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ANOTACE 

Diplomová práce ve svém úvodu popisuje a charakterizuje vznik okují v hutnickém 

provozu, odstraňování okují z povrchu, možnosti kontaminace ropnými látkami a principy 

destilace zaolejovaných okují. Dále jsou zde shrnuty výskyty okují v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s., způsoby nakládání s nimi a popsána destilační technologie na 

provoze Druhotné suroviny. Následuje zaměření na výskyt zaolejovaných okují na provoze 

Výrobní závod Kladno, popis míst vzniku a hlavně jsou zde uvedeny důvody analýzy 

zaolejovaných okují na tomto provoze. V praktické části je popsán odběr vzorků, jejich 

zpracování a stanovení základních parametrů. V závěru práce jsou veškerá získaná data 

přehledně zpracována a na základě výsledků jsou navržena opatření na snížení výskytu 

ropných látek v okujích na provoze Výrobní závod Kladno a poté jejich vyhodnocení 

ekonomického a ekologického přínosu. 

 

Klíčová slova:  Okuje, ropná látka, odpad, vzorek, destilace 

 

SUMMARY 

The diploma thesis at the outset describes and characterizes the formation of mill 

scales in metallurgical mill, descaling, and the possibility of oil contamination and principles 

of distillation of oily mill scales. Then there are summaries of occurrence mill scales in 

TRINEC STEELWORKS, Ltd., methods of dealing with them and the distillation 

technology described on the Secondary material section. The following is a focus on the 

occurrence of oily mill scales in the Kladno Rolling mill, a description of formation of oily 

mill scales, and mainly the reasons for the analysis of oily mill scales in this rolling mill. In 

the practical part describes sampling, processing and determination of basic parameters. At 

the end of the thesis, all accumulated data are processed in clear manner and based on 

achieved results are measures proposed to reduce the occurrence of oil in mill scales from 

Kladno Rolling mill including assessment of their economic and environmental benefits. 
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1 Úvod 

Průmysl patří mezi nejvýznamnější odvětví světového hospodářství, ale také mezi 

největší znečišťovatele naší planety, který produkuje odpady jako výsledek své výroby. Na 

celém světě se v současnosti řeší, jak zabezpečit naši generaci, ale především generacím 

budoucím, dostatek energetických zdrojů pro udržitelný rozvoj společnosti. Klade se důraz 

na úspory energie, zvyšování využívání obnovitelných zdrojů, rozvoj jaderné energetiky, 

využívání jakýchkoli zdrojů energie s vyšší účinností a hlavně na snižování emisí a 

znečištění [1]. 

Životní prostředí je ovlivňováno mimo jiné také hutnictvím a to tvorbou odpadních 

produktů, které se mohou vyskytovat v tuhém, kapalném a plynném stavu, případně ve formě 

směsi tuhých, kapalných a plynných látek. V současnosti je v oblasti metalurgie kromě 

plynných emisí největším problémem zpracování tuhých kovonosných odpadů, zejména pro 

jejich nevhodné chemické složení a špatné fyzikální, technologické a dopravní vlastnosti. 

Neopomenutelnou součástí TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. je už po řadu let 

program ochrany životního prostředí, jehož snahou je snižovat ekologický dopad podniku 

na své okolí. Dlouhodobé snižování plynných emisí a prachu se projevuje v postupné 

regeneraci okolní přírody. Nakládání s tuhými kovonosnými odpady, které v procesu výroby 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. vznikají, odpovídá požadavkům doby. Značná část 

odpadů je recyklována a znovu využívána v hutní výrobě, část je přetransformována zpět do 

výroby pro použití v jiných odvětvích průmyslu. Odpad, který není recyklovatelný ani jinak 

zpracovatelný se předává oprávněné osobě a musí odpovídat přísným legislativním normám 

v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Cílem diplomové práce je charakterizovat vznik, sběr a využití vznikajícího odpadu, 

který vzniká během zpracování železného materiálu za tepla, tzv. okují. Popsat principy 

technologií, kterými je možno tento odpad obsahující ropné látky upravit tak, aby se z něho 

stal ceněný vedlejší produkt v podobě kovonosné vsázky. Zdokumentovat nakládání s 

okujemi v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. a zhodnotit vliv destilační technologie 

zaolejovaných okují na životní prostředí. Dále se zaměřit na nárůst výskytu okují 

s nadlimitním (z hlediska použití) obsahem ropných látek na provoze Výrobní závod Kladno 

a navrhnout opatření na jeho snížení. Jedním z důvodů je zpřísnění limitů od roku 2020 dané 

souborem opatření zajišťující minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí v 
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hutnickém průmyslu, tzv. BAT. Provést vzorkování okujového – vodního hospodářství na 

provoze Výrobní závod Kladno, vyhodnotit analýzy odebraných vzorků a lokalizovat místa 

kontaminace. Na základě výsledků analýz navrhnout možná opatření na snížení vznikajícího 

množství zaolejovaných okují na tomto provoze a zvážit další možnosti jejich recyklace. 

Součástí práce je i zhodnocení ekonomického a ekologického přínosu navrhovaného 

opatření a jeho vliv na snížení vznikajícího množství nadlimitně zaolejovaných okují na 

provoze Výrobní závod Kladno. 
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2 Vznik a charakteristika okují vznikajících v metalurgickém průmyslu 

V metalurgickém průmyslu se vyrábí z rud a dalších materiálů kovy, jejich slitiny a 

různé hutnické výrobky. Surové železo se vyrábí pyrometalurgickými procesy. Při těchto 

procesech vzniká velké množství odpadů a vedlejších produktů všech skupenství. Tyto 

odpady obsahují těžké kovy, jejich sloučeniny a další anorganické a organické látky 

používané během pyrometalurgických procesů nebo látky, které při těchto procesech 

vznikají. Uvolňují se rovněž toxické plyny jako oxid siřičitý, uhelnatý nebo fluorové 

sloučeniny. 

Mezi hlavní hutnické procesy, charakteristické vznikem velkého množství plynných 

a tuhých emisí, odpadních vod a tuhých odpadů, patří výroba surového železa, výroba oceli 

sléváním, výroba feroslitiny a pomocné procesy [2]. 

V roce 2017 bylo na světě vyrobeno 1 629,2 Mt oceli. Nejvíce oceli bylo vyrobeno 

v Číně 831,7 Mt, což představuje téměř polovinu celkové světové produkce (49,2 %). 

Druhým největším výrobcem oceli bylo Japonsko s 104,7 Mt a na třetím místě v těsném 

závěsu Indie s 101,4 Mt. Pro srovnání - v České republice se výroba oceli za rok 2017 

pohybovala kolem 4,55 Mt (cca 0,28 %) [3] (viz Graf 1). 

 

 

Graf 1 - Světová produkce oceli za rok 2017 [4] 

49,2% ČÍNA

4,2% JÍŽNÍ KOREA

6,0% INDIE

6,2% JAPONSKO

4,8% USA

2,0% BRAZÍLIE

10,0% EU - 28

2,2% TURECKO

4,2% RUSKO

11,2% ZBYTEK SVĚTA

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_lidov%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. a jejich dceřiných společnostech bylo za 

rok 2017 vyrobeno 2 549,6 kt oceli. Postupnou úpravou této oceli na dalších provozech 

v podniku vzniká přes 50 kt okují a z toho až 10 kt zaolejovaných okují ročně. Jedná se o 

směs čistých oxidů železa a technologického oleje s vodou, která se řadí mezi nebezpečný 

odpad. Olej v okujích je příčinou jejich klasifikace jako nebezpečný odpad a omezuje jejich 

využití jako cenné suroviny. Obsah železa v okujích je cca 65 – 75 % a obsah oleje je 2 – 

10 %. Obsah vody v okujích se podle klimatických podmínek pohybuje mezi 10 až 30 %. 

Pro TŽ, a.s. mají okuje význam v tom, že umožňují omezování nákupů primárních surovin 

(Fe rudy), a to o množství odpovídající zpracovaným okujím. Okuje jsou velmi čisté (bez 

nežádoucích příměsí) a v procesu tavení nedochází k částečné oxidaci Fe2+ na Fe3+, a tím 

dochází k šetření části energie potřebné pro redukci tohoto vedlejšího produktu ve srovnání 

s Fe rudou. Další možné úspory jsou způsobené tím, že okuje neobsahují vyšší podíl SiO2 a 

do vysoké pece proto není třeba přidávat vápenec, což vede k úsporám energií potřebných k 

rozkladu vápence a ohřevu a tavení strusky [5]. 

 

2.1  Vznik okují 

Během zpracování železných materiálů za tepla vznikají na jejich povrchu - díky 

oxidaci okolní atmosférou - oxidy základního materiálu, tzv. okuje. Vytváření okují má za 

následek vznik koroze, která znamená samovolné porušení kovových materiálů vlivem jejich 

vzájemného chemického nebo elektrochemického působení s okolním prostředím. Celý 

proces korodování probíhá na rozhraní dvou fází, a to kov – okolní prostředí. Jedná se o 

heterogenní pochod vzájemného působení kapalného nebo plynného prostředí s kovem. 

Mezi nejrozšířenější a v podstatě nejvážnější případy patří plynná koroze při vysokých 

teplotách [6].  

Vysoká afinita železa ke kyslíku má za následek vznik tří stabilních oxidů, a to 

wüstitu (FeO), magnetitu (Fe3O4) a hematitu (Fe2O3). Na obrázku 1 na následující straně 

vidíme, že wüstit, nejbohatší na kov je nejblíže povrchu základního kovu a hematit s 

nejmenším obsahem kovu, hraničí s plynnou fází [7]. 

V současnosti jsou výzkumy v této problematice zaměřeny na praktické aspekty 

procesu – na zaručení potřebné kvality povrchu během kontinuálního lití a válcování. 
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Všeobecně je vznik okují považován za velice významný problém, jenž způsobuje ztrátu 

výnosů a hlavně snižuje kvalitu povrchu produktů vznikem trhlin, důlků a dekarbonizací a 

taktéž má vliv na opotřebení pracovních válců. [8] 

 

 

Obrázek 1 - Struktura vzniku okují, zpracováno dle [9] 

 

2.2  Odstraňování okují z povrchu produktů  

Existuje hned několik způsobů, jak odstranit resp. oddělit okuje od produktu. 

Můžeme je zařadit do několika skupin.  

1) Do první skupiny patří chemické způsoby odstranění, které jsou používány 

zejména při odstraňování terciárních okují, vznikajících během finálního 

válcování a také po ukončení samotného válcovacího procesu. Nejčastěji se při 

této metodě používají kyseliny dusitá, fluorovodíková, nebo jejich kombinace 

v různých poměrech. 

2) Do další skupiny často používaných metod patří odstraňování okují pomocí 

elektrického proudu, kdy se na povrch očištěný od okují napojí katoda a celý 

produkt je ponořen do kyseliny fosforečné. 

3) Okuje se dají také odstranit i mechanicky a to použitím různých kartáčů, 

broušením, otryskáváním a ohýbáním.  

4) Avšak skupinou s nejčastěji používanou metodou během válcovacích procesů, 

je primární vysokotlaký ostřik vodním paprskem [8]. 

 

Fe2O3 

Fe3O4 

FeO + Fe3O4 

FeO 

Ocel 
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2.2.1 Odstraňování okují z povrchu výrobku vysokotlakým ostřikem 

V moderních válcovnách se vysokých jakostí výrobků dosahuje vedením ohřevu 

s minimálním zokujením, včetně tvorby vhodného typu okují a s vysokotlakým ostřikem na 

začátku tratě a s dalším ostřikem v každé válcovací stolici. Tlak vody je závislý na 

vlastnostech okují. Tlustší pórovité okuje se odstraňují tlakem (14 až 16 MPa) s vyšším 

měrným přítokem vody (2 až 3 g.cm-2). Tenčí, avšak pevně lpící okuje se odstraňují vyšším 

tlakem (20 až 25 MPa), při měrném výkonu tryskající vody pod 2 g.m-2 [10]. 

Proces odokujování ostřikem probíhá v tzv. vodních boxech, které se skládají 

z trysek, žlabů a velmi pokročilého řídicího systému. Vodní boxy ochlazují materiál na 

požadovanou teplotu. Optický pyrometr měří aktuální teplotu materiálu na válcovací trati, 

naměřené údaje se přenesou do řídicího systému a ten vyšle povel k zapnutí jedné z mnoha 

vodních trysek a k regulaci průtoku v daném boxu. V čele každého vodního boxu je 

vzduchová souproudá tryska, která slouží k čištění povrchu materiálu od okují tím, že pod 

vysokým tlakem na materiál vhání vzduch. Za vzduchovou tryskou následuje tryska chladící 

a na konci boxu jsou protiproudé vzduchové trysky, které brání vytékání chladící vody z 

vodního boxu. Na všechny usazené trysky ve vodní skříni stříká nepřetržitě voda, která 

zabraňuje dosažení jejich kritické teploty a zároveň dochází k jejich ochraně a zvýšení 

životnosti. Vysokotlaký ostřik je znázorněn na obrázku 2 [11].  

