lze z křivky TGA (viz. obrázek č. 37) usoudit, že do teploty 220 °C byl 

hmotnostní úbytek minimální. Od 220 °C začal hmotnostní úbytek. Od 220 °C – 440 °C 

hmotnostní úbytek činil 21 %. Při této teplotě odtěkávaly organické látky a mohlo docházet 

ke štěpení nejméně pevných vazeb. Od 440 °C – 730 °C hmotnostní úbytek byl 2 %.  

Od 730 °C – 801 °C hmotnostní úbytek činil 13 %. Rozklad anorganických látek byl právě 

v tomto teplotním rozmezí. Charakteristické pro toto rozmezí teplot je odtěkávání uhličitanů 

a štěpení některých pevných vazeb organických látek. Maximální hmotnostní úbytek byl 

v teplotním rozmezí od 220 °C – 440 °C. 

  

Obrázek 37 – Vzorek č. 4 
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     U vzorku č. 5 lze z křivky TGA (viz. obrázek č. 38) usoudit, že do teploty 210 °C byl 

hmotnostní úbytek minimální. Od 210 °C začal hmotnostní úbytek. Od 210 °C – 410 °C 

hmotnostní úbytek činil 20 %. Při této teplotě odtěkávaly organické látky a mohlo docházet 

ke štěpení nejméně pevných vazeb. Od 410 °C – 700 °C hmotnostní úbytek byl 2 %.  

Od 700 °C – 801 °C hmotnostní úbytek činil 14 %. Rozklad anorganických látek byl právě 

v tomto teplotním rozmezí. Charakteristické pro toto rozmezí teplot je odtěkávání uhličitanů 

a štěpení některých pevných vazeb organických látek. Maximální hmotnostní úbytek byl 

v teplotním rozmezí od 210 °C – 410 °C. 

  

Obrázek 38 – Vzorek č. 5 
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Plynová chromatografie 

     Analýza byla prováděna v laboratoři doc. Ing. Daniely Plaché, Ph.D. v Centru 

nanotechnologií a celá analýza byla prováděna na přístroji GC/MS THERMO QUANTUM 

XLS Ultra od firmy Thermo Scientific (viz. obrázek 39). Tento přístroj byl pořízen 

z prostředků Centra ENET.  

     Všeobecný princip plynové chromatografie byl již vysvětlen v kapitole 7.2. 

     Konkrétně u vzorku č. 6, který pocházel ze silnice, byl postup práce na plynovém 

chramatografu tento: 

 Vzorek barvy byl extrahován rozpouštědlem (dichlormethanem) za teploty 60 °C 

v ultrazvukovém poli po dobu 30 minut.  

Obrázek 39 – Přístroj GC/MS THERMO QUANTUM XLS Ultra od 

firmy Thermo Scientific 
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 Vzorek barvy se částečně rozpustil a přefiltroval k získání co nejčistějšího vzorku 

roztoku. Proces filtrování probíhal proto, abychom získali nejčistější roztok. 

 K okamžitému zplynění látky dochází v nástřikovém prostoru, který má 290 °C. 

     Kolona má teplotní program od 40 °C a prochází v ní plyn (helium). Podle bodu varu 

látky, každou minutou vzrůstá teplota o 10 °C, a to až do 300 °C. Detektorem je celý 

hmotnostní spektrometr – kvadrupolový detektor (viz. obrázek 40), analýza proběhla  

ve SCAN modu od 50 amu – 450 amu. 

     Režim SCAN se využívá pro analýzu vzorků, které mají neznámé složení. 

 

  

Obrázek 40 – Detektor 
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Obrázek 41 – Chromatografický záznam (chromatogram) 
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Na obrázku č. 36 je vidět chromatografický záznam s jednotlivými hodnotami píků. 

V tabulce č. 7 jsou jednotlivé hodnoty píků popsány. Informace o jednotlivých položkách 

byly vyhodnoceny podle knihovny spekter NIST 11. 

