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ANOTACE 

Diplomová práce se zaměřuje na možnost regenerace promývacích kapalin na čištění 
lakovacích linek po ukončení procesu lakování. Odpadní promývací kapaliny tvoří 
podstatnou část nákladů na likvidaci odpadů. Používání rozpouštědlových nátěrových hmot 
a rozpouštědel při výrobě má dopad na množství VOC emisí, které jsou vypuštěny do 
ovzduší. Práce se zabývá možnostmi regenerovat promývací kapaliny pomocí využití 
destilace. Na základě výsledků je pak hodnocen jejich dopad na oblasti environmentální a 
ekonomické.  

  

Klíčová slova: odpady, rozpouštědla, regenerace, emise 

 

ANNOTATION 

The thesis focuses on the possibility of regeneration of washing liquids for the cleaning of 
painting lines after finishing the painting process. Solvent waste wash liquids form a 
substantial part of the waste disposal costs. The use of solvent paints and solvents in 
production has an impact on the amount of VOC emissions that are released into the air The 
possibility of regenerating washing liquids by using distillation has been presented. Based 
on the results, their impact in the environmental and economic area has been assessed. 

Keywords: waste, solvents, regeneration, emissions
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1 ÚVOD 

Jakákoliv výrobní nebo nevýrobní činnost je v současné době více či méně spojena 
s produkcí odpadů. Vyvstává otázka, jak s takto vzniklým odpadem naložit. Při aplikaci 
moderních nástrojů a při snaze sledovat poslední trendy v environmentální oblasti se 
posouvá způsob nakládání s odpady do polohy prevence a omezování odpadů již v okamžiku 
jejich vzniku. Tento posun je nesmírně důležitý zejména kvůli vzrůstající výrobě a 
zvyšujícímu se objemu vzniklých odpadů, což bývá doprovázeno rostoucími náklady pro 
následnou manipulaci s nimi a jejich likvidaci. Postupné omezování jejich množství již ve 
fázi vzniku, eliminace zbytečné spotřeby surovin, materiálů, energie a v neposlední řadě 
lidské práce, má pozitivní dopady jak na oblasti environmentální, tak na oblasti ekonomické. 

Bohužel ne vždy existuje možnost nahradit vstupní surovinu ekologicky šetrnější 
variantou či jiným procesem. Příklad představují průmyslové technologie, které používají 
při své činnosti organická rozpouštědla. Při použití těchto rozpouštědel je nutné naplnit 
neustále zpřísňující se legislativní požadavky pro nakládání s nimi a jejich následnou 
likvidaci. V těchto případech je nutné hledat možnosti, jak omezit jejich množství a dopad 
na životní prostředí. Pouze proaktivní přístup při hledání nových možností minimalizace 
vzniku odpadů a jejich následné zavedení do praxe přináší kýžené výsledky v oblastech 
environmentálních a ekonomických. Zavádění a používání moderních environmentálních 
nástrojů tak pomáhá naplnit environmentální politiku firmy a závazky z ní plynoucí. 

V oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, který je klasifikován jako promývací 
rozpouštědla a kapaliny lze hovořit v současnosti o dvou směrech, které si sami o sobě jsou 
protichůdné, ale při správné aplikaci lze dosáhnout snížení množství emisí látek a směsí 
obsahující organická rozpouštědla. Jedním z posledních trendů v této oblasti je využití 
alternativních ekologických sloučenin, které nahrazují původní látky v organických 
rozpouštědlech. Díky tomu se daří splňovat limity těkavých látek při samotné produkci, 
nicméně nenaplňují podstatu snižování odpadů. 

Druhý, v podstatě opačný směr, představuje použití technologií, které umožní 
opětovné použití rozpouštědel. Tento směr vychází z předpokladu, že se velké množství 
organických rozpouštědel používá ve výrobních procesech jako promývací a čistící kapaliny. 
Tyto kapaliny se dají za určitých předpokladů relativně snadno zregenerovat a opětovně 
použít zpět ve výrobě. 

    Cílem diplomové práce je prověření možností regenerace promývacích rozpouštědel 
pro potřeby firmy Fremach Morava. Účelem regenerace promývacích ředidel je snížení 
nákladů na nákup nových rozpouštědel a nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu 07 01 
14 jiná organická rozpouštědla. Součást hodnocení možností regenerace rozpouštědel pro 
potřeby firmy Fremach je této činnosti dopad na výpočet produkovaných emisí VOC a jejich 
výpočet při plnění zákonných povinností firem. 
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2 TECHNOLOGIE REGENERACE ODPADNÍCH ORGANICKÝCH 
ROZPOUŠTĚDEL 

2.1 Organická rozpouštědla  

Směs dvou a více substancí se shodnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi 
v rámci celého objemu se nazývá roztok. Základ každého roztoku tvoří dvě složky – 
rozpouštědlo a rozpouštěná látka. Převod rozpustné složky do roztoku představuje základní 
úkol organických rozpouštědel. Rozpouštědlo je tedy každá látka, která má schopnost 
rozpouštět jinou látku. Nejrozšířenějším a nejdůležitějším rozpouštědlem je voda. Většina 
látek, které se používají při výrobě nátěrových vod, je ve vodě nerozpustná, proto je nutné 
používat organická rozpouštědla. (Kalendová a kol., 2004)  

Organická rozpouštědla se dělí (Grimmer, 1956): 

- Aktivní rozpouštědla (pravá), která přímo rozpouštějí filmotvornou látku. 
- Latentní rozpouštědla (nepravá), která nerozpouštějí přímo filmotvornou 

látku. V okamžiku smíchání s aktivními rozpouštědly získají schopnost 
rozpouštět filmotvornou látku. 

- Ředidla – jsou určena k dodatečnému ředění nátěrových hmot na požadovanou 
viskozitu před jejich aplikací. 

Organická rozpouštědla se podle polarity dělí (Grimmer, 1956): 

- Nepolární – dipól molekuly je roven nule. Nepolární rozpouštědlo dobře 
rozpouští nepolární látky. 

- Polární – dipól molekuly není roven nule. Tato rozpouštědla dobře rozpouštějí 
soli nebo jiné polární látky. Jako příklad polárního rozpouštědla lze uvést vodu, 
etanol nebo aceton.   

Podle počtu složek obsažených ve směsi se rozpouštědla dělí na jednosložková a 
vícesložková. Vícesložková rozpouštědla se skládají z aktivních a latentních rozpouštědel, 
která mohou obsahovat i ředidla. (Kalendová a kol., 2004) 

Organická rozpouštědla, která se používají v oblasti nátěrových hmot, se mohou 
skládat z (Lukavský a kol., 1993): 

- Alifatických uhlovodíků – lakový benzín, petrolej… 
- Aromatických uhlovodíků – benzen, toluen, xylen 
- Hydro-aromatických uhlovodíky – cyklohexan, tetralin, dekalin   
- Terpenové uhlovodíky – geraniol, citral, mentol, pinem, kafr, retinol 
- Chlorované uhlovodíky – metylenchlorid, chlorid uhličitý, trichloretylen 
- Nitro parafiny  
- Alkoholy 
- Ketony 
- Étery 
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- Glykolétery 
- Acetáty 

2.2 Recyklace rozpouštědel 

Vzhledem k rostoucímu environmentálnímu uvědomění ve snaze snížit dopady 
výroby na životní prostředí se hledají způsoby využití alternativních zdrojů. Tyto snahy se 
projevují v oblasti nahrazování původních surovin ekologičtějšími. Druhou alternativou, jak 
regulovat a snížit spotřebu organických rozpouštědel, přináší možnost jejich recyklace a 
regenerace. (Nelson, 2003) 

Pro regeneraci znečištěných organických ředidel se stává destilace základní 
technologií. Pomocí rozdílné teploty varu se při destilaci od sebe oddělují jednotlivé látky 
obsažené ve směsi. Destilace se používá při zpracování ropy a při výrobě destilátů. 
V poslední době se začíná destilace používat i při recyklaci tekutých odpadů. (Nelson, 2003) 

Před samotnou destilaci lze zařadit předúpravné procesy, mezi které patří číření, 
filtrace, srážení a použití gravitační sedimentace. Základní destilaci lze následně doplnit 
například vakuovou destilací nebo frakční destilací. V menší míře lze uplatnit proces 
provzdušňování vodního roztoku, nebo dělení směsi formou nástřiku vodní páry, a to 
zejména u požárně nebezpečných látek. (Hengstebeck, 1966) 

Při procesu destilace dochází k částečnému odpaření směsi kapalin. Tímto procesem 
se získá kapalina a pára, které se liší od původní směsi svým složením. Po zahřátí při destilaci 
přechází směs, která obsahuje více těkavých látek, do plynné fáze. Zbytek zůstává ve fázi 
kapalné. Při destilaci na rozdíl od absorpce na extrakce nevzniká potřeba přidávat do 
původní směsi další látku. Přivádí se tedy pouze teplo a jeho působením se vytváří nová fáze 
– pára. V případě kondenzace se teplo odvádí. Destilace je děj, při kterém je sdílení hmoty 
spojeno se sdílením tepla. (Hengstebeck, 1966) 

Vzhledem k tomu, že není přiváděna zvenčí nová fáze, nedochází k mísení původní 
směsi s další složkou. Pomocí tohoto postupu lze dokonce pomocí destilace získat čisté 
složky původní směsi. Z tohoto důvodu je destilace považována za nejrozšířenější difúzní 
pochod. Na rozdíl od absorpce nebo extrakce, kde existuje možnost zvolit rozpouštědlo 
s velkou rozpustností sdílené složky, při destilaci jsou obě složky v rovnováze. Tu můžeme 
ovlivnit pouze omezenou mírou, a to změnou teploty či tlaku.  V případě, že je rozdíl mezi 
složením kapaliny a páry malý, nelze destilaci použít. Stejný případ pak nastává v případě 
potřeby oddělovat tepelně labilní složky při nutnosti provádět destilaci při velmi nízkém 
tlaku. V těchto případech je vhodnější použít extrakci. (Záruba, 2016) 

Destilace se provádí v aparátech, z nichž vystupuje destilát obsahující převážně 
složky s nižším bodem varu i zbytek, který obsahuje převážně složky s vyšším bodem varu. 
(Rozengart, 1953) 

Součástí všech destilačních aparatur je výměník tepla. Ten slouží k dodání tepla 
potřebného k vypařování. Tento výměník se nazývá vařák. Výměník, ve kterém dochází 
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k odběru tepla z kondenzujících par, se nazývá kondenzátor. Součástí aparatury bývají i další 
výměníky, kde se předehřívá směs a chladí destilát. V aparatuře se část kapaliny vzniklé 
v kondenzátoru vrací zpět do zařízení jako zpětný tok a přichází do kontaktu s párou proudící 
vzhůru. Příklad rektifikační věže je znázorněn na obrázku 1. (Hengstebeck, 1966) 

 
Obrázek 1: Rektifikační věž, (přepracováno podle M.I. Rozengart, 1953) 

Složka směsi A je těkavější, je tedy složkou, u které má molový zlomek v páře vyšší 
hodnotu než její molový zlomek v kapalině. Na základě výpočtů se sestaví entalpický 
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diagram. Ideální entalpický diagram je zobrazen na obrázku 2, vyjadřuje ideální stav kapalné 
a plynné fáze. (Klouda, 2017) 

 Tvar tohoto diagramu pro destilaci se stanovuje s ohledem na určitý tlak. Tvoří ho 
dvě křivky protínající tři oblasti. Horní křivka je křivkou kondenzace a nad ní leží oblast 
parní fáze. Dolní křivka prezentuje křivku varu a oblast pod ní definuje oblast kapalné fáze. 
Oblast tvořená křivkami představuje oblast směsi obou fází. Jakýkoliv bod na křivce varu 
odkazuje na stav kapaliny, která je v rovnováze s párou definovanou bodem na křivce 
kondenzace. Tyto body označujeme jako nasycená kapalina a nasycená pára. Rovnovážné 
fáze mají stejnou teplotu. (Klouda, 2017) 

Pro jakoukoliv zvolenou teplotu T lze pomocí tohoto diagramu určit na varné křivce 
složení kapalné směsi a kondenzační složení par. (Klouda, 2017) 

 

Obrázek 2: Entalpický diagram (Klouda, 2017) 

2.1.1 Rovnovážná destilace  

Rovnovážná destilace nachází své využití při oddělování rozpouštědla od netěkavé 
látky nebo oddělování dvou látek s rozdílnou teplotou varu, jak zobrazuje Obrázek 3. 
Surovina se při průchodu výměníkem tepla pod tlakem zahřívá. Následně se pomocí 
expanzního ventilu sníží tlak a část kapaliny se vypaří. V odstředivém odlučovači pak 
nastává oddělení kapek od par a odvodu každé z fází zvlášť většinou do výměníku tepla 
(páry do kondenzátoru, kapaliny do chladiče). (Hovorka, 2005) 

V případě zkondenzování všech par má směs odváděná z kondenzátoru stejné složení 
jako páry do něj vstupující. Jedná se o tzv. totální destilát. (Hovorka, 2005) 
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Obrázek 3:  Rovnovážná destilace, (přepracováno podle: Hovorka, 2005) 

 

2.1.2 Nepřetržitá rektifikace (vícestupňová nepřetržitá destilace) 

Jestliže za použití prosté destilace nelze dosáhnout požadovaných výsledků, využívá 
se frakční destilace za použití destilační kolony. Kolona se skládá z většího počtu za sebou 
řazených stupňů, pomocí kterých se dosahuje dokonalejšího rozdělení vstupní suroviny. V 
případě vhodného zařazení jednotlivých stupňů lze dosáhnout rozdělení směsi až na čisté 
složky. Délka kolony a její náplň podstatně ovlivňuje kvalitu dělení. Všeobecně platí, čím je 
délka kolony větší, tím je její dělící schopnost vyšší. Délka kolony má podstatný vliv na 
udržení pravidelného chodu. (Ahuja et al, 2006)  