 

 

Obrázek 2 - Odstraňování okují ostřikem [12] 
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2.3  Výskyt okují v TŽ, a.s. 

Při výrobě oceli kontilitím na zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO1, ZPO2), při 

výrobě válcovenských výrobků (střední, kontijemná a kontidrátová trať) a na ostatních 

provozech, vzniká značné množství okují a okujových kalů, které tvoří 3 – 4 % celkové 

hmotnosti (dále jen % hm) z vyrobeného množství. I přes regulaci a sledování spotřeby olejů 

a maziv v interní databázi TŽ, a.s., je část těchto okují a okujových kalů znečištěna olejem, 

který je používán na provozech do převodovek na válcovacích tratích a k mazání ostatních 

míst. Hlavní místa výskytu okují můžete vidět na obrázku 3, kde jsou znázorněny 

technologické a výrobní toky v TŽ, a.s. 

 

 

 

Graf 2 na straně 8 zobrazuje roční výskyt zaolejovaných okují v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. v počtu tun za rok. Můžeme si všimnout mírného zvýšení výskytu od 

roku 2016 na provoze VZ Kladno, který bude analyzován v kapitole č. 3 „Charakteristika 

vybraných okují na provoze Výrobní závod Kladno“. 

Vzniklé okuje můžeme rozdělit na čisté a znečištěné. Čisté okuje nejsou znečištěny 

organickými látkami a lze je bez problémů recyklovat při výrobě surového železa. Druhá 

Obrázek 3 - Výrobní toky TŽ, a.s. [49] 
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skupina znečištěných okují olejovými látkami nad 1 %, používanými při válcování nebo 

tváření, jsou zaolejované okuje či okujové kaly [13]. 

 

 

 Graf 2 - Výskyt zaolejovaných okují v TŽ, a.s.  

 

2.4  Primární a sekundární stupeň čištění okují 

Čištění vznikajících okujových nánosů na provozech se dělí do dvou stupňů, a to 

primární a sekundární. 

Primární čištění probíhá ve sběrných U-žlabech, na sítech před vstupem do 

hydrocyklonu a hlavně v hydrocyklonech samotných. Směs okují a provozního oleje se 

propere vodou a dojde k oddělení velkého množství olejových látek a tím ke snížení 

procentního obsahu ELT. Použitá voda se poté regeneruje v usazovacích nádržích, kde 

dochází ke stírání nečistot z hladiny; poté voda prochází přes filtrační jednotky a je vrácena 

zpět do oběhu.  

Zbylé okuje a okujové kaly vznikající v sekundárním stupni gravitačního čištění jsou 

pravidelně nakládány z míst k tomu určených, jako jsou např. usazovací nádrže, dorry a sací 

jímky. Takto vzniklé zaolejované okuje jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad 

s vysokým procentním obsahem ELT a zasílají se na provoz Mlýnice strusky (VSvm) 

k termickému zpracování (dočišťování). Okuje vznikající při čištění válcoven a na zařízení 

pro plynulé odlévání (ZPO) jsou zasílány na Víceúčelovou ekologickou plochu (dále jen 
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VEP), kde se provádí odběr vzorků a na základě výsledků analýz obsahu ELT dochází ke 

kvalitativnímu třídění. 

 

2.4.1 Primární čištění okují v hydrocyklonech 

Separační účinek hydrocyklonu je založen na účinku odstředivých sil. Na rozdíl od 

sedimentačních odstředivek však hydrocyklon nemá žádné rotující části. Potřebné víření se 

vytváří čerpáním tekutiny tangenciálně do válcového tělesa [14]. 

 

 

 

Nejčastěji používaný typ hydrocyklonu (viz obrázek 4) se skládá z horní části tvaru 

nízkého válce a ze spodní části tvaru obráceného kužele. Zpracovávaná suspenze je 

přiváděna do hydrocyklonu tangenciálně pod tlakem 49 až 340 kPa. Potřebný tlak je 

dosahován čerpadlem nebo sloupcem přiváděné suspenze, který vyplývá z výškového 

rozdílu hladiny suspenze v přívodní jímce a ve vstupní trysce. Rychlost proudu suspenze ve 

vstupní trysce se pohybuje v mezích 3 až 9 m/s. Suspenze dosahuje v hydrocyklonu velkých 

Obrázek 4 - Schéma hydrocyklonu [48] 
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rychlostí a pohybuje se po dráze prostorové spirály podél stěny kužele směrem k jeho 

vrcholu. V blízkosti vrcholu kužele mění část sestupného proudu suspenze směr pohybu a 

začíná se pohybovat krouživým pohybem vzhůru. Suspenze přiváděná do hydrocyklonu je 

odváděna dvěma otvory. 

Působením odstředivé síly jsou hrubší a těžší částice vrhány k obvodu a pohybují se 

směrem ke spodní výtokové trysce. Jemné a lehké částice, na něž působí mnohem menší 

odstředivá síla, se dostávají do blízkosti vzestupného proudu víření ve střední části a jsou 

vynášeny vzhůru k přepadové trysce jako vyčeřená složka [15]. 

 

2.4.2 Nakládání se zaolejovanými okujemi v TŽ, a.s. 

Zaolejované okuje se dovážejí na Víceúčelovou ekologickou plochu (dále VEP) do 

TŽ, a.s. (ze samostatných provozů TŽ, a.s.). VEP tvoří technicky zabezpečenou plochu 

odpovídající technickému zabezpečení skládek „S-NO“ dle normy ČSN 83 8032 

Skládkování odpadů - Těsnění skládek [16]. Jedná se o zařízení sloužící ke sběru, výkupu a 

ke skladování a úpravě vedlejších produktů, specifikovaných v §3 odst. 5 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů [17]. 

Další postup nakládání a zpracování zaolejovaných okují závisí na výsledcích analýz 

na obsah ropných látek (ELT) v jednotlivých dodávkách okují. Pověřený zaměstnanec 

provozu určí způsob přepravy pro následné zpracování. V případě obsahu ELT pod 1 % jsou 

okuje odeslány a následně zpracovány na Homogenizační skládce (HS). Pokud analýza 

potvrdí i opakovaně obsah ELT nad 1 % jsou tyto okuje převezeny na provoz Mlýnice 

strusky, kde se nachází linka na dočišťování zaolejovaných okují. Zde dochází k redukci 

organických látek obsažených v okujích pomocí vysoké teploty. 

 

2.5 Důvody odstraňování organických látek z okují 

Přítomnost organických látek je zdánlivě výhodná, protože jsou v podstatě palivem, 

avšak při zpracování na aglomeračním páse během procesu spékání vyprchají dříve, než se 

dostanou do pásma hoření paliva. Dojde tak k jejich odtahu spolu se spalinami a následnému 

zkondenzování na elektrodách elektronických odlučovačů (EO) prachu. Tyto látky zde 
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vytvářejí souvislou vrstvu, která při zvýšení teploty začne hořet a způsobuje tak poškození 

a havárie elektrofiltrů. Přítomnost organických látek v aglomeračních spalinách přispívá 

ke znečišťování ovzduší v důsledku vzniku nebezpečných emisí typu PCB, VOC, PCDD/F 

(polychlorované dibenzodioxiny/furany). 

Výše uvedené důvody nutí TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. zaolejované okuje před 

recyklací zbavit organických nečistot. V principu je to možné provést několika způsoby. 

Jeden způsob je chemický, to znamená odmašťování v nádržích v různých 

chemických preparátech. Nevýhodou tohoto postupu je však vysoká cena loužicích látek, 

případně nutnost ohřevu na požadovanou reakční teplotu. Z hlediska ochrany životního 

prostředí je problémem vznik škodlivin nasyceného roztoku, který i přes částečnou recyklaci 

tvoří odpad, jenž bývá pro životní prostředí nebezpečnější než odpad původní. 

Další způsob odstraňování nežádoucích látek z okují je pyrometalurgický, tj. oxidací 

nebo odpařením přítomných organických látek. Při tomto způsobu odstraňování organických 

látek je - kromě vysoké energetické náročnosti - problémem také odstraňování škodlivých 

látek ze spalin takovým způsobem, aby míra znečištění ovzduší nepřesáhla povolené 

hodnoty.  

V TŽ, a.s. byl vyvinutý originální způsob recyklace zaolejovaných okují. Celý 

princip technologie spočíval v injektáži suspenze vytvořené z oleje a okují, do výfučen 

vysoké pece. Při teplotě až 2 200 °C docházelo k rozkladu až na prvky a k dokonalému 

využití jak kovové substance, tak uhlovodíkových látek. Vlivem nízké teploty injektované 

suspenze se však ochlazovala vsázka ve vysokých pecích. Tento problém se nepodařilo 

odstranit a tak se od tohoto způsobu recyklace ustoupilo [13]. 

 

2.5.1 Technologie destilování zaolejovaných okují v AM Ostrava, a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. vyvinula a realizovala speciální technologické 

zařízení založené na nízkoteplotní desorpci (NTD). Okuje a okujové kaly jsou upravovány 

na konečný obsah olejů menší než 0,1 % hm., přičemž nevzniká žádný kapalný ani pevný 

odpad. Zaolejované okuje a okujové kaly jsou odvodňovány na odstředivce a poté jsou 

pomocí šnekového dopravníku dopraveny do rotační pece, která je vyhřívána na 450 °C. 

Rotační pec je vyzděná žáruvzdornou vyzdívkou. Zde dochází k promíchávání okují a k 
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vyhořívání olejů a odpařování vody. Vznikající spaliny jsou čištěny v tkaninových filtrech. 

Okuje a okujové kaly jsou po vyhoření olejů dopraveny do rotačního bubnového chladiče. 

Po zchlazení jsou dopravovány pásovými dopravníky do přistavených vagónů. 

AM Ostrava, a.s. dokáže zpracovat tyto druhy odpadů: 

1) 10 02 10 – okuje z válcování 

2) 10 02 11 – odpady z čištění chladící vody obsahující ropné látky 

3) 12 01 18 – kovový kal obsahující olej, kat. N 

4) 19 02 06 – kaly z fyzikálně – chemického zpracování 

Na obrázku 5 se nachází linka NTD, která díky své kapacitě (až 20 000 t/rok) dokáže 

zpracovat i okuje od externích dodavatelů [18]. 

 

¨  

Obrázek 5 - Rotační pec v AM Ostrava, a.s. [18] 

 

2.5.2 Technologie destilování zaolejovaných okují v TŽ, a.s. 

Zaolejované okuje jsou dopravovány pomocí nákladních aut na místo zpracování, 

kde jsou vysypány do kovové vany, která je součástí destilační technologie. Tato vana je 

umístěna na betonové ploše v budově. Z kovové vany se zaolejované okuje pomocí malého 

nakladače přemístí do talíře o objemu cca 1 m3, který se následně pomocí zdvihacího zařízení 
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umístí na spodní část (nístěj) pece. Tato spodní část se pomocí hydraulického pojezdu zaveze 

pod víko pece (mufle) a po jejím zvednutí se pec uzavře. 

Po uzavření pece dojde k inertizaci jejího vnitřního objemu i navazující chemické 

části. Po této inertizaci je možno začít zahřívat zaolejované okuje. Instalovaný tepelný výkon 

pece je 400 kW. Ohřev probíhá až do dosažení teploty max. 650 °C. Pro zajištění 

rovnoměrného průběhu odpařování vody a oleje ze zaolejovaných okují je obsah talíře v peci 

homogenizován mechanickým míchadlem. V první fázi zahřívání dochází k masivnímu 

odpaření vlhkosti ze zaolejovaných okují (což podporuje inertizaci) a odpaření podílu 

lehkých aromatických uhlovodíků (cca 110 °C). V další fázi pak dochází k odpaření oleje. Po 

odpaření vody a olejů je ohřev okují ukončen. Pec je znázorněna na obrázku 6.  

 

 

Obrázek 6 - Elevátorová pec 

 

Při zahřívání zaolejovaných okují jsou páry vody a olejů odtahovány do kondenzační 

části technologie. Ta je tvořena soustavou kondenzátorů, dochlazovače, chladícího okruhu a 

odsazovacích a skladovacích nádrží. V kondenzační části dochází ke zkapalnění par a takto 

nahromaděné kapaliny jsou po odsazení přečerpávány do provozních zásobníků vody a 

oleje. Olejový kondenzát je hořlavinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 80 °C. Po 

naplnění zásobníků jsou olej a voda odváženy pomocí cisteren v rámci vnitropodnikové 
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dopravy k dalšímu zpracování. Nekondenzující plynné podíly jsou skladovány v tlakové 

nádobě za kompresorem a používány jako nosný plyn v technologickém zařízení. Jejich 

přebytek je termicky dočištěn spálením na fléře. 

Tlaková nádoba za kompresorem obsahuje v první fázi provozu technologie dusík. 

