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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s technologií výrobního procesu 

zinkování, jeho dopadem na životní prostředí a zhodnocení plnění emisních limitů HCl a 

Zn na základě dostupného měření v prostorách areálu zinkovny ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Posouzení plnění limitů koncentrací znečišťujících látek bude porovnán se zákonem 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 2. 5. 2012 a dalšími souvisejícími platnými 

předpisy.  

Klíčová slova: Emise, HCl, mořírna, proces zinkování, zinek 

Annotation  

This thesis aims at industrial process of zinc coating, its impact on the 

environment and the evaluation of HCl and zinc emission limits on the basis of 

ArcelorMittal Ostrava a.c. zinc works surveying.  The emission counting is done, 

considering emission limits observance in comparison to the law n. 201/2012 Sb of the air 

state protection from 2nd of May 2012 and according to other related law enactment.  
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DNA  Deoxyribonucleic acid, Deoxyribonukleová kyselina 

HCl  Kyselina chlorovodíková 

HRC  Zkouška tvrdosti podle Rockwella 

H2SO4  Kyselina sýrová 

IZA  International Zeolite Association, Mezinárodní asociace pro zinek 

Si  Křemík 

Zn  Zinek 

ZnCl2  Chlorid zinečnatý 

ZnO  Oxid zinečnatý 

ZnS  Sulfid zinečnatý 

ZnSO4  Síran zinečnatý 
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je posouzení metalurgického procesu zinkování 

z hlediska dopadu na životní prostředí. Tento proces potřebuje pro samotné pozinkování 

chemickou předúpravu, která se provádí většinou pomocí roztoků chloridů. Emise 

popisovaného procesu nejsou tedy pouze emise zinku, ale i emise výparů z roztoků HCl. 

Závěrem práce je pak zhodnocení emisí konkrétního výrobního procesu a ověření plnění 

zákonných limitů. 

Zinek se především využívá ve výrobním průmyslu jako protikorozní ochrana, 

poskytuje delší životnost konstrukcím, a tím umožňuje snížení potřeby jejich obnovy nebo 

rekonstrukce. Je také přirozenou součástí zemské kůry a neodmyslitelnou složkou našeho 

životního prostředí. Nedostatek zinku je hodnocen jako pátý hlavní rizikový faktor 

způsobující onemocnění, zejména zápal plic u dětí, zpomalení růstu, nechuť k jídlu a různá 

kožní onemocnění, která mohou vést k vysoké úmrtnosti v nejméně rozvinutých regionech 

světa [1].  

Zinek však také, jako těžký kov, může kontaminovat zemědělskou půdu. Tato 

kontaminace je především způsobena tzv. antropogenními zdroji, jako je například výrobní 

průmysl, spalování fosilních paliv a používání hnojiv, což má za následek ukládání zinku 

v zemědělských plodinách, které může představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat [2]. 
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2. Základní fyzikálně chemické vlastnosti zinku 

 

Tabulka 1: Základní fyzikálně - chemické vlastnosti zinku [3]. 

Český název Zinek 

Anglický název Zinc 

Latinský název Zincum 

Chemická značka Zn 

Protonové číslo 30 

Oxidační čísla II 

Teplota tání °C 419,58 

Teplota varu °C 907 

Elektronegativita (Paulling) 1,65 

Hustota [g.cm
-3

] 7,14 

Hustota při teplotě tání [g.cm
-3

] 6,57 

Tvrdost podle Mohse 2,5 

Relativní atomová hmotnost [g.cm
-3

] 65,37 

Elektronická konfigurace [Ar] 3d
10

.4s
2
 

Atomový poloměr pm 142 

Kovalentní poloměr pm 131 

Specifické teplo [J.g
-1

K
-1

] 0,39 

Tepelná vodivost [W.m
-1

 K
-1

] 116 

Elektrická vodivost [S.m
-1

] 1,69.10
7
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Zinek je světlý, modrobílý kov se silným leskem, který na vlhkém vzduchu zvolna 

podléhá povrchové oxidaci. Při běžné teplotě je zinek křehký, mezi teplotou 100 a 150°C 

je však tažný, tudíž se dá válcovat na plech a vytahovat na drát. Nad 200°C se stává tak 

křehkým, že jej lze rozetřít na prášek. Zinek je snadno tavitelný, jeho teplota tání je 

419,4°C, patří také k nejsnáze těkajícím kovům. Hustota nejčistějšího litého zinku je 

7,13 g.cm
-3

 při teplotě 18°C, u válcovaného zinku je hustota trochu větší. V kapalném 

stavu při teplotě tání má hustotu 6,92 g.cm
-3

. Tvrdost zinku dle MONHOSOVY stupnice je 

2,5 [4] [5]. 

Na vlhkém vzduchu se zinek pokrývá vrstvou oxidu, který zastavuje průběh 

dalších reakcí. Celkově lze zinek označit za velmi reaktivní kov, při vyšších teplotách 

podléhá působení většiny nekovů s výjimkou dusíku, vodíku a uhlíku. Vytváří také velké 

množství slitin a ostatními kovy [6]. 

2.1 Významné sloučeniny zinku 

Oxid zinečnatý ZnO 

Jedná se o bílou, ve vodě nerozpustnou, práškovitou látku, která po zahřátí 

žloutne a zpětným ochlazením získá původní zbarvení. Je to typický amfoterní oxid, který 

se rozpouští v kyselinách i zásadách. Za vysoké teploty sublimuje, tj. přechází přímo 

ze skupenství pevného do skupenství plynného [5] [7].  

Používá se jako bílá nejedovatá barva (zinková běloba). Dále slouží k přípravě 

speciálních skel, glazur, smaltů a je výchozí sloučeninou pro výrobu dalších sloučenin 

zinku. Je také používán jako příměs do kaučukových směsí a v lékařství, kde nachází 

uplatnění jako zásyp [5] [7]. 

Síran zinečnatý (ZnSO4) 

Je řazen mezi nejběžnější zinečnaté soli. Z vodných roztoků krystaluje jako 

heptahydrát ZnSO4 . 7 H2O (bílá skalice). Získává se ze zinkové rudy goslaritu. Látka je 

rozpustná ve vodě, její bílé sklovité krystaly na vzduchu zvětrávají. Při zahřívání na teplotu 

450°C se připraví bezvodá sůl. Při vyšších teplotách dochází k rozkladu na oxid zinečnatý 

a oxid sírový. V dřevařském průmyslu bývá využit ke konzervaci dřeva a jako elektrolyt 
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při galvanickém zinkování. Dále se dá využít při postřiku zemědělských kultur, při 

zpracování hedvábí a v neposlední řadě jako oční kapky v lékařství [5] [7]. 

Sulfid zinečnatý (ZnS) 

Jedná se o nejrozšířenější zinkovou rudu. Krystalizuje jako kubický sfalerit, dříve 

nazývaný blejno zinkové. Sulfid zinečnatý je běžný sulfid bílé barvy. Snadno vysrážený 

ZnS se lehce rozpouští v minerálních kyselinách za vývinu H2S, po vypálení je však méně 

reaktivní, díky tomu je neškodný při případném použití (např. pigment pro barvy na dětské 

hračky). ZnS má také pozoruhodné optické vlastnosti. Po ozáření ultrafialovým světlem 

zešedne, působením katodových paprsků, rentgenového nebo radioaktivního záření 

dochází k fluorescenci nebo luminiscenci v celé škále barev, která může být dále rozšířena 

přidáním stop různých kovů. Tento jev se využívá při výrobě různých druhů obrazovek [8]. 

Chlorid zinečnatý (ZnCl2) 

Bílá látka, která se vyskytuje ve formě bílých krystalků nebo tyčinek, snadno 

se rozpouští ve vodě, alkoholu, glyceloru, acetonu a pyridinu. Vyšší dávky vyvolávají 

zánět ledvin a poškození srdce. Na pokožku a sliznice působí silně leptavě. Chlorid 

zinečnatý je silně hydroskopický, čehož je využíváno průmyslově. Nachází uplatnění 

při potisku tkanin, při impregnaci dřeva před plísněmi, s přídavkem oxidu zinečnatého 

tuhne na pevnou hmotu (tmel) [5] [7]. 