 

 

Butyl ester kyseliny 2-methyl-2-propenové – jedná se o základní materiál, který se používá 

do akrylových barev a lepidel, a to proto, že akryláty patří mezi nejvíce rozšířené plastické 

hmoty. Butylmetakrylát má široké použití, a to např. v lékařství jako protetický materiál, 

slouží k úpravě papíru a textilu, najdeme ho ve výrobcích z bižuterie atd. [62] 

Acetofenon – jedná se o látku nerozpustnou ve vodě, ale je rozpustná ve většině organických 

rozpouštědlech. Slouží k výrobě mýdla a cigaret nebo také v průmyslu (změkčovadla). [63] 

Dodekan-1-ol – jedná se o organickou sloučeninu, která je bezbarvá. Používá se v oblasti 

léčiv, kosmetice jako změkčovadlo, pro výrobu mazacích olejů atd. [64] 

  

  
MATCH 

R 

MATCH  

RT Compound Name SI RSI Cas 

6.57 Butyl ester kyseliny 2-methyl-2-propenové 899 931 97-88-1 

7.22 2-Propyl-1-pentanol 817 880 58175-57-8 

7.76 acetofenon 876 921 98-86-2 

8.99 Cyklobutan-1,1-dikarboxamid, N,N'-di-benzoyloxy- 849 923 NA 

9.41 dodekan-1-ol 901 905 112-53-8 

9.95 2-ethylhexyl-akrylát 921 922 103-11-7 

15.17 2,6-di-terc-butyl-p-kresol 854 876 128-37-0 

16.30 laurová kyselina 861 919 143-07-7 

17.98 4,6-di-terc-butyl-m-kresol 828 831 497-39-2 

18.74 1,1'-Bifenyl, 2,2',5,5'-tetrametyl- 875 894 3075-84-1 

19.47 1,1,3-trimetyl-3-fenylindan 859 857 3910-35-8 

20.84 Benzen, 1,1'-(3-metyl-1-propen-1,3-diyl)bis- 898 927 7614-93-9 

21.82 Benzen, 1,1'-(1,3,3-trimetyl-1-propen-1,3-diyl)bis-, (E)- 843 868 22768-22-5 

28.85  tetrakosan - ropné uhlovodíky 883 893 646-31-1 

30.55 tetrakosan - ropné uhlovodíky 859 879 646-31-1 

32.19 tetrakosan - ropné uhlovodíky 857 876 646-31-1 

33.81 dicyklohexyl-ftalát 931 935 84-61-7 

35.29 tetratriakontan - ropné uhlovodíky 880 882 14167-59-0 

36.76 triakontan - ropné uhlovodíky 883 888 638-68-6 

38.16 tetratriakontan - ropné uhlovodíky 891 895 14167-59-0 

39.53 tetratriakontan - ropné uhlovodíky 895 899 14167-59-0 

40.85 tetratriakontan - ropné uhlovodíky 888 902 14167-59-0 

42.11 tetratriakontan - ropné uhlovodíky 852 890 14167-59-0 

Tabulka 7 – Vyhodnocení chromatografického 

záznamu 
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2-ethylhexyl-akrylát – obecně lze říci, že se jedná o čirou bezbarvou tekutinu, která je 

nerozpustná ve vodě. Použití má ve výrobě nátěrových hmot a plastů. [65] 

2,6-di-terc-butyl-p-kresol – jedná se o bílou krystalickou látku, která se používá jako 

antioxidant v potravinách, krmivo pro zvířata, pryže, plasty. [66, 67] 

Laurová kyselina – je karboxylová kyselina, která reaguje jak s bázemi organickými, tak 

anorganickými. Jejich reakce s uhličitany a hydrogenuhličitany vytváří oxid uhličitý. Užití 

nalezneme v textilu, ve výrobě mýdel, v potravinách a v plastech. [68, 69] 

Tetrakosan – tento ropný uhlovodík je nerozpustný ve vodě.  

Dicyklohexyl – jedná se o bílou pevnou látku, která je nerozpustná ve vodě. 