Postupem času se v ní, jako výsledek probíhající kondenzace, hromadí nekondenzující 

podíly – metan a vodík (procesní plyn). Procesní plyn se dále používá jako nosný plyn pro 

cirkulaci přes elevátorovou pec tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění přes 

kondenzátory a chladiče a byla tím umožněna kondenzace odpařovaných látek. Tyto plyny 

(CH4 a H2) se nacházejí po ukončení kondenzace v celém systému. Proto se při dalších 

dávkách provádí inertizace dusíkem pouze u pece před zahájením ohřevu. 

Před otevřením pece, se do jejího rozehřátého vnitřního prostoru dostane vzdušný 

kyslík, a aby nedocházelo k hromadění výbušných plynů u stropu mufle, musí být uvnitř 

pece zajištěna zápalná teplota nad 650 °C. Následuje otevření pece doprovázené bezpečným 

hořením, vyjmutí talíře s vyčištěnými horkými okujemi a vložení nového talíře s další 

dávkou zaolejovaných okují. Po odpaření vod a oleje ze zaolejovaných okují je talíř s 

vyčištěnými okujemi vysunut z pece a pomocí zdvihacího zařízení přemístěn 

k pneumatickému dopravníku (viz obrázek 7) na další technologickou pozici. 

 

 

Obrázek 7 - Pneudoprava okují z talíře do vagónu [19] 
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Odtud jsou horké, vyčištěné okuje pomocí odsávacího zařízení skládajícího se z cyklonu, 

filtru a chladicího šneku, dopraveny do železničních vagonů. Před samotným plněním 

vagonů se vyčištěné okuje pro snížení prašnosti smísí v homogenizéru s vodou na 

požadovanou vlhkost (6 - 10 %) [20]. 

 

2.6  Vliv destilační linky okují na životní prostředí 

Veškeré pozitivní i negativní vlivy, plynoucí ze zpracování jsou, vzhledem k použité 

technologii, minimální. Během procesu zpracování zaolejovaných okují vznikají dva druhy 

produktů. Odolejované okuje, odseparovaná olejová emulze a tři vedlejší produkty – vodní 

a olejové páry, odpadní kondenzát (voda) a TZL (prachové částice). Protože destilační 

komora i kondenzační okruh zařízení je uzavřený, nedochází k úniku zbytkových olejových 

i vodních par, které během procesu nezkondenzují. Odpadní kondenzát je zpracován 

podobně jako běžné průmyslové odpadní vody na podnikové čistírně odpadních vod. Úniku 

TZL je zabráněno tak, že vypouštění finálních produktů (tj. odolejovaných okují a oleje) je 

prováděno hermeticky uzavřeným skluzným potrubím (okuje) do hermeticky uzavřeného 

přepravního kontejneru. Olej je veden potrubím do přepravních nádob, umístěných v 

bezpečnostních jímkách, bránících úniku oleje do okolního prostředí v případě poškození 

přepravních nádob. 

Výstavbou destilační linky v TŽ, a.s. došlo k zavedení nové moderní technologie na 

zpracování nebezpečného odpadu (zaolejovaných okují). Omezila se spotřeba 

nakupovaných Fe rud využívaných v TŽ, a.s., umožnila se výroba oleje pro následné 

energetické využití a 20x se snížilo množství emisí CO2 a TZL [21]. 

 

2.7  Předpokládané výnosy destilování okují 

Zpracované čisté okuje jsou v metalurgii velmi cennou surovinou. Mezi hlavní 

ekonomické výhody patří úspory snížení nákladů na nákup Fe rud, úspory nákladů na 

dopravu ke zpracovateli, úspory za poplatky zpracování nebezpečného odpadu a tržby 

spojeny s prodejem vzniklého energetického oleje [21]. 
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V tabulce 1 jsou zahrnuty pouze celkové výnosy (vycházející ze studie 

proveditelnosti, která byla vytvořena v roce 2013 na základě teoretických znalostí a 

předpokladů vývoje cen surovin na trhu). 

 

Tabulka 1 - Předpokládané výnosy [21]  

Úspory 
    

Jednotka 2014 2015 2016 2017 2020 

Množství zaolejovaných okují v TŽ, a.s. t 4 800 6 000 6 000 6 000 12 000 

Množství destilovaných okují v TŽ, a.s. t 4 320 5 400 5 400 5 400 5 400 

Cena za zpracování okují v AMO Kč/t 520 520 630 630 1260 

Úspory z nákladů za zpracování tis. Kč 2 246 2 808 3 402 3 402 6 804 

Množství destilovaných okují v TŽ, a.s. t 4 320 5 400 5 400 5 400 5 400 

Aktivační hodnota čistých okují Kč/t 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Předpokládané úspory za nákup rud tis. Kč 15 120 18 900 18 900 18 900 18 900 

Olej pro energetické použití t 135 135 135 135 270 

Cena z energetického oleje Kč/t 4 000 2 000 0 0 0 

Úspory za prodej energetického oleje tis. Kč 540 270 0 0 0 

Úspory celkem tis Kč 17 906 21 978 22 302 22 302 25 704 
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3 Charakteristika vybraných okují Výrobní závod Kladno 

Důvodů zkoumání vybraného typu okují vznikajících na VZ Kladno je hned několik. 

Mezi hlavní důvody patří navýšení podílů nevhodných okují vznikajících na VZ Kladno a 

s tím spojená nižší míra využití cenného kovonosného vedlejšího produktu, kterého 

v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. nelze kvůli omezené kapacitě destilační linky 

(6000 t/rok) zpracovat (recyklovat) ve formě vsázky do vysokých pecí. 

Dalším důvodem je zpřísnění parametrů BAT č. 31 pro obsah ropných látek, který 

se od 8. 3. 2020 sníží na polovinu, tj. z 1 % na 0,5 %. Toto Integrované povolení čj. MSK 

11801/2006 ze dne 26. 1. 2006 vychází ze zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci a 

o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 

Nejlepší dostupné techniky neboli BAT je zkratka (z anglického Best Available 

Techniques) a označuje dosud nejúčinnější a nejpokročilejší technologie. Dají se také popsat 

jako soubor opatření zajišťující minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí ve 

výrobě. V případě odpadů je v první řadě kladen důraz na předcházení jejich vzniku, pokud 

to však není možné, tak na omezování emisí a produkce odpadů. BAT jsou uplatňovány 

nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale v celé řadě výrobních metalurgických 

procesů [22]. 

Předcházení emisím a vzniku odpadů je možno dosahovat např. volbou vhodných 

technologií nebo výměnou starých technologií a materiálů za nové, správným řízením 

provozu a včasnou i důslednou údržbou zařízení. Velká pozornost je poslední dobou 

věnována snižování spotřeby primárních surovin (nahrazování recyklovanými zdroji), 

spotřebě energie, množství vypouštěných odpadních vod, nahrazování toxických látek méně 

škodlivými apod. Omezování odpadů lze také dosáhnout vracením zbytků z výroby zpět do 

technologického procesu např. interní recyklací zbytků s vysokým obsahem cenných kovů 

(železo, zinek, aj.), a v některých případech i využitím produktů čištění odpadních vod či 

plynů ve výrobě. BAT jsou uvedeny v evropských referenčních dokumentech, tzv. BREF (z 

anglického Reference Document on Best Available Techniques) [23]. 

Veškerý výskyt okují v TŽ, a.s., u kterých bude analýzou zjištěn nadlimitní obsah 

ropných látek, bude před recyklací na aglomeračním páse podroben destilaci nebo předán 

jako nebezpečný odpad oprávněné osobě k využití nebo odstranění (za poplatek) [24]. 

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=vliv_spotreby_a_vyroby_na_zivotni_prostredi&site=spotreba
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=vliv_spotreby_a_vyroby_na_zivotni_prostredi&site=spotreba
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=hierarchie_nakladani_s_odpady&site=odpady
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=slovnik&id=87
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=prumysl&site=spotreba
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=prumysl&site=spotreba
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=slovnik&id=298
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=recyklace&site=odpady
http://www.vitejtenazemi.cz/voda/index.php?article=71
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=slovnik&id=565
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Tento referenční dokument O nejlepších dostupných technikách při výrobě železa a 

oceli vznikl jako výsledek sdílení a výměny informací z monitorování vývoje jednotlivých 

technik mezi členskými státy EU. Vychází ze Směrnice Rady 96/61/EC Integrovaná 

prevence a regulace znečištění (IPPC z anglického Integrated Pollution Prevention and 

Control) [25]. 

Tato nová stěžejní norma, která v sobě obsahuje nové přístupy v ochraně životního 

prostředí, má za cíl dosáhnout vysoké úrovně životního prostředí jako celku. Sjednocuje se 

systém environmentálních inspekcí vymezených průmyslových zařízení v rámci EU, ukládá 

členským státům pravidelně přezkoumávat povolení v návaznosti na vývoj BAT, významně 

zvyšuje ochranu půdy a podzemních vod před průmyslovým znečištěním, rozšiřuje 

účastenství veřejnosti v povolovacích a změnových řízeních, rozšiřuje rozsah povinně 

zpřístupňovaných informací, zpřísňuje emisní limity pro spalování a spoluspalování 

odpadu [26]. 

Kvůli výše uvedeným důvodům se TŘINECKÝM ŽELEZÁRNÁM, a.s. můžou 

navýšit náklady na recyklaci železného odpadu nebo se můžou darovat (za poplatek) velmi 

ceněný vedlejší produkt ostatním ocelárenským podnikům s účinnou technologií na jeho 

zpracování. 

 

3.1  Historie a současnost Výrobního závodu Kladno 

Vybrané okuje pro analýzu a návrh opatření na snížení obsahu ELT vznikají ve 

Výrobním závodě Kladno. Výrobní závod je umístěn v průmyslovém areálu Dříň mezi městy 

Kladno a Buštěhrad. Svým výrobním programem a používanými technologiemi navazuje na 

bohatou tradici třineckého a kladenského hutnictví. Hlavním výrobním sortimentem jsou 

kruhové tyče průměru 70 – 300 mm, sochory a bloky 70 x 70 – 300 x 300 mm. Jakostní 

sortiment zahrnuje širokou škálu ocelí od nelegovaných konstrukčních ocelí až po středně 

legované nástrojové oceli a vysoce legované oceli. Hlavní vsázku představují kontislitky, 

případně ingoty. Současná výrobní kapacita činí až 300 kt/rok. 

Válcovací trať se skládá z krokové ohřívací pece a řady hlubinných pecí, blokovny 

a tří stolic vratného uspořádání. Trať je vybavena ostřikem a sběrem okují a dále zařízením 

pro měření rozměrů vývalků za tepla. Předělení vývalků na přesně stanovené délky se 



Bc. Vojtěch Squerzi: Analýza ropných látek v okujích 

2017    19  

 

provádí pilami za tepla. Vychlazování se provádí volné nebo řízené. Na válcovací trať 

navazuje provoz úpraven, kde se provádí hrotování a rovnání materiálu, tryskání, 

defektoskopie povrchových a vnitřních vad a konečná adjustace. Veškerý vyráběný materiál 

se kontroluje na povrchové a vnitřní vady a nemožnou záměnu. 

Významnou součástí výrobního cyklu je provoz tepelného zpracování sestávající ze 

tří zušlechťovacích a dvou žíhacích linek. K nárůstu výroby zušlechtěné oceli došlo po 

výstavbě nové zušlechťovací linky, kde se uplatňuje ekologicky šetrná metoda kalení do 

polymeru. Přibližně 70 % výroby je určeno na export. Pro automobilový průmysl je 

dodáváno více než 20 % výrobků [27]. 

 

3.2  Vznik okují na Výrobním závodě Kladno 

Výrobní závod Kladno můžeme rozdělit na 4 hlavní části (kroková pec, blokovna, 

spojitá sochorová trať a úpravna). Okuje vzniklé ve VZ Kladno rozlišujeme do dvou 

kategorií, tzv. okuje „suché“ (obsah ELT pod 1 %) a okuje „mokré“ (obsah nad 1 % ELT). 

Celá trať začíná u krokové pece, ve které se ohřívá vsázka, z té se přesouvá pomocí 

válečkového dopravníku k první válcovací stolici, kterou je blokovna, kde vzniká přes 70 % 

okují. Na blokovně se, v důsledku pohybu kontislitků po dopravníku, od nich oddělují okuje, 

které dopadají do okujového žlabu pod dopravníkem, odkud se pomocí oplachové vody 

dostanou do hydrocyklonu. V hydrocyklonu dojde k smíšení s ostatními okujemi, které 

vznikají v celém procesním toku válcování. Zde také - spolu s oleji, mazivy a tuky - dochází 

k usazování okují na dně sběrné nádrže. Následně po odtěžení z nádrže jsou okuje zasílány 

na analýzu popř. následnou destilaci do TŽ, a.s. jako tzv. – nebezpečný odpad, obsahující 

více než 1 % ELT [28].  