2.2 Těžba a zásoba zinku 

Zinek se průmyslově získává především z uhličitanových a sulfidických rud. 

Při výrobě zinku se jeho rudy koncentrují selektivní sedimentací nebo flotací, pražením je 

zinek převeden na oxid, který se následně redukuje koksem při teplotě asi 1150 °C. Zinek 

se vyrábí také elektrolyticky ze síranových roztoků po loužení kyselinou sírovou. 

Kadmium, které se vylouhuje současně, se před elektrolýzou oddělí cementací [4] [6] [9]. 

Za zinkovou se označuje ruda v případě, že poměr obsahu        . Tyto rudy 

se nejčastěji vyskytují na polymetalických ložiskách různých genetických typů, obdobně 

jako rudy olovněné. Nejvýznamnější polymetalická ložiska vulkanosedimentárního původu 

se nacházejí v oblasti Jeseníků. Vtroušené sulfidické rudy s obsahem 1,1–1,8 % Zn byly 
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těženy na ložiskách Horní Město v letech 1967–1970 a Horní Benešov v letech 1963–1992 

[4] [6] [9]. 

Těžba zinku probíhá jak v hlubinných, tak v povrchových dolech, přičemž 

hlubinné doly zaujímají přibližně 80 % z celého počtu. Dalších 8 % zaujímají povrchové 

doly a zbylá procenta patří kombinacím obou výše uvedených. Vytěžená ruda nebývá tak 

bohatá na zinek (obsahuje 5-15 % zinku), a proto se musí obohacovat. Při obohacování 

se musí nejprve ruda rozdrtit a následně rozemlít, aby se zinek optimálně oddělil 

od ostatních minerálů. Zinkový koncentrát obsahuje přibližně 55 % zinku ve formě sulfidu 

zinečnatého, který se praží nebo spéká a přeměňuje se na oxid zinečnatý [10]. 

Surovinové zdroje ČR 

Rudy zinku se v Českém masivu vyskytují téměř výhradně jako součást 

polymetalických rud Pb-Zn-Ag(Cu) hydrotermálního nebo vulkanosedimentárního typu.  

Podstatný podíl zinkových rud, představovaných převážně sfaleritem, byl 

získáván na ložiskách březohorského, bohutínského a vrančického revíru v okolí Příbrami, 

ověřen je i na dalších historických či nově prozkoumaných žilných ložiskách. V oblasti 

Jeseníků se nacházejí nejvýznamnější polymetalická ložiska vulkanosedimentárního 

původu. Obsah Zn v rudách se pohybuje v rozmezí 1,0–2,9 %. Těžba Zn rud v souladu 

s útlumem rudného hornictví v České republice skončila. Finálním produktem těžby 

polymetalických rud byl komplexní Pb-Zn koncentrát, který byl exportován do zahraničí, 

protože k jeho zhutnění neexistovaly domácí kapacity [11]. 

V tabulce č. 2 jsou uvedena výhradní ložiska Zn v České republice. 

Tabulka 2: Výhradní evidovaná ložiska Zn v České republice [12]. 

Horní Benešov Kutná Hora 

Horní Město Oskava 

Horní Město-Šibenice Ruda u Rýmařova – sever 

Křižanovice Zlaté Hory – východ 
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Základní statistické údaje k 31. 12. 2012 jsou uvedeny níže v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Počet ložisek, zásoba a těžba Zn v České republice [12]. 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem (ložiska s bilancovaným 

obsahem Zn) 
9 8 8 8 8 

Z toho těžených 0 0 0 0 0 

Zásoby celkem, t Zn 477 472 472 472 472 

Bilanční prozkoumané 0 0 0 0 0 

Bilanční vyhledané 0 0 0 0 0 

Nebilanční 477 472 772 472 472 

Těžba, t Zn 0 0 0 0 0 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny počty tun zinkové rudy, které byly vyvezeny či dovezeny 

v rámci zahraničního obchodu. 

Tabulka 4: Zinkové rudy a jejich koncentráty. [12] 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Dovoz t 1 1 5 37 3 

Vývoz t 0,2 0,3 0,3 0,9 0,3 

 

Největším vývozcem zinkových rud je Čína, kde se vytěží ročně v průměru 

3,2 mil. tun. Za Čínou následují další země s největší světovou těžbou jako je: 

Peru 1,6 mil. tun, Austrálie 1,48 mil. tun, USA 0,778 mil. tun a Kanada 0,750 mil. tun [13]. 

2.3 Využití zinku 

Zinek se řadí mezi čtyři nejčastěji vyráběné průmyslové kovy. Jeho 

nejvýznamnějším uplatněním je jeho užití jako antikorozního ochranného materiálu, 

především pro železo a jeho slitiny (pozinkovaný plech).  
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Zinkové povlaky lze získat různými metodami: ponořením do roztaveného zinku 

(zinkování ponorem), elektrolytickým nanášením, nástřikem kapalným kovem, zahříváním 

s práškovým zinkem a nátěrem barvou obsahující zinkový prášek. Zinek je součástí mnoha 

slitin, kde mezi ty nejznámější patří mosaz (Cu + 20 až 50 % Zn). Jeho dobré vlastnosti 

se využívají také k výrobě odlitků. Kovové součástky potažené zinkem jsou vyráběné tak, 

aby odolávaly vůči atmosférickým vlivům, ale mají nízkou mechanickou odolnost proti 

namáhání a podření [8] [14]. 

Zinečnaté soli se používají ve velmi různorodých oblastech: jako léčiva, masti, 

prostředky pro ochranu dřeva, sušidla, flotační činidla, prostředky na čištění kůží, 

katalyzátory aj. Oxid zinečnatý patří mezi nejběžnější chemikálie, které se používají 

v gumárenství, kosmetice, farmakologii apod. [4]. 

2.4 Zinek a zdraví 

Zinek patří mezi esenciální stopové prvky pro lidi, zvířata i rostliny, i přesto, 

že v živých tkáních není obsažen ve vysokém množství. Tělo dospělého člověka obsahuje 

přibližně 2 – 3 g zinku. Obsah zinku v organismu je důležitý pro správné fungování řady 

enzymatických systémů. Hraje roli v metabolismu bílkovin, nukleových kyselin a je 

nezbytný pro syntézu DNA. Zinek zlepšuje myšlení i paměť, protože s dalšími prvky 

vysílají impulzy do mozkového centra. Zmírňuje také únavu a výkyvy nálad [14]. 

Primárně lze zinek získat z potravy. Mezi hlavní zdroje zinku patří červené maso, 

ryby, drůbež, mořské plody, cereálie a mléčné výrobky. Správně vyvážená strava je 

nejlepším způsobem poskytnutí zinku lidskému organismu. Nedostatečné množství zinku 

v potravě způsobuje nechtěný úbytek na váze, pomalé hojení ran, zhoršování paměti, 

smyslové poruchy a mentální letargii, jeho chronický nedostatek může vést až ke smrti. 

Naopak příliš velké množství zinku způsobuje bolest žaludku, křeče a další zdravotní 

potíže. Toxicita zinku u lidí se vyskytuje zřídka, nejčastější příčiny předávkování jsou 

způsobeny jídlem skladovaným v pozinkovaných nádobách nebo předávkování 

vitamínovými doplňky [10] [15]. 
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2.5 Zinek v životním prostředí 

Zinek je zařazován do kategorie „těžkých kovů“, což ve skutečnosti souvisí s jeho 

hmotností. Tento termín vede k nesprávnému spojování zinku se znečištěním a toxicitou 

„těžkých kovů“ [15].  

Povinnost rozvíjet a obhajovat trhy se zinkem po celém světě v programech jako 

je vzdělávání, obchodování, technologie životního prostředí má za úkol mezinárodní 

sdružení výrobců zinku (IZA), které bylo založeno v roce 1990 a reprezentuje světový 

zinkový průmysl. Má 46 členů ve 26 různých zemí, což představuje 80 % produkce zinku 

západního světa [15]. 