 Kolona pracuje na principu rovnováhy mezi kapalinou a párou. Surovina se přivádí 
do střední části přístroje – tzv. rektifikační věže, která se také nazývá kolona. Při vzestupu 
k horní části věže roste koncentrace těkavé složky. Kapalina s maximální koncentrací se 
získává z par vystupujících z věže. Část této kapaliny odvádí destilát, část se vrací do 
nejvrchnějšího stupně věže, aby pří stékání čistila z par méně těkavou složku. Takto vrácená 
kapalina se nazývá zpětným tokem (refluxem). Pomocí tohoto postupu se udržuje na horním 
konci velká koncentrace těkavé složky. Horní část věže se proto nazývá obohacovací. (Ahuja 
et al, 2006) 

Směrem dolů koncentrace těkavější složky klesá, v kapalině na dolním konci, která 
stéká do vařáku, je minimální. Část vroucí kapaliny se z vařáku odvádí jako dolní produkt 
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(zbytek), část se znovu odpaří. Pomocí zpětného toku na dolním konci věže se takto vzniklé 
páry s minimálním obsahem těkavé složky vedou zpět do věže a využívají se k desorpci 
těkavější látky ze stékající kapaliny. Díky tomu se udržuje minimální koncentraci těkavější 
složky na dolním konci věže, kde se na rozdíl od vstupu směs ochuzuje o těkavější složku. 
(Ahuja et al, 2006) 

Vzhledem k tomu, že se potřebné desorpční teplo získává absorpcí méně těkavé 
složky, nelze rektifikaci klasifikovat jako desorpci těkavé složky. Parní fáze, která je potřeba 
k rektifikaci, vzniká dodáním tepla. Nenastane-li větší ztráta tepla do okolí, díky nedokonalé 
izolaci lze proces probíhající v rektifikační věži zařadit mezi procesy adiabatické. Za 
předpokladu rovnováhy kapaliny a páry v bodech varu a kondenzace dochází s poklesem 
teploty zvýšení koncentrace těkavé složky směrem vzhůru. Schéma rektifikačního zařízení 
je znázorněno na obrázku 4. (Billet, 1979) 

 

Obrázek 4: Rektifikační zařízení, (přepracováno podle: Hovorka, 2005) 
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Rektifikační kolony lze rozdělit podle konstrukce na (Hengstebeck, 1966): 
- Patrová rektifikační kolona se skládá z válcové nádoby s řadou pater. Směs je 

nastřikována doprostřed kolony a prostupuje do vyšších pater, kde dochází 
k obohacování o těkavější látku až do stavu, kdy je tato směs téměř stoprocentní. 
Poté dochází ke kondenzaci, část takto zkondenzovaných par se vrací jako zpětný 
tok, část je odváděna jako destilát.   

- Náplňová rektifikační kolona pracuje na podobném principu jako patrové. Rozdíl 
je v náhradě pater náplní z Rachigových nebo Leasingových kroužků, které jsou 
uloženy v roštech. V koloně stéká kapalina po náplni proti parám, které stoupají 
vzhůru. 

- Filmová rektifikační kolona funguje na principu nástřiku na rotující kotouč, který 
na stěnu kolony rozstříkne kapalinu. Ta za pomoci rotujícího kotouče vytvoří 
rovnoměrný kapalinový film. Vzniklé páry stékají po stěnách, obohacují se o méně 
těkavou látku a odtékají jako destilační zbytek. 

 

2.1.3 Diferenciální destilace (periodická jednostupňová destilace) 

Při diferenciální destilaci se surovina vpravuje do vařáku, kde se zahřívá k bodu varu 
a vzniklé páry se nepřetržitě odvádějí. Při tomto procesu dochází současně ke změně složení 
kapaliny a vznikajících par. Dochází k poklesu koncentrace těkavější složky. V praxi se 
metoda využívá v případech velkého rozdílu bodu varu jednotlivých složek. (Billet, 1979) 

Zkapalnění par probíhá v kondenzátoru, kam jsou odvedeny. Takto vzniklý destilát 
neustále mění své složení z důvodu poklesu koncentrace složek v páře a v destilační nádobě. 
Takto vzniklý destilát je možné rozdělit na několik částí s různým obsahem těkavé složky. 
V případě, že celý destilát odvede do jedné nádoby, získá se kapalina, která má složení mezi 
první a poslední bublinou páry vzniklé při destilaci. (Billet, 1979) 

2.1.4 Periodická rektifikace 

Periodická rektifikace nachází využití v případě kolísavých vlastností vstupní 
suroviny nebo v případě jejího malého množství. Oproti kontinuální rektifikaci se při 
periodické rektifikaci vpravuje surovina do hořáku a rektifikační věž zde pracuje pouze jako 
věž obohacující, jak je zobrazeno na obrázku 5. (Billet, 1979) 

Při zahřívání obsahu vařáku na stupeň varu je nutné, aby došlo k průchodu par věží 
do kondenzátoru. Kondenzát pak následovně vyplňuje prázdné prostory pro kapalinu 
v jednotlivých stupních nebo nahrazuje kapalinu, která tam zůstává z předchozích procesů. 
Při rektifikaci dochází k poklesu koncentrace těkavější složky. Při zachování stálého toku 
tepla do vařáku dochází k poklesu odběru destilátu až do okamžiku, kdy se veškerý 
kondenzát vrátí ve formě zpětného toku. V případě pokračování v procesu musí být odebírán 
destilát s menší koncentrací těkavé složky – další frakce. (Billet, 1979) 



 Bc. Josef Gába: Regenerace promývacích ředidel ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 
 

 

2019        9 

  

Obrázek 5: Schéma periodické rektifikace, (přepracováno podle: Billet, 1979) 

2.1.5 Destilace vodní parou 

Při destilaci vodní parou dochází k desorpci oddestilované látky z kapaliny do 
proudu vodní páry. Využití této metody destilace nastává v případech, kdy se destilovaná 
látka nemísí s vodou, ale je surovinou ve formě vodného roztoku. Velmi často zde nachází 
využití jednostupňové destilace, protože se jedná o oddělování těkavého podílu od 
netěkavého zbytku. (Billet, 1979). 

Velkou výhodou destilace vodní parou je vypařování destilované látky při snížené 
teplotě. V takovém případě se podstatně snižuje nebezpečí tepelného rozkladu destilované 
látky. V případě destilace vodných roztoků lze aplikovat tuto metodu bez vařáku. Schéma 
destilačního přístroje pracujícího na principu destilace vodní parou znázorňuje obrázek 6. 
(Billet, 1979).  

Nevýhodou je naopak velký podíl gravitační vody, který při destilaci vzniká. Takto 
vzniklou vodu nelze následně bez další technologické úpravy vypouštět do odpadů. Při 
nakládání s takto kontaminovanou vodou je nutný soulad s platnou legislativou. (Římanová, 
2001)  
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Obrázek 6: Schéma destilace pomocí vodní páry, (přepracováno podle: Billet, 1979) 

 

2.3 Obecný princip regenerace promývacích ředidel 

Podstatu regenerace ředidel představuje obrázek 7, kdy se na vstupu nachází 
znečištěné ředidlo. Při regeneraci/recyklaci rozpouštědel se znovu získává velké množství 
čistých organických rozpouštědel nebo jejich směsí. Pouze nepatrné množství tvoří 
destilační zbytek, jenž končí jako nebezpečný odpad. Opakovaným používáním 
regenerovaného promývacího ředidla se snižují celkové náklady na nákup ředidla, omezí se 
tak náklady spojené s jeho dopravou a skladováním. Zároveň se tím podstatně sníží náklady 
na zneškodnění nebezpečného odpadu, protože v případě regenerace řešíme pouze likvidaci 
tzv. destilačního zbytku, který tvoří maximálně 20 % původního množství. Recyklované 
rozpouštědlo lze používat opakovaně, ale je nutné přihlédnout k dalším aspektům. Je třeba 
zvážit a otestovat, jestli takto vyčištěné ředidlo má dostatečné vlastnosti k tomu, aby splnilo 
nároky na kvalitu, čistotu a stabilitu. V opačném případě je použití regenerace nevhodné. 
(Gamin, 2018) 
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Návratnost ovlivňuje množství rozpouštědla daného k recyklaci, pořizovací cena 
nového rozpouštědla a náklady na likvidaci. 

Průmyslová zařízení na recyklaci organických rozpouštědel pracují na principu, který 
spočívá v následně popsaném v pracovním postupu. Znečištěná směs rozpouštědla je nalita 
do nerezového kotle, ten je po uzavření rovnoměrně zahříván. Ohřev nádoby neprobíhá 
napřímo, ale pomocí teplonosného oleje, a to postupně až do bodu varu. Výpary, které se 
z rozpouštědla oddělují od znečišťujících látek, odchází sběrným potrubím z destilační 
nádrže (kotlu) do chladiče, kde dochází k jejich kondenzaci a přechodu do kapalného 
skupenství. Destilát (tedy vyčištěné rozpouštědlo) je připraveno k dalšímu použití. Zbytky 
z destilace se nazývají destilační zbytky. Ty se usazují na dně kotle a je s nimi následně 
nakládáno jako s nebezpečným odpadem. (Gamin, 2018)  

Obrázek 7: Zjednodušený princip regenerace ředidel 
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2.3.1 Možnost využití regenerace rozpouštědel v průmyslu 
Jedná se o především o opětovné použití v těchto oblastech (Běták a kol., 2001): 

• Výroba ředidel pro nátěrové hmoty a užití při výrobě nátěrových hmot – jedná se 
nejrozšířenější použití, při kterém dochází k návratu většiny suroviny do procesu, 
v němž znečištěné ředidlo vzniklo. V případě potřebné čistoty a zachování 
technologických vlastností regenerátu lze takto získanou surovinu opětovně použít 
buď přímo ve výrobě nátěrových hmot a ředidel jako plnohodnotnou vstupní 
surovinu, nebo jako proplachovou kapalinu k promývání a čištění technologického 
zařízení. 

• Výroba čistících směsí – jedná se o opětovné použití ředidla k čištění strojů a 
výrobních zařízení v dřevařském, nábytkářském, strojírenském průmyslu, popřípadě 
využití v odmašťovacích lázních. 

• Výroba lepidel a tmelů – při produkci lepidel je možnost využít regenerované ředidlo 
k dořeďování lepidel, eventuálně k čištění výrobních zařízení. 

• Palivo – využití organických rozpouštědel jako palivo je nejjednodušší způsob, který 
neklade nároky na regeneraci. Nevýhoda spočívá v požadavcích na ekologickou 
nezávadnost, v nižší výhřevnosti oproti palivům postavených na bázi těžkých 
ropných produktů a také v tom, že se jedná převážně o hořlavou kapalinu třídy 1. 

• Výroba odstraňovačů grafitu  

• Výroba plastů – jako promývací kapalina pro čištění výrobních linek a potiskovacích 
zařízení (systém tampoprint).  

 

2.3.2 Teplotní charakteristika promývacích ředidel 
Mezi základní parametry ovlivňující výběr příslušného destilačního zařízení a samotný 
proces patří (Grimmer, 1956): 

- Destilační teplota (teplota varu) 
- Teplota samovznícení  

Destilační teplota (teplota varu) je taková teplota, při které za normálního 
atmosférického tlaku, jehož hodnota je 1013 hPa, dochází k přeměně kapaliny na páru. Při 
zahřívání neznečištěného ředidla je hodnota této teploty konstantní. V případě zahřívání 
ředidlové směsi se jedná o teplotní interval. Rozsah tohoto teplotního intervalu záleží na typu 
a stupni znečištění. Z tohoto faktu se vychází při nastavování procesu. Dále je třeba vzít 
v úvahu fakt, že teplota varu zůstává nezměněna nezávisle na topné teplotě. Tato vlastnost 
ovlivňuje samotnou rychlost procesu, tedy čím je teplotní rozdíl mezi teplonosným olejem a 
teplotou vařící látky větší, tím vyšší je rychlost procesu. (Grimmer, 1956) 

Teplota samovznícení ukazuje minimální teplotu, při které dochází ke vznícení a 
hoření směsi rozpouštědla a vzduchu bez vnějšího přívodu tepla. Rozpouštědla se na základě 
toho dělí do teplotních tříd, které jsou uvedeny v tabulce 1. (Grimmer, 1956) 
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Tabulka 1: Rozdělení teplotních tříd rozpouštědel podle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro 
výrobu, skladování a manipulaci 

Teplotní třída Teplota vznícení v °C Příklad 
T 1 Nad 450 °C Aceton 
T 2 Nad 300 °C do 450 °C Butanol 
T 3 Nad 200 °C do 300 °C N-heptan 
T 4 Nad 135 °C do 200 °C Acetaldehyd 
T 5 Nad 100 °C do 135 °C Sirouhlík 
T 6 Nad 55 °C do 100 °C Etylnitrit 

 

Běžně používaná rozpouštědla v průmyslu mají teplotu samovznícení vyšší než 
200°C. Přehled základních rozpouštědel, která se používají v nátěrových hmotách při 
lakování interiérových dílů ve firmě Fremach Morava s.r.o., je uveden v Tabulka 2. (Harte 
et al., 1991)  

Tabulka 2: Seznam základních rozpouštědel používaných ve firmě Fremach Morava s.r.o. a jejich 
zařazení do teplotních tříd. Zpracováno podle dat v bezpečnostních listech 

Rozpouštědlo Destilační 
teplota o C 

Teplotní třída Teplota 
samovznícení °C 

Butylacetát 128 T2 370 
Etylacetát 79 T2 427 
Isopropylacetát 89 T2 460 
Methylglykolacetát 137–152 T2 380 
Aceton 56 T2 535 
Isobutylalkohol 111 T2 430 
Isopropylalkohol 83 T2 400 
Sekundární Butylalkohol 101 T2 390 
n-Propylalkohol 98 T2 371 
Benzen 80 T1 560 
Butanol n. 118 T2 366 
Cyklohexan 81 T3 260 
Cyklohexanol 162 T3 300 
Cyklohexanon 155 T2 419 
Hexametylen 81 T3 260 
Isobutylacetát 119 T2 420 
Isopropanol 83 T2 400 
M. E. K. (Metyletylketon) 80 T1 530 
Toluen 111 T1 535 
Xylen 140 T1 525 
Butylacetat 130 T2 370 