Na obrázku 8 na následující straně je znázorněn sběr tzv. „suchých okují“, které jsou 

od roku 2016 (realizace zlepšovacího návrhu) sbírány do odpadové bedny. V prostoru mezi 

krokovou pecí a blokovnou byl v rámci investiční akce uveden do provozu primární ostřik 

okují, který zajišťuje očištění povrchu kontislitků od okují, vznikajících při ohřevu 

v krokové peci. Tyto okuje jsou již v současnosti pomocí ocelových skluzů naváděny do 

prostoru jámy po původní krokové peci do odpadové bedny, ve které se tyto nezaolejované 

tzv. „suché okuje“ shromažďují. Po naplnění odpadové bedny se pomocí mostového jeřábu 
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převezou do prostoru kontiskladu. V rámci zpětného odesílání kovového výrobního šrotu 

(odpadu) do mateřské firmy v Třinci se tyto nezaolejované tzv. „suché okuje“ také odesílají, 

ovšem ne k likvidaci - (obsah ELT pod 0,01 %), ale jako kovonosná surovina s obsahem Fe 

více jak 65 %. 

 

 

 

3.3  Roční výskyt mokrých okují na Výrobním závodě Kladno 

Zvýšený nárůst výskytu mokrých zaolejovaných okují, které je nutno převést na 

Víceúčelovou ekologickou plochu do TŽ, a.s. a dále pak na destilační linku, je zaznamenán 

od dubna roku 2015. Nárůst je způsoben navýšením výroby na provoze Výrobní závod 

Kladno, a také pravděpodobně špatným gravitačním odlučováním oleje v hydrocyklonu a 

odvodňovací jímce. 

Navýšení vzniku nebezpečného odpadu (katalogové číslo 10 02 11) se však 

nepodařilo včas podchytit a v roce 2015 dosáhlo hodnoty 2 108,34 t, což tvoří 30,11 % 

z celého ročního výskytu. 

Obrázek 8 - Sběr suchých okují 
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Graf 3 - Výskyt mokrých okují na VZ Kladno za rok 2015 

Vysvětlivky: ■ vyhovující; ■ uspokojivé; ■ kritické 

 

V roce 2016 došlo ke zhoršení situace, když výskyt mokrých zaolejovaných okují 

dosáhl hodnoty 56,16 % (z celkového výskytu na provoze VZ Kladno).  

 

 

Graf 4 - Výskyt mokrých okují na VZ Kladno za rok 2016 

Vysvětlivky: ■ vyhovující; ■ uspokojivé; ■ kritické 

 

Začátek roku 2017 vypadal poměrně dobře, avšak od dubna došlo k poklesu výskytu 

čistých mokrých okují a opětovnému nárůstu výskytu okují mokrých zaolejovaných (obsah 

ELT nad 1 %). Výskyt dosáhl nejvyšších hodnot zejména v letních a podzimních měsících, 
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v listopadu vystoupala hodnota výskytu až na 587 t. Za rok 2017 (viz graf 5 na následující 

straně) vzniklo na provoze VZ Kladno celkem 2 839,82 t mokrých zaolejovaných okují, 

které tvoří kritických 72,81 % celkového ročního výskytu mokrých okují. 

 

 

Graf 5 - Výskyt mokrých okují na VZ Kladno za rok 2017 

Vysvětlivky: ■ vyhovující; ■ uspokojivé; ■ kritické 

 

3.4  Chemická analýza zaolejovaných okují z Výrobního závodu 

Kladno 

Analýza se provádí z průměrných odsypávaných vzorků hutních surovin dodávaných 

do podniku, z nekovových produktů a odpadů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Všechny 

testy probíhají v Laboratoři chemických a fyzikálních analýz firmy ENVIFORM, a.s., které 

byly pro vzorkování odpadů podle ČSN EN 14899 [29] akreditovány podle technické normy 

ČSN EN ISO/IEC 17025 [30]. Obsahy extrahovaných látek v toluenu (ELT) a ostatních 

složek jsou stanovovány vážkovou metodou po extrakci. 

V tabulce 2 na následující straně jsou zobrazeny průměrné roční chemické rozbory 

okují z VZ Kladno za poslední 3 roky. Díky vysokému obsahu železa (> 70 %) dochází k 

úspoře kovonosné vsázky a k úspoře ve formě náhrady části nakupované Fe rudy čistými 

okujemi (cca 0,1 % objemu nakupované rudy) [31]. 
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Tabulka 2 - Chemická analýza okují z VZ Kladno [31] 

Atest chemického složení č. 2015/I Atest chemického složení č. 2016/I Atest chemického složení č. 2017/I 

Okuje Kladno                 9310 Okuje Kladno                9312 Okuje Kladno                3154 

TC2598 TC2402 TC2479 

Fe 71,8 [%] Fe 71,9 [%] Fe 72 [%] 

FeO 63,1 [%] FeO 63,1 [%] FeO 60,7 [%] 

Fe2O3 32,2 [%] Fe2O3 32,5 [%] Fe2O3 33 [%] 

SiO2 0,78 [%] SiO2 0,76 [%] SiO2 0,82 [%] 

Cl- <0,01 [%] Cl- 0,01 [%] Cl- 0,01 [%] 

Fe_kov 0,23 [%] Fe_kov 0,17 [%] Fe_kov 1,72 [%] 

P <0,005 [%] P 0,012 [%] P 0,006 [%] 

Al2O3 0,14 [%] Al2O3 0,16 [%] Al2O3 0,13 [%] 

Co 0,002 [%] Co 0,002 [%] Co 0,002 [%] 

Cr 0,88 [%] Cr 0,14 [%] Cr 0,48 [%] 

Cu 0,014 [%] Cu 0,024 [%] Cu 0,025 [%] 

MgO <0,01 [%] MgO <0,01 [%] MgO <0,01 [%] 

Ni 0,031 [%] Ni 0,028 [%] Ni 0,2 [%] 

TiO2 0,003 [%] TiO2 0,006 [%] TiO2 0,004 [%] 

V 0,023 [%] V 0,005 [%] V 0,013 [%] 

As <0,001 [%] As 0,001 [%] As 0,001 [%] 

Sn 0,002 [%] Sn 0,002 [%] Sn 0,002 [%] 

Sb 0,004 [%] Sb 0,003 [%] Sb 0,004 [%] 

Hg 0,001 [mg/kg] Hg 0,002 [mg/kg] Hg 0,001 [mg/kg] 

CaO 0,11 [%] CaO 0,14 [%] CaO 0,13 [%] 

Mn 0,6 [%] Mn 0,73 [%] Mn 0,73 [%] 

Zn <0,003 [%] Zn 0,004 [%] Zn <0,003 [%] 

Pb <0,001 [%] Pb <0,001 [%] Pb <0,001 [%] 

Na2O 0,03 [%] Na2O 0,04 [%] Na2O 0,03 [%] 

K2O 0,01 [%] K2O <0,01 [%] K2O <0,01 [%] 

Cd <0,0001 [%] Cd <0,0001 [%] Cd <0,0001 [%] 

S 0,019 [%] S 0,014 [%] S 0,023 [%] 

C 0,11 [%] C 0,9 [%] C 1,3 [%] 

CO2 0,11 [%] CO2 0,22 [%] CO2 0,82 [%] 

Celm 0,08 [%] Celm 0,84 [%] Celm 1,08 [%] 

ELT 0,03 [%] ELT 0,61 [%] ELT 1,18 [%] 
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Vážková analýza (gravimetrie) je metoda, která patří mezi nejstarší analytické 

metody. Podstatou této metody je vážení. Přesnost metody záleží na použitých vahách. 

Gravimetrie je však poměrně časově náročná a pracná. 

Mezi vstupní předpoklady se řadí: 

1) vážení, typy vah, závaží, citlivost vah, maximální zatížení; 

2) navažování látek pevných a kapalných nebo těkavých látek; 

3) filtrace – filtrační materiály; 

4) dekantace (metoda oddělování kapaliny od pevné látky opatrným slitím 

kapaliny, zatímco pevná látka zůstane usazená na dně nádoby); 

5) srážecí reakce iontů, součin rozpustnosti. 

Hledaná složka se pomocí vhodných srážedel převede na nerozpustnou (málo 

rozpustnou) látku, která se po izolování zváží. Z navážky vzorku a vyvážky nerozpustné 

látky se vypočítá obsah složky ve vzorku [32]. 

Pracovní postup se skládá z následujících operací: 

1) navažování vzorku; 

2) rozpouštění vzorku; 

3) srážení; 

4) filtrace a promývání sraženiny; 

5) sušení nebo žíhání sraženiny; 

6) vážení sraženiny; 

7) výpočtu. 

 

3.5  Postup odběrů vzorků Kladenských okují v TŽ, a.s. 

Okuje jsou zpracovány na technologické manipulační ploše, přiléhající k VEP. Cílem 

je tento vedlejší produkt, popř. odpad, termicky dekontaminovat a připravit pro následnou 

recyklaci - zpětné využití v provozech hutní výroby TŽ, a.s. Součástí technologické 

manipulační plochy jsou příjezdové komunikace, koleje, silniční váha a kolový nakladač se 
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lžící, který může být osazen rotačním třídičem, nebo drtící - třídící lopatou pro provádění 

požadovaných manipulací s materiály. 

Odběr vzorků provádí pověřený zaměstnanec, který odebere z vozu definované 

množství dílčích vzorků. Vzorky jsou odebírány z jamek hlubokých 20 - 50 cm jedním tahem 

vzorkovací lopatky (vzorkovací motyky) zdola nahoru podél stěn jamky. Materiál nesmí být 

odebírán ze dna jamky, ani nesmí přepadávat přes okraje lopatky. Hrubé vzorky jsou 

dopravovány do hrubé úpravny -  vstup k dalšímu zpracování. V hrubé úpravně je vzorek 

homogenizován mícháním a poté je pomocí křížového děliče vydělen vzorek o hmotnosti 

min. 2 000 g, který je dále zpracován dle interních předpisů. Výsledné zpracované vzorky 

jsou zasílány do centrální laboratoře ke stanovení analýzy na obsah ELT [%] (vzorek 

vysušený při 105 °C) a obsah sušiny [%]. Z časového hlediska musí být provedeny odběry 

vzorků do 6 hodin po podání informace o přistavení vozů a analýzy musí být provedeny do 

8 hodin od dodání vzorků. Vzorky do laboratoře je nutné dopravit co nejdříve po ukončení 

jejich odběru. Informace o výsledku analýzy vzorků jsou zasílány zodpovědné osobě. 

Výsledky z analýz jsou současně uloženy do interní databáze podniku. V případě 

nevyhovujících analýz vzorků (obsah ELT nad 1 %) je kontaktována zaměstnancem 

laboratoře zodpovědná osoba provozu, která rozhodne o dalším postupu. 

Procentuální obsah extrahovaných látek v toluenu (ropné látky) v okujích 

z Výrobního závodu Kladno je zaznamenáván od první dodávky okují do TŽ, a.s. Zvýšená 

pozornost je však datována od dubna 2015, kdy došlo k postupnému nárůstu obsahu ELT v 

okujích. Vývoj náhlého zvýšení znečištění kovonosného vedlejšího produktu můžeme vidět 

na grafech níže. V každém roce je viditelně největší obsah ELT v letních a podzimních 

měsících. Tento jev je přisuzován nízkým srážkám v daném období a tím nedostačujícímu 

zkrápění dešťovou vodou okují v jímce. Tento faktor však není jediný, který ovlivňuje obsah 

ropných látek v okujích, více (viz kapitola 5). 

Aglomerační provoz již dnes reaguje na zpřísnění limitů výstupu emisí odpadních 

plynů do ovzduší ŽP, které budou platné od března roku 2020. Do široké palety 

znečišťujících látek patří prach, těžké kovy, SO2, HCl, HF, PAH a organochlorované 

sloučeniny (jako PCB a PCDD/F). Dle BAT č. 31 dojde ke zpřísnění limitů až na 0,5 % 

obsahu ELT. Jak by vypadal stav na provoze VZ Kladno po zavedení těchto limitů je 

znázorněno na grafech níže (Vývoj obsahu % ELT po zavedení BAT č. 31) [13]. 
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Téměř po celý rok 2015 byly na Víceúčelovou ekologickou plochu do 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. dováženy mokré okuje s uspokojivým obsahem ropných 

látek [%], které nemusely být termicky dočišťovány v destilační lince na Mlýnici strusky 

(dále jen VSvm). Začátkem srpna však došlo k viditelnému nárůstu obsahu ropných látek 

v mokrých okujích. Tyto zaolejované okuje (kvalifikovány dle míry obsahu ELT nad 1 % 

jako nebezpečný odpad) musely být kvůli omezené kapacitě destilační linky na VSvm, 

odvezeny do ArcelorMittal Ostrava, a.s. na linku NTD. Na konci roku došlo k poklesu 

množství mokrých zaolejovaných okují vznikajících na Výrobním závodě Kladno (díky 

klimatickým podmínkám). 