Zinek se řadí mezi přirozené prvky, v přírodě zaujímá 25. místo. Je přirozenou 

součástí zemské kůry a neodmyslitelnou součástí našeho života. Je nejen součástí hornin 

a půdy, ale i vzduchu, vody, biosféry rostlin, zvířat a lidí. V přírodě se zinek neustále 

transportuje přirozeným procesem, který se nazývá přirozený koloběh. Vítr a voda 

přenášejí nepatrná množství zinku do jezer, řek a moří, kde se shromažďuje v sedimentu 

a je transportován dál. K dalšímu neustálému koloběhu zinku přispívají přírodní jevy jako, 

sopečné výbuchy, lesní požáry a písečné bouře [10]. 

Mezi nejrozšířenější zinkové rudy patří sfalerit (ZnS), smithsonit (ZnCO3) a zinkit 

(ZnO). Zinek je běžnou součástí hornin, půd a sedimentů. V jílech bývá obsaženo přibližně 

100 mg.kg
-1 

zinku. Požadovaná hodnota zinku v půdách je asi 80 mg.kg
-1

.Do podzemních 

vod se dostává větší množství zinku při oxidačním rozkladu sulfidických rud. 

Antropogenním zdrojem zinku v přírodních vodách je především atmosférický spád. 

Do atmosféry se dostává zinek při spalování fosilních paliv a při zpracování neželezných 

rud, kdy se váže na půdní a prachové částice. Zinek obsahují také průmyslové odpadní 

vody, např. vody ze zpracování zinkových rud a z moříren mosazi, které se do vody mohou 

dostat atmosférickou depozicí [14] [17]. 

Vodní organismy jsou obecně považovány za nejvíce relevantní organismy, které 

umožňují monitoring znečištění ve vodních ekosystémech. Přestože je zinek řazen mezi 

stopové prvky, které plní důležitou funkci buněčných enzymů a proteinů, může jeho 

nadměrný výskyt vodní organismy negativně ovlivnit. Např.: u ryb způsobuje nadbytek 

zinku morfologické změny v žábrách nebo poškození jater. Zvýšená pozornost se věnuje 
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také hodnotě zvyšování či snižování pH, které je způsobeno antropogenní činností včetně 

oblasti zemědělství, urbanizace, průmyslu a hutnictví [18]. 

Nedostatek zinku způsobuje zpomalení růstu, nechuť k jídlu, infekce a různá 

kožní onemocnění [18]. 

2.6 Recyklace zinku 

Při žárovém zinkování vznikají odpady neboli sekundární suroviny, jako jsou 

tvrdý zinek, zinkový popel a prach z filtrů [10]. 

V současnosti pochází přibližně 70 % zinku z primární rafinace zinkových rud 

(včetně 10–15 % z recyklovaných zdrojů) a 30 % přímo z recyklovaného zinku (což 

představuje 80 % zinku vhodného k recyklaci). Zinek je přirozeně recyklovatelný 

neželezný kov, který lze recyklovat neustále bez ztráty fyzikálních či chemických 

vlastností. To znamená, že má své místo ve společnosti s trvale udržitelným rozvojem. 

Z pozinkovaného materiálu se dá zinek recyklovat jako oxid zinečnatý zachycený ve filtru 

huti. Zpět se nedají získat spotřebované chemikálie a zinek zkorodovaný při ochraně oceli. 

To se týká zinkového pigmentu v nátěrové hmotě a kovových povlaků [4] [10]. 
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3. Ekologické aspekty pozinkované oceli 

Zinkování zajišťuje dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových výrobků.  

Provádí se v průmyslovém závodě, kde probíhají veškeré fáze procesu. Možností nanášení 

povlaku zinku je několik, mezi nejběžnější technologie patří žárové zinkování, dále pak 

elektrolytické (galvanické) zinkování, žárové stříkání (metalizace), sherardizace, 

mechanické zinkování, neelektrolyticky mikrolamelové povlaky zinku a nátěrové hmoty 

s vysokým obsahem zinku [4] [10] [19]. 

3.1 Procesy zinkování 

Žárové zinkování 

Žárové zinkování ponorem je metalurgický proces, při němž povlak na ocelovém 

nebo železném dílu vytváří vzájemnou reakci základního materiálu se zinkovou taveninou 

v lázni. Pří reakci čistého povrchu ocele s roztaveným zinkem vznikají slitinové fáze zinku 

a železa. Při procesu žárového zinkování jsou zinkované díly očištěny od mastnot, rzi 

a jiných nečistot, po odmoření se smáčí v tavidle a noří do roztaveného zinku v ocelových 

vanách při teplotě 450°C až 460°C [19] [20]. 

Zamaštění povrchu se nejčastěji odstraňuje alkalickým nebo kyselým 

odmašťováním. Aktuálně se používají ekologičtější lázně s tenzidy a bakteriemi, které 

provedou odstranění tuků a olejů. Moření probíhá v kyselině chlorovodíkové (10–15%) 

nebo v kyselině sírové (max. 20%). Před ponořením se na zinkovaný díl nanáší tavidlo, 

které brání tvorbě oxidů a zároveň rozpouští oxidy na povrchu oceli a roztaveného zinku. 

V poslední fázi se zinkované díly chladí, suší a začisťují [19] [20]. 

Žárové zinkování lze provést dvěma způsoby: 

a) Suchý způsob neboli suché zinkování 

Zinkovací díly se po odmaštění, moření a oplachu ponoří do tavidlové lázně, což 

je vodný roztok chloridu zinečnatého a chloridu amonného a usuší se. Regenerací tavidla 

se udržuje nízký obsah železa (cca 1 g.dm
-3

), což umožňuje minimalizovat tvorbu tvrdého 

zinku v zinkové lázni. Ponořením zinkovacího dílu do tavidla se na povrchu vytvoří tenká 

vrstva tavidla, která brání oxidaci. Vrstva tavidla čistí také hladinu roztaveného zinku 
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od oxidů při ponořování dílů. Před ponořením a vynořením dílů se z hladiny roztaveného 

zinku stírá popel ze spáleného tavidla a oxidů zinku [19] [20]. 

Po vytažení ze zinku se zinkované díly ochladí ve vodě nebo na vzduchu a jsou 

připraveny ke kontrole nebo k následným úpravám, zabalení a expedici (viz. Obrázek č. 1) 

[19] [20]. 

 

Obrázek 1: Princip žárového zinkování suchým způsobem [20]. 

b) Mokrý způsob neboli mokré zinkování 

Při mokrém způsobu (viz. Obrázek č. 2) je hladina zinkovací lázně rozdělena 

na dvě části přepážkou. V jedné části se na hladině zinkové lázně nachází vrstva tavidla 

chloridu amonného. Následně, ihned po odmaštění a odmoření se zinkovací díl zanořuje 

přes vrstvu tavidla do zinkové lázně. Poté se díl protáhne zinkovou lázní do části, kde je 

čistá a volná hladina. Z povrchu se stírá popel ze spáleného tavidla a oxidy zinku. 

Po vytažení ze zinku je materiál ochlazen na vzduchu nebo ve vodě a připraví se ke 

kontrole, eventuálně k následným úpravám, zabalení a expedici [19] [20]. 

 

Obrázek 2: Princip žárového zinkování mokrým způsobem [20]. 
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Elektrolytické (galvanické) zinkování 

Galvanické neboli elektrolytické zinkování (viz. Obrázek č. 3) patří mezi 

nejrozšířenější povrchové úpravy, ve světovém měřítku zaujímá více než 68 %. Ve styku 

se železem se zinek chová jako anoda a přednostně se pokrývá vrstvou oxidů, která 

zpomaluje další korozi [21]. 

Před zavěšením dílu do vodného roztoku zinečnaté soli je důležité ocelový povrch 

odmastit od okují a rzi mořením. Následně se díl zapojí jako katoda ke zdroji 

stejnosměrného proudu. Jako anoda se zapojí desky z čistého zinku (elektrolytický zinek 

99,99%). Elektrolyt může být alkalický, kyselý nebo neutrální, na jeho základě se volí druh 

zinečnaté soli. Po zapojení proudu se rozpouští zinek z anody a ve formě zinečnatých iontů 

putuje ke katodě, kde se vylučuje na povrchu dílu [20]. 