2.4 Používaná zařízení při recyklaci organických rozpouštědel 

Základním požadavkem pro bezpečný provoz destilačních přístrojů je znalost 
chemicko-fyzikálních vlastností regenerovaného ředidla. Přístroje pro regeneraci ředidla 
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jsou vyráběny v příslušných teplotních třídách. Přístroje splňující teplotní třídu T1 mají 
maximální povrchovou teplotu 450 °C, lze s nimi destilovat rozpouštědla s teplotou 
samovznícení nad 450 °C. V případě, že přístroj splňuje požadavky teplotní třídy T2, lze ho 
použít na destilaci ředidel tříd T1 a T2 s teplotou samovznícení vyšší než 300 °C. Přístroje 
teplotní třídy T3 lze používat na rozpouštědla tříd T1, T2 a T3, jejichž teplota samovznícení 
sahá nad 200 °C. (Gamin, 2018) 

Běžně používaná rozpouštědla používaná při průmyslovém čištění mají teplotu 
samovznícení vyšší než 200 °C, proto se destilační přístroje sériově vyrábějí v teplotních 
třídách T2 a T3. (Gamin, 2018)  

V případě použití podtlaku dochází ke snížení teploty varu pod maximální teplotu 
samovznícení. Díky tomu se zvyšuje bezpečnost procesu a rychlost destilace za současného 
snížení spotřeby dodávané energie. Negativním jevem, který se může projevit při použití 
podtlaku, je horší dělitelnost směsi. (Běták, 2016)  

2.4.1 Zařízení s malou kapacitou  

Se zařízeními s malou kapacitou se lze běžně setkat přímo ve výrobních provozech. 
Jedná se primárně o zařízení, která slouží ke zpětnému získávání organických rozpouštědel 
používaných při odmašťování, čištění a mytí dílů, a o zařízení v autoopravárenských, 
polygrafických provozech nebo v provozech povrchových úprav a lakovnách. (Běták a kol., 
2001) 

 V těchto provozech se běžně používají organické kapaliny s teplotou vznícení nad 
200 °C a s bodem varu do 180 °C. Jedná se o chemické látky, mezi něž patří aceton, toluen, 
benzín, etylalkohol, laková ředidla a chlorované uhlovodíky. (Běták a kol., 2001) 

Tato zařízení pracují na principech atmosférické nebo vakuové destilace, kdy se 
kondenzát chladí pomocí vzduchu na principu oběhu odparků pomocí přirozené cirkulace. 
Díky tomuto principu se stává oblast použitelnosti pro ředidla s rozdílnými stupni varu velmi 
širokou.  (Gamin, 2019) 

Cyklus destilace je plně optimalizován a není potřeba jeho speciální obsluha. Tyto 
destilační přístroje bývají standardně vybaveny LED indikátory provozních stavů, jištěním 
proti nepřípustnému tlaku ve vařáku, ochranami proti přehřátí topného oleje, proti přehřátí 
destilátu nebo přetížení motoru ventilátoru. Destilační přístroj se skládá z vařáku a 
přestupníku par, které jsou vyrobeny z nerezové ocele a vzduchem chlazeného kondenzátoru 
vyrobeného z mědi nebo nerezu. Příklad zařízení s malou kapacitou reprezentuje obrázek 8.  
(Gamin, 2019)  

 

Plnění a vyprazdňování zařízení kapalinou k destilaci (znečištěným rozpouštědlem) 
lze provádět nalitím a následným vylití destilačního zbytku vařáku. V některých případech 
se užívá uzavřená manipulace s ředidlem pomocí systému kontivak.  (Gamin, 2019)  
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Systém s uzavřenou manipulací s rozpouštědlem kontivak je rozšíření výbavy 
destilátorů z důvodů splnění legislativních požadavků pro manipulaci s těkavými 
kapalinami. Používání kontivaku zvyšuje destilační kapacitu eliminací neproduktivních 
cyklů. Základním principem těchto zařízení je oběh odparků pomocí přirozené cirkulace. 
Díky tomuto principu je oblast použitelnosti pro ředidla s rozdílnými stupni varu velmi 
široká. (Běták a kol., 2001)  

Obrázek 8: Přístroj pro recyklaci rozpouštědel Tieser Distiller DV25 AXC (zařízení s malou kapacitou) 



 Bc. Josef Gába: Regenerace promývacích ředidel ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 
 

 

2019        16 

2.4.2 Průmyslová zařízení pro recyklaci ředidel  

Tato zařízení se projektují a vyrábějí podle potřebné kapacity a prostoru koncového 
uživatele. Průmyslová zařízení jsou vybavena vnitřním míchacím a čistícím zařízením, které 
udržuje produkt v pohybu a zamezují jeho ulpívání na stěnách a dně kotle.  (Gamin, 2019) 

U těchto zařízení je kotel zhotoven z oceli s vysokou trvanlivostí a životností o 
tloušťce stěny až 8 mm. Průměr kotle je oproti jeho hloubce velký z důvodu rozšíření 
odpařovací plochy. Takto velký průměr redukuje jev vlečení, čímž dochází ke kvalitnějšímu 
oddělení nečistot a ředidla. Příklad takového průmyslového zařízení je zobrazen na obrázku 
9. (Běták a kol., 2001) 

,  

Obrázek 9: Průmyslové zařízení pro regeneraci rozpouštědel 

 

Moderní průmyslová zařízení jsou vybavena mikroprocesory, které řídí samotný 
proces a následně ho umožňují rozdělit na jednotlivé úseky z důvodu okamžité úpravy 
hodnot podle vývoje specifického tepla, odpařovací energie, tlaku páry a různé destilační 
teploty.  Toto flexibilní nastavení umožňuje v zařízeních (Gamin, 2018): 

- Nastavení stupňů úpravy směsí kapaliny s kapalinou, kapaliny s pevnou látkou a 
kapaliny s vysokým stupněm znečištění. 

- Sušení zbytků na nejvyšším možném stupni. 
- Cíleně řídit rozsah a dobu pro odstranění pěny. 
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- Linearitu a konstantnost teplotního rozdílu mezi topným médiem a produktem včetně 
rozpouštědel se širokým rozpětím destilace. 

- Bezpečné zacházení s rozpouštědly nestálými vůči teplu a nečistotám. 

 

3 REGENERACE PROMÝVACÍHO ŘEDIDLA A LEGISLATIVNÍ 
POŽADAVKY 

Při plnění platné legislativy v oblasti regenerace promývacích ředidel je nutné se 
zaměřit na dva zdánlivě rozdílné okruhy. První vychází ze samé podstaty nakládání se 
vstupní chemickou látkou, která v tomto případě tvoří promývací ředidlo kontaminované 
směsí barvy a aditiv, jako je například tužidlo nebo matovalo. Druhý okruh se týká 
problematiky ochrany ovzduší a výpočtu hmotnostní bilance. 

3.1 Značení znečištěných promývacích ředidel 

Správné značení chemických látek a směsí patří mezi základní povinnosti firem, 
které nakládají s těmito látkami. Při samotném značení znečištěných promývacích ředidel se 
musíme řídit platnou legislativou, a to zejména zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických 
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a Nařízením 
Evropského parlamentu a rady č. 1272 / 2008, o klasifikaci, označování a balení chemických 
látek a směsí (Clasification,Labelling and Packing – CLP). Toto nařízení zavedlo a 
definovalo jednotný systém klasifikace GHS a způsob balení, druh obalů, štítek a data na 
něm obsažená v rámci Evropské Unie s platností od 1. 6. 2008. Příklad značení dle 
příslušných předpisů je zobrazen na obrázku 10. (Zákon 350/2011Sb., Nařízení Evropského 
parlamentu a rady č. 1272 / 2008) 

Obrázek 10: Příklad průmyslového značení rozpouštědel 
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V případě, že se znečištěnými promývacími ředidly původce nakládá dle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se změnila vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech 
nakládání s odpady jako s odpadem, dochází k situaci, kdy není zmenšeno samotné množství 
vyprodukovaného odpadu a není toto množství zahrnuto ve výpočtu vyprodukovaných 
emisí. (Vyhláška č.351/2008Sb.; Vyhláška č.383/2001 Sb.; Římanová, 2001; ISO, 2007; 
ISO, 2015; ECHA, 2019) 

V okamžiku mimopodnikové přepravy musí firma organizující tuto přepravu splnit 
další legislativní požadavky, jež jsou zakotveny ve vyhláškách, zákonech a normách 
upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží. Příkladem je zákon o silniční dopravě a 
dohoda ADR pro dopravu po silnici. (Zákon č.111/1994 Sb.; Vyhláška č.64/1987 Sb.) 

3. 1.1 Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO) 
V okamžiku, kdy je znečištěné promývací ředidlo označeno jako odpad, je nezbytně 

nutné s ním nakládat jako s nebezpečným odpadem bez ohledu na jeho další možné 
zpracování. Nedílnou součást seřadišť nebezpečného odpadu představuje jejich správné 
značení. Důležitou složkou takto označeného seřadiště je identifikační list nebezpečného 
odpadu tzv. ILNO. Podobu tohoto dokumentu a povinnosti původce odpadu opět ukládá 
platná legislativa, a to zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, konkrétně § 13 odst. 3.  
Zpracování ILNA pak Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. (Zákon č. 185/2001 Sb.), 
(Vyhláška č.83/2016 Sb.), (Vyhláška č. 383/2001 Sb.) 

Posouzení nebezpečných vlastností odpadů a kategorizovat odpad jako odpad 
kategorie N – nebezpečný nebo kategorie O – ostatní může pouze osoba, která je oprávněna 
toto posouzení vykonávat podle Vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu. Tato vyhláška také definuje samotný proces posuzování nebezpečných 
vlastností. (Vyhláška č.94/2016 Sb.)  

3.2 Legislativní požadavky v oblasti emisí 
Poslední trendy v oblasti ochrany životního prostředí spočívají v hledání 

alternativních prostředků a přípravků s menším nebo nulovým množstvím znečišťujících 
látek. 

Z tohoto trendu následně vyplývají další legislativní požadavky, jež je třeba 
dodržovat při regeneraci ředidel. Mezi ně patří zejména zákony a vyhlášky řešící ochranu 
ovzduší a problematiku emisí, těkavé organické látky (VOC – Volatile Organic Compounds) 
a celkový organický uhlík (TOC – Total Organic Carbon). Tuto problematikou řeší Zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s platností od 1. 9. 2012 a vyhláška č. 415/2012 Sb., o 
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší s platností od 1. 12. 2012. Stanovení roční hmotnostní bilance 
uvádí Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance 
těkavých organických látek ve Věštníku Ministerstva životního prostředí č.3/2012. Nedílnou 
součástí řešení problematiky emisí VOC je Směrnice rady 1999/13/ES ze dne 11. března 
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1999, o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při užívání 
organických rozpouštědel při jistých činnostech a v jistých zařízeních. (Zákon č.201/2012 
Sb.; Vyhláška č.415/2012 Sb.; Věstník MŽP č.3/2012; Směrnice rady 199/13/ES) 

Dále pak Vyhláška č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší zpracovává 
požadavky Evropské Unie (EU) na výrobky s obsahem VOC a definuje základní pojmy 
v oblasti emisí. V příloze Zákona č.201/2012 Sb., jsou definovány vyjmenované zdroje, na 
které se váže povinnost zpracovat roční bilanci těkavých látek. Výsledkem této bilance je 
zpracování informací o hmotnostním toku těchto látek v provozovně. (Vyhláška č.415/2012 
Sb.; Zákon č.201/2012 Sb.) 

Dopalovací zařízení, kterými jsou ve firmě Fremach Morava s.r.o. osazeny lakovací 
linky, patří do kategorie zdrojů znečištění ovzduší (ZZO). Nutnost osadit lakovací linky 
koncovými zařízeními vychází z hodnocení vlivů na životní prostředí EIA a nutnosti dodržet 
stanovené limity emisí, které určil odbor Krajského úřadu (KÚ). Použití dopalovacích 
zařízení vychází z možností nejlépe dostupných technologií BAT referenčních dokumentů 
BREF. Pomocí dopalovacích zařízení se dost podstatným způsobem podařilo snížit množství 
vypouštěných TOC a VOC látek, které vznikají při procesu aplikace nátěrových hmot ve 
firmě Fremach Morava s.r.o.      

3.2.1 Základní pojmy v oblasti emisí 
Základní pojmy v oblasti emisí vysvětluje metodický pokyn ministerstva životního 
prostředí. Patří mezi ně zejména  (MŽP, 2012):  

- Spotřeba organických rozpouštědel VOC a práškových plastů vyjadřuje celkové 
vstupní množství organických rozpouštědel, VOC a práškových plastů do zdroje za 
kalendářní nebo běžný rok. Toto vstupní množství snižují látky, které byly 
regenerovány pro opakované použití v rámci daného zdroje. 

- Organické rozpouštědlo je jakákoliv organická látka, kterou lze použít samostatně 
nebo ve směsi s jinými látkami. Toto rozpouštědlo neprochází, při užití jako 
prostředku k rozpouštění znečišťujících látek, odmašťovacího prostředku, 
disperzního činidla, jako prostředku k úpravě viskozity nebo k úpravě povrchového 
napětí, chemickou změnou. Rozpouštědla lze využít také jako změkčovadla nebo 
ochranné prostředky. 

- Ředidlo je směs organických rozpouštědel (OR). 

- Emisní limit TOC je hmotnostní koncentrace VOC vyjádřena jako množství 
celkového organického uhlíku. 

- Těkavé organické látky (VOC – Volatile Organic Compounds) jsou jakékoliv 
organické látky nebo jejich směsi výjimkou methanu. Tlak par této látky nebo směsi 
dosahuje při teplotě 20 °C hodnoty 0,01 kPa nebo má odpovídající těkavost za 
konkrétních podmínek jejich užití, jejich počáteční bod varu je menší nebo rovný 250 
°C, a to při atmosférickém tlaku 101,3 kPa. 
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- Celkový organický uhlík (TOC – Total Organic Carbon) toto označení je používáno 
většinou při měření emisí, kde nelze stanovit konkrétní množství organických látek, 
ale je možné stanovit celkové množství uhlíku obsaženého v těchto látkách.  