 

 

Graf 6 - Vývoj obsahu ELT [%] na VZ Kladno za rok 2015 

 

Následujícího roku došlo k nárůstu výskytu mokrých zaolejovaných okují, které 

musely být zaslány do ArcelorMittal Ostrava, a.s. V roce 2016 už množství mokrých 

zaolejovaných okují překročilo hranici 50 % celkového výskytu okují ve Výrobním závodě 

Kladno. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. reagovaly na zhoršující se situaci zařazením 

problematiky obsahu ropných látek v okujích do celoročních úkolů podniku. Byly určeny 

zodpovědné osoby, které se daným problémem měly zabývat. 
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Vývin obsahu extrahovaných látek v toluenu v mokrých zaolejovaných okujích na 

provoze Výrobní závod Kladno je za jednotlivé měsíce znázorněn v grafu 7 (Vývoj obsahu 

ELT [%] na VZ Kladno za rok 2016). 

 

 

Graf 7 - Vývoj obsahu ELT [%] na VZ Kladno za rok 2016 

 

Situaci se nepodařilo uspokojivě vyřešit ani koncem roku 2017, a proto muselo být 

značné množství mokrých okují převezeno k destilaci do AM Ostrava, a.s. 

 

 

Graf 8 - Vývoj obsahu ELT [%] na VZ Kladno za rok 2017 
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Na grafech níže, je znázorněn předpokládaný výskyt mokrých zaolejovaných okují 

na VZ Kladno po uvedení výše specifikovaných emisních limitů v platnost (popsáno 

v kapitole 3). Limit obsahu ELT v okujích určených pro spékání na aglomeračním páse se 

sníží z 1 % na 0,5 %. Tím dojde k navýšení množství mokrých zaolejovaných okují, které 

se budou muset dočišťovat v destilační lince na provoze VSvm v TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. nebo dočasně skladovat na VEP. Tento scénář by měl na TŽ, a.s. 

negativní dopad z hlediska ekonomického i ekologického. 

Dle výše uvedených předpokladů by v letech 2015 a 2017 podíl okují, 

klasifikovaných po zavedení přísnějšího limitu jako zaolejované okuje, dosáhl 65 % z 

celkového výskytu tohoto materiálu na VZ Kladno. 

 

 

Graf 9 - Vývoj obsahu ELT [%] na VZ Kladno po zavedení BAT č. 31 za rok 2015 

 

V roce 2016 by však výskyt mokrých zaolejovaných okují na provoze VZ Kladno 

dosahoval cca 95 % (93,47 %). Množství okují, vznikajících v celých TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁRNÁCH, a.s. by se pohybovalo, kolem 14 000 t. Z tohoto množství by bylo možné 

zpracovat 6 000 t na destilační lince na VSvm, zbylých 8 000 t by muselo být převezeno na 

linku NTD do AM Ostrava, a.s. Celkové ztráty by tak dosahovaly až 30 miliónů Kč. Tato 

situace - změna limitní hodnoty pro zpracování okují na aglomeracích - však během 
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projektování destilační linky na dočišťování zaolejovaných okují nebyla známa. Proto se 

v současnosti zkouší v provozním měřítku jiné způsoby odolejování v rámci VaV TŽ, a.s. 

 

 

Graf 10 - Vývoj obsahu ELT [%] na VZ Kladno po zavedení BAT č. 31 za rok 2016 

 

Tato čísla upozorňují na možné riziko pro TŽ, a.s. a proto se již v současnosti pracuje 

na opatřeních v rámci vývoje a výzkumu nových technologií, ověřování možnosti omezení 

kontaminace okují přímo v místě vzniku nebo úpravy destilační linky a dalších alternativ. 

 

 

Graf 11 - Vývoj obsahu ELT [%] na VZ Kladno po zavedení BAT č. 31 za rok 2017 
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4 Odběr vzorků, jejich zpracování a stanovení základních parametrů 

Mezi základní operace při zkoušení materiálu v průmyslové výrobě je odběr vzorků 

a jejich analýza (rozbor). Technika vzorkování a obecné směrnice jsou voleny podle toho, 

v jaké formě se nachází zkoumaný materiál. Někdy se odebírá vzorek z velkých hromad, 

jindy z vozíků, bunkrů, dopravníkových pásů, jímek, jindy z koncentrátů a produktů 

úpraven [33]. 

Nesprávně či nevhodně provedené vzorkování může často předem znehodnotit práci 

laboratoře a znemožnit správnou interpretaci naměřených výsledků. Proto se musí odběry 

vzorků zkoumaného odpadu provádět dle příslušných předpisů a norem kvalifikovanými a 

zkušenými osobami, které zajistí akreditovaný odběr reprezentativního vzorku materiálu. 

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. určuje, že odběr vzorků odpadů pro účely zpracování 

základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů může provádět pouze 

kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu [34]. Dále je v současné době platná 

vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb. [35], ta říká v § 2 odst. 2), stanovující, že odběry vzorků 

provádějí pouze osoby, které byly certifikovány podle ČSN EN ISO/IEC 17024 a splňují 

odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů [36]. 

Mezi odpady řadíme každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. Pokud odpad vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností, 

pak se stává odpadem s kategorie nebezpečný dle zák. č. 185/2001 Sb. [17]. 

Odpady dělíme podle jejich vlastností, původu vzniku, způsobu uložení a nakládání 

s nimi. Dále pak podle toho, v jakém skupenství se vyskytují (pevné, kapalné a plynné). 

Mohou to být i odpady pastovité nebo kaly. Nakládání s nimi zahrnuje prakticky veškeré 

činnosti, které s odpady souvisí, a to od jejich vzniku, přes jejich transport, různé úpravy až 

po jejich využití, kdy se z odpadu může stát surovina pro další výrobu nebo výrobek. 

Při charakterizaci jednotlivých odpadů nás zajímá mimo jiné i jeho složení, 

distribuce jednotlivých látek a jejich prostorové či časové rozložení při jeho vzniku či dalším 

nakládání. To vše je důležité při hodnocení nebezpečných vlastností a mělo by to být 

samozřejmě zohledněno také při vytváření tzv. základního popisu odpadu. 

Vzorkování odpadů zmiňují prováděcí vyhlášky zákona č. 185/2001 Sb. [17], a 

zásadní požadavky jsou uvedeny ve Vyhlášce MŽP a MZ č. 94/20016 Sb. [37], která nám 
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přesně vymezuje, jak a kdo může vzorky pro hodnocení jejich nebezpečných vlastností 

odebírat [38]. Ve věstníku MŽP č. 4 z roku 2008 je uveden metodický pokyn k vzorkování 

odpadů [39]. 

 

4.1  Program vzorkování 

Program vzorkování nebo také program zkoušení popisuje celý proces od prvního 

kroku až po interpretaci výsledků. Přípravou programu zkoušení (vzorkování) se zabývá 

ČSN EN 14899 [29]. Podstatou programu zkoušení je popis těchto kroků: 

1) identifikace zúčastněných stran; 

2) definování cílů programu zkoušení; 

3) příprava plánu vzorkování; 

4) odběr samotného vzorku; 

5) nakládání se vzorkem; 

6) příprava zkušebního vzorku; 

7) předběžná úprava vzorku v laboratoři; 

8) provedení zkoušky; 

9) vyhodnocení. 

V celém postupu musí být věnována pozornost i dalším faktorům, jako je např. typ 

vzorkovaného odpadu, způsob jeho uložení před vlastním odběrem, jeho dostupnost a rozsah 

včetně koncentrační úrovně sledovaných ukazatelů [38]. 

 

4.2  Specifikace cíle vzorkování 

Cílem vzorkování okují z produkce VZ Kladno je zjištění příčiny nárůstu obsahu 

ropných látek, kvůli kterým nemohou být okuje dále recyklovány. Vzorkování by nám mělo 

upřesnit místo vzniku znečišťování okují od jejich zachytávání ve sběrných žlabech, přes 

manipulaci drapákem z hydrocyklonu do  odvodňovací jímky, až po regeneraci vody 

v podlouhlých usazovacích nádržích. 
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Na obrázku 9 je zobrazeno schéma okujového – vodního hospodářství na VZ Kladno. 

Na tomto obrázku jsou modrými šipkami znázorněny místa zachytávání suchých okují za 

krokovou pecí a za blokovnou a červenými šipkami místa odběrů vzorků z hydrocyklonu, 

odvodňovací jímky (primární a sekundární) a z usazovacích nádrží. Odběry jsou podrobněji 

popsány v kapitole 4.3.5. 

Součástí příloh je půdorys hydrocyklonu s vyznačenými místy odběru 

kontaminované vody a také osvědčení odborně způsobilé osoby, která byla certifikována 

podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17024, a která prováděla návrh plánu vzorkování, 

volbu vhodné metody odběru a samotný odběr vzorků [40]. 

 

 

 

4.3  Metodika vzorkování okují na Výrobním závodě Kladno 

Kontrola nakládání s okujemi na VZ Kladno byla provedena v lednu 2018. Během 

této kontroly proběhlo seznámení s válcovací tratí, ověření způsobu sběru suchých okují za 

krokovou pecí a za blokovnou, kontrola mazacích míst, sběrných a naváděcích žlabů, 

kontrola funkčnosti hydrocyklonu a jeho schopnosti gravitačně oddělovat olej a okuje, 

Obrázek 9 - Schéma Okujového – vodního hospodářství na VZ Kladno 
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kontrola stavu odvodňovací jímky a nakonec kontrola regenerace vody v podlouhlých 

usazovacích nádržích, kde se nachází i jímka s okujovými kaly. Bylo odebráno několik 

vzorků z různých míst Okujového – vodního hospodářství, které byly zaslány do centrálních 

laboratoří v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

 

4.3.1 Kontrola funkčnosti sběru suchých okují 

Na provoze VZ Kladno jsou suché okuje zachytávány na dvou místech. První místo 

záchytu je z odokujení kontislitku za krokovou pecí vysokotlakým primárním ostřikem, 

který po realizaci investice od roku 2015 vykazuje přínos. Pod primárním ostřikem dochází 

k zachytávání suchých okují, které se díky tomu vyhnou průchodu vodními žlaby a následné 

kontaminaci ropnými látkami.  

Druhé místo záchytu suchých okují z blokovny (rovnání pod hyperbolou, tepelné 

zpracování) se nachází ve sklepení u vodních žlabů ve formě sběrného kontejneru. Tyto 

okuje z obou míst jsou zcela čisté, bez jakéhokoliv obsahu ELT (< 0,01 %) nebo dalších 

nežádoucích příměsí a smí být zasílány přímo do TŽ, a.s. a následně využity jako kovonosná 

vsázka. V roce 2017 došlo po dokončení realizace sběru suchých okují k navýšení celkového 

výskytu suchých okují na VZ Kladno a to celkem o 52 % (3 520 t). 

 

4.3.2 Sběr a dočišťování mokrých okují a okujových kalů 

Mokré okuje jsou zachytávány ve vodních žlabech ze spojité sochorové tratě. Tyto 

kontaminované okuje jsou shrnovány hrably nebo lopatami a pomocí vody přiváděny přímo 

do hydrocyklonu, z něhož jsou odtěžovány a přepravovány do Třince. Nedostačující 

účinnost hydrocyklonu byla ověřena odebráním vzorků z jednotlivých sekcí, kdy bylo 

zpozorováno velké množství gravitačně odloučeného oleje na hladině v sekcích s čistou 

vodou. 

Okujové kaly jsou zachytávány ve čtyřech podélných usazovacích nádržích. Povrch 

hladiny vody v nádržích je čištěn 1x týdně - (nebo dle počasí) - pomocí stíracího zařízení. 

Kaly se gravitačně odlučují a hromadí se na vyspádovaném dnu usazovací nádrže, ze kterého 

jsou 1x měsíčně vytěženy pomocí pásového bagru do sběrné jímky. Tyto znečištěné okujové 
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kaly jsou 1x ročně posílány na linku Nízkoteplotní desorpce do podniku ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. Jsou charakteristické svou drobnou granulometrií a velmi vysokým obsahem 

ELT (> 10 %). Odloučený olej je stíracím zařízením naváděn do sběrných žlabů, odkud 

putuje do jímky, ze které je postupně odčerpávána přebytečná voda, až do zůstatku čistého 

oleje. Tento olej je po naplnění všech jímek předáván oprávněné osobě k dalšímu zpracování 

nebo likvidaci. 

Podélné usazovací nádrže (viz obrázek 10) plní poslední regenerační funkci okujové 

vody v okruhu okujového – vodního hospodářství. 

 

 

 

4.3.3 Kontrola stavu okujové odvodňovací jímky 

Okuje jsou pomocí drapáku nakládány z hydrocyklonu do odvodňovací jímky za 

účelem tzv. odkapu přebytečné vody. Odvodňovací jímka se skládá z hlavní jímky s okujemi 

a sekundární jímky na zachytávání odloučené vody, která by se měla gravitačně oddělovat 

od mokrých okují. Hlavní odvodňovací okujová jímka neplní svou funkci, protože okujová 

voda evidentně neodtéká a gravitačně odloučený olej tak zůstává v okujích. Při manipulaci 

okují pomocí drapáku tak dochází pouze k jejich dalšímu znečišťování. 

