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Anotace 

Předloţená práce se zaměřuje na regeneraci odpadních olejŧ, které jsou produkovány 

v České republice. Zabývá se rozdělením odpadních olejŧ z hlediska jejich vyuţití pro 

regeneraci, vzniku odpadních olejŧ a jejich následnému sběru a přepracování. Dále zobrazuje 

srovnání stavu regenerace olejŧ v ČR a jejich sousedních státŧ. Zároveň jsou zde popsány 

vyuţívané postupy regenerace odpadních olejŧ a zmíněným technologickým postupem je i 

spalování odpadních olejŧ. Práce obsahuje i nástin moţného řešení problematiky stavu 

odpadních olejŧ v ČR.  

Klíčová slova: odpadní olej, regenerace, zpětný odběr, PCB 

Summary 

The thesis focuses on the regeneration of waste oils, which are produced in the Czech 

Republic. It deals with the distribution of waste oils in terms of their use for regeneration of 

waste oils and their subsequent collection and processing. Further comparison shows the 

status of regeneration in the Czech Republic and its neighboring states. They described here 

used the regeneration of waste oils in a process referred to as the combustion of waste oils. 

The work contains an outline of a possible solution of the status of waste oils in the country. 
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MŢP ministerstvo ţivotního prostředí 

ADR mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí 

RID řada pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí 
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1. Úvod a cíl práce 

Odpadní oleje představují environmentální problém zasahující jak do ţivotního 

prostředí, tak i do ţivota člověka. S datem 1.1.2002, kdy nabyl platnosti zákon o odpadech 

č. 185/2001 Sb.,
(1)

 je ukládána povinnost vypracování plánu odpadového hospodářství ČR. 

Tento právní dokument, jehoţ obsahem je závazná a směrná část, určuje pokyny v postupech 

při nakládání s nebezpečnými odpady.  

Nakládání s odpadními oleji jako vybranými druhy odpadŧ je zákonem o odpadech
(1) 

ošetřeno jak z hlediska povinností pŧvodcŧ a oprávněných osob, které nakládají s vybranými 

odpady, tak i z hlediska poskytování pravdivých informací týkajících se nakládání 

s vybranými výrobky, vybranými odpady a provozu vybraných zařízení. V POH ČR jsou 

ministerstvem ustanoveny technické poţadavky na nakládání s odpadními oleji. 

Vznik odpadních olejŧ je podmíněn několika faktory. Jedná se jak o zhoršení 

uţitných vlastností, tak i ztrátu aditiv a zvýšený výskyt kontaminujících sloţek. Nejen olej 

jako takový, ale i přísady podléhají neustálému opotřebení. Dochází tak k mnoha chemickým 

reakcím, které mají za následek vznik mnoha sloučenin s uhlovodíkovým základem. Následují 

kontroly kvality oleje a jeho následné měnění. Pokud by docházelo i nadále k vyuţívání oleje, 

jenţ projevuje známky stárnutí, následkem by byla nevratná poškození či zničení zařízení, ve 

kterých byl vyuţíván. Je nutné tedy měnit olejovou náplň a tato náplň se tak stává odpadním 

olejem. 

U takto vzniklého odpadního oleje nastává povinnost z hlediska zpětného odběru. 

V ČR tuto činnost zajišťuje několik firem, které mají téţ informační povinnost. Jedná se o 

informaci vyskytující se na faktuře kupovaného oleje, kde je zobrazeno, kdo zajišťuje zpětný 

odběr.  Zpětný odběr je ale v reálném stavu poněkud odlišné. Zvlášť byl zlomový rok 2008, 

kdy stát zavedl spotřební daň na odpadní oleje. Neustálé vidiny ekonomického zisku vedou 

zodpovědné osoby spíše ke spalování odpadních olejŧ neţ k jeho regeneraci a následného 

navrácení do oběhu, byť je zákonem o odpadech
(1)

 upřednostňována právě regenerace. 

Zregenerovaný olej vidí však i mnoho spotřebitelŧ jako výrobek „z druhé ruky,“ a  radši 

přejdou k nákupu oleje nového.  