Dicyklohexylftalát je ester. Estery reagují s kyselinami a uvolňují teplo spolu s alkoholy  

a kyselinami. Dicyklohexylftalát je hořlavý. Tato látka se používá jako plastifikátor při 

výrobě polymerních pryskyřic, využití má také při úpravě papíru atd. [70, 71] 

Triakontan – je to bílá voskovitá látka. Jedná se o nasycené alifatické uhlovodíky. [72] 
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9. ZÁVĚR 

 

     Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak zpracovat kaly, které vznikají při aplikaci 

vodního paprsku na nátěry a nánosy nečistot. Podle výsledků, které vyplývají z analýz, je 

likvidace kalu pocházejícího z komunikací vysoce složitou problematikou. 

     Analýzy, které byly provedeny v rámci mé diplomové práce, prokázaly obdobné 

vlastnosti všech odebraných vzorků. Ať už se jednalo o analýzu na elektronovém 

skenovacím mikroskopu, plynové chromatografii, infračervené spektrometrii  

a termogravimetrické analýze spojené s infračervenou spektrometrií. Podobnost 

jednotlivých vzorků byla značná. 

     Odpady podle platné legislativy, které vznikají při aplikaci vodního paprsku na nátěry  

a nánosy nečistot, řadíme mezi nebezpečné odpady. Konkrétně podle vyhlášky č. 381/2001 

Sb. Katalogu odpadů do skupiny 08 01 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání 

a odstraňování barev a laků. 

     Výsledky získané pomocí elektronového skenovacího mikroskopu prokázaly vizuální  

a anorganickou podobnost jednotlivých vzorků. Optická degradace jednotlivých složek byla 

u všech studovaných vzorků minimální.  

     Infračervená spektrometrie potvrdila, že z barev používaných na vodorovné dopravní 

značení se neuvolňují žádné látky nebezpečné pro životní prostředí. Přesto se ukázala 

kontaminace ropnými látkami, kterou dále potvrdila plynová chromatografie. 

     Plynovou chromatografií byl již analyzován jeden vzorek, z důvodu značné podobnosti 

jednotlivých výsledků předchozích analýz. Dalším nezanedbatelným důvodem byla finanční 

i časová náročnost.  Díky IR spektrometrii mohl být vybrán nejvhodnější vzorek pro tuto 

analýzu. Plynová chromatografie prokázala kontaminaci ropnými látkami, konkrétně se  

u našeho vzorku vyskytovala nafta. 

     TGA – IR analýza prokázala, že vhodná teplota pro likvidaci je přibližně 800 ˚C. 

Hmotnostní úbytek je asi 50 %. Zbytek sušiny zůstává v inertním stabilním stavu připraven 

k dalšímu zpracování. 

     Tento druh čištění povrchů vozovek je oproti ostatním metodám mnohem šetrnější  

a efektivnější. Do budoucna se tento způsob čištění bude neustále rozšiřovat a rozvíjet. V ČR 

se neustále zvyšuje počet firem, které tuto metodu stále více využívají. 
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     Analýzy provedené v této diplomové práci všechny proběhly na vzorcích odebraných 

pomocí zařízení Stripe Hog 8000. Je velkým předpokladem shoda výsledků na jiných 

zařízeních podobného typu od dalších výrobců. Vzhledem k neustálému rozšiřování této 

metody by si toto téma zasloužilo ještě další pozornost. 



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

POUŽITÁ LITERATURA 

 

1. KOTLÍK, P. Stavební materiály historických objektů: Mechanické čištění. VSCHT 

[online]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, 1999 [cit. 

2014-04-16]. Dostupné z:http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-347-