- Fugitivní emise označují části emisí, které volně unikají do atmosféry a nejsou 
vypouštěny výduchem (komínem). Tyto emise nelze změřit. Není totiž možné 
stanovit množství vzduchu, které je unáší, ani určit jejich koncentraci. Místa, jako 
jsou například okna, dveře a různé další netěsnosti, kterými dochází k výměně 
vzduchu v objektu, v němž se nachází výrobní technologie, jsou typickým příkladem 
úniku fugitivní emise do okolí. Fugitivní emise lze vynést z pracovního prostoru 
kromě vzduchu také odpadní vodou znečištěnou organickými rozpouštědly, a to jak 
ve formě volně rozpuštěných v odpadní vodě, tak i ve formě emulzí. 

- Fugitivní emise těkavých organických látek jsou veškeré emise těchto látek, které 
nejsou vypouštěny do ovzduší komínem nebo výduchem. V případě rozpouštědel se 
jako fugitivní emise počítají VOC látky. Za fugitivní emise jsou dále považovány i 
podíly VOC látek obsažených v konečném výrobku. 

 

3.2.2 Obecné vlivy používání výrobků s obsahem VOC na životní prostředí 
Za jeden z hlavních škodlivých vlivů VOC látek na životní prostředí 

považujeme jejich podporu při tvorbě přízemního ozónu. Přízemní ozón má negativní vliv 
na lesní porosty, vegetaci a úrodu. V městských aglomeracích má negativní vliv na lidské 
zdraví. VOC látky se podílejí na reakcích s dalšími škodlivými látkami, jako je např. oxid 
dusíku. (Šuta, 2008) 

Je prokázáno, že některé složky obsaženy ve VOC negativně působí na ochrannou 
vrstvu stratosférického ozónu a podporují tvorbu skleníkového efektu. Bohužel nelze 
všechny prostředky, zejména rozpouštědla a ředidla, spolehlivě nahradit ekologičtější 
variantou. Řada ekologických prostředků nedosahuje takové účinnosti neekologických 
přípravků. Kromě této nižší účinnosti přináší jejich používání i větší spotřebu. (Koppmann, 
2007) 

S velkým množstvím používaných rozpouštědel a ředidel lze po použití nakládat i 
jiným způsobem, než je likvidovat jako odpad. Pokud jejich složení neobsahuje 
problematické látky, lze tato ředidla a rozpouštědla poměrně jednoduše čistit a opakovaně 
použít. Využitím upravených ředidel se dají podstatně snížit vstupní náklady na nákup 
nových ředidel a rozpouštědel. Tímto způsobem může dojít k podstatné eliminaci množství 
nebezpečných odpadů a nákladů na jejich likvidaci. Pomocí procesu regenerace/recyklace 
takto upraveného ředidla je naplňována samotná podstata myšlenek oběhového 
hospodářství. (Koppmann, 2007) 

V případě, že použité rozpouštědlo nelze zregenerovat a znovu použít, existuje při 
splnění platné legislativy možnost jeho využití jako alternativní palivo v cementářských 
pecích. Tato zařízení musí být ke spalování tohoto druhu paliva schválena povolena 
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příslušným odborem životního prostředí Krajského úřadu. (Zákon 22/1997 S.), (Zákon č. 
185/2001 Sb.), (Zákon č.201/2012 Sb.), (Zákon č.172/2018 Sb.) (Vyhláška č.383/2011 Sb.),  

3.3 Zpracování hmotnostní bilance VOC 
Povinností provozovatelů zdrojů znečištění je pomocí bilance prokázat splnění 

celkových emisních limitů a fugitivních emisí, popřípadě dodržování plánů na snížení emisí 
těkavých látek. Bilance VOC spočívá ve zpracování přesných informací, které se týkají 
množství použitých organických rozpouštědel na provozovně (vstupy) a množství 
organických rozpouštědel, která opustila provozovnu různými způsoby (výstupy). Správně 
vypracovanou bilanci lze použít jako podklad pro optimalizaci provozu a zavedení opatření 
vedoucí ke snížení emisí těkavých organických látek. Do bilance se zahrnují pouze 
organická rozpouštědla, která byla v daném roce použita jako vstup nebo výstup.  Přehled 
jednotlivých toků je graficky zobrazeno na obrázku 11. (Krayzel, 2016) 

 

Obrázek 11: Přehled jednotlivých toků těkavých organických látek pro zpracování bilance, (přepracováno 
podle MŽP, 2012) 

3.3.1 Základní bilanční výstupy bilance těkavých látek 
Pro základní výpočet bilance se používá následující rovnice (MŽP, 2012):  

𝐼 +  𝐼 =  𝑂 + 𝑂 + 𝑂 + 𝑂 + 𝑂 + 𝑂 + 𝑂 + 𝑂 𝑂    (1) 
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Součet vstupů značený písmenem I (Inpout) se rovná součtu výstupů značený písmenem O 
(Output). 

Při výpočtu bilance se rozlišují dva základní typy (vstupy) organických rozpouštědel 
(Krayzel, 2016): 

- Vstup I1 označuje celkovou hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo 
ve směsích, a to včetně jejich obsahu v přípravcích, které byly zakoupeny a využity 
jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní 
bilance. Označení I bylo převzato z angličtiny (input). 

- Vstup I2 vyjadřuje celkovou hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo 
ve směsích, která byla interně regenerována a znovu (recyklovaně) využita jako vstup 
do procesů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní bilance. 
Recyklovaná rozpouštědla se započítávají pokaždé, kdy jsou využita v rámci provozu 
daného zdroje. Tento vstup je rozhodující pro snižování podílu fugitivních a 
celkových emisí. Obrázek 12 zobrazuje grafické znázornění vstupu I2. 

Obrázek 12: Schéma vstupu I2, (podle: MŽP, 2012) 

 

 

Při výpočtu bilance se rozlišuje devět skupiny výstupů organických rozpouštědel (Krayzel, 
2016): 

- Výstup O1 je emise těkavých organických látek v odpadním plynu, který je odváděn 
do ovzduší komínem nebo výduchem. Hmotnost se zjišťuje autorizovaným měřením 
a hodnota se použije z protokolu.  

- Výstup O2 představuje hmotnost organického rozpouštědla, kterou obsahují odpadní 
vody. Hodnota výstupu se zjišťuje měřením. Přímé vyčíslení hmotnostního toku bývá 
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složité. Část VOC látek vytěká a přechází tak do fugitivní emise. Výstup O2 se 
považuje za fugitivní emisi. 

- Výstup O3 je hmotnost organických rozpouštědel obsahující nečistoty nebo rezidua 
v konečných výsledcích. Velmi často se výstup O3 zahrnuje do sumy fugitivních 
emisí. V případě potřeby se toto množství zjišťuje měřením. 

- Výstup O4 označuje hmotnost nezachycených těkavých organických látek 
uvolněných do ovzduší vlivem větrání místnosti, kdy jsou tyto emise z pracovního 
prostředí vypouštěny do ovzduší okny, dveřmi, ventilačními otvory. Tyto neřízeně 
unikající emise se často stanovují dopočtem z roční bilance.  

- Výstup O5 je hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných v průběhu 
chemických a fyzikálních procesů, jako je spalování nebo sorpce. Hmotnost tohoto 
výstupu není započítána do výstupů O6, O7 a O8. Hodnota se zjišťuje měřením nebo 
zjištěním účinnosti záchytu (odlučovače), popřípadě vážením přírůstku na filtru 
(v případě aktivního uhlí). V případě nezapočítání do výstupů O6, O7 a O8 stává se 
tento obtížně stanovitelný tok podstatný pro samotný výpočet bilance  

- Výstup O6 vyjadřuje množství organického rozpouštědla v odpadech. Množství se 
stanovuje na základě přímých analýz, výpočtů nebo odborným odhadem. 

-  Výstup O7 označuje množství organického rozpouštědla v čisté formě nebo ve formě 
směsi prodané nebo určené k prodeji jako výrobek. Hodnota se zjišťuje měřením.  

- Výstup O8 je množství organických rozpouštědel, která byla regenerovaná a nebyla 
znovu využita jako vstup I2. Hodnota se zjišťuje bilancí. 

- Výstup O9 je množství organického rozpouštědla, které uniklo do životního 
prostředí rozlitím, úkapy a odpary, k nimž dochází při manipulaci s látkami 
obsahující VOC. Množství této emise se stanovuje odhadem.  
 

Pro bilanci se započítávají pouze rozpouštědla, která byla spotřebována za dané 
období (obvykle kalendářní rok). Organické rozpouštědlo, jehož regenerace proběhla 
v rámci zpracování odpadů mimo provozovnu, je v bilanci započítáno jako zakoupené a 
nově použité organické rozpouštědlo. Je zařazeno jako vstup I1, protože provozovnu opustilo 
jako výstup O6. Správně stanovený vstupní hmotnostní tok I2 (regenerované rozpouštědlo 
v rámci provozovny) ovlivňuje při výpočtu emisní podíl fugitivních emisí a zároveň celkové 
emise (ty zahrnují mimo fugitivních emisí také řízeně vypouštěné emise pomocí komínů a 
výduchů). (Krayzel, 2016) 

3.3.2 Základní bilanční výpočty (MŽP, 2012): 
a) Spotřeba organických rozpouštědel se uvádí v hmotnostních jednotkách – gramy, 

kilogramy nebo tuny. 
    - v případě, že si subjekt provádí regeneraci přímo na provozovně: 
      

                                        𝐶 = 𝐼 − 0   
 

     (2) 
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               - v případě, že subjekt neprovádí regeneraci přímo na provozovně 

                                                               𝐶 = 0       (3) 

b) Fugitivní emise F udává hmotnostní množství VOC emisí, které nekontrolovatelně 
unikly do ovzduší. Jedná se zejména o emise, které unikly okny, dveřmi, různými 
netěsnostmi, rezidua v produktech, zbytky látek s obsahem VOC v odpadních 
vodách a ztráty při manipulacích a nehodách. Je uváděna v hmotnostních jednotkách 
gramy, kilogramy nebo tuny. Tuto emise lze změřit nebo vypočítat.    
 

𝐹 =  𝐼 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂     (4) 
                     

c) Emise E je hmotnostní množství VOC emisí, které se uvolnily do ovzduší všemi 
možnými způsoby. Udává se v hmotnostních jednotkách gramy, kilogramy nebo 
tuny. Stanovení celkových emisí představuje jeden z klíčových údajů pro správný 
výpočet hmotnostní bilance těkavých látek a pro hodnocení plnění povinností 
provozovatele zdroje znečištění ovzduší v rámci emisních limitů, které ukládá Zákon 
č.201/ 2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší podle § 17 o ohlášení souhrnné provozní 
evidence a podání poplatkového přiznání podle § 17 shodného zákona. (Zákon 
č.201/2012 Sb.)  

V případě, že zdroj emisí není vybaven nuceným odtahem odpadních plynů, jako je 
 například odlučovací zařízení, lze použít následný vztah: 

𝐸 = 𝐹                  (5) 
 
V případě použití nuceného odtahu lze pro emise E použít vzorec: 

𝐸 = 𝐹 + 𝑂                       (6) 
  

d) Měrná výrobní fugitivní emise (EPF) nebo také emisní podíl fugitivních emisí 
(MVFEP) se vypočte jako podíl množství fugitivních emisí a vstupního množství 
organických rozpouštědel. Uvádí se v procentech.  
 

              𝐸𝑃 = 
∗

( )
                 (7) 

 
 
 
Tento údaj je podstatný při vyhodnocování správného hospodaření s organickými 
rozpouštědly. Emisní podíl fugitivní lze snížit: 

- Zvýšením podílu emisí VOC, které se odvádí výduchem, komínem nebo je 
zachycováno pomocí zařízení omezujícím emise 

- Zavedením recyklace rozpouštědel. Recyklace zvyšuje hodnotu položky I  
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e) Celkový emisní limit (EPC), který je někde uváděn jako emisní limit celkových 
emisí (MVCEP) vyjadřuje výpočet podílu množství emisí a vstupního množství 
organických rozpouštědel. Je uváděn v procentech. 

      EP = 
∗

 
                  (8) 

Tento emisní podíl lze snížit pouze zvýšením podílu objemu recyklovaných 
organických rozpouštědel, tedy zavedením regenerace a opětovným použití 
rozpouštědel na provoze. 
 

f) Přepočet TOC na VOC se provádí na základě složení měrných emisí. Množství 
TOC a VOC bývá výrobcem uveden v technických a bezpečnostních listech, které 
jsou zpracovány podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) a patří mezi základní 
podklady, z nichž lze zjistit množství VOC látek ve vstupních surovinách. V případě, 
že výrobce neuvede potřebné údaje ke spočítání bilance VOC, je nutné pro stanovení 
řádné hmotnostní bilance použít tento přepočet, popřípadě zjistit potřebná data 
z katalogových listů příslušných surovin. (ECHA, 2016; ECHA, 2017)  

  VOC = 
.

                        (9) 

Provozovatel zdroje má dle platné legislativy povinnost podat v řádném termínu 
Ohlášení souhrnné provozní evidence a popřípadě podat poplatkové přiznání. Ohlášení se 
podává elektronicky v systému ISPOP. Platná legislativa mu také ukládá povinnost uložit 
řádně vyplněný bilanční list do své provozní evidence a na požádání jej včetně podkladů 
potřebných k ověření správnosti bilance poskytnout příslušným orgánům ochrany ovzduší. 

(Zákon č.201/2012 Sb., Zákon č. 172/2018 Sb.) 

4 REGENERACE PROMÝVACÍHO ŘEDIDLA VE FIRMĚ 
FREMACH MORAVA S.R.O. 

Existuje řada faktorů, které ovlivňují kvalitu produkce lakovacích linek. Jedním z 
klíčových je pro požadovanou kvalitu procesu lakování samotná čistota rozvodů barvy v 
lakovací lince. Při provádění čištění lakovací linky mezi jednotlivými výrobami, při 
technických přestávkách a v neposlední řadě i při samotném procesu lakování kvůli krátké 
době aplikace lakovací směsi, která vzniká míšením barvy, ředidla a tužidla, vzniká velké 
množství znečištěného promývacího rozpouštědla. Toto rozpouštědlo je klasifikováno jako 
nebezpečný odpad.  
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 Množství tohoto odpadu a náklady na jeho likvidaci bez nákladů na dopravu ilustruje 
obrázek 13. 