Obrázek 10 - Stírací zařízení v usazovací nádrži 
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Sekundární jímka je plná znečištěné vody a oleje, tato voda je samospádem odváděna 

zpět do hydrocyklonu, kde se dostává zpět do oběhu a gravitačně odloučený olej je poté opět 

vypouštěn do předčištěné vody a pomoci čerpadel dochází k jeho promísení s vodou – 

emulgaci. Tato emulze je tak prvním zdrojem znečištění okují olejem, která snižuje účinnost 

dalšího sekundárního čištění okujové vody. 

Dno primární odvodňovací okujové jímky tvoří systém propustných roštů a 

betonových žlabů, které mají gravitačně odloučenou vodu ze zaolejovaných okují odvádět 

pryč. Na obrázku 11 lze vidět, že dochází k ucpávání dna a hromadění vody. 

 

 

 

4.3.4 Provozování podélných usazovacích nádrží 

Okujová  voda ze sací jímky hydrocyklonu je cyklicky (dle úrovně hladiny vody) 

odčerpávána do podélných usazovacích nádrží s kapacitou 4 x 400 m3, kde probíhá její 

regenerace. V době kontroly vykazovaly tyto nádoby přítomnost poměrně velkého množství 

oleje. Olej z hladiny je obsluhou vodního hospodářství stahován 1 x týdně.  Roční produkce 

okujových kalů je cca 200 t. Voda z podélných nádrží v místě za žlaby, které slouží 

k odvádění oleje z hladiny do jímky, se nejevila zcela čistá. Tato voda je přečerpávána do 

hlavní nádrže, odkud je kontinuálně vháněna zpět do vodních žlabů pod tratí. Kvůli úbytku 

Obrázek 11 - Odvodňovací okujová jímka 
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zregenerované vody (odpaření, úkapy, úniky) je voda dočerpávána čistou vodou z Vltavy. 

Díky tomuto by mělo docházet k naředění zregenerované vody a ke snížení obsahu 

nežádoucích látek. 

 

4.3.5 Odběr vzorků okují z hydrocyklonu a odvodňovací jímky 

Vzorky byly postupně odebírány dle vzorkovacího plánu pověřeným pracovníkem 

pro odběr vzorků TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. K odběru byly použity vzorkovací 

lopatky, vzorkovací nádoby a další nástroje zapůjčené od pracovníků OTK na provoze 

Druhotné suroviny. Další den byly vzorky převezeny do Laboratoře chemických a 

fyzikálních analýz firmy ENVIFORM, a.s. do Třince. 

 

 

 

Hlavním cílem odběru je porovnání míry znečištění vody v jednotlivých sekcích 

hydrocyklonu. Vzorky vody byly pomocí vzorkovacích nádob odebírány ze střední, třetí a 

čtvrté sekce (viz obrázek 12). 

Další důvod je procentuální obsah ropných látek v okujích v závislosti na čase 

odkapu, který probíhá v primární odvodňovací jímce. Byly odebrány vzorky okují čerstvě 

vybagrovaných z hydrocyklonu, okují které byly ponechány v jímce na odkap 2 - 4 dny a 

Obrázek 12 - Odběr vzorků z odvodňovací jímky 
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okují nakládané na vozy a připravené transportu na Víceúčelovou ekologickou plochu do 

Třince (5 dní a více). Analýzy odebraných vzorků jsou rozebrány v kapitole 5. 

 

4.4  Metody stanovení uhlovodíků C10-C40 

Znečištění vody a půdy ropnými látkami determinovalo vytvoření vhodných postupů 

na stanovení znečištění ropnými uhlovodíky. Celkem se používají tři metody stanovení:  

1) metoda infračervené spektrometrie;  

2) metoda plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem; 

3) metoda gravimetrická.  

V minulosti se používala metoda infračervené spektrometrie, která se řídila normou 

ČSN 75 7505 Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou 

infračervené spektrometrie. V současnosti je nejčastěji používána metoda plynové 

chromatografie dle ČSN EN 14039 Charakterizace odpadů – Stanovení obsahu uhlovodíků 

C10 – C40 plynovou chromatografií [41]. 

Existuje ještě metoda gravimetrická dle ČSN 75 7508 Jakost vod – Stanovení 

extrahovatelných látek gravimetrickou metodou, popřípadě ČSN EN 14 345 Charakterizace 

odpadů – Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou, která se ale moc 

nepoužívá, neboť se dá uplatnit pouze u koncentrací nad 5 mg/l [42]. Proto v této práci byly 

pro analýzu odebraných vzorků zvoleny jen dvě v praxi nejpoužívanější metody 

(infračervené spektrometrie a plynové chromatografie. 

 

4.5 Nepolárně extrahovatelné látky 

Mezi nepolární extrahovatelné látky (NEL) se řadí takové, které mají svůj základ v 

organické sloučenině. Jsou nerozpustné ve vodě nebo v polárních rozpouštědlech. Za polární 

rozpouštědlo jsou považovány látky jako je voda a ty organické látky, které se s ní mohou 

neomezeně míchat nebo se v ní rozpouští, např. alkoholy. Nepolární extrahovatelné látky se 

mohou, rozpouštět v jiných nepolárních rozpouštědlech. Za nepolární rozpouštědla se potom 
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logicky považují ty roztoky, které se s vodou za normálních podmínek nemísí. Jedná se 

obecně o ropné látky, většinou bez přítomnosti kyslíkové nebo hydroxylové skupiny. Za 

takové látky lze považovat různá ředidla, benzín, naftu, oleje apod. Neznamená to však, že 

NEL jsou obecně rozpustné v nepolárních rozpouštědlech. V tomto případě je nutné tyto 

látky ještě dále dělit na látky ropného a neropného původu. 

Za ropné uhlovodíky jsou považovány ty, které mají svůj základ v destilaci ropy. 

Jsou schopné kontaminovat své okolí – vody, zeminy, odpady v procesu výroby apod. Svou 

konzistencí jsou to takové, které jsou tekuté, nebo tekuté alespoň za určitých podmínek. 

Například za vyšší teploty jako vosky a tuky. Přesto však klasickými příklady jsou emulze, 

oleje a další mazadla. Tyto látky jsou označovány jako C10-C40. 

Mezi neropné uhlovodíky se potom řadí ty látky, které svůj základ neodvozují od 

destilace ropy. Mezi takové patří například dřevo, buničina, papír, rostliny, látky a podobné 

materiály, ale i minerální oleje, glykoly, étery a další [43]. 

Podle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ze dne 18. července 2007, kterým se mění 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, jsou emisní limity C10 – C40 pro 

průmyslové vody vypouštěné do povrchových vod podle druhu průmyslového a 

zemědělského odvětví stanoveny v rozmezí od 1 – 5 mg/l. Např. při těžbě a úpravě ostatních 

rud je emisní limit do 3 mg/l. Imisní standard přípustného znečištění pro povrchové vody 

používané k vodárenským účelům je do 0,025 mg/l [44]. 

U odpadu nebo vedlejšího produktu, kde se předpokládá výskyt výše vroucích frakcí 

(olejů, mazutu, vazelíny, apod.), je doporučováno stanovení extrahovatelných látek 

infračervenou spektrometrií dle ČSN 75 7505 [45]. 

Výsledkem stanoveným infračervenou spektrometrií je parametr NEL. Tato metoda 

stanovuje množství extrahovatelných nepolárních látek ropného i neropného původu bez 

omezení délky jejich řetězce a stanoví především alifatické uhlovodíky. Pro toxikologicky 

nejvýznamnější aromatické uhlovodíky je metoda málo citlivá, protože tyto látky je možno 

zachytit až ve vysokých koncentracích. Proto je k identifikaci znečištění nutná doplňující 

chromatografická analýza. Výsledek stanovení je závislý na zvoleném kalibračním 
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referenčním materiálu. Jako extrakční činidlo se nejčastěji používají karcinogenní látky 

(tetrachlorethen), nebo látky, které mají potenciál poškozování ozónové vrstvy 

(tetrachlorethen, hexafluorbutan a další chlorované uhlovodíky) [46]. 

 

4.6  Extrahovatelné látky v toluenu 

Toluen je monomethylderivát benzenu. Ke stanovení extrahovatelných látek v 

toluenu je k dispozici instrumentálně analytická metoda, kterou lze stanovit a od sebe odlišit 

různé monocyklické aromatické uhlovodíky, jako např. pro stanovení benzenu, toluenu, 

ethylbenzenu, xylenů, styrenu, propylbenzenu apod. [47]. 

Extrahované látky v toluenu (ELT) jsou stanovovány metodou plynové 

chromatografie, která nám určuje parametr „Uhlovodíky C10 – C40“, jehož výsledkem je 

množství extrahovatelných nepolárních látek ropného i neropného původu s 11 až 39 uhlíky 

v molekule, které se v matrici nacházejí. Chromatografickou metodou je v daném rozsahu 

uhlovodíků C10 – C40 stanoveno užší spektrum látek než metodou infračervená spektrometrie 

užívanou ke stanovení NEL. U zátěží, kde se předpokládá znečištění níže vroucími frakcemi 

uhlovodíků, jako jsou letecký petrolej, benzín, aj., je nezbytné realizovat doplňující analýzy 

na stanovení aromatických uhlovodíků (benzen, toluen, ethylbenzen a xylen, tzv. BTEX). U 

zátěží, kde se naopak předpokládá výskyt výše vroucích frakcí jako olejů, mazutu, apod., je 

potřeba stanovit polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Dále je obecně doporučováno 

i doplňující stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou dle platné 

ČSN 75 75083 [46]. 
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5 Výsledky analýz odebraných vzorků 

Veškeré analýzy byly prováděny v laboratoři chemických a fyzikálních analýz 

v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. firmou ENVIFORM, a.s., která se zaměřuje na 

činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, environmentu, kvality, zkušebnictví a 

činností laboratoří. Mezi její atributy patří vysoká profesionalita podložená akreditací, 

autorizací a certifikací s cílem co nejvíce naplnit představy a uspokojit potřeby zákazníka. 

 

5.1  Postup posouzení vzorků z hydrocyklonu 

Pro stanovení první analýzy nebylo nutné použití nějak zvlášť náročných 

analytických metod. Vzorky okujových vod byly odebrány akreditovaným pracovníkem do 

skleněné vzorkovnice s plastovým víčkem. Vzorek č. 1 byl odebrán ze čtvrté sekce 

hydrocyklonu, kde by se měla vyskytovat již jen čistá voda bez gravitačně odloučeného 

oleje. Vzorek č. 2 byl odebrán ze třetí sekce hydrocyklonu, ve které se nachází přístroj na 

stírání olejové hladiny tzv. „ropák“. Tento přístroj sbírá nános nečistot z vodní hladiny a 

ukládá ho do separované nádoby. Další vzorek č. 3 vody z hydrocyklonu byl odebrán ze 

střední sekce (první sekce), kde ústí tzv. “píšťala“, která tangenciálně přivádí vodu společně 

s okujemi do hydrocyklonu na gravitační čištění. V laboratoři pak byla provedena metoda 

infračervené spektrometrie, jejíž výsledky jsou zobrazeny v tabulce 3, protokoly zkoušek 

jsou součástí příloh. 

 

Tabulka 3 - Výsledky zkoušení obsahu NEL v hydrocyklonu 

Č. 

vzorku 
Druh rozboru Hodnota Nejistota Jednotka Typ Metoda 

1 NEL (Nepolární 

extrahovatelné látky) 
38,4 ± 10,0 mg/l A SPL-Lk-39-3B (ČSN 75 7505) 

2 NEL (Nepolární 

extrahovatelné látky) 
33,3 ± 8,6 mg/l A SPL-Lk-39-3B (ČSN 75 7505) 

3 NEL (Nepolární 

extrahovatelné látky) 
88,2 ± 22,9 mg/l A SPL-Lk-39-3B (ČSN 75 7505) 

metody ve sloupci Typ: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, AF - uplatnění flexibility, AS - akreditovaná 

subdodávka  
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Dle výsledků analýz lze vidět nesprávnou funkčnost hydrocyklonu gravitačně 

oddělovat vodu a ropné látky. Hodnota obsahu nepolárních extrahovatelných látek ve střední 

sekci je skoro trojnásobná ve srovnání s ostatními, přitom by tato hodnota měla být nejnižší. 

Tento jev je přisuzován špatné konstrukci odtoku horní části hladiny do dalších sekcí. Místa 

odběru jsou znázorněna na obrázku 13. 