9/pdf/086.pdf 

2. NAGYOVÁ, B. Ultrazvuk ve strojírenství: Ultrazvukové čištění. Ultrazvuk [online]. 

[cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~nagyovab/ 

3. Ultrasound: Princip čištění ultrazvukem. Ultrasound.cz [online]. Praha, 2012 [cit. 

2014-04-16]. Dostupné z: http://www.ultrasound.cz/princip-cisteni 

4. DÜRR Ecoclean GMBH. Ecoclean [online]. Německo, 2014 [cit. 2014-04-16]. 

Dostupné z: http://www.durr-ecoclean.com/ 

5. HUMÁR, A. Technologie I.: Technologie Obrábění - 3. část. VUT v Brně [online]. 

Brno, 2005 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-

save/Dokoncovaci_a_nekonvencni_metody_obrabeni/TI_TO-3.cast.pdf 

6. PÍŠKA, M. Speciální technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-214-4025-8. 

7. MAŇKOVÁ, I. Progresívné technologie. Košice: Vienala, vydavatelstvo a tlačiaren, 

2000. ISBN 80-7099-430-4. 

8. MORÁVEK, R. Nekonvenční metody obrábění. 2. vyd. Plzeň: Západočeská 

univerzita, 1999. ISBN 80-7082-518-9. 

9. ŘASA, J., P. POKORNÝ a V. GABRIEL. Strojírenská technologie 3: Obráběcí stroje 

pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. Praha: Scientia, s. r. o., 

2001. ISBN 80-7183-227-8. 

10. SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 

2009. ISBN 978-80-248-2107-8. 

11. Jet Edge Water Jets. Waterjet system [online]. 2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://jetedge.com/ 

12. OSIČKA, K. a M. KALIVODA. Nekonvenční technologie obrábění. VUT v Brně 

[online]. Brno, 2012 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http:// 

opus.fme.vutbr.cz/dokumenty/moduly/Osicka.pdf 



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

13. KRAJNÝ, Z. Vodný lúč v praxi - WJM. Bratislava, 1998. ISBN 80-8057-091-4. 

14. Scandinavian Waterjet. INDUSTRIELL WATERJET [online]. 2012 [cit. 2014-04-

16]. Dostupné z: http://www.swa.se/page/70/industriell-waterjet.aspx 

15. HÍREŠ, O., M. HATALA a S. HLOCH. Delenie kovových materiálov okružnou 

pílou, vodným prúdom a plazmovým oblúkom. 1. vyd. Ostrava: Sergej Hloch, 2007. 

ISBN 978-80-8073-769-6. 

16. Water Jet and Abrasive Water Jet Machining. Modul 9 [online]. [cit. 2014-04-16]. 

Dostupné z: http://nptel.ac.in/courses/Webcoursecontents/IIT%20Kharagpur 

/Manuf%20Proc%20II/pdf/LM-37.pdf 

17. MM Průmyslové spektrum: Nekonvenční technologie. Řezání vodním paprskem 

[online]. 2008 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.mmspektrum 

.com/clanek/rezani-vodnim-paprskem.html 

18. DVOŘÁKOVÁ, J. a J. DVOŘÁK. Technologie WJM/AWJ pro řezání pevných 

materiálů vodním paprskem. Glassrevue [online]. 2007 [cit. 2014-04-16]. Dostupné 

z:http://www.glassrevue.com/news.asp@nid=6113&cid=6.html 

19. AB JET s. r. o.: Řezání materiálu vysokotlakým vodním paprskem. Vodní paprskek 

[online]. 2013 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.abjet.cz/serv01.htm 

20. HLAVATÝ, I. Vodní paprsek. VŠB - TU Ostrava [online]. 2009 [cit. 2014-04-16]. 

Dostupné z: http://homen.vsb.cz/~hla80/2009Svarovani/2-17.pdf 

21. EXNEROVÁ, J. Metody nekonvenčního obrábění. Brno, 2013. Dostupné z: 

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/27106/METODY%20NEKONVEN

%C4%8CN%C3%8DHO%20OBR%C3%81B%C4%9AN%C3%8D.pdf?sequence

=1. Bakalářská práce. VUT v Brně. 

22. TRNKA, L. Nekonvenční paprskové metody obrábění. Brno, 2013. Dostupné z: 

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/20292/Nekonven%C4%8Dn%C3%

AD%20paprkov%C3%A9%20metody%20obr%C3%A1b%C4%9Bn%C3%AD.pdf

?sequence=1&isAllowed=y. Bakalářská práce. VUT v Brně. 

23. ŠIMÍČEK, V. Nekonvenční technologie obrábění vodním paprskem. Brno, 2010. 

Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/13363/2010_DP_ 

Simicek_Vaclav_76084.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diplomová práce. VUT v 

Brně. 



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

24. Flowwaterjet. Flow International Corporation [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://www.flowwaterjet.com/cs-CZ/surface-preparation/benefits.aspx 

25. Ecol: Čištění betonových povrchů. Ecol Sp. z o.o. [online]. 2013 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://www.ecol.com.pl/CZ/oferta_5_1.php 

26. VYKO stavební, spol. s r.o. Sanace betonu a zdiva [online]. 2007 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://www.vyko-cz.eu/sanace-betonu-a-zdiva.htm 

27. Efisan s.r.o. Tryskání vysokotlakým vodním paprskem [online]. 2013 [cit. 2014-04-

20]. Dostupné z: http://www.efisan.cz/sluzby/sanace-betonovychkonstrukci/ 

priprava-podkladu/tryskani-vysokotlakym-vodnim-paprskem/ 

28. Požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a 

dopravních knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy: Ředitelství silnic a dálnic. In: 

10. 2012 

29. Katalog 2013: Schválené výrobky oblast dopravního vodorovného značení. Silniční 

vývoj - ZDZ spol. s r.o. [online]. Brno, 2013 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://www.pjpk.cz/KAT2013%20-%20text.pdf 

30. Stim: Odstraňování VDZ a drsnění povrchů. Waterblasting [online]. 2011 [cit. 2014-

04-20]. Dostupné z: http://www.stim.cz/sortiment/odstranovani-vdz-a-drsneni-

povrchu 

31. SEILEROVÁ, L., H. BRUSOVÁ, B. KRATOCHVÍL a L. KREJČÍK. Využití metod 

termické analýzy ve výzkumu a vývoji léčiv. Chemické listy [online]. 2012 [cit. 

2014-04-20]. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_10_890-

895.pdf 

32. Redoxní reakce. Oxidace, redukce [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://www.zspasirskajbc.cz/data/file/projekt_opvk_1-

4_sablony/vy_inovace_ch9/vy_32_inovace_iii.2.2.0101_redoxni_reakce.pdf 

33. Vedení elektrického proudu v kapalinách. GYMNASIUM F. X. ŠALDY 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY [online]. 2. vyd. 2010 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://jan.gfxs.cz/studium/files/elektro/elektrolyty.pdf 

34. ŠULC, R. Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS Č VUT v Praze: Disociace a 

iontové rovnováh y. Disociace a iontové rovnováhy [online]. 2008 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z:http://www1.fs.cvut.cz/cz/U218/pedagog/predmety/1rocnik/chemie1r 

/prednes/Ch_predn10-DIor.pdf 



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

35. Tání a tuhnutí. Změny skupenství [online]. 2012 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-8/Zm-skup_02.pdf 

36. RENGER, F. a J. KALOUS. Analytická chemie I. Katedra analytické chemie 

[online]. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko - technologická, 2004 

[cit. 2014-04-20]. Dostupné z:http://kalch.upce.cz/add_on/skripta/analchem1.pdf 

37. Laboratorní technika: Separační a čistící postupy. Sublimace [online]. 2014 [cit. 

2014-04-20]. Dostupné z: http://lat.zshk.cz/vyuka/sublimace.aspx 

38. Termická analýza. Přehled nejpoužívanějších metod [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/fm_termicka_ 

analyza/teorie.htm 

39. Studijní materiály pro modul B: Analytické metody. Chromatografie [online]. 2009 

[cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/materialy_B/ 

materialy_B.htm 

40. Eldiag - Akreditovaná zkušební laboratoř: Elektrotechnická diagnostika. 

Chromatografie [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http:// 

www.eldiag.cz/cz/texty/seznameni-s-plynovou-chromatografii 

41. KLOUDA, P. Moderní analytické metody 2, upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 

2003. ISBN 80-86369-07-2. 

42. VLÁČIL, F. Příklady z chemické a intrumentální analýzy. 4. vyd. Praha: 

Informatorium, 1991. ISBN 80-85427-04-4. 