Obrázek 13: Množství a náklady na likvidaci nebezpečného odpadu 07 01 04 070104 jiná organická 
rozpouštědla a promývací kapaliny za období 2012–2018, zdroj: ISPOP 

Uvedené množství promývacího ředidla lze sice ovlivnit správnou organizací 
výroby, řazení výrob se stejnou barvou, zvolením optimální výrobní dávky a samotnou 
organizací lakovacího procesu tak, aby ke všem technickým a technologickým přestávkám 
docházelo co v nejmenší míře. Přes všechna tato opatření stojí uvedené znečištěné 
promývací ředidlo ve firmě Fremach Morava s.r.o. co se množství týče na druhém místě. 
Poměr dvou nejpočetnější odpadů vztažený k produkci vystihuje obrázek 14. 

Obrázek 14: Množství nejčastějších nebezpečných odpadů ve firmě Fremach Morava s.r.o. za období 
2012–2018, zdroj: ISPOP 
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Zároveň jsou náklady na likvidaci tohoto druhu nebezpečného odpadu druhé 
nejvyšší, jak znázorňuje Obrázek 15. 

Obrázek 15: Náklady na likvidaci nejpočetnějších nebezpečných odpadů ve firmě Fremach Morava s.r.o. 
za období 2012–2018, zdroj: evidence střediska Odpadové hospodářství, zpracování vlastní 

K naplnění firemních cílů v oblasti environmentální politiky firmy Fremach Morava 
s.r.o. roste v oblasti nakládání s tímto odpadem nutnost hledat možnosti, jak snížit objem 
takto vzniklého odpadu a náklady na nakládání s ním. Tyto cíle jsou uvedené ve 
vnitropodnikových dokumentech Environmentální politika firmy Fremach Morava s.r.o., 
Příručka environmentální managementu dle EN ISO 14001:2015 a směrnice ES06-P1 
Stanovení rizik a příležitostí. (Šťastníková, 2014; Šťastníková, 2016; Šťastníková a kol., 
2016)   

Regenerace promývacího rozpouštědla spočívá v odstranění nečistot, které se do 
rozpouštědla dostanou při čištění lakovací linky a stříkacích pistolí po ukončení lakování. 
Možnost regenerace rozpouštědla vychází z předpokladu neměnnosti chemických vlastností 
rozpouštědla po provedení čištění procesem destilace. Tento předpoklad vychází ze zjištění, 
že použité promývací ředidlo obsahuje pouze zbytky nátěrových hmot, které lze separovat 
do destilačního zbytku, případě ho odvést v neužitných částech frakční destilace. Důležitým 
faktorem pro provedení procesu regenerace je požadavek, aby zmíněné znečištěné 
promývací ředidlo neobsahovalo žádné další kontaminanty. (Běták, 2016) 
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S přihlédnutím k technickým možnostem lakovací linky lze až 85 % promývacího 
rozpouštědla zachytit. 

 

Obrázek 16: Míchací zařízení lakovací linky Venjakob 

 Toto rozpouštědlo lze použít jako vstupní surovinu pro proces regenerace. Vzhledem 
k tomu, že zmíněné zachycené rozpouštědlo není klasifikováno jako odpad, není s ním takto 
nakládáno. Nicméně se na něj stále vztahují předpisy k nakládání s chemickými látkami a 
směsmi včetně předpisů pro přepravu ADR. Takto shromážděné ředidlo se regeneruje 
s pomocí firmy Colorlak Staré Město u Uherského Hradiště. Za účelem snížení hodnoty 
emisního podílu fugitivních emisí EPF (někdy také uváděného jako měrná výrobní fugitivní 
emise MVFEP) a na množství emisního podílu emisí 𝐸𝑃   (někdy také uváděného jako 
emisní limit celkových emisí MVCEP) byla v druhém kroku vytipována technologie na 
recyklování rozpouštědel v rámci provozovny. Jednalo se o zařízení Tieser Distiller DV25 
AXC, které bylo proto tyto účely zapůjčeno z dceřiného závodu ve Weilmünsteru. (Gába, 
2018)  

Na základě výsledků analýz z chromatografu a destilačních křivek bylo určeno 
rozmezí destilační teploty, ve kterém lze získat užitný destilát, který vykazuje stejné 
vlastnosti jako původní nezregenerované rozpouštědlo. Takto lze vrátit až 85 % 
regenerovaného rozpouštědla zpět do výroby.  (Gába, 2018) Na začátku a konci procesu 
destilace vzniká cca 15 % nepoužitelného destilátu silně kontaminovaného nečistotou. Tato 
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část se nazývá destilační zbytek, podle platné legislativy je s ním nutno nakládat jako 
s nebezpečným odpadem, tedy předat ho oprávněné osobě k likvidaci. (Kenkel, 2013) 

Vzhledem k tomu, že se předpokládal úbytek množství regenerované promývacího 
ředidla z důvodu vzniku destilačního zbytku, bylo odzkoušeno doplňování úbytků ředidla 
novým čistým rozpouštědlem. Proces doplňování úbytku pomáhal udržovat požadovanou 
kvalitu regenerátu. Tento materiálový tok ilustruje obrázek 17. 

Obrázek 17: Materiálový tok regenerace promývacího ředidla 

4.1.1 Analýza projektu na snížení množství nebezpečného odpadu 07 01 14 Jiná 
organická rozpouštědla a promývací kapaliny  

Tato analýza a následný logický rámec vycházely z užití environmentálního nástroje 
Čistá produkce.(Remtová, 2003) Tento nástroj firma Fremach Morava s úspěchem použila 
při analýze nakládání s odpady a hledání možností, jak množství odpadů snížit.  

Účelem opatření bylo snížení množství odpadů a nákladů na likvidaci nebezpečného 
odpadu 07 01 04 organická rozpouštědla a promývací kapaliny na středisku lakovna za 
předpokladu udržení kvality procesu lakování, pro které je čistota lakovací linky jedním 
z klíčových faktorů. 

Provedení opatření spočívá ve dvou krocích. První spočívá v optimalizaci výroby a 
správného řazení výrob. Toto opatření je neinvestiční. Základem druhého opatření je 
regenerace rozpouštědel a jejich opětovné navrácení do výroby. 

Kombinací obou opatřeních se předpokládá snížení množství nebezpečného odpadu, 
nákladů na jeho likvidaci a zároveň snížení nákladů na nákup nových promývacích 
rozpouštědel.  
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Na začátku projektu byly stanoveny tyto objektivně ověřitelné údaje (Gába, 
2017): 

- Měsíční náklady na likvidaci NO 07 01 04 organická rozpouštědla a promývací 
kapaliny přepočtené na objem výroby 

- Měsíční množství NO 07 01 04 organického rozpouštědla a promývací kapaliny 
přepočtené na objem výroby 

- Měsíční hodnocení zmetkovitosti 
- Výpočet emisí VOC 
- Kvalita regenerovaného rozpouštědla ověřená testem 
- Porovnání spotřeby původního a regenerovaného rozpouštědla na počet cyklů  
- Náklady na nákup promývacích ředidel přepočtené na objem výroby 

 
Na začátku projektu byly stanoveny tyto prostředky ověření (Gába, 2017): 
- Měsíční hlášení množství NO 07 01 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací 

kapaliny přepočtené na objem výroby 
- Měsíční náklady na likvidaci NO 07 01 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací 

kapaliny přepočtené na objem výroby 
- Měsíční hodnocení zmetkovitosti výroby 
- Porovnání měsíční spotřeby promývacích rozpouštědel 
- Náklady na nákup a regeneraci rozpouštědel 
- Výpočet emisí VOC 

Na začátku projektu byly určeny tyto zdroje ověření (Gába,2017): 

- Prověření účinnosti regenerovaného rozpouštědla v lakovací lince 
- Zápisy z testů 
- Analýza nákladů na nákup promývacích ředidel 
- Analýza nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu 07 01 04 Jiná organická 

rozpouštědla, promývací kapaliny 

 Stanovené metody ověření (Gába,2017): 
- Vyhodnocení testů 
- Vyhodnocení kvalitativních ukazovatelů 
- Vyhodnocení ekonomických ukazovatelů 
- Vyhodnocení environmentálního dopadu 

Určené předpoklady a rizika prostředí (Gába,2017): 

- Regenerované ředidlo je/není funkční 
- Byla/nebyla vyšší zmetkovitost 
- Byla/nebyla větší spotřeba promývacích ředidel 
- Bylo/nebylo dosaženo menších nákladů na pořízení promývacích ředidel 
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- Bylo/nebylo dosaženo menších nákladů na likvidaci NO 070104 Jiná organická 
rozpouštědla, promývací kapaliny 

- Emise VOC byly/nebyly v limitu?  
- Kvalifikace odborníků na regeneraci promývacích rozpouštědel 

odpovídá/neodpovídá požadované výstupním hodnotám 
- Je prolomena nedůvěra v regenerované rozpouštědlo? 

 
Byl vytvořen akční plán projektu, který obsahoval (Gába, 2017): 

- Vytipování technologie 
- Provedení testů regenerovaného rozpouštědla 
- Srovnání přepočtu množství NO před zavedení a po zavedení změn 
- Srovnání přepočtu nákladů na likvidaci NO 07 01 04 Jiná organická rozpouštědla, 

promývací kapaliny před zavedení a po zavedení změn 
- Srovnání přepočtu nákladů na nákup promývacích ředidel před zavedení a po 

zavedení změn 
- Výpočet emisí před zavedení a po zavedení změn 

 

4.2 Test frakční destilace odpadního rozpouštědla 

4.2.1 Frakční destilace ředidla Eskanol 10.713 od firmy Haug Chemie GmbH.  
Pro samotnou regeneraci odpadních znečištěných rozpouštědel byl zvolen postup 

frakční destilace. Pro provedení frakční destilace bylo použito 500 ml odpadního ředidla, 
které tvořilo směsný vzorek ze dvou 200 l sudů znečištěného rozpouštědla při přibližném 
poměru 1:1. 

Při samotné destilaci byly odebírány oddělené vzorky destilátu 50 ml, tedy celkově 
9 vzorků 8×50 ml a 1x 40 ml na konci destilace. Pro lepší rozlišení jednotlivých frakcí byly 
z každého vzorku odebrány 3 ml vydestilovaného roztoku do zkumavek. Následně bylo do 
zkumavek přidáno malé množství oxidačního činidla, v tomto případě byl použit 
manganistan draselný. Manganistan draselný je ve vodě lehce rozpustný. Oproti tomu v 
promývacích rozpouštědlech používaných při aplikaci solventních (rozpouštědlových) 
nátěrových hmot, je nerozpustný. Intenzita fialového zabarvení regenerovaného 
rozpouštědla je přímo úměrná obsahu vody. Čím je intenzivnější, tím větší množství vody 
roztok obsahuje. Rozpuštěný manganistan draselný dále působí jako oxidační činidlo v 
předpokládaném vodném kyselém prostředí. V tomto případě dochází ke vzniku oxidu 
manganatého (oxidaci rozpouštědla) a změny zabarvení roztoku z fialové na hnědou. 
V případě, že tato změna nenastane, nedochází k procesu oxidace. V praxi to znamená, že 
v regenerovaném rozpouštědle neproběhla hydrolýza a neobsahuje nežádoucí volnou 
kyselinu.  
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Porovnání jednotlivých frakcí z testu odpadního ředidla uvádí Tabulka 3.  

Tabulka 3: Destilační rozmezí jednotlivých frakcí testu promývacího ředidla 

Číslo 
frakce 

Destilační 
rozmezí v ℃ 

Přibližné složení poznámka 

1 61-66,5 aceton Barva je intenzivně fialová, obsahuje 
hodně vody a není přítomna kyselina. 
Rozpouštědlo je nekorozivní 

2 67-70 aceton Barva je intenzivně fialová, obsahuje 
hodně vody, není přítomna kyselina. 
Rozpouštědlo je nekorozivní 

3 71-75 aceton Barva je intenzivně fialová, obsahuje 
hodně vody, není přítomna kyselina. 
Rozpouštědlo je nekorozivní 

4 77-81 aceton, etanol Barva je intenzivně fialová s náznaky 
přechodu do hněda, obsahuje hodně 
vody. Rozpouštědlo obsahuje stopové 
množství kyseliny 

5 85-96 etanol Barva je světle hnědá, původní fialová 
barva přešla v hnědou, obsahuje málo 
vody, ale větší podíl kyseliny 

6 98-115 toluen Barva je světle hnědá, původní fialová 
barva přešla v hnědou, obsahuje málo 
vody, ale větší podíl kyseliny 

7 120-130 butyl acetát Barva je nepatrně hnědá, obsahuje velmi 
málo vody, ale větší podíl kyseliny 

8 131-137 butyl acetát, xylen, 
etyl laktát 

Barva je nepatrně hnědá, obsahuje velmi 
málo vody, ale větší podíl kyseliny 

9 140-148 etyl laktát Světle hnědá barva přešla rychle 
v hnědou. Obsahuje velmi málo vody a 
nejvíce kyseliny. 

 

 

Testy prováděl autor práce na provoze firmy Colorlak ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště pod vedením pana Bětáka. Zmíněný testy pomocí frakční destilace měly za úkol 
analyzovat problémy, které vznikly po aplikaci regenerovaného rozpouštědla na provoze. 
Regenerát neměl stabilní kvalitu a některé dávky vykazovaly menší účinek, který byl 
doprovázen pachovými jevem a korozí kovových přepravních nádob. 
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Obrázek 18 zobrazuje jednotlivé destilační frakce po pěti minutách reakce přidaného 
manganistanu draselného. Na obrázku je patrné fialové zbarvení a následný přechod do 
hněda vlivem průběhu hydrolýzy.  

 
 

  

Obrázek 18: Porovnání jednotlivých frakcí destilace odpadního rozpouštědla po přídavku 
manganistanu draselného 

4.2.2 Koroze kovových odpadů po provedení regenerace rozpouštědla 

Na základě předběžných laboratorních zkoušek a testovacích dávek byl detekován 
problém, který spočíval v korozi plechových obalů v důsledku probíhající hydrolýzy esteru – 
laktátu etylnatého. 