Vrstva zinku vytvořená na povrchu má velmi jemnozrnnou strukturu a na oceli 

drží pouze mechanicky. Tloušťky povlaků při běžném používání jsou v rozmezí 5 až 8 

mikrometrů (m). Tenčí povlaky se používají na hromadném zboží na rozdíl od těch 

silnějších, které se dají vytvořit pouze na zboží s jednoduchou geometrií, například 

na drátu. Pro tloušťku větší než 15m je vhodnější metoda žárového zinkování [20]. 

 

Obrázek 3: Řez elektrolyticky naneseným povlakem zinku [20]. 

Žárové stříkání (metalizace) 

Žárové stříkání (viz. Obrázek č. 4) neboli metalizace je částicový proces, tvořící 

povlaky o tloušťce od 100 m do 300 m, kdy je nanášený materiál ve formě prášku 

(případně drátu) přiváděn do zařízení, ve kterém následně dojde k jeho natavení 

a urychlení směrem k povlakované součásti. Po dopadu na díl dojde k výraznému 

plošnému rozprostření částic a rychlému utuhnutí. Vlastnosti žárově stříkaných povlaků 
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jsou závislé na chemickém složení materiálu, na typu technologie stříkání, na volbě 

parametrů a související struktuře povlaku [22]. 

Metoda žárového stříkání je vhodná pro větší objekty s nepříliš komplikovaným 

tvarem. Pro dosažení hodnotné protikorozní ochrany by měl být povlak asi o 20 % silnější 

než u žárově zinkované vrstvy. Je vhodná pro opravy žárově zinkovaných předmětů 

poškozených svařováním nebo mechanickými účinky [20]. 

 

Obrázek 4: Řez žárově stříkaným povlakem zinku [20]. 

Sherardizace 

Sherardizace či difúzní zinkování je tepelně-chemické zpracování materiálu, 

při kterém zinek difunduje do povrchové vrstvy základního materiálu a změnou 

chemického složení mění i vlastnosti materiálu [22]. 

Díly očištěné tryskáním nebo mořením se smísí se zinkových prachem a pískem 

v bubnu, který se otáčí a zahřívá těsně pod teplotu tání zinku. Během otáčení reaguje 

železo se zinkem a na povrchu oceli se tvoří jejich sloučeniny. Sherardizace poskytuje 

tenké povlaky (15 až 40 m) s temně šedým až hnědošedým povrchem, které jsou vhodné 

i na předměty se složitým tvarem [20]. 

Mechanické zinkování 

Po odmaštění, odmoření a pomědění (vycementování mědí) se součásti nasypou 

do bubnu spolu se skleněnými kuličkami, zinkovým prachem a chemickými aktivátory. 

Součásti se omílají v bubnu a zinek se pomocí skleněných kuliček navaluje na jejich 

povrch [20]. 
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Mechanické zinkování je vhodné pro ušlechtilé oceli s tvrdostí nad 40 HRC, kde 

u jiných metod hrozí vodíková křehkost. Tloušťka vytvořeného povlaku se pohybuje 

od 10 až 15 m a je regulována množstvím přidaného zinku. Mohou se vytvářet i silnější 

povlaky, které se mohou nanést i na díly s komplikovanou geometrií [20]. 

Nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku 

Nátěrová hmota s vysokým obsahem zinku obsahuje jemně rozptýlený zinkový 

prášek v organickém nebo anorganickém pojivu a nanáší se stříkáním nebo štětcem. 

K dispozici jsou jednosložkové nebo dvousložkové nátěrové hmoty, jejichž obsah zinku 

v sušině bývá minimálně 92 % hmotnostních, což odpovídá 62 % objemovým [20]. 

Nátěrová hmota s vysokým obsahem zinku se může používat pro opravy malých 

poškození povlaku žárového zinku. Nanáší se štětcem a jeho tloušťka by měla být 

minimálně 30 m. Vlastnosti typů zinkových povlaků jsou uvedeny v grafu č. 1 [20]. 

 

Graf 1: Vlastnosti typů zinkových povlaků [20]. 
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3.2 Využití energie při procesu zinkování 

Na ohřev zinkovací lázně je potřeba dodání energie, v ČR se obvykle používá 

zemní plyn, v některých zemích se lázně ohřívají např. topným olejem nebo elektrickou 

energií. Při žárovém zinkování je spotřeba energie při jednosměnném provozu 600 až 

650 kWh, při trojsměnném provozu 350 kWh na tunu oceli. Zpětné teplo z ohřevu zinku 

a chladící lázně se může využívat k vytápění místností. Většina procesních lázní pracuje 

za pokojové teploty [20]. 

Spotřebu energií a surovin při procesu žárového zinkování udává ekologický 

profil. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 5 a č. 6, které jsou vztaženy na tunu pozinkované 

oceli [20]. 

Tabulka 5: Spotřeba při procesu zinkování na tunu pozinkované oceli [20]. 

Zinek 60 až 70kg 

Elektrická energie jednosměnný provoz 600 až 650 kWh 

Elektrická energie třísměnný provoz 350 kWh 

Oxid uhličitý 0 kg 

Oxid dusičitý 0 kg 

Kyselina chlorovodíková 15 kg 

Tavidlo 2 až 3 kg 

Voda Malé objemy, které se zpětně čistí 

 

  



Matějková Alena: Vliv výrobního procesu zinkování na životní prostředí 

25 

 

Tabulka 6: Produkovaný odpad při zinkování na tunu pozinkované oceli [20]. 

Tvrdý zinek 10 kg 

Popel 15 kg 

Prach z filtrů 0,3 kg 

Hydroxylový kal (vysušený) 5 kg 

3.3 Kontrola emisí 

Emise jsou v zinkovnách pečlivě kontrolovány, aby nedošlo k poškozování 

okolního prostředí. Jsou rozeznávány emise dvojího typu – do ovzduší a do vod. 

Do ovzduší se nejvyšší podíl dostává z hutí, při procesu mokrého a suchého zinkování, 

a dále ze zpracování šrotu, bez použití filtračního zařízení. V současné době jsou však 

využívány účinné odlučovače, které snižují množství emisí do ovzduší [20]. 

Nařízení vlády č.475/2009 Sb., ze dne 21. prosince 2009, kterým se mění nařízení 

vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečisťování ovzduší, je stanoven pro technologický ohřev 

procesních van emisní limit na 50 mg.m
-3

. Pro žárové pokování zinkem je stanoven emisní 

limit na 10 mg.m
-3

,a to při vztažených koncentracích příslušné látky v odpadním plynu 

za obvyklých provozních podmínek [15]. 

Zákonnou povinností provozovatelů žárových zinkoven je dodržování nařízení 

vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečištění. Každá provozovna je povinná 

ohlásit roční množství emisí do vzduchu, do vody a do půdy, pokud přestoupí ohlašovací 

práh. Tyto vyhlášky jsou nahrazeny zákonem č. 202/2012 ze dne 2. 5. 2012 o ochraně 

ovzduší Emise vybraných látek pro IRZ jsou zapsány v tabulce č. 7 [15]. 

Tabulka 7: Emise vybraných látek pro IRZ [15]. 

Ohlašovací látka Do ovzduší kg/rok Do vody kg/rok 

Zinek (Zn) 200 100 

Chlor (HCl) 10 000  
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Emise do ovzduší 

Při ponořování dílu do zinkové lázně vznikají prachové částice, které 

se shromažďují ve filtrech. Tento prach se využívá k regeneraci tavidla. Nevznikají žádné 

exhalace s obsahem oxidu uhličitého nebo oxidy dusíku [20]. 

Emise do vody 

Oplachové vody, které jsou používány mezi jednotlivými kroky předúprav 

při žárovém zinkování, se běžně v procesu znova využívají a nevypouští se. Díly se chladí 

vodou, která se následně čistí. U automatizovaných zařízení je navíc možné se vodnímu 

oplachu vyhnout [20]. 

3.4 Regenerace a recyklace 

Pozinkované díly (výrobky) se dají recyklovat nebo znovu zinkovat, jelikož ocel 

je po ukončení užívání výrobku zcela netknutá. Z pozinkovaného materiálu se dá zinek 

recyklovat jako oxid zinečnatý zachycený ve filtračním zařízení v huti (viz. Obrázek č. 5) 

[23]. 

proces
zinkování

trvanlivost
a životnostocel

výroba
zinku

vstupní materiál a jeho
regeneracea recyklace

opětovné
použití a/nebo

recyklace

 

Obrázek 5: Životní cyklus žárově zinkované oceli [10]. 