 

 

 

5.2 Postup posouzení vzorků z odvodňovací jímky 

Ke stanovení stavu odvodňovací jímky byla použita stejná analytická metoda, jako 

u stanovování obsahu nepolárních extrahovatelných látek v hydrocyklonu. Vzorek okujové 

vody č. 4 byl odebrán pověřeným pracovníkem do skleněné vzorkovací nádoby s víčkem 

přímo ze sekundární jímky, která už od prvního pohledu neplnila svoji funkci a vykazovala 

přítomnost velkého množství oleje na hladině. Z primární jímky byl odebrán vzorek č. 5 a 

to z míst výskytu gravitačně odloučené vody z odkapu okují, která nejevila žádné známky 

přítomnosti oleje. V laboratoři byly vzorky podrobeny opět metodě infračervené 

Obrázek 13 - Jednotlivé sekce hydrocyklonu používaného na VZ Kladno  
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spektrometrie, jejíž výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 4 na následující straně; protokoly 

o zkoušce jsou součástí příloh této diplomové práce.  

Porovnání stavu hladin obou jímek, kde byly odebrány vzorky, je vidět na 

obrázku 14. 

 

 

 

Na základě výsledku zkoušení obsahu nepolárních extrahovaných látek v primární 

jímce lze konstatovat, že primární jímka plní svoji funkci dobře. Naopak - analýzy vzorku 

odebraného ze sekundární jímky poukazují na to, že se v ní vyskytuje značné množství 

gravitačně odloučeného oleje, který se sem dostane z primární odvodňovací jímky. S emulzí 

však není správně nakládáno a dostává se proto zpět do oběhu. 

 

Tabulka 4 - Výsledky zkoušení obsahu NEL v odvodňovací jímce 

Č. 

vzorku 
Druh rozboru Hodnota Nejistota Jednotka Typ Metoda 

4 NEL (Nepolární 

extrahovatelné látky) 
725 ± 189 mg/l A SPL-Lk-39-3B (ČSN 75 7505) 

5 NEL (Nepolární 

extrahovatelné látky) 
17,6 ± 4,6 mg/l A SPL-Lk-39-3B (ČSN 75 7505) 

metody ve sloupci Typ: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, AF - uplatnění flexibility, AS - akreditovaná 

subdodávka  

Obrázek 14 - Místa odběru vlevo z primární a vpravo ze sekundární jímky 
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5.3  Postup posouzení vzorků odebraných z usazovacích nádrží 

Ke kontrole schopnosti regenerace vody používané pro ostřik okují na válcovací trati 

a ke splachování a dopravování okují do hydrocyklonu byla použita stejná analytická metoda 

k určení obsahu ropných látek, jako u odvodňovací jímky a hydrocyklonu, tj. metoda 

infračervené spektrometrie. Vzorek s označením č. 9 byl odebrán obsluhou vodního 

hospodářství válcovny sochorů. Hodnota tohoto vzorku však dokazuje vysoký obsah olejů 

v samotných podlouhlých usazovacích nádržích na místě, kde by měl být obsah olejů 

nejnižší. Tento problém však může vznikat mnohem dříve a vzniklou emulzi je pak velmi 

obtížné z okruhu odstranit. Výsledek analýzy je znázorněn v tabulce 5; a protokol o zkoušce 

je součástí příloh této diplomové práce. 

 

Tabulka 5 - Výsledky zkoušení obsahu NEL v UN 

Č. 

vzorku 
Druh rozboru Hodnota Nejistota Jednotka Typ Metoda 

9 
NEL (Nepolární 

extrahovatelné látky) 
108 ± 28 mg/l A SPL-Lk-39-3B (ČSN 75 7505) 

metody ve sloupci Typ: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, AF - uplatnění flexibility, AS - akreditovaná 

subdodávka 

 

5.4 Postup posouzení vzorků okují odebraných z odvodňovací jímky 

Pro stanovení analýzy obsahu ropných látek byla použita metoda plynové 

chromatografie. Celkem byly odebrány vzorky okují ze tří různých míst. Na každém místě 

v odvodňovací nádrži byly okuje ponechány na místě odkapu různou dobu. Vzorek č. 6 byl 

odebrán z hromady okují 2 až 4 dny staré - tzn., že k samovolnému odkapávání docházelo po 

dobu 2 až 4 dnů. Z druhé hromady byl odebrán vzorek č. 7. Tato hromada obsahovala okuje 

staré 5 a více dnů a tyto okuje byly připraveny na export do TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

Poslední vzorek okují, vzorek č. 8 obsahoval okuje z hromady, které byly čerstvě vybagrovány 

drapákem z první sekce hydrocyklonu. 
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Výsledné hodnoty prokázaly, že délka setrvání zaolejovaných okují v primární 

odvodňovací jímce pozitivně ovlivňuje množství ropných látek v nich obsažených. Obsah 

ropných látek však klesá jen do pátého dne, poté je již stabilní a neklesá. Výsledek analýzy 

vzorku č. 8, tj. okují čerstvě vybagrovaných ze dna hydrocyklonu, je poněkud znepokojující. 

Vysoký obsah ropných látek ve vzorku č. 8 je zřejmě způsoben nedostačujícím odtokem hladiny 

ze střední sekce hydrocyklonu, kdy gravitačně odloučený olej zůstává na hladině a po 

manipulaci drapákem s okujemi dochází pouze k jejich dalšímu znečišťování. Výsledky analýz 

vzorků okují odebraných z odvodňovací jímky jsou zobrazeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 6 - Výsledky zkoušení obsahu ELT v okujích 

Č. 

vzorku 
Druh rozboru Hodnota Jednotka Typ Metoda 

6 

H2O (obsah vody ve vzorku) 4,8 hmotn. % N SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) Zn (obsah zinku) <0,003 hmotn. % N SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) ELT  

(Extrahované látky v toluenu) 

1,40 hmotn. % N 
SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) 

7 

H2O (obsah vody ve vzorku) 4,5 hmotn. % N SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) Zn (obsah zinku) <0,003 hmotn. % N SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) ELT  

(Extrahované látky v toluenu) 

1,21 hmotn. % N 
SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) 

8 

H2O (obsah vody ve vzorku) 3,0 hmotn. % N SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) Zn (obsah zinku) 0,004 hmotn. % N SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) ELT  

(Extrahované látky v toluenu) 

4,43 hmotn. % N 
SPL-Lk-02  

(ČSN 75 708) 

metody ve sloupci Typ: A - akreditovaná, N - neakreditovaná, AF - uplatnění flexibility, AS - akreditovaná 

subdodávka 

 
 

5.5  Vyhodnocení výsledků vzorků okují a okujové vody 

Rozbory vzorků vody na obsah ELT poukázaly na nedostačující odlučovací 

schopnost hydrocyklonu, způsobenou zamořením hladiny v jeho první sekci a špatným 

odtokem olejové hladiny do sekcí dalších. Problém byl potvrzen i rozbory vzorků okují 

čerstvě vybagrovaných ze dna hydrocyklonu odebraných z odvodňovací jímky. Dalším 

nedostatkem okujového – vodního hospodářství je velmi vysoký obsah nepolárně 
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extrahovatelných látek v sekundární jímce. Tyto NEL se následně samospádem dostávají 

zpět do okruhu a dochází tak k opětovné kontaminaci vody.  

Tato skutečnost byla potvrzena také rozborem vzorku odebraného za stíracím 

zařízením v podélných usazovacích nádržích, který prokázal zvýšený obsah zbytků olejů a 

maziv. Takto znečištěná voda opakovaně recykluje v okruhu a dochází tak ke zvyšování její 

kontaminace ropnými látkami. Místa odběru vzorků vody za stíracím zařízením v podélných 

usazovacích nádržích jsou znázorněna na obrázku 15. 

 

 

 

Obrázek 15 - Místo odběru vzorku vody v usazovací nádrži 
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6 Návrh opatření na snížení ropných látek v okujích 

Na základě provedené analýzy vzorkování v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

bylo zjištěno několik níže specifikovaných nedostatků: 

1) nedostačující odtékání gravitačně odloučeného oleje z hladiny v první sekci 

hydrocyklonu; 

2) nízké víření nánosu na hladině v první sekci hydrocyklonu; 

3) chybějící sběr oleje do separované nádoby v sekundární jímce; 

4) zavedení zkrápění vytěžených okují proudící čistou okujovou vodou 

v odvodňovací primární jímce; 

5) zajištění trvalého odtoku zaolejované okujové vody z odvodňovací okujové jímky; 

6) nízká účinnost regenerace vody v podlouhlých usazovacích nádržích. 

Pro snížení obsahu ropných látek v okujích a zlepšení jejich kvality je potřebné 

navrhnout určitá opatření a změny, které výše uvedené nedostatky odstraní. 

 

6.1  Návrh úpravy hydrocyklonu 

Hydrocyklon účinně odděluje přebytečné oleje, tuky a maziva od okují a tím snižuje 

jejich znečištění. Gravitačně odloučené látky tak putují směrem vzhůru na povrch hladiny 

vody v hydrocyklonu, zatímco okuje klesají na dno (nákres hydrocyklonu je součástí příloh 

v této diplomové práci). Nahromaděné nežádoucí látky na vodní hladině však nepostupují 

dostatečně rychle do dalších sekcí, určených ke sběru ropných látek a dochází k vytváření 

olejového filmu. Při odtěžování okují drapákem ze dna hydrocyklonu tak dochází 

k  znečištění gravitačně odloučených okují olejem. 

Navržená úprava odtoku vodní hladiny s obsahem oleje z první sekce hydrocyklonu 

obnáší zvětšení odtokového otvoru. Tím dojde k přesunu olejové vrstvy do dalších sekcí 

hydrocyklonu (k tomu určených) a zamezí se mísení relativně čistých okují s olejem během 

jejich odtěžování. 

Další úprava se týká nedostačujícího čeření hladiny pomocí vysokotlakého proudu 

vody. Doporučuji zvýšení průtoku vody v potrubí a úpravu trysek tak, aby docházelo 

k dostatečnému rozpohybování vodní hladiny v první sekci hydrocyklonu. Mělo by dojít 
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k zlepšení průtoku vody do dalších sekcí hydrocyklonu a k snížení obsahu ropných látek 

v čerstvě vybagrovaných okujích. Na obrázku 16 je znázorněno čeření hladiny pomocí 

trysky; vyplývá z něj, že míra čeření je nedostačující. 

 

 

 

Gravitačně odloučená olejová vrstva se přesune do třetí sekce hydrocyklonu, ve které 

se nachází zařízení na sběr této vrstvy, tzv. „ropák“. Zařízení odseparuje olejovou vrstvu 

z vodní hladiny a přesune jí do uzavřené nádoby. Nashromážděný olej je poté předán 

oprávněné osobě k dalšímu zpracování. Na obrázku 17 je vidět stávající otvor v první sekci 

hydrocyklonu, přes který by měla olejová vrstva odtékat. 

 

 

Obrázek 16 - Víření hladiny pomocí ostřiku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 - Odtokový otvor v první sekci hydrocyklonu 
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Navrhované úpravy vycházejí z konstrukčních řešení hydrocyklonů používaných na 

provozech VJ a VH (válcovny jemných a hrubých profilů) v TŽ, a.s. Zde dosahují obsahy 

uhlovodíků C10 – C40 ve vodě mnohonásobně nižších hodnot, které odpovídají maximálnímu 

přípustnému znečištění (< 3 mg/l) průmyslových odpadních vod dle nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb. [44]. Vzorky vody jsou zde odebírány 1x měsíčně z okujového kanálu za 

hydrocyklonem. V tabulce 7 jsou zobrazeny výsledky analýz za rok 2017. Roční průměr 

obsahu uhlovodíků ve vodě nepřesáhne hodnotu 0,85 mg/l na obou provozech.  

 

Tabulka 7 - Analýzy vody za hydrocyklonem na provozech VJ a VH 

Provoz Druh rozboru Jednotka 18.1.17 27.2.17 28.3.17 21.4.17 29.5.17 12.6.17 

VJ C10-C40 mg/l 

0,29 0,5 1,25 0,15 1,4 0,65 

17.7.17 28.8.17 11.9.17 16.10.17 27.11.17 11.12.17 

1,24 1,48 1,25 1,12 0,59 1,02 

Provoz Druh rozboru Jednotka 2.1.17 13.2.17 3.4.17 5.5.17 15.6. 3.7.17 

VH C10-C40 mg/l 

0,97 1,2 1,11 1,07 0,32 0,88 

1.8.17       7.11.17 4.12.17 

1,05 Odstavení tratě (modernizace) 0,26 0,75 

 

Graf 12 ilustruje vývin obsahu uhlovodíků na provozech VJ a VH za rok 2017, 

maximální naměřená hodnota obsahu NEL ve vodě je cca 1,5 mg/l. 

 

 

Graf 12 - Vývin obsahu uhlovodíků ve vodě na provozech VJ a VH 
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6.2  Návrh úpravy odvodňovací jímky 

Jak již bylo popsáno výše, odvodňovací jímka se dělí na primární a sekundární. 