Při hydrolýze dochází k uvolňování kyseliny mléčné, ta způsobuje rozpouštění železa 
(bodovou korozi), která následně vypadá jako rez, jež se následně usazuje na dně kovových 
odpadů. Podle ústního sdělení Ing. Ivo Bětáka (vedoucího střediska regenerace odpadních ředidel 
ve firmě Colorlak a.s. Tovární 1076, Staré Město) dne 30.3.2017 prokázaly laboratorní rozbory, 
že rozpouštědlo obsahuje poměrně velké množství vody. Tato voda se podle ústního sdělení Ing. 
Věry Šťastníkové (technologa lakovny firmy Fremach Morava s.r.o., Jožky Silného 2824/12, 
Kroměříž) dne 5.4.2017 do rozpouštědla dostává v průběhu technologických operací, jak bylo 
zjištěno při analýze procesu. 

Na základě testů provedených při výrobě bylo zjištěno, že laktát etylnatý se na rozdíl od 
jiných rozpouštědel neomezeně mísí s vodou. Obsahuje v molekule kyseliny skupinu OH, která 
na sebe váže vodu. Z provedeného sledování bylo usouzeno, že se voda do rozpouštědla 
s obsahem hydroskopického laktátu etylnatého dostává ze vzdušné vlhkosti v průběhu 



 Bc. Josef Gába: Regenerace promývacích ředidel ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 
 

 

2019        34 

promývání lakovací linky a záchytu rozpouštědla. Regenerát rozpouštědla Eskanol 10.713 od 
firmy Haug GmbH. po provedení destilaci obsahuje vodu a vykazuje kyselou reakci. Hodnota 
pH kyseliny mléčné, která je v regenerátu obsažena je cca 4 až 5, proto tento regenerát vykazuje 
korozivní vlastnosti. 

4.2.3 Řešení odstranění vzniku koroze obalového materiálu regenerovaného 
rozpouštědla při regeneraci promývacího rozpouštědla od firmy Haug Chemie GmbH. 

Při řešení problémů se vznikem bodové koroze obalů regenerovaného rozpouštědla 
Eskanol 10.713 od firmy Haug bylo odzkoušeno několik postupů. Ten nejjednodušší spočíval 
v odstranění kovových obalů z oběhu, a to jak v případě shromažďování znečištěného 
rozpouštědla, tak v případě již zregenerovaného ředidla. Kovové obaly byly nahrazeny 
plastovými barely a 1 000 litrovými plastovými IBC kontejnery, jak je zobrazeno na obrázku 19. 
Bohužel tato opatření nepřinesly požadovaný efekt. (Haug, 2007; Haug, 2015)   

 

Obrázek 19: Plastový IBC kontejner 
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Další pokus představoval vysušení a zneutralizování regenerovaného rozpouštědla bez 
vodnou sodou. Bohužel ani toto řešení nebylo úspěšné. Jako jediným technickým řešením daného 
problému, jež vycházelo z možností regenerace ve firmě Colorlak Staré Město, se stalo 
v rozpouštědle nepoužívat složku laktát etylnatý. Zmíněné řešení spočívalo v úpravě 
rozpouštědla, které firma Colorlak dodává a jež splňuje všechny zákonné požadavky ohledně 
chemické látky a jejího uvedení na trh. (ISO, 2007; ECHA, 2016; Filipec, 2015) 

4.2 Srovnávací test promývacích ředidel od firem Haug Chemie GmbH. a 
Colorlak 

Na základě provedených analýz, které se uskutečnily ve firmě Colorlak, bylo 
zjištěno, že složení používaného produktu Eskanol 10.713 od firmy Haug Chemie GmbH. 
neumožňuje provést regeneraci rozpouštědla pomocí zamýšlené technologie. Rozpouštědlo 
Eskanol 10.713 obsahuje složku laktát etylnatý, která znemožňuje při regeneraci 
rozpouštědla ve firmě Colorlak procesem destilace dosáhnout požadované kvality 
regenerovaného ředidla pro potřeby firmy Fremach Morava s.r.o. (Běták, 2016) Zmíněný 
regenerát lze použít na méně sofistikované čištění, jako je například promývání méně 
náročných částí lakovací linky – nádoby na směsi barev. Podle ústního sdělení Ing. Věry 
Šťastníkové (technologa lakovny firmy Fremach Morava s.r.o., Jožky Silného 2824/12, 
Kroměříž) dne 2.4.2017 je tento regenerát pro proces čištění lakovací pistolí a rozvodů 
nevhodný.  

Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto vytvořit adekvátní náhradu promývacího 
ředidla Eskanol 10.713 takovým rozpouštědlem, které umožní následnou regeneraci a 
opětovné použití na všech procesech střediska lakovny. Jeden ze základních požadavků na 
tento produkt byla stejná čistící schopnost jako produkt Eskanol 10.713 od firmy Haug 
Chemie GmbH. za nižší cenu, než jakou má tento používaný produkt. Nové rozpouštědlo 
musí být plně regenerovatelné, aby případná regenerace dále vylepšila ekonomický a 
environmentální profit firmy Fremach Morava s.r.o.  

   Pro provedení testů byla vytipovaná linka Venjakob číslo 2. Na této lince se z velké 
části používají solventní (rozpouštědlové) nátěrové hmoty. Testování probíhalo během 
běžné výroby za standardních podmínek. Na testování účinnosti regenerátu byly vytipovány 
„obtížněji“ čistitelné lakovací směsi. Tyto směsi se vyznačují vyšším obsahem sušiny. 
(Lukavský a kol., 1993)  

Samotný test byl rozdělen do několika fází. V první fázi bylo provedeno čištění 
lakovací linky standardním způsobem za použití promývacího ředidla od firmy Haug 
Chemie GmbH. Následně byla provedena vizuální kontrola regulátorů, hadic a pumpy. Po 
ukončení výrobní dávky bylo použito na vyčištění linky regenerované ředidlo od firmy 
Colorlak. Po provedení vyčištění systému byla opětovně provedena vizuální kontrola výše 
uvedených částí lakovací linky a následně srovnány se standardním promýváním za použití 
promývacího ředidla Eskanol 10.713. Vzhledem k tomu, že srovnávací testy byly prováděny 
vizuální formou, byly zmíněné testy několikrát opakovány. Opakované srovnávání kvality 
vyčištění si kladly za cíl minimalizovat riziko pochybení a případné následné znehodnocení 
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dalších výrob nebo poškození lakovací linky. Zmíněné postupy čištění byly v souladu 
s interními směrnicemi firmy Fremach Morava s.r.o. a návodem k obsluze lakovací linky od 
firmy Venjakob probíhaly za asistence technologa lakovny Ing. Věry Šťastníkové. 
(Venjakob, 1996; Venjakob, 2007; Šťastníková, 2014)  

4.2.1 Test 1 – rozpouštědlové ředidlo Eskanol 10.713 

Probíhal na lakovací lince Venjakob, která má interní označení lakovací linka číslo 
2. Při samotném procesu lakování byla použita lakovací barva Diegel 44 903. (Venjakob, 
2007; Diegel, 2003; Diegel, 2015) 

Počet promývacích cyklů byl stanoven na počet 3. Po ukončení procesu lakování 
bylo provedeno vyčištění lakovací linky (promytí) promývacím ředidlem Eskanol 10.713. 
Výsledek promytí byl vyhodnocen jako v pořádku a zobrazuje ho na Obrázek 20. (Haug, 
2007; Haug, 2015) 

Obrázek 20: Regulátory po aplikaci rozpouštědlového ředidla Eskanol 10.713 firmy Haug Chemie GmbH. 

 

4.2.2 Test 2 – Mycí kapalina P 8501 od firmy Colorlak a.s.  

Probíhal na lakovací lince Venjakob, která má interní označení lakovací linka číslo 
2. Při samotném procesu lakování byla použita lakovací barva Diegel 44 903. (Venjakob, 
2007; Diegel, 2003; Diegel, 2015) Počet promývacích cyklů byl stanoven na počet 3. Po 
ukončení lakování bylo provedeno vyčištění lakovací linky (promytí) mycí kapalinou 
P8501. (Colorlak, 2016; Colorlak, 2017)  
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Výsledek promytí byl vyhodnocen jako v pořádku, ilustruje ho obrázek 21.  

Obrázek 21: Část pumpy po aplikaci mycí kapaliny P 8501 od firmy Colorlak a.s. 

4.2.3 Test 3 – rozpouštědlové ředidlo Eskanol 10.713 

Probíhal na lakovací lince Venjakob, která má interní označení lakovací linka číslo 
2. Při samotném procesu lakování byla použita lakovací barva Schramm Senopur 2K lack 
Schwarz 05-4216503086R. (Venjakob, 2007; Schramm, 2009; Schramm, 2016)  

Počet promývacích cyklů byl stanoven na počet 3. Po ukončení procesu lakování 
bylo provedeno vyčištění lakovací linky (promytí) promývacím ředidlem Eskanol 10.713. 
Výsledek promytí byl vyhodnocen jako v pořádku a je zobrazen na obrázku 22. (Haug, 2007; 
Haug, 2015) 

Obrázek 22: Část pumpy po aplikaci rozpouštědlového ředidla Eskanol 10.713 od firmy Haug Chemie  
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4.2.4 Test 4 – mycí kapalina P 8501 od firmy Colorlak a.s. 

Probíhal na lakovací lince Venjakob, která má interní označení lakovací linka číslo 
2. Při samotném procesu lakování byla použita lakovací barva Schramm Senopur 2K lack 
Schwarz 05-4216503086R. (Venjakob, 2007; Schramm, 2009; Schramm, 2016)    

Počet promývacích cyklů byl stanoven na počet 3. Po ukončení procesu lakování 
bylo provedeno vyčištění lakovací linky (promytí) mycí kapalinou P 8501. Výsledek 
promytí byl vyhodnocen jako v pořádku a je zobrazen na obrázku 23. (Colorlak, 2016; 
Colorlak, 2017)  

Obrázek 23: Část pumpy po aplikaci mycí kapaliny P 8501 od firmy Colorlak a.s. 

4.2.5 Výsledky srovnávacích testů promývacích rozpouštědel od firem Haug Chemie 
GmbH. a Colorlak a.s. 

Promývací ředidla byla odzkoušena na promývání nejsložitějších typů barev. Tyto 
barvy obsahují velké množství aditiv, jako jsou tvrdidla, a mají velký objem sušiny. Obě 
promývací ředidla vykazují podobné mycí schopnosti. V žádné části strojního zařízení 
nedocházelo ke sražení barvy, které by mělo negativní vliv na kvalitu výroby a funkčnost 
lakovacího zařízení. Testy nového rozpouštědla od firmy Colorlak byly vyhodnoceny 
kladně, tímto regenerovatelným rozpouštědlem lze plně nahradit současné ředidlo Eskanol 
10.713 od firmy Haug Chemie GmbH.  

Bohužel na konci roku 2017 byl projekt regenerace z důvodů nové cenové nabídky 
od firmy Haug Chemie GmbH, která nastavila novou cenovou hladinu svých produktů 
vztažených na množství pro celou skupinu Fremach International, pozastaven. Tato nová 
cenová nabídka byla pro skupinu Fremach natolik zajímavá, že nemělo z finančního hlediska 
smysl dále odebírat upravené rozpouštědlo a pokračovat v regeneraci. 
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Výsledek srovnávacího testu je zobrazen na obrázku 24.  

 

Obrázek 24: Vizuální srovnání účinnosti promývacích ředidel Eskanol 10.713 a Mycí kapaliny P 8501 

 

5 VÝROBNÍ, EKONOMICKÉ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 
REGENERACE PROMÝVACÍHO ŘEDIDLA VE FIRMĚ FREMACH 
MORAVA S.R.O. 

5.1 Hmotnostní bilance organických rozpouštědel  

5.1.1 Hmotnostní bilance rozpouštědel za rok 2015  

Hmotnostní bilance za rok 2015 byla počítána jako součet hmotnostních bilancí 
lakovací linky 1, 2 a 3. Vzhledem k tomu, že lakovací linka s označením 3 používá při 
produkci vodou ředitelné barvy, nepoužívají se na ní promývací ředidla s obsahem VOC 
látek, není s ní zde na rozdíl od Ohlášení souhrnné provozní evidence počítáno. V roce 2015 
nebylo ředidlo regenerované. Blokové schéma celkových emisí za rok 2015 je zobrazeno na 
obrázku 25. 

 

Vstupy organických rozpouštědel: 
   
I1 Celková přijatá hmotnost organického rozpouštědla 149,23 tun/rok 
I2 Celková přijatá hmotnost regenerovaných rozpouštědel 0 tun/rok 

  
     

 
 
  

Výstupy organických rozpouštědel:  
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O1 Hmotnost organického rozpouštědla v emisích (odpadní plyny) 0,92 tun/rok 
O2 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadních vodách 0 tun/rok 
O3 Hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako reziduum 0 tun/rok 
O4 Hmotnost nezachycených organických rozpouštědel (okna, 

dveře) 
3,86 tun/rok 

O5 Hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných např. 
spalováním, sorpcí, zabudované v kompozitu 

39,71 tun/rok 

O6 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadech 103,96 tun/rok 
O7 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích (výrobcích) 0,78 tun/rok 
O8 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích, pokud nebyly 

započteny do položky O7 
0 tun/rok 

O9 Hmotnost organických rozpouštědel jinak uvolněných 0 tun/rok 
 
Celková spotřeba organických rozpouštědel C: 
 
𝐶 = 𝐼 − 𝑂  
𝐶 = 149,23 − 0 
𝐶 = 149,23 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
 
 
Fugitivní emise F: 
𝐹 = 𝐼 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂  
𝐹 = 149,23 − 0,92 − 39,71 − 103,96 − 0,78 − 0 
𝐹 = 3,86 𝑡𝑢𝑛𝑦/𝑟𝑜𝑘 
  

 
Celková emise E: 
𝐸 = 𝐹 + 𝑂  
𝐸 = 3,86 + 0,92 
𝐸 = 4,78 𝑡𝑢𝑛𝑦/𝑟𝑜𝑘 
 
Emisní podíl fugitivních emisí EPF: 

 

EP  =  × 100 

 

EPF =
,

,
 × 100 

 
𝐸𝑃  = 2,59 % 
 
 
 
 
 
 
 
Emisní podíl emisí EPC: 



 Bc. Josef Gába: Regenerace promývacích ředidel ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 
 

 

2019        41 

 

𝐸𝑃  =  × 100 

 

𝐸𝑃  = 
,

,
 × 100 

 
𝐸𝑃  = 3,20 % 

 
  

Obrázek 25: Blokové schéma celkových emisí za rok 2015, zdroj: ISPOP, zpracování vlastní 

 

5.1.2 Hmotnostní bilance rozpouštědel za rok 2016  
Hmotnostní bilance za rok 2016 byla počítána jako součet hmotnostních bilancí 

lakovací linky 1, 2 a 3. Vzhledem k tomu, že lakovací linka s označením 3 používá při 
produkci vodou ředitelné barvy, nepoužívají se zde promývací ředidla s obsahem VOC látek. 
Není tedy s ní zde na rozdíl od Ohlášení souhrnné provozní evidence počítáno. V roce 2016 
byly zahájeny testy s regenerací a v rámci nich bylo zregenerováno 12 300 kg promývacího 
ředidla. Dle platné legislativy, aby měla regenerace vliv na hodnotu emisního podílu 
fugitivních emisí (𝐸𝑃 ), někdy také uváděného jako měrná výrobní fugitivní emise MVFEP) 
a na množství emisního podílu emisí 𝐸𝑃   (někdy také uváděného jako emisní limit 
celkových emisí MVCEP), musí probíhat v rámci provozovny. Vzhledem k tomu, že bylo 
nutné odzkoušet účinnost regenerovaného rozpouštědla, probíhala regenerace externě a byl 
výstup ředidla k regeneraci započítán do hmotnostního toku O6 a vstup regenerátu jako I1.     