Pro látky, které se používají během procesu zinkování jako např.: kyselina 

chlorovodíková a roztoky tavidla, existuje metoda recyklace nebo regenerace. Vyčerpaný 

roztok kyseliny chlorovodíkové se užívá k výrobě chloridu železnatého, který se využívá 

v čistírnách odpadních vod [10]. 
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Zinek, který na oceli při procesu zinkování nevytvoří povlak, zůstává v lázni 

pro další použití. Tvrdý zinek, který vzniká hromaděním směsi zinku a železa na dně 

zinkovací lázně a zinkový popel, který vzniká z povrchové oxidace lze plně regenerovat. 

Kovový zinek obsažený v hrubém popelu se hned recykluje pro další použití. Jemný popel 

a tvrdý zinek se následně prodá na výrobu zinkového prachu a sloučenin pro různá použití 

jako např.: přísady do kaučuku, pro výrobu kosmetiky a elektronických součástí 

(viz. Obrázek č. 9) [10]. 

Zinkovny, v porovnání s jinými technologiemi povlakování, využívají poměrně 

malé množství vody. Vzniklá odpadní voda může být ve větší míře upravena a vrácena 

do procesu. V některých případech lze eliminovat použití vody z vodovodní sítě využitím 

dešťové vody, která se zachytí pomocí okapů [10]. 

zinkovací vana dlouhá životnost

zinkový popel a tvrdý zinek získáný ze
zinkovací lázně. výroba sloučenin zinku

přísady do kaučuku,
kosmetika,
elektronika

opětovné zinkování a opětovné
použití výrobků z oceli

výroba rafinovaného
zinku (zinková ruda)

zinkový šrot, např. ze
střech/okapů

recyklace oceli

zinek a ocel získáné ze starých
konstrukcí

prach z elektrických obloukových
pecí bohatý na zinek

 

Obrázek 6:Tok recyklovaného zinku[10]. 

3.5 Chlor a organické sloučeniny (HCl) 

Za normálních podmínek je chlor zelenožlutý plyn se silným, štiplavým 

zápachem. Teplota varu je -34°C, teplota tání -101°C a hustota 1,42 kg.m
-3

. Chlor je velmi 

reaktivní plyn, který je schopen oxidovat mnohé kovy už při pokojové teplotě. Jeho velké 
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množství se nachází zejména v chloridech alkalických kovů, volný se v přírodě 

nevyskytuje [24] [25]. 

Kyselina chlorovodíková je čirá, nebo mírně nažloutlá kapalina po rozpuštění 

ve vodě reaguje silně kysele. Vyrábí se působením kyseliny sírové na chlorid sodný nebo 

přímou reakcí plynného vodíku a chloru. Chlorovodík je vysoce korozivní, napadá mnohé 

kovy a vápenec, což vede k narušení kulturních památek a jiných budov. Ohrožení volně 

žijících živočichů emisemi sloučenin chloru je nepravděpodobné, pokud nedojde k havárii 

[26]. 

Chlorovodík je silně rozpustný ve vodě a proto má sklon uvolňovat emise 

do ovzduší při dešti. Rozpouští se ve vodných částicích mraků, a tím způsobuje zvýšení 

kyselosti dešťové vody oproti standardu [25] [26]. 
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4. Provozní řád žárové zinkovny na provoze 65 ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 

4.1 Technologie žárové zinkovny 

Technologie žárové zinkovny se dělí na dvě části: 

1) Chemická předúprava povrchu materiálu (zdroj 645 a 647) a neutralizace 

odpadních vod  

Předúprava povrchu materiálu je část mořící technologie, která slouží k odstranění 

organických nečistot a oxidických vrstev z povrchu zpracovaného materiálu před vlastním 

zinkováním. Kromě této funkce vytvoří předúprava podmínky (nanesení tavidla) pro lepší 

smáčivost zinkové taveniny. Celkový počet van k předúpravě materiálu je uveden 

v tabulce č. 8 [27]. 

Tabulka 8: Celkový počet van potřebných k předúpravě materiálu [27]. 

Celkový počet van (ks) 9 

Odmašťovací vana (ks) 1 

Oplachové vany (ks) 4 

Mořící vany (ks) 3 

Tavidlová vana (ks) 1 

 

 Vana č. 1 – Odmašťování materiálu  

Odmašťovadlo Pragolod 18, minimální teplota 40°C, objem lázně 8 m
3
. 

 Vana č. 2 – Oplach 

Voda, minimální teplota 35°C, objem lázně 8 m
2
. 
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 Vana č. 3 – Moření 

Kyselina chlorovodíková maximální teplota 40°C, objem lázně 8 m
3
. 

 Vana č. 4 – Moření 

Kyselina chlorovodíková, maximální teplota 40°C, objem lázně 8 m
3
. 

 Vana č. 5 – Moření 

Kyselina chlorovodíková, maximální teplota 40°C, objem lázně 8 m
3
. 

 Vana č. 6 – Uzavřený oplach 

Voda, objem lázně 8 m
3
, během provozu se doplňují pouze úbytky způsobené 

výnosem. 

 Vana č. 7 – Průtočný oplach 

Voda, objem lázně 8 m
3
, nátok vody z přepadu vany č. 8. 

 Vana č. 8 – Průtočný oplach 

Voda, objem lázně 8 m
3
. 

 Vana č. 9 – Tavidlo 

Florfux C100 (poměr ZnCl2 : NH4Cl = 70:30), roztok ZnCl2 a NH4Cl, teplota 

do 60°C. 

 Repasní nádržky s HCl 

Repasní lázně slouží k odzinkování technologických háčků, tyčí apod., objem první 

lázně cca 250 litrů a druhé cca 1000 litrů. 

Vany č. 1 – 5 a vana č. 9 jsou opatřeny víky, v nichž je instalováno odsávání. 

Takto odsávaná vzdušnina je hnána přes vodní pračky, kde je zbavována výparů. 
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2) Vlastní zinkovací část (zdroj – 646) 

Zinkovací část obsahuje sušící pec, kde se materiál vytažený z vany č. 9 usuší. 

Po usušení je materiál ponořen do zinkovací vany, kde probíhá vlastní zinkování. 

 Nad hladinou zinkovací pece jsou odsávací otvory, kterými je odsávána vzdušnina. 

Chladící vana, která složí k chlazení materiálu, je umístěna za zinkovací pecí, ve směru 

toku materiálu. V tabulce č. 9 jsou rozděleny zinkovací části [27]. 

Tabulka 9: Rozdělení zinkovací části [27]. 

Sušící pec (ks) 1 

Zinkovací vana (ks) 1 

Teplota v sušící peci (°C) 120 -150 

Objem zinkovací vany (m
3
) 13,25 

Teplota zinkovací lázně (°C) 445 – 460 

 

Sušící pec 

Sušící komora slouží k usušení naneseného tavidla před zanořením materiálu 

do zinkové lázně. Teplota v sušící peci je 120-150°C. Sušící pec je ohřívána elektricky 

[27]. 

Zinkovací vana 

Zinkovací lázeň je tvořena roztaveným elektrolytickým zinkem a olovem. Olovo 

tvoří vrstvu na dně vany a slouží jako ochrana dna a jako lože pro vybírání tvrdého zinku. 

Zinkovací vana je ohřívána elektricky. Teplota je v rozmezích 445°C – 460°C, tavenina 

musí obsahovat zinek min. 98,5 % a olovo musí být ve výšce ode dna vany cca 5 cm. 

Údaje o možných emisních zdrojích jsou zapsány v tabulce č. 10 [27]. 
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Tabulka 10: Údaje o komínech, zdroj č. 645, č. 646, č. 647 [27]. 