43. Pyrolýza. Biomasa [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://www1.vsb.cz/ke/vyuka/FRVS/CD_Biomasa_nove/Pdf/Pyrolyza.pdf 

44. BAJGER, Z., M. KRAYZEL a Z. BŮŽEK. Možnosti postupu termického zpracování 

odpadů s využitím plazmového rozkladu. Termické zpracování odpadů [online]. 

2001 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z:http://www.ams.tuke.sk/data/ams_ 

online/2001/number4/mag02/mag02.pdf 

45. OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. 

vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

metalurgie a materiálového inženýrství, 2001, 140 s. ISBN 80-248-0009-8. 

46. KURAŠ, M. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 

1994. ISBN 80-85087-32-4. 



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

47. Pyrolýzní zpracování odpadů. Pyromatic [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z: http://www.strobo.cz/img/down_soubor1116.pdf 

48. NĚMCOVÁ, I. a L. ČERMÁKOVÁ. Spektrometrické analytické metody. Praha: 

Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-365-2. 

49. ČERNOHORSKÝ a P. JANDERA. Atomová spektroskopie. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 1997. ISBN 80-7194-114-X. 

50. SOMMER, L. Analytická spektrometrie I. Praha: SPN, 1996.. 

51. WENDLANDT, W. Thermal analysis: Fundamentals and Applications Polymer 

Science. 3. vyd. New York: Wiley, 1986. ISBN 04-718-8477-4. 

52. RAMACHANDRAN, V. Handbook of thermal analysis of construction materials. 

Norwich, N. Y.: Noyes Publications, 2003. ISBN 08-155-1487-5,. 

53. BROWN, M. Introduction to thermal analysis: techniques and applications. 2. vyd. 

New York: Kluwer Academic Publishers, 204. ISBN 1-4020-0472-9. 

54. PINKAS, J. Termická analýza. Metody termické analýzy [online]. 2013 [cit. 2014-

04-20]. Dostupné z: http://www.sci.muni.cz/chemsekce/c8870/pdf/Uloha8_ 

Termanal.pdf 

55. SPEYER, R. Thermal analysis of materials. New York: Marcel Dekker, 1994. ISBN 

08-247-8963-6. 

56. PATNAIK, P. Dean's analytical chemistry handbook. 2. vyd. New York: McGraw-

Hill, 2004. ISBN 00-714-1060-0. 

57. Handbook Of Analytical Methods For Materials. Materials Evaluation and 

Engineering, Inc. [online]. 2010 [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://www.mee-

inc.com/hamm72d.pdf 

58. REED, S. J. B. Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in 

geology. Cambridge University: Cambridge University Press, 2005. ISBN 

9780521142304. 

59. TARABA, B. Chemická struktura pevné fáze. Ostravská univerzita: Inorganic 

Library Of FTIR spektra Minerals, 1995. ISBN 8070427256. 

60. STUŽKA, V. Instrumentální metody chemické analýzy IV.: Vibrační spektroskopie 

organických molekul. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. ISBN 8070672919. 

http://www.mee-inc.com/hamm72d.pdf
http://www.mee-inc.com/hamm72d.pdf


Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

61. ČECH BARABASZOVÁ, K., K. MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ a S. 

HOLEŠOVÁ. Vybrané instrumentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů. 

Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-810-6. 

62. KRATOCHVÍL, F. N-Butyl methacrylate ( B 021 ) Butyl ester kyseliny 2-methyl-2-

propenové. Epitesty [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z: http://www.epitesty.cz/pasports/B%20021.pdf 

63. Světová encyklopedie. Acetofenon [online]. 2013 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z: http://cs.swewe.com/word_show.htm/?68526_1&Acetofenon 

64. NOWECK, K. Ullman's Encyklopedia of Industrial Chemistry: Mastné 

alkoholy. Encyklopedia. 2006. DOI: 10.1002/14356007.a10_277.pub2. 