Blokové schéma celkových emisí za rok 2016 je zobrazeno na obrázku 26. 
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Vstupy organických rozpouštědel   
I1 Celková přijatá hmotnost organického rozpouštědla 148,6 tun/rok 
I2 Celková přijatá hmotnost regenerovaných rozpouštědel 0 tun/rok 

 

    

   
Výstupy organických rozpouštědel 
O1 Hmotnost organického rozpouštědla v emisích (odpadní plyny) 0,91 tun/rok 
O2 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadních vodách 0 tun/rok 
O3 Hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako reziduum 0 tun/rok 
O4 Hmotnost nezachycených organických rozpouštědel (okna, 

dveře) 
4,12 tun/rok 

O5 Hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných např. 
spalováním, sorpcí, zabudované v kompozitu 

46,36 tun/rok 

O6 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadech 96,56 tun/rok 
O7 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích (výrobcích) 0,65 tun/rok 
O8 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích, pokud nebyly 

započteny do položky O7 
0 tun/rok 

O9 Hmotnost organických rozpouštědel jinak uvolněných 0 tun/rok 
 
Celková spotřeba organických rozpouštědel C: 
 
𝐶 = 𝐼 − 𝑂  
𝐶 = 148,6 − 0 
𝐶 = 148,6 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
 
Fugitivní emise F: 
 
𝐹 = 𝐼 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂  
𝐹 = 148,6 − 0,91 − 46,36 − 96,56 − 0,65 − 0 
𝐹 = 4,12 𝑡𝑢𝑛𝑦/𝑟𝑜𝑘 
   

 
Celková emise E: 
 
𝐸 = 𝐹 + 𝑂  
𝐸 = 4,12 + 0,91 
𝐸 = 5,03 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
 
 
Emisní podíl fugitivních emisí EPF: 

𝐸𝑃 =
𝐹

𝐼 + 𝐼
∗ 100 

 

𝐸𝑃 =
4,12

148,6 + 0
∗ 100 

 

 

𝐸𝑃 = 2,77 % 
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Emisní podíl emisí EPC: 
 

𝐸𝑃 =  × 100  

 

𝐸𝑃 =
5,03

148,6 + 0
 × 100 

 
𝐸𝑃  = 3,38 % 
 
  

Obrázek 26: Blokové schéma celkových emisí za rok 2016, zdroj: ISPOP, zpracování vlastní 

 

5.1.3 Hmotnostní bilance rozpouštědel za rok 2017 

Hmotnostní bilance za rok 2017 byla počítána jako součet hmotnostních bilancí 
lakovací linky 1, 2 a 3. Vzhledem k tomu, že lakovací linka s označením 3 používá při 
produkci vodou ředitelné barvy, nepoužívají se zde promývací ředidla s obsahem VOC látek, 
není s ní zde na rozdíl od Ohlášení souhrnné provozní evidence počítáno. V roce 2017 bylo 
promývací ředidlo od firmy Haug Chemie GmbH nahrazeno regenerovatelným ředidlem od 
firmy Colorlak. 

Vzhledem k požadavkům na snižování měrné fugitivní emise a emisního podílu 
celkových emisí byla v roce 2017 zahájena interní regenerace pomocí přístroje Tieser 
Distiller DV25 AXC. 

Z celkového množství 47 600 kg regenerovaných ředidel bylo v rámci provozu 
zregenerováno 680 kg rozpouštědel. Vzhledem k relativně malému množství 
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zregenerovaného ředidla v rámci podniku nelze s jistotou potvrdit pozitivní vliv regenerace 
rozpouštědel v rámci podniku. Blokové schéma celkových emisí za rok 2017 je zobrazeno 
na obrázku 27.  

Vstupy organických rozpouštědel   
I1 Celková přijatá hmotnost organického rozpouštědla 118,2 tun/rok 
I2 Celková přijatá hmotnost regenerovaných rozpouštědel 0,68 tun/rok 

 

   

  
Výstupy organických rozpouštědel 
O1 Hmotnost organického rozpouštědla v emisích (odpadní plyny) 1,52 tun/rok 
O2 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadních vodách 0 tun/rok 
O3 Hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako reziduum 0 tun/rok 
O4 Hmotnost nezachycených organických rozpouštědel (okna, 

dveře) 
2,92 tun/rok 

O5 Hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných např. 
spalováním, sorpcí, zabudované v kompozitu 

34,88 
 

tun/rok 

O6 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadech 78,22 tun/rok 
O7 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích (výrobcích) 0,69 tun/rok 
O8 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích, pokud nebyly 

započteny do položky O7 
0 tun/rok 

O9 Hmotnost organických rozpouštědel jinak uvolněných 0 tun/rok 
 
Celková spotřeba organických rozpouštědel C: 
𝐶 = 𝐼 − 𝑂  
𝐶 = 118,23 − 0 
𝐶 = 118,23 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
 

Fugitivní emise F: 
𝐹 = 𝐼 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂  
𝐹 = 118,23 − 1,52 − 34,88 − 78,22 − 0,69 − 0 
𝐹 = 2,92 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
   

 
Celková emise E: 
𝐸 = 𝐹 + 𝑂  
𝐸 = 2,92 + 1,52 
𝐸 = 4,44 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
 
Emisní podíl fugitivních emisí EPF:  
 

𝐸𝑃 =  × 100  

 

𝐸𝑃 =
2,92

118,23 + 0,68
 × 100 

 
𝐸𝑃 = 2,46 % 
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Emisní podíl emisí EPC: 
 

𝐸𝑃 =  × 100  

 

𝐸𝑃 =
4,44

118,23 + 0,68
 × 100 

 
𝐸𝑃 = 3,73 %  

    
 

Obrázek 27: Blokové schéma celkových emisí za rok 2017, zdroj: ISPOP, zpracování vlastní 

5.1.3 Hmotnostní bilance rozpouštědel za rok 2018 

Hmotnostní bilance za rok 2018 byla počítána jako součet hmotnostních bilancí 
lakovací linky 1, 2 a 3. Vzhledem k tomu, že lakovací linka s označením 3 používá při 
produkci vodou ředitelné barvy, nepoužívají se zde promývací ředidla s obsahem VOC látek, 
není s ní zde na rozdíl od Ohlášení souhrnné provozní evidence počítáno. V roce 2018 bylo 
používáno opět neregenerovatelné promývací ředidlo od firmy Haug Chemie GmbH, projekt 
regenerace byl zastaven. Blokové schéma celkových emisí za rok 2018 je zobrazeno na 
obrázku 28. 

Vstupy organických rozpouštědel   
I1 Celková přijatá hmotnost organického rozpouštědla 169,38 tun/rok 
I2 Celková přijatá hmotnost regenerovaných rozpouštědel 0 tun/rok 
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Výstupy organických rozpouštědel 
O1 Hmotnost organického rozpouštědla v emisích (odpadní plyny) 1,35 tun/rok 
O2 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadních vodách 0 tun/rok 
O3 Hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako reziduum 0 tun/rok 
O4 Hmotnost nezachycených organických rozpouštědel (okna, 

dveře) 
4,89 tun/rok 

O5 Hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných např. 
spalováním, sorpcí, zabudované v kompozitu 

63,93 tun/rok 

O6 Hmotnost organických rozpouštědel v odpadech 98,68 tun/rok 
O7 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích (výrobcích) 0,53 tun/rok 
O8 Hmotnost organických rozpouštědel v přípravcích pokud nebyly 

započteny do položky O7 
0 tun/rok 

O9 Hmotnost organických rozpouštědel jinak uvolněných 0 tun/rok 
 
Celková spotřeba organických rozpouštědel C: 
𝐶 = 𝐼 − 𝑂  
𝐶 = 169,38 − 0 
𝐶 = 169,38 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
 
Fugitivní emise F: 
𝐹 = 𝐼 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂 − 𝑂  
𝐹 = 169,38 − 1,35 − 63,93 − 98,68 − 0,53 − 0 
𝐹 = 4,89 𝑡𝑢𝑛 /𝑟𝑜𝑘 
  

 
Celková emise E: 
𝐸 = 𝐹 + 𝑂  
𝐸 = 4,89 + 1,35 
𝐸 = 6,24 𝑡𝑢𝑛/𝑟𝑜𝑘 
 
Emisní podíl fugitivních emisí EPF : 
 

𝐸𝑃   =  × 100  

 

𝐸𝑃   = 
,

,
 × 100 

 
 
𝐸𝑃   = 2,89 % 
 
Emisní podíl emisí EPC 

 

𝐸𝑃  =  × 100  

 

𝐸𝑃  = 
,

,
 × 100 

 
𝐸𝑃  = 3,68 %  
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Obrázek 28: Blokové schéma celkových emisí za rok 2018, zdroj: ISPOP, zpracování vlastní 

 

5.2 Environmentální aspekty regenerace promývacích ředidel 

Regeneraci promývacích ředidel z hlediska environmentálního je potřeba posuzovat 
ze dvou hledisek. V případě, že regenerace neprobíhá v rámci provozu, nemá regenerace na 
množství emisí a plnění emisních limitů žádný vliv. Znečištěné rozpouštědlo je znovu 
v případě externí regenerace nakoupeno, takže nesnižuje hodnotu emisí. 

Firma Fremach Morava s.r.o. odzkoušela v části roku 2017 regeneraci v rámci 
provozu. Vzhledem k tomu, že se při vnitropodnikové regeneraci vyskytly problémy, kdy ne 
vždy bylo takto zregenerované ředidlo v dostatečné kvalitě, od regenerace se v rámci 
podniku upustilo. 

Pro prokázání předpokladu pozitivního vlivu interní regenerace na hodnotu emisního 
podílu fugitivních emisí EPF a na hodnotu emisního podílu emisí EPC byla provedena 
modelová studie, kterou graficky demonstruje obrázek 29. Pro tuto modelovou situaci se 
zvolila data z roku 2017, ve kterém bylo rozpouštědlo regenerováno. Za předpokladu, že 
kvalita regenerace bude ve stejné kvalitě, jako byla externí regenerace, jsme získali 
dostatečná data pro srovnání. 

Na základě tohoto srovnání lze potvrdit předpokládaný pozitivní vliv na hodnotu 
emisního podílu fugitivních emisí EPF, kdy by došlo k poklesu o 0,7 %. Při neprovedení 
regenerace v rámci provozu tato emise měla hodnotu 2,46 %, při regeneraci v rámci závodu 
je předpokládaná hodnota 1,76 %. Zároveň by došlo k poklesu emisní podíl emisí EPC, a to 
o 1,06 % ze skutečné hodnoty 3,73 % na předpokládaných 2,68 %. 
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 Obrázek 29 tak potvrzuje předpoklad, že podíl regenerovaných ředidel v rámci 
provozu ovlivňuje emisní podíly emisí. 

 Obrázek 29: Porovnání skutečného hodnoty emisních podílů emisí v roce 2017 s vývojem jejich 
hodnoty v případě regenerace v rámci podniku 

Při porovnání výsledků emisí za období 2015 až 2018 lze ovšem konstatovat, že 
daleko větší vliv na hodnoty emisí má složení výroby. Obsah VOC látek ve výrobních 
materiálech má větší dopad na hodnotu než samotný proces regenerace.  V roce 2018 byly 
používány ve větší míře vodou ředitelné laky. Tyto barvy dost podstatně zvýšili množství 
emisí, protože neprocházejí dopalovacím zařízením. Další negativní faktor mluvící 
v neprospěch interní recyklace představuje samotná obtížnost a nesourodost rozpouštědel 
určených k regeneraci. 

Jestliže se v oblasti emisí dá mluvit o environmentálním přínosu pouze v případě 
regeneraci rozpouštědel v rámci provozu, tak v oblasti snižování množství nebezpečného 
odpadu lze tento dopad přenést i na oblast externí regenerace. Znečištěné rozpouštědlo lze 
totiž klasifikovat jako vedlejší produkt, a tak s ním nakládat. Teoreticky lze počítat snížení 
v rozmezí 75–95 % množství produkovaného odpadu 07 01 04 organická rozpouštědla a 
promývací kapaliny v závislosti na účinnosti regenerace. V testovacím období byla 
výtěžnost destilace v okolo 87 % v závislosti na dávce. 

Velmi zajímavou možností snížení množství odpadů a naplnění myšlenky oběhového 
hospodářství je změna způsobu balení. Nahrazením jednorázových 200 litrových ocelových 
sudů vratnými plastovými IBC kontejnery obsahujícími zbytky nebezpečných látek bychom 
snížili množství nebezpečného odpadu 15 01 10 o 4 950 kg.    
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Další pozitivní environmentální aspekt vidíme ve snížení množství nakoupeného 
ředidla. V daném období došlo ke snížení o cca 16,5 % (v roce testování o necelých 8 %, 
v plném provozu o 24 %. Nicméně je důležité připustit si další přínosy, jako je snížení 
nákladů na výrobu nového ředidla a snížení dalšího dopadu na životní prostředí. 