Zdroj 645 646 647 

Komín č. 2/645 2/647 2/647 

Výška (m) 17 12 17 

Nadmořská výška paty 232,5 232,5 232,5 

Množství spalin protékající 

komínem (m
3
. h

-1
) 

23 819 22 051 36 846 

Teplota v kanále 19,1 29,5 21,8 

4.2 Vstupy a výstupy z technologie 

K výrobnímu procesu žárového zinkování jsou používány následující látky: 

- Kyselina chlorovodíková 

- Hydroxid amonný NH4OH 24% 

- Peroxid vodíku, roztok 

- PRAGOLOD 18 – odmašťovací prostředek 

- Karbidové vápno 

- OMEGA – Cleaber kyselý čistič membrán 

- Florfux – tavidlo 

- Otápěno elektrickým proudem – palivo v procesech není spalováno 

- Zinek 

Výstupy z technologie jsou pozinkované výrobky s požadovanou průměrnou 

tloušťkou vrstvy zinku. Odpady jako kyselý mořící roztok, kaly železa s obsahem soli 

zinku, tvrdý zinek, zinkový popel, zinkový prach, jež vznikají při technologii moření 

a zinkování jsou likvidovány a předány zodpovědné osobě. Odpadní vody jsou ze zdrojů 

č. 645 a 647 neutralizovány automaticky v neutralizační stanici zinkovny a jsou 

vypouštěny do venkovní sběrné jímky a po kontrole pH do podnikové kanalizace. Limitní 

koncentrace znečišťujících látek a parametry odsávané vzdušniny jsou uvedeny v tabulce 

č. 11 a č. 12 [27]. 
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Tabulka 11: Limitní koncentrace znečišťujících látek v mg.m
-3

 [27]. 

Zdroj 645 646 647 

Škodliviny HCl Zn HCl 

Emisní limity 50 mg . m
-3

 10 mg . m
-3

 50 mg . m
-3

 

 

Tabulka 12: Parametry odsávané vzdušniny [27]. 

Zdroj 645 646 647 

Střední rychlost spalin (m.s
-1

) 10,17 21,0 15,74 

Teplota (°C) 19,1 29,5 21,8 
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5. Technologický předpis žárového zinkování – provoz 65 

Detailní technologický předpis žárového zinkování na provoze 65 – svodidla je 

rozdělen do několika částí. Nejprve je zapotřebí provést předúpravu materiálu (svodnice, 

sloupky a příslušenství), která je uvedena v provozním řádu v předchozí kapitole, následuje 

proces moření, a pak se plynule přechází k zinkovací části. 

5.1 Zinkovací část 

Tato část technologie slouží k vlastnímu zinkování zpracovaného zboží. Proces 

zinkování materiálu se skládá z technologického zařízení zinkovací vany, chladící vany 

a manipulačního a ukládacího pracoviště. 

Zinková lázeň 

Zinková lázeň je tvořena roztaveným zinkem o celkové hmotnosti 88 700 kg 

a olovem o hmotnosti cca 3 100 kg (5 cm výšky ode dna vany). Olovo tvoří na dně vany 

vrstvu, která slouží jako jeho ochrana zinkovací vany a lože pro vybírání tvrdého zinku. 

V průběhu zinkovacího procesu je do lázně přidáván hliník ve formě předslitiny 

o hmotnostním obsahu hliníku 4 %. Jeho celkový obsah v lázni musí být 

min. 0,01 a max. 0,03 %. Správnost složení lázně se kontroluje na základě vzhledu nánosů 

Zn povlaku a chemickým rozborem Zn lázně (vyšší obsah hliníku znamená lesklejší 

povrch, pružnější povlak a nižší tvorbu zinkového popele) [28]. 

Parametry zinkové lázně 

- Teplota 440°C-455°C 

- Zinek – min 98,5 % hmot. 

- Výška hladiny 100-150 mm od horního okraje zinkovací vany 

- Olovo cca 5 cm výšky ode dna vany 

 

Měření parametrů lázně 

Sleduje se: Zn, Pb, Fe, Al. Jedenkrát za čtvrtletí zajišťuje mistr zinkovny chemický 

rozbor zinkovací lázně. Výsledné hodnoty chemického rozboru následně 

vyhodnocuje s technologem a eviduje v „Knize chemických analýz“.  
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Odběr zinku se provádí: 

- Zinek se z lázně nabere bezprostředně po zinkovacím cyklu pomocí nabírací 

formičky ve střední lázni, nejméně 5 cm pod hladinou. 

- Po volném zchlazení na vzduchu se ztuhlý zinek vyklepe z formičky a odešle  

se do laboratoře k chemickému rozboru. 

Pro udržování čisté hladiny zinkové lázně je zapotřebí hladinu lázně setřít 

bezprostředně před vytažením materiálu. Zinkovací lázeň se doplňuje pevným 

elektrolytickým zinkem s obsahem zinku 99,99 % [28]. 

Tvrdý zinek a olovo 

Výška tvrdého zinku a olova se kontroluje háčkem na principu zjišťování různého 

odporu při jeho pronikání v lázni. Tvrdý zinek je nutno pravidelně vybírat každých 30 

směn, případě dle potřeby častěji. Ocelové předměty, které v průběhu zinkování spadnou 

do lázně, musí být z lázně vytaženy bezprostředně, jelikož způsobují zvýšenou tvorbu 

tvrdého zinku [28].  

Při výběru tvrdého zinku musí být teplota snížena na 440°C. Tvrdý zinek je 

následně vybírán pomocí vybírací lžíce, která se zavěsí na háky manipulační plošiny. 

Po zanoření lžíce na dno vany je sunuta pojezdem kočky kladkostroje po dně vany, čímž je 

nabírán tvrdý zinek. Po vyzvednutí lžíce nad hladinu lázně je za pomocí dusadla vytěsněn 

tekutý zinek a lžíce je převezena těsně nad rám s korýtky. Zde je tvrdý zinek shrnut 

ze lžíce do korýtek škrabkou. Po zaplnění korýtek a ztuhnutí zinku ve všech korýtkách jsou 

zavěšeny korýtka na jeřáb a pozvolna ponořeny do chladící vany s vodou. Následně je 

převezen do prostoru za odkládací rošty, kde je tvrdý zinek z korýtek vyklopen a uložen 

na palety. Po skončení vybírání tvrdého zinku je nutno 2 hodiny nechat klesnout olovo na 

dno zinkovací lázně a pak je možno přistoupit k dalšímu zinkování [28]. 

Čištění zinkové lázně dusíkem 

Na tlakovou láhev se napojí přes redukční ventil trubka s tryskou. Otevře se 

hlavní vysokotlaký uzávěr na dusíkové tlakové láhvi a hlavní nízkotlakový uzávěr 

redukčního ventilu. Suchá tryska se ponoří do zinkové lázně (maximálně do poloviny 

hloubky lázně) a 5 minut se temperuje. Tlak plynu se reguluje membránovým ventilem 
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až do doby, kdy jsou na hladině zinkové lázně viditelné bubliny. Zinkovací lázeň se čistí 

posunováním trysky v lázni tak, aby nedocházelo k vystřikování roztavené lázně 

nad hladinu taveniny. Doba čištění je minimálně 15 minut. Po skončení čištění se uzavře 

hlavní vysokotlaký ventil, poté se tryska vytáhne z lázně a zbývající ventily se uzavřou 

[28]. 

Vybírání popele 

Popel je zapotřebí vybírat v průběhu směny tak, aby nedocházelo k výnosu 

zinku z lázně. Popel obsluha nabere příslušnou lopatou a vyklopí do násypky, pod níž je 

nádoba na popel. Násypka je umístěna pod plošinou. Po naplnění nádoby je nutno nádobu 

vysypat do příslušné bedny. Zinkový popel je zpracováván jako druhotná surovina. [28]. 

5.2 Zinkování materiálu 

Časy zinkování 

Technologické časy zinkování mají spolu s obsahem Si a teplotou lázně největší 

vliv na tloušťku povlaku. V tabulce č. 13 jsou stanoveny časy od konce ponoření materiálu 

do zinkovací lázně do začátku vytahování materiálu z lázně. 

Tabulka 13: Časy ponoření [29]. 