65. Chemical Book. 2-Ethylhexyl acrylate Basic information [online]. 2008 [cit. 2014-

04-20]. Dostupné 

z: http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB1181395_EN.htm 

66. Chemical Book. 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol Basic information [online]. 2008 

[cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://www.chemicalbook.com/ProductChemical 

PropertiesCB8355755_EN.htm 

67. ALS Environmental. 2,6-di-tert-butyl p-cresol [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://www.caslab.com/2-6-di-tert-butyl_p-cresol_CAS_128-37-0/ 

68. Chemical Book. Lauric acid Basic information [online]. 2008 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné 

z: http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB0357278_EN.htm 

69. Acme hardesty. Lauric Acid [online]. 2014 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z: http://www.acme-hardesty.com/products/lauric-acid 

70. Chemical Book. Dicyclohexyl phthalate Basic information [online]. 2008 [cit. 2014-

04-20]. Dostupné z: http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB 

5769559_EN.htm 

71. Treti ruka. Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifik Více zde: 

http://www.tretiruka.cz/[online]. 2013 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z: http://www.tretiruka.cz/news/verejna-konzultace-k-navrhu-harmonizovane-

klasifikace-a-oznacovani-pro-sklenena-vlakna-a-dicyklohexylftalat/  

72. Chemical Book. N-Triacontane [online]. 2010 [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z: http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB3162103.htm 

http://www.epitesty.cz/pasports/B%20021.pdf
http://cs.swewe.com/word_show.htm/?68526_1&Acetofenon
http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB1181395_EN.htm
http://www.caslab.com/2-6-di-tert-butyl_p-cresol_CAS_128-37-0/
http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB0357278_EN.htm
http://www.acme-hardesty.com/products/lauric-acid
http://www.tretiruka.cz/news/verejna-konzultace-k-navrhu-harmonizovane-klasifikace-a-oznacovani-pro-sklenena-vlakna-a-dicyklohexylftalat/
http://www.tretiruka.cz/news/verejna-konzultace-k-navrhu-harmonizovane-klasifikace-a-oznacovani-pro-sklenena-vlakna-a-dicyklohexylftalat/
http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB3162103.htm


Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

73. OPOČANSKÁ, H. Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního 

paprsku. Brno, 2012. Bakalářská práce. VUT v Brně. 

74. Flow Asia Corporation. IFB - Integrated Flying Bridge Waterjet Cutting System 

[online]. 2007 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.flowasia.com/waterjet-

products.cfm-id=127.htm 

75. Institutu geologické inženýrství VŠB-TU Ostrava: Nerudní a stavební materiály. 

Granát [online]. 2007 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/gran%C3%A1t.html 

76. Silverton. Vodorovné dopravní značení [online]. 2012 [cit. 2014-04-21]. Dostupné 

z: http://www.silverton.cz/nabizime/dopravni-znaceni-a-svodidla/vodorovne-

dopravni-znaceni/ 

77. Stim. Odstraňování VDZ a drsnění povrchů - Fotogalerie [online]. 2011 [cit. 2014-

04-21]. Dostupné z: http://www.stim.cz/sortiment/odstranovani-vdz-a-drsneni-

povrchu/fotogalerie 

78. Wikimedia Commons. Gaschromatograph [online]. 2007 [cit. 2014-04-21]. 

Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaschromatograph.jpg 

79. Infračervená spektrometrie. Skripta [online]. 2013 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://ttp.zcu.cz/files/pdf/skripta_kap3_irspektrometrie.pdf 

80. Arrow line. Schéma pyrolýzní retorty [online]. 2009 [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

http://www.arrowline.cz/pyrolyza-popis.html 

81. QUANTA 650 FEG. Pracoviště elektronové mikrosondy [online]. 2013 [cit. 2014-

04-12]. Dostupné z: https://agent.vsb.cz/category/profily-pracovist/vsb-

tuo/hornicko-geologicka-fakulta/institut-cistych-technologii-tezby-a-uziti-

energetickych-surovin/pracoviste-elektronove-mikrosondy/ 

 

 

  



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek 1 – Ultrazvuková čistička ........................................................................................ 3 

Obrázek 2 – Řezací hlava pro čistý vodní paprsek ................................................................ 5 