 

5.3 Ekonomické aspekty regenerace promývacích ředidel 

Základní vstupní údaje pro výpočet ekonomických aspektů je cena vstupní suroviny, 
náklady na regeneraci a v neposlední řadě náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. 

5.3.1 Náklady na promývací ředidla rok 2016 

V roce 2016 byla většina promývacího ředidla koupena od firmy Haug Chemie 
GmbH. Až v průběhu testů přibyl do produkce a ekonomické bilance produkt od firmy 
Colorlak. V prvé řadě šlo o regenerát rozpouštědla Eskanol 10.713. Při používání tohoto 
regenerovaného produktu se objevily výše popsané problémy, z toho důvodu byl nahrazen 
produktem od firmy Colorlak. 

Množství promývacího ředidla Eskanol 10.713               58 200 kg 

Cena jednoho kilogramu promývacího ředidla Eskanol 10.713              51,52 Kč 

Náklady na promývací ředidlo Eskanol 10.713         2 998 464 Kč 

Množství NO 07 01 04 Organická rozpouštědla, promývací kapaliny 55 798 kg 

Množství NO 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek   4 365 kg 

Náklady na likvidaci NO 07 01 04 Promývací kapaliny           234 352 Kč  

Náklady na likvidaci NO 150110 Obaly obsahující zbytky NL            34 920 Kč  

Množství mycí kapaliny P 8501       1 000 kg 

Cena jednoho kilogramu mycí kapaliny P 8501                           39 Kč 

Náklady na mycí kapalinu P 8501               39 000 Kč 

Množství zregenerované mycí kapaliny                8 300 kg 

Náklady na regeneraci jednoho kilogramu promývacích rozpouštědel      29 Kč 

Náklady na regeneraci promývacích rozpouštědel           240 700 Kč 

 

Při pohledu na obrázek 30 lze sledovat patrnou úsporu, která vznikla při zavedení 
testů promývacích ředidel. Zmíněná úspora se projevila jak v oblasti nákupu, kde vznikla 
úspora ve výši 199 436 Kč, tak i v oblasti likvidace nebezpečného odpadu. Při samotném 
procesu regenerace nevznikl firmě Fremach Morava s.r.o. žádný odpad a nové promývací 
ředidlo bylo dodáváno ve vratných IBC kontejnerech. Vznikla finanční úspora v oblasti 
úspory nákladů na likvidaci odpadů. Tato úspora byla ponížena o prokazatelné náklady 
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vztažené na likvidaci promývacího rozpouštědla, které vzniklo v rámci testů a nebylo 
vhodné opakovaně regenerovat. I přes tento negativní aspekt činila úspora v oblasti nákladů 
na likvidaci odpadů v testovacím roce částku 40 460 Kč. 

 

Obrázek 30: Porovnání nákladů na nákup nových ředidel a likvidace NO v roce 2016 

 

5.3.2 Náklady na promývací ředidla rok 2017 

V roce 2017 byl používán pouze regenerovatelný produkt firmy Colorlak. Část 
produktu byl interně regenerován na zařízení Tieser Distiller DV25 AXC. Vzhledem ke 
kvalitativním problémům bylo od inertní regenerace upuštěno.  

 

Množství mycí kapaliny P 8501       48 000 kg  

Cena jednoho kilogramu mycí kapaliny P 8501          39 Kč 

Náklady na mycí kapalinu P 8501           1 872 000 Kč 

Množství zregenerované mycí kapaliny                27 400 kg 

Náklady na regeneraci jednoho kilogramu mycí kapaliny         29 Kč 

Náklady na regeneraci mycí kapaliny             794 600 Kč 

Interně zregenerovaného množství promývacího ředidla       680 kg 

Cena interní regenerace (mzdové náklady, energie)     1 450 Kč 

Množství NO 07 01 04 Organická rozpouštědla, promývací kapaliny       46 409 kg 

            Náklady na likvidaci NO 07 01 04 Promývací kapaliny                     194 918 Kč  

 

Za předpokladu stejné spotřeby promývacího ředidla od firmy Colorlak a 
promývacího ředidla Eskanol 10.713 od firmy Haug Chemie GmbH. lze vyčíslit vzniklou 
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úsporu v roce 2017 na částku 1 385 010 Kč, z toho 1 218 008 Kč tvoří úspora na vstupní 
surovině. Po provedení rozboru nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu bylo zjištěno, že 
úspora za likvidaci obalů ve výši 45 240 Kč vznikla pouhým zavedením vratného obalu.    
Grafický rozbor vypočtené úspory v roce 2017 představuje obrázek 31. 

 

Obrázek 31: Náklady na nákup nových ředidel, likvidace NO a modelová situace pro roku 2017  

 

5.3.3 Modelové náklady na promývací ředidlo rok 2018 

V roce 2018 byl projekt regenerace promývacích ředidel zastaven. Přes prokázané 
úspory bylo rozhodnuto o návratu k promývacímu rozpouštědlu Eskanol 10.713. Důvodů ke 
změně bylo několik. Jeden z nich byl kvalitativní, kdy regenerovaný produkt neměl 
dostatečnou účinnost při promývání nových barev. Vzhledem k tomu, že tyto problémy se 
vyskytly v okamžiku, kdy se o zavedení regenerace jednalo ve zbylých závodech skupiny 
Fremach Plastic NV, nebyl prostor k úpravě produktu. 

Velmi důležitým aspektem ukončení projektu byla nová cenová nabídka firmy Haug 
Chemie GmbH. na nákup promývacích a výrobních ředidel. Nová cenová nabídka byla 
vázaná na množství, které odebere celá skupina Fremach Plastic NV. Na základě této 
nabídky byla regenerace ukončena. Obrázek ukazuje porovnání nákladů na nákup při 
množství 50 000 kg promývacího ředidla za původní cenu, novou cenu a cenu rozpouštědel 
při 80% úspěšnosti regenerace. Vzhledem k tomu, že firma Haug Chemie GmbH. zavedla 
na podnět firmy Fremach Morava s.r.o. vratné obaly, není již tedy počítáno s náklady na 
jejich likvidaci. Vzhledem k objemu výrobních ředidel, které svým množstvím 3x překračují 
množství promývacích ředidel, byla nová cena tohoto materiálu klíčovým ukazovatelem pro 
ukončení projektu.       
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Obrázek 32: Modelové náklady na promývací rozpouštědlo pro rok 2018 

I přes ukončení projektu regenerace se firmě Fremach Morava s.r.o. podařilo snížit 
náklady na promývací ředidla o 606 000 Kč. Tohoto snížení bylo dosaženo díky lepším 
vyjednávacím podmínkám a skupinovým objednávkám. Tyto podmínky by s jistotou 
nenastaly, kdyby zmíněný projekt neprobíhal. Na druhou stranu je snaha snižovat náklady 
na výrobu, tedy i na nákup nových a pak následnou likvidaci použitých promývacích ředidel 
aktuální. Z tohoto důvodu si firma Fremach Morava s.r.o. jako jeden z cílů pro rok 2019 
v rámci svých environmentální závazků opětovné prověření možnosti používat 
regenerovaná rozpouštědla. 
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci byl představen projekt na regeneraci promývacích kapalin po 
procesu lakování ve firmě Fremach Morava s.r.o. Tento projekt za pomocí nástrojů 
environmentální politiky ukázal jednu z mnoha zajímavých možností, jak dosáhnout 
finanční úspory a vylepšení environmentálního profilu výrobních firem. Oblast regenerace, 
respektive recyklace rozpouštědel, otevírá obrovský potenciál pro původce odpadů, ale také 
pro firmy, které se zabývají jejich likvidací.  

V práci jsou využity osobní zkušenosti autora, který projekt regenerace promývacích 
rozpouštědel v rámci svého pracovního zařazení ve firmě Fremach Morava s.r.o. organizoval 
a vedl. Jeho úkolem bylo organizačně zajistit regeneraci rozpouštědel ve firmě, průběžně 
vyhodnocovat projekt, kontrolovat dodržování platné legislativy a za pomocí technologa 
lakovny a vedoucího divize regenerace rozpouštědel ve firmě Colorlak navrhovat a aplikovat 
řešení problémů, které projekt přinesl. Po ukončení projektu připravil závěrečnou zprávu o 
projektu po stránce ekonomické, tak z hlediska environmentálního dopadu. 

Po přestavení možností a charakteristiky jednotlivých druhů destilací, které tvořily 
vytipovanou technologii regenerace rozpouštědel, se třetí část věnuje legislativní 
problematice regenerace rozpouštědel včetně výpočtu emisí. 

Čtvrtá část práce popisuje již samotnou regeneraci rozpouštědel včetně problémů, 
které se při projektu vyskytly. Pátá část se zabývá výrobními, ekonomickými a 
environmentálními aspekty, které projekt regenerace rozpouštědel přinesl.   

Regenerace promývacích rozpouštědel přinesla několik zajímavých poznatků, jak 
pro oblasti ekonomické, tak i environmentální. Z ekonomického hlediska přinesl firmě 
Fremach Morava s.r.o. podstatnou úsporu nákladů v oblasti nákupu nových promývacích 
kapalin.  

Z hlediska environmentálního lze pozitivně hodnotit snížení množství nebezpečného 
odpadu 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek. Tohoto snížení bylo docíleno 
zavedením vratných obalů na promývací rozpouštědla. 

  Na základě výpočtů bylo potvrzeno, že regenerace v rámci podniku má pozitivní 
vliv na velikost emisí. Nicméně je zde potřeba uvést, že ne vždy je v technických možnostech 
výrobních podniků regenerovat rozpouštědla. V okamžiku složitějších výrobních procesů, 
různých nátěrových hmot či problémů spojených s interní regenerací, je tento proces pro 
výrobní podniky nesmírně složitý. V tomto okamžiku je vhodné provést regeneraci mimo 
podnik některou z firem, které mají vhodné vybavení a dostatečné zkušenosti se s těmito 
problémy vypořádat. V takovém případě ale odpadá při platnosti současné legislativy 
možnost snížit hodnotu emisí.  

Při snaze zavést ekologicky šetrné výrobky a technologie dochází v řadě případů 
k paradoxní situaci. V oblasti emisí má podstatný vliv na jejich celkovou hodnotu poměr 
vodou ředitelných a solventních barev. Při aplikaci vodou ředitelné barvy dochází k vypnutí 
koncového zařízení přesto, že tyto barvy obsahují malé množství VOC a TOC látky, tudíž 
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zde dochází k úniku emisí do atmosféry. Zatímco emise rozpouštědlových barev procházejí 
např. dopalovacím zařízením, které má při správné činnosti velkou účinnost, což způsobuje 
minimální výstupy do životního prostředí. V oblasti rozpouštědel se jedná o použití 
biosložek, jako byl v tomto případě etyl laktát. K rozvoji jeho používání vedlo ke zvýšení 
výroby bioetanolu, při kterém představuje jednu z doprovodných látek. Vzhledem k tomu, 
že se k výrobě etyl laktátu používají obnovitelné zdroje, zdá se, že tato cesta s sebou přináší 
spoustu dalších výhod. Bohužel v okamžiku přidání cca 20 % do mycí kapaliny, která je 
stále funkční, dochází ke kontaminaci zbytků nátěrových hmot. Některé z nich fungují jako 
katalyzátorové reakce s etyl laktátem a za zvýšené teploty dochází k rozkladu na kyselinu 
mléčnou a etanol. Tato reakce se projevuje pachovými změnami, změnou pH a produkcí 
reakční vody v roztoku. To vysvětluje, proč některé dávky regenerovaného rozpouštědla 
nesly výraznou pachovou stopu, způsobovaly korozi nádob a měly sníženou účinnost. 
Bohužel nebyl prostor určit, které nátěrové hmoty obsahují látky způsobující výše uvedený 
jev. 

Výsledek používání etyl laktátu sledujeme ve znehodnocení regenerátu a ztrátě 
potenciálně regenerovatelných kapalin. Tato rozpouštědla musí skončit ve spalovně, kde 
vlivem obsahu vody může dojít ke snížení životnosti samotného spalovacího zařízení. V 
opačném případě, kdy se při výrobě promývacích rozpouštědel použije vstupní materiály 
s ohledem na možnou regeneraci, lze podstatnou část promývacích rozpouštědel opětovně 
použít, což představuje správnou cestu k naplnění myšlenek oběhového hospodářství a trvale 
udržitelného rozvoje.  
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SEZNAM ZKRATEK: 

ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  
BAT   Databáze nejlepších dostupných technik  
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BREF  Referenční dokumenty k BAT  
CLP  Předpis Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures 

(klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí) – předpis EU o 
klasifikaci, označení a balení nebezpečných látek a směsí 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 
EIA  Enviromental Impact Assessment, posuzování vlivů na životní prostředí 
ECHA  Evropská agentura pro chemické látky 
ELPNO Evidenční list přepravy nebezpečného odpadu 
EMS  Management ochrany životního prostředí dle ISO 14001 
EPC  Emisní podíl celkových emisí 
EPF  Emisní podíl fugitivních emisí 
ES  Evropské společenství 
EU  Evropská Unie 
GHS  Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek 

ILNO  Identifikační list nebezpečného odpadu 
ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 
ISPOP Integrovaná prevence plnění ohlašovacích povinností 
KÚ  Krajský úřad (KÚ)  
MŽP  Ministerstvo životního prostředí  
MVCEP Emisní limit celkových emisí 
MVFEP Měrná výrobní fugitivní emise 
NO  Nebezpečný odpad 
NL  Nebezpečné látky 
OR  Organická rozpouštědla 
REACH Registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek 
RID  Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 
TOC  Celkový organický uhlík (Total Organic Carbon) 
T1  Teplotní třída 1 
T2  Teplotní třída 2 
T3  Teplotní třída 3 
VOC  Volatile organic compoud – těkavé organické látky 
ZZO  Zdroj znečišťující ovzduší 
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