 

Výrobek 

Obsah Si 

v materiálu 

(%) 

Čas pro minimální 

průměrnou tloušťku 

povlaku 70 m (min) 

Čas pro minimální 

průměrnou tloušťku 

povlaku 85 m (min) 

Svodnice NH4 015–0,25 - 1,5–2 

Svodnice B-NH-93,A-NH-94, A-

NH-95 
max. 0,030 2-3 3,5–5 

Sloupky UE100,U 14% 0,17–0,23 1,5-2 1,5–2 

Sloupky SIGMA max. 0,030 2-3 - 

Spojky (trubkové) 0,17–0,23 - 1,5–2 

Příslušenství svodnic NH4 0,17–0,23 - 1,5–2 
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Čas zinkování se upřesňuje podle dosahovaných nánosů zinku na výrobcích 

v průběhu směny s ohledem na požadovaný výsledný povlak zinku. Materiál určený 

k zinkování musí být naprosto suchý. Jestliže není možno zajistit zinkování dostatečně 

suchého materiálu, provádí se zanořování do lázně s co nejmenším zdvihem [29]. 

5.3 Úprava a vypouštění odpadních vod 

Úprava a vypouštění odpadních vod zahrnuje neutralizaci a řízené vypouštění 

odpadních vod  (max. 2 litry za sekundu) do podnikové kanalizace k zpracování na ČOV 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Parametry pro vypouštění zneutralizované vody jsou řízené 

vnitropodnikovou dokumentací dle podnikového vodohospodáře. Pro zinkovnu provozu 65 

jsou stanoveny tyto parametry: 

- pH   8,5–10,5 

- RL 105°C   5 500 mg.dm
-3

 

- Fe veškeré   3 mg.dm
-3

 

- Zn    1,5 mg.dm
-3

 

- Chloridy   2 300 mg.dm
-3

 

Odpadní vody se vypouští do kanalizačního sběrače Dm šachtice č. 12. V tomto 

místě se odebírají 1x měsíčně vzorky odpadních vod, které jsou následně zpracovány 

v akreditovaných laboratořích ArcelorMittal Ostrava a.s. Neutralizace slouží k likvidaci 

oplachových a chladících vod. Technologie neutralizace se skládá z tohoto 

technologického zařízení: 

- Sběrné jímky odpadních a oplachových vod o objemu 8 m
3
. 

- Neutralizační reaktor o objemu 16 m
3
. 

- Zásobník vápenného mléka Ca(OH)2. 

- Zásobník polyflokulantu. 

- Kaolis K 400. 

- Kalové jímky. 

- Monitorovací jímky. 

Po každém cyklu neutralizace provádí zodpovědný zaměstnanec záznam hodnot pH a 

zapisuje je do příslušného formuláře, 1x měsíčně provádí mistr odběr vzorku vod po 
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neutralizaci, která proběhla na ranní směně. Odběr vzorku provádí na výtoku čerpadla 

z venkovní jímky do podnikové kanalizace a posílá jej na chemickou analýzu [29]. 

5.4 Odsávání 

Odsávání mořící části 

Odsávání mořící části (obrázek č. 8) slouží k odsávání exhalátů z van, přičemž 

jednotlivé vany jsou opatřeny víky, v nichž je instalováno odsávání. Odsávání je rozděleno 

do dvou odtahových tras. První trasa odsává exhaláty z van č. 1–4, druhá odtahová trasa 

odsává exhaláty z van č. 5, 6 a 9. Takto odsávané exhaláty jsou vedeny přes mokré pračky 

PAK 35000 a po absorpci je vyčištěná vzdušnina vedena do venkovního prostředí. 

Parametry pro odsávací mořící část: 

- Množství odsávané vzdušniny v jedné trase je 32000 m
3
.h

-1
. 

- Hodnota pH vody v absorberech nesmí klesnout pod 0,5 pH, (v případě nižšího pH 

je nutno vodu z absorberů vypustit do sběrné jímky. (Následně jsou odpadní vody 

zpracovány v neutralizačním reaktoru a vypouštěny do podnikové kanalizace dle 

parametrů stanovených podnikovým vodohospodářem). 

- Kontrolou emisních limitů řídí úsek UK – kvalita a ekologie, jejich hodnoty jsou 

uvedeny v provozním řádu žárové zinkovny. 

- Měření hodnot pH provádí směnový předák zinkovny 1x za směnu a jejich záznam 

zapisuje do knihy měření. [29] 
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Obrázek 7:Technologické schéma, mořící část (Matějková, 2014). 

 

Odsávání zinkovací vany 

Odsávání vzdušniny z prostoru vany žárového pozinkování je vedeno 

v nadzemním odsávacím potrubí do dvou filtračních jednotek. Následně je přefiltrovaná 

vzdušnina převedena k radiálnímu ventilátoru výtlačným potrubím nad střechu výrobní 

haly. Odsávání musí být zapnuto v průběhu celého procesu zinkování. Viz. technologické 

schéma na obrázku č. 8. 

Parametry pro odsávání zinkovací vany:  

- Součet hodnot tlakových ztrát obou filtračních jednotek může být maximálně 

350 mm vodního sloupce. 

- Kontrolou emisních limitů řídí úsek UK – kvalita a ekologie, jejich hodnoty jsou 

uvedeny v provozním řádu žárové zinkovny [29]. 
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Obrázek 8: Technologické schéma, odsávání zinkovací vany (Matějková, 2014). 
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6. Zhodnocení měření emisí Zn a HCl v plynné a kapalné fázi 

(2002-2013) 

Na emisních zdrojích zinkovny provozu 65 se prováděla pravidelná měření 

akreditovanou laboratoří, za účelem prokázání plnění limitů koncentrací znečišťujících 

látek v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 2. 5. 2012 a dalšími 

souvisejícími platnými předpisy. 

Předmětem měření jsou 3 emisní zdroje: 

1. Zdroj č. 646 - měření emisí Zn ve všech fázích 

2. Zdroj č. 645 - HCl 

3. Zdroj č. 647 - HCl 

6.1 Zdroje 646 

Zinkovací lázeň 

Předmětem měření byla technologie žárového zinkování. Materiál, který je určen 

k povrchové úpravě, se nejprve předupraví v mořící lázni a následně je namáčen do 

zinkovací lázně. Odpadní plyn z procesu zinkování je zbaven tuhých nečistot ve filtračních 

jednotkách (výrobce PRO-FILTR BRNO s.r.o.) dodané firmou EKOMOR, s.r.o.  

Frýdek-Místek. Jedná se o filtrační jednotku č. 1 JET 75-2 a filtrační jednotku č. 2 JET 75-

4, které filtrují odpadní plyn z prostoru vany žárového zinkování. 

Kontrola parametrů a funkce odsávání zinkovací vany 

- 2x za směnu je provedena příslušným technikem kontrola poslechem funkce filtrů 

stlačeným vzduchem. 

- 1x za týden je provedena kontrola naplnění sběrných nádob odprašovacího zařízení 

případně jejich vysypání. Zinkový prach se vysypává do jutových vaků. 

- 1x za týden je provedena kontrola podtlaku na filtračních jednotkách a následně se 

zapisuje jejich tlaková ztráta. 
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Princip činnosti filtračního zařízení 

Odsávaný odpadní plyn z prostoru vany žárového zinkování je veden nadzemním 

odsávacím potrubím do dvou filtračních jednotek. Odpadní plyn je filtrován přes tkaninové 

filtry PES 600 V, kde je zbavován prachových částic. Za filtračními jednotkami je radiální 

ventilátor, díky kterému se odpadní plyn odvádí výtlačným potrubím nad střechu haly. 

Odběr vzorků odpadního plynu se provádí z odběrného místa situovaného za 

ventilátorem na svislém úseku potrubí pod úrovní jeřábové dráhy. 

 

Obrázek 10: Odsávání z prostoru zinkovací vany (Matějková, 2014). 

Obrázek 9: Místo pro odběr vzorků (Matějková, 2014). 
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6.2 Zdroj 645 a 647 

Mořící lázně 

Na tomto pracovišti se provádí moření výrobků před procesem žárového pokování 

zinkem. Moření se provádí ve vanách obsahující roztok odmašťovadla, HCl, oplachové 

vody a tavidla.  

- Zdroj č. 645 – jedná se o mokrý absorbér č. 1, PAK 35000, který odsává výpary 

z van č. 1–4. 