V primární jímce (viz obrázek 18) se ukládají okuje vytěžené z hydrocyklonu. Tyto okuje 

obsahují značné množství vody a oleje (kolem 6 %). Tato voda a olej se gravitačně odlučují 

a odtékají do jímky sekundární. V sekundární jímce tak dochází k hromadění vody 

znečištěné olejem, která je chybně vypouštěna zpět do okruhu. Tímto dochází ke značné 

kontaminaci předčištěné vody za hydrocyklonem a pomocí čerpadel dochází k jejímu 

promísení s olejem – emulgování. Vzniklá emulze dále snížuje účinnost následného čištění 

vody v usazovacích nádržích. 

 

 

 

Návrh úpravy obsahuje zajištění kontinuálního odtoku gravitačně odloučené vody 

z primární jímky pomocí takové úpravy jejího dna, aby nedocházelo k blokování odtoku 

okujové vody a tím setrvání oleje v okujích. Další navrženou úpravou je zrušení zpětného 

vyústění potrubí ze sekundární jímky do okruhu a zachytávání nasbírané vody znečištěné 

olejem v uzavřené nádrži. Po naplnění této nádrže by došlo k odčerpání emulze do cisterny 

a její následné likvidaci dle platných norem a předpisů. Dalším navrhovaným opatřením je 

Obrázek 18 - Nedostačující odtok okujové vody 
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zavedení zkrápění okují v primární jímce; tím by mělo dojít ke zlepšení oplachu nežádoucích 

ropných nánosů z okují a snížení obsahu ELT v zaolejovaných okujích. 

 

6.3  Návrh zvýšení frekvence stírání hladin v usazovacích nádržích 

Okujová voda (emulze) ze sací jímky hydrocyklonu je cyklicky čerpána do 

podélných usazovacích nádrží s kapacitou 4 x 400 m3
 a hloubce až 2 m, které v době odběru 

vzorků vykazovaly přítomnost poměrně velkého množství oleje na hladině. Olej z hladiny 

je dle informací pracovníka okujového hospodářství stahován 1 x týdně. V usazovacích 

nádržích dochází k separování okujových kalů pomocí kaskádovitého dna a ke stírání 

olejové vrstvy z hladiny. V případě, že dojde ke zvýšení nárazově čerpaného množství 

okujové vody z hydrocyklonu, nebo dojde k odstavení některé z nádrží, snižuje se účinnost 

spojená se zvýšeným odtokem ropných a nerozpustných látek do okruhu. 

Dle výsledku analýzy vzorků z odběrového místa č. 9, který ukázal obsah ropných 

látek přes 100 mg/l, doporučuji zvýšení frekvence stírání oleje z hladiny a pro zvýšení 

účinnosti čištění vody snížit výkon, tzn. přítok na podélné usazovací nádrže (viz obrázek 19). 

Toto opatření by mělo zlepšit regeneraci vody v okruhu a snížit kontaminaci okují ropnými 

látkami. 

 

 

Obrázek 19 - Podlouhlé usazovací nádrže 
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6.4  Další možnosti recyklace okují 

Vznik odpadů s vysokým obsahem železa (nad 60 %), jako jsou okuje, odprašky a 

kaly, je nevyhnutelný při procesu výroby surového železa. Tyto odpady jsou však ve světě 

velmi ceněnou druhotnou surovinou. Je důležité vyvinout a implementovat nové recyklační 

procesy a opětovné používání těchto odpadů. Velmi atraktivní možností je zpracování těchto 

odpadů přímo ve vysokých pecích během procesu výroby železa. 

V budoucnu se jeví zpracování okují briketováním jako nejvýhodnější a nejšetrnější 

způsob recyklace tohoto odpadu. V Indii ve společnosti JSW – STEEL v současnosti 

využívají tento typ zpracování. Nachází se zde briketovací linka s výrobní kapacitou až 

700 t/den. Proces briketace začíná sušením vstupního materiálu vzduchem, jeho 

promícháváním a mísením s pojivy a aktivátory, samotným briketováním a vytvrzováním 

(zráním). Briketováním lze zpracovat odpady různých typů, jako jsou okuje, okujové kaly, 

odprašky z vysokých pecí a obecně jemnozrnné oxidy s vyšším obsahem Fe. Vyrobené 

brikety jsou poté využity jako kovonosná vsázka v různých typech metalurgických agregátů. 

Tímto způsobem zpracovaný odpad představuje náhradu za nákup Fe rud a přispívá k snížení 

výskytu průmyslových odpadů. Na základě studie, která porovnává výhody a nevýhody 

používání briketovaných okují, byla vytvořena tabulka 8 s charakteristickými vlastnostmi 

těchto briket a železné rudy; v tomto případě obsahovaly briketované okuje 1 – 3 % ELT. 

Brikety s takto vysokým obsahem ropných látek je však možné zpracovat jen do 

specifických typů hutních agregátů (v podmínkách TŽ, a.s. je přípustný maximální výsledný 

obsah ELT v briketách s přídavkem okují do 0,2 %). 

 

Tabulka 8 - Charakteristické vlastnosti železné rudy a okujových briket [48] 

      Železná ruda Okujové brikety 

Obsah železa 50 - 55 % 64 - 65 % 

Obsah křemíku 5 - 6 % 2,5 - 3 % 

Obsah vody 3 - 5 % < 2 % 

Obsah ELT < 0,1 % 1 – 3 % 
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Optimálně navržená kombinace odpadů a vedlejších produktů, používání vhodných 

pojiv a aplikace nových ukazatelů v rámci prováděných analýz pomohla rozvinout - za 

určitých podmínek  - ekonomicky životaschopný proces recyklace bez negativních dopadů 

na výrobu surového železa ve vysoké peci. Briketování kovonosných odpadů a vedlejších 

produktů za účelem jejich recyklace se tak postupně stává trendem v moderních hutních 

podnicích [48]. 
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7 Ekonomický a ekologický přínos navrhovaných opatření 

Za poslední tři roky bylo expedováno z Výrobního závodu Kladno do 

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. cca 3 900 t/rok zaolejovaných okují s obsahem ropných 

látek vyšším než 1 %, které musely být dále termicky zpracovány. Část těchto okují z VZ 

Kladno však musela být - kvůli omezené kapacitě linky na dočišťování zaolejovaných okují 

– odeslána k zpracování do ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

 

7.1 Ekonomický přínos po realizaci navrhovaných opatření 

Ekonomický přínos navrhovaného opatření (viz tabulka 9) se odvíjí od vývoje cen 

na trhu. Mezi hlavní ekonomické ukazatele patří předpokládaná užitná hodnota čistých okují, 

která (dle studie proveditelnosti z roku 2013) dosahuje ceny 3 500 Kč za tunu. Dalším 

hlavním aspektem je vývoj ceny za zpracování zaolejovaných okují, kterou si určuje 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. Předpoklad vývoje této ceny je navýšení až o 100 % od roku 

2020, na cca 1 260 Kč/t. Dále se předpokládá, že množství zaolejovaných okují z VZ 

Kladno, které bude nutno zpracovat mimo aglomerace, by se mělo výrazně navýšit již od 

března roku 2020, po zavedení zpřísnění limitů plynoucí z parametrů BAT. V budoucnu se 

neplánuje ani navýšení roční zpracovatelské kapacity destilační linky na Mlýnici strusky, 

jelikož by to znamenalo kompletní změnu principu vsázky do elevátorové pece. 

 

Tabulka 9 - Předpokládané úspory po přijetí navrhovaných opatření 

Úspory         Jednotka 2015 2016 2017 2020 

Předpokládané množství okují z VZ zaslaných do 

AMO 
t 2108 3745 2840 6 000 

Cena za zpracování okují v AMO Kč/t 630 630 630 1 260 

Náklady za zpracování v AMO tis. Kč 1 328 2 359 1 789 7 560 

Aktivační hodnota čistých okují Kč/t 3 500 3 500 3 500 3 500 

Ztráta úspor za nákup rud tis. Kč 7 378 13 108 9 940 21 000 

Úspory po realizaci navrhovaných opatření tis Kč 8 706 15 467 11 729 28 560 
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7.2 Ekologický přínos po přijetí navrhovaných opatření 

Snížení množství výskytu zaolejovaných okují, vznikajících na Výrobním závodu 

Kladno se na zlepšení životního prostředí projeví několika benefity. Prvním z nich bude 

eliminace rizika kontaminace půdy v okolí primární odvodňovací jímky ropnými látkami. 

Dalším bude zlepšení regeneračního stavu vody, používané v okruhu okujového – vodního 

hospodářství. Dojde také k omezení nákladní dopravy, snížení emisí a spotřeby pohonných 

hmot na trase Třinec – Ostrava, kudy se převážejí nezpracované zaolejované okuje do 

AMO, a.s. V poslední řadě dojde k poklesu emisí CO2 a tuhých znečišťujících látek, 

vznikající během destilačního procesu na VSvm v TŽ, a.s. a to díky snížení vznikajícího 

množství zaolejovaných okují, které je nutno termicky dočistit. 
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8 Závěr 

V diplomové práci jsem se věnoval problematice výskytu okují s vysokým obsahem 

ropných látek ve vybraném průmyslovém provozu. Cílem diplomové práce bylo posoudit, 

vyhodnotit a navrhnout opatření na snížení množství zaolejovaných okují vznikajících na 

provoze Výrobní závod Kladno. Bylo provedeno opakované vzorkování okujové vody a 

okují, a to od místa hromadění okují v hydrocyklonu, až po kontrolu regenerační funkce 

vody v podélných usazovacích nádržích. Na základě výsledků analýz jsem navrhl možná 

opatření.  

První část diplomové práce pojednává o výskytu a charakteristice okují vznikajících 

v hutním průmyslu. Popsal jsem princip odstraňování okují z povrchu hutních produktů a 

vznik zaolejovaných okují, jejich výskyt v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. a 

možnosti jejich dočišťování za účelem snížení procentuálního obsahu ropných látek. Dále 

jsem uvedl chemické složení zkoumaných okují vznikajících na provoze VZ Kladno, jejich 

roční výskyt a metodiku vzorkování, prováděného na Víceúčelové ekologické ploše (VEP) 

v TŽ, a.s., kde dochází k následnému rozdělení okují, podle jejich dalšího zpracování. 

V další části jsem se zaměřil na program vzorkování, samotný odběr vzorků a 

stanovení základních zkoumaných parametrů u zaolejovaných okují. Popsal jsem jednotlivé 

metody stanovování uhlovodíků C10 – C40 u odebraných vzorků. Měření bylo prováděno 

metodou infračervené spektrometrie a metodou plynové chromatografie v akreditované 

laboratoři chemických a fyzikálních analýz ENVIFORM, a.s. v Třinci. V následujících 

kapitolách jsem popsal program vzorkování, postup posouzení vzorků z jednotlivých míst 

odběru a vyhodnocení analýz okují a okujové vody. 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na samotný návrh opatření na snížení 

obsahu ropných látek v okujích. Navrhl jsem několik úprav týkajících se odtokového otvoru 

v první sekci hydrocyklonu, dále konstrukční změny dna odvodňovací jímky, zavedení 

kontinuálního zkrápění vytěžených okují a zlepšení regenerační schopnosti vody v 

podélných usazovacích nádržích. Po srovnání přínosů navrhovaných opatření pro nakládání 

s okujemi je možné vyvodit, že zlepšení životního prostředí se projeví, kromě snížení emisí 

CO2 a tuhých znečišťujících látek, i ve snížení rizika kontaminace okolních půd ropnými 

látkami na místě odvodňovací jímky na provoze VZ Kladno. Za nejdůležitější považuji 
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ekonomický přínos pro podnik TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., který je vyčíslen 

v kapitole 7.1 „Výpočet ekonomického přínosu“. 

Diplomová práce má konkrétní přínos pro samotný provoz VZ Kladno, protože zde 

byla provedena analýza obsahu ropných látek na různých místech v okruhu okujového – 

vodního hospodářství. Takové měření se zde totiž běžně neprovádějí; měří se pouze obsah 

ropných látek v okujích až při vykládce v Třinci. 

Tato diplomová práce tedy charakterizuje problematiku navýšení výskytu 

zaolejovaných okují od dubna roku 2015 na provozu VZ  Kladno, návrh na jejich eliminaci, 

kompletní zmapování stavu okujového - vodního hospodářství a vyhodnocení významu 

tohoto cenného vedlejšího produktu. Z výsledků analýz odebraných vzorků plyne, že ke 

kontaminaci okují dochází v okruhu okujového – vodního hospodářství na provoze VZ 

Kladno a tím k navýšení nákladů spojených s ušlými zisky v podobě úspor za nákup Fe rudy 

a poplatky za zpracování zaolejovaných okují při předání oprávněné osobě. 

Závěrem mohu doporučit realizaci navrhovaných opatření na provoze VZ Kladno, 

které sníží náklady TŽ, a.s. na zpracování (odolejování) zaolejovaných okují a umožní 

zaměřit se na výzkum dalších možností využití a zpracování tohoto vedlejšího produktu, 

aplikovaných v zahraničí. 
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