Obrázek 3 – Řezací hlava pro abrazivní vodní paprsek ......................................................... 6 

Obrázek 4 – Schéma multiplikačního zařízení ...................................................................... 7 

Obrázek 5 – CNC zařízení Flying Bridge 4800 ..................................................................... 9 

Obrázek 6 – Almandin ......................................................................................................... 11 

Obrázek 7 – Aplikace barvy na vozovku ............................................................................. 13 

Obrázek 8 – Dvousložkové plasty ....................................................................................... 14 

Obrázek 9 – Termoplast ....................................................................................................... 14 

Obrázek 10 – Jednosložková barva ..................................................................................... 15 

Obrázek 11 – Dvousložkový plast litý ................................................................................. 15 

Obrázek 12 – Zařízení Stripe Hog 8000 .............................................................................. 16 

Obrázek 13 – Zařízení Stripe Hog 8000 .............................................................................. 17 

Obrázek 14 – Tryskací hlava ............................................................................................... 18 

Obrázek 15 – Plynový chromatograf ................................................................................... 21 

Obrázek 16 – FTIR spektrometr Nicolet 6700 .................................................................... 23 

Obrázek 17 – Schéma pyrolýzní retorty .............................................................................. 24 

Obrázek 18 – Elektronový skenovací mikroskop ................................................................ 26 

Obrázek 19 – Uhlíková páska .............................................................................................. 27 

Obrázek 20 – Oxid titaničitý (TiO2) .................................................................................... 27 

Obrázek 21 – Oxid křemičitý (SiO2) ................................................................................... 28 

Obrázek 22 – Chlorid sodný (NaCl) .................................................................................... 28 

Obrázek 23 – Uhličitan vápenatý (CaCO3) ......................................................................... 29 

Obrázek 24 – Oxidy železa FeOx ........................................................................................ 29 

Obrázek 25 – IR spektometr Nicolet 6700 .......................................................................... 30 

Obrázek 26 – Analýza vzorku č. 1 (IČ spektrometr) ........................................................... 31 

Obrázek 27 – Analýza vzorku č. 2 (IČ spektrometr) ........................................................... 32 

Obrázek 28 – Analýza vzorku č. 3 (IČ spektrometr) ........................................................... 33 

Obrázek 29 – Analýza vzorku č. 4 (IČ spektrometr) ........................................................... 34 

Obrázek 30 – Analýza vzorku číslo 5 (IČ spektrometr) ...................................................... 35 

Obrázek 31 – Analýza vzorku číslo 6 (IČ spektrometr) ...................................................... 36 

Obrázek 32 – Porovnání jednotlivých křivek (vzorek č. 1, 2, 3) ......................................... 37 

Obrázek 33 – Porovnání jednotlivých křivek (vzorek č. 4, 5, 6) ......................................... 37 

Obrázek 34 – Vzorek č. 1 .................................................................................................... 39 

Obrázek 35 – Vzorek č. 2 .................................................................................................... 40 

Obrázek 36 – Vzorek č. 3 .................................................................................................... 41 



Bc. Jakub Černý: Zpracování kalů vznikajících aplikací vodního paprsku na nátěry a 

nánosy nečistot 

 

2013/2014   

 

Obrázek 37 – Vzorek č. 4 .................................................................................................... 42 

Obrázek 38 – Vzorek č. 5 .................................................................................................... 43 

Obrázek 39 – Přístroj GC ME TSQ QUANTUM XLS  od firmy Thermo Scientific ......... 44 

Obrázek 40 – Detektor ......................................................................................................... 45 

Obrázek 41 – Chromatografický záznam (chromatogram) ................................................. 46 

 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka 1 – Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 1…………………………………31 

Tabulka 2 – Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 2…………………………………32 

Tabulka 3 – Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 3…………………………………33 

Tabulka 4 – Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 4…………………………………34 

Tabulka 5 – Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 5………………………………....35 

Tabulka 6 – Vysvětlení jednotlivých hodnot k vzorku č. 6…………………………………36 

Tabulka 7 – Vyhodnocení chromatografického záznamu …………………………………47 