- Zdroj č. 647 – jedná se o mokrý absorbér č. 2, PAK 35000, který odsává výpary 

z van č. 5, 6, 9, dále odsává vzdušninu ze sušící pece.  

Odběry vzorků odpadního plynu se provádějí z odběrných míst situovaných za 

ventilátory na svislých úsecích potrubí, cca. 3 m nad zemí. 

 

Obrázek 11: Mokrý absorbér PAK 35000, zdroj 645 a 647 (Matějková, 2014). 

Obrázek 13: Odsávání mořící části (Matějková, 2014). 

Obrázek 12: Místa pro odběr vzorků (Matějková, 2014). 
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6.3 Výsledky emisních hodnot Zn 

Z  hodnot analyzovaných akreditovanou laboratoří za sledované období mezi roky 

2002–2013 je patrné, že emisní hodnoty Zn jsou průměrně třicetinásobně menší, nežli jsou 

požadované limity stanovené zákonem 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 2. 5. 2012. 

Výsledky jsou zpracovány do následující tabulky 14 [30-41]. 

Tabulka 14: Naměřené emise Zn na zdroji 646 [30-41]. 

Zdroj 646 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Přepočtená 

koncentrace 

mg.m
-3
 

0,76 0,16 0,08 0,11 0,68 0,62 0,17 0,10 0,08 0,40 0,03 0,34 

Měrná 

výrobní 

emise g.t
-1
 

5,12 3,47 0,65 1,55 5,98 5,44 0,24 2,95 1,05 4,56 0,75 3,93 

Měrná 

výrobní 

emise g/24t 

122,95 83,35 15,72 37,22 143,66 130,60 5,76 70,89 25,39 109,56 18,21 94,41 

Pro lepší znázornění jsou hodnoty naměřených emisí Zn na zdroji 646 vyneseny 

do grafu společně s emisním limitem stanoveným dle legislativy ČR, viz graf 2. 

Graf 2: Emise Zn za sledované období 2002 – 2013. 
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V dalším grafickém vyjádření (graf č. 3) jsou měrné výrobní emise vyjádřeny 

v množství na jeden plně naložený nákladní automobil, což odpovídá 24 t pozinkovaného 

materiálu. 

Graf 3: Emise na 24 t pozinkované oceli. 
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6.4 Výsledky emisních hodnot HCl 

Z analyzovaných hodnot akreditovanou laboratoří za sledované období v letech 

2004, 2005, 2007 a 2011 je patrné, že emisní hodnoty HCl jsou v průměru 

jedenáctinásobně nižší než požadované limity dle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší. 

Výsledky jsou zpracovány do tabulky č. 15. a následně vykresleny v grafu č. 4. 

Tabulka 15: Emisní hodnoty pro zdroj 647: 

HCl - zdroj 647 2004 2005 2007 2011 

Přepočtená koncentrace mg.m
-3

 6,5 7,5 2,5 0,65 

Měrná výrobní emise g.t
-1

 98,95 84,8 19,44 6,71 

 

Graf 4: Emise na zdroji 647 - HCl sledované v roce 2002, 2005, 2007 a 2011. 
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Tabulka 16. Emisní hodnoty pro zdroj 645 [32] [33] [36] [39]. 

Zn - zdroj 645 2004 2005 2007 2011 

Přepočtená koncentrace mg.m
-³
 4,1 7,1 5,9 0,23 

Měrná výrobní emise g.t
-1

 71,18 71,3 48,71 2,39 

 

Graf 5: Emise na zdroji 645 - HCl sledované v roce 2002, 2005, 2007 a 2011. 
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7. Diskuze 

Z výsledku měření je zjevné, že tato konkrétní technologická linka 65 - Svodidla 

produkuje emise zinku v prachových částicích značně pod hranicí požadovaných limitů, 

a to dle výrobnosti v průměru 0,32 mg.m
-3

, což představuje na provoze 65 vyprodukování 

emisí zinku v množství 2,2 g na tunu pozinkovaného materiálu.  

Z grafu je patrný nárůst emisi zinkového prachu v letech 2006 a 2007. Dle 

vyjádření Bc. Radima Žídka je důvodem nárůstu emisí v letech 2006 a 2007 investice 

do navýšení výrobní kapacity ze 7 kt/rok na 11 kt/rok. V roce 2006 byla instalována nová, 

větší zinková vana a sušící pec. Nově bylo řešeno odprášnění pomocí filtrační jednotky 

JET75-2. Tato filtrační jednotka pracovala při svých horních technologických limitech. 

Z důvodu zajištění vyšší spolehlivosti zařízení byla v roce 2007 instalována paralelní 

filtrační jednotka JET75-4.  

Měření koncentrace emisí plynného chloridu z HCl je prováděno na výstupu 

z absorpčního filtru využívajícího mokré výpírky. V případě emisí z odparu roztoků HCl 

z mořící části technologie se do ovzduší dostane v průměru 4,33 mg.m
-3

 chloridů v plynné 

fázi. To je v přepočtu 48,4 g na tunu pozinkovaného materiálu. Za jednu směnu 

se na provoze pozinkuje v průměru 8 až 15 t materiálu, do prostředí pak tedy unikne 17,6 

až 33 g zinku a 387 až 484 g chloridu HCl v plynné fázi.  

V případě havárie jako je např.: perforace zinkovací vany nebo zásobníku HCl 

jsou pod vanou i zásobníkem vytvořené havarijní jímky s nádobami, které pojmou veškerý 

obsah zinku i HCl. Dle vyjádření Bc. Radima Žídka se zaměstnanci výroby řídí pokyny, 

které jsou uvedeny v provozním řádu žárové zinkovny. 
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8. Závěr 

Zinek je jeden ze základních prvků, který potřebují živé organismy pro svou 

správnou funkci, avšak ve velkých koncentracích může být značně toxický. Doporučená 

denní dávka pro lidský organismus se pohybuje mezi 10 až 20 mg, toxický může být při 

dlouhodobém požívání v denních dávkách větších jak 100 mg. Zinek se využívá nejen 

a mimo jiné v kosmetickém a chemickém průmyslu například pro výrobu barev, ale také se 

především využívá v metalurgii jako protikorozní ochrana ocelových konstrukcí. Využívá 

se pro vynikající korozní odolnost a recyklovatelnost. Technologií nanášení zinku jako 

protikorozní ochrany je hned několik typů a každý se využívá pro svůj specifický obor, 

jelikož jednotlivé výrobní procesy pozinkování dosahují různých požadovaných tlouštěk 

zinkového povlaku. Je to z důvodu požadavku na mechanickou odolnost. Zinek se obecně 

vyznačuje nízkou odolností proti mechanickému namáhání a poškození.  

Nejrozšířenější technologií pozinkování je technologie žárového zinkování. 

Při této metodě je ocelová konstrukce namáčená do roztavené zinkové lázně a zinkový 

povlak se vytváří na ocelové konstrukci pomalým tažením z této lázně. Pro použití 

žárového zinkování, je také nutná chemická předúprava povrchu konstrukce pomocí 

roztoků HCl nebo H2SO4, která spolu s odpařováním zinku z roztavené lázně má dopad 

na životní prostředí v podobě plynných a prachových emisí, které mohou kontaminovat 

zemědělskou půdu a následným přenosem v potravinách lidský organismus. Proto je nutné 

technologii žárového zinkování vybavit absorpčními filtračními zařízeními.  

Technologie žárového zinkování je využívána v konkrétním případě pro 

pozinkování ocelových profilů svodidel na provoze 65 podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zde se přesněji jedná o technologii suchého žárového zinkování, které je podrobně 

rozepsána v této práci. Cílem mé bakalářské práce bylo posouzení, zda zinkovna 

provozu 65 plní stanovené legislativní parametry. Dle původní legislativy v době vzniku 

zinkovny a současné legislativy o ochraně ovzduší je požadovaná průměrná hodnota 

maximálního limitu emisí zinku v koncentraci 10 mg.m
-3

 a maximální emise plynného 

chloridu z roztoků  HCl nesmí překročit dlouhodobě 50 mg.m
-3

 . Lze tedy konstatovat, 

že zinkovna provozu 65 společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. plně vyhovuje zákonným 

požadavkům České republiky. 
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