Shromaţďování zpětně získaného oleje zákonem o odpadech
(1)

 umoţněno, pokud 

není prozatím regenerace ani spalování z technických dŧvodŧ moţné. Firmy, které vykupují 

pouţitý olej, jej následně vyuţívají jako alternativní palivo, ovšem s obsahem PCB. Byť je u 

takového oleje stanovená limitní koncentrace, obsah PCB v olejích je vyšší především 
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chybnou manipulací. Firmy, jenţ mají certifikát a oprávnění ke sběru a skladování odpadních 

olejŧ nepokrývají takové rozmístění, jenţ by bylo vhodné. Proto pak je i pro malé stacionární 

zdroje výhodnější spalování v malých kotlích neţ odvoz do vzdálenější oblasti za účelem 

regenerace. 

Při regeneraci je tak moţné z odpadních olejŧ získat prŧmyslové oleje či topné oleje. 

Topný olej a jeho regenerace jsou na trhu velmi ţádané, jelikoţ regenerovaný topný olej má 

nízký obsah síry.  

Ačkoli je zákonem ukládající povinnost přednostně zajišťovat regeneraci odpadních 

olejŧ a spalování provádět pouze v případech, kdy regenerace není moţná, jedná se o 

přehlíţenou povinnost především díky spalování v agregátech. S návazností zákona o ochraně 

ovzduší
(51)

,
 
jimţ se stanoví emisní limity a jiné podmínky pro spalování odpadních olejŧ je 

uváděno, ţe provozovatelé spaloven mohou spalovat odpad (včetně odpadních olejŧ) jen ve 

spalovnách odpadŧ nebo zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojŧ schválených 

ČIŢP. Musí poţádat sice o souhlas s provozem agregátu, avšak někteří o toto povolení nikdy 

nepoţádali a spalují tak bez povolení. Spalování tak představuje především z hlediska 

pŧvodcŧ a oprávněných osob vidinu ekonomických úspor, které by jim regenerace odpadních 

olejŧ neumoţnila. Při spalování odpadních olejŧ se bere v ohled jejich tepelný obsah a stávají 

se tak ţádanými surovinami v energetickém prŧmyslu. 

Cílem této práce je: 

 přiblíţení problematiky současného stavu odpadních olejŧ;  

 srovnání problematiky nakládání odpadních olejŧ v ČR s vybranými státy 

EU; 

 nastínění moţných zpŧsobŧ technologických procesŧ vedoucích 

k regeneraci;  

 návrh opatření v systému sběru odpadních olejŧ s návazností na zvýšenou 

efektivitu  následné regenerace. 
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2. Odpadní oleje 

Odpadní oleje jsou zahrnuty v zákoně o odpadech jako vybrané výrobky a odpady 
(1)

. 

Rozumí se tím skupina osmi druhŧ odpadŧ specifikovaných zákonem o odpadech. Jedná se o 

odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a 

akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozloţitelný odpad, odpady 

z výroby oxidu titaničitého, odpady z azbestu, autovraky a elektrická a elektronická zařízení.
 (2)

 

V katalogu odpadŧ jsou odpadní oleje označovány číslem 13 jako odpady olejŧ a 

odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejŧ a odpadŧ uváděných v katalogu odpadŧ ve 

skupinách 05, 12 a 19). 
(5) 

Odpadní oleje jsou klasifikovány i směrnicí rady EU 75/439/EHS
(52)

 jako 

nebezpečný odpad a odpad vyţadující bezpečné zacházení. Odpadní oleje obsahují kromě 

kontaminujících sloţek téţ těţké kovy a chlorované rozpouštědla jako benzín, produkty 

nedokonalého spalování, PAU, glykoly, vodu a PCB. 
(23) 

 

Obrázek č.1: Schéma problematiky odpadních olejů v ČR 

2.1 Ropa a její význam při výrobě olejů 

Ropa je většinou vymezena jako tmavá olejovitá kapalina, vyskytující se hluboko 

pod zemským povrchem či mořským dnem. Velmi často ji doprovází zemní plyn. Její vznik 

byl podmíněn rozkladem těl  ţivočichŧ a rostlin při pŧsobení vysokých tlakŧ.  Je tvořená 

směsí alkanŧ s rŧznou strukturou a velikostí. 
(6)
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- filtrace 
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- HyLube proces, apod. 
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Destilací ropy ve frakčních kolonách se získává: 
(6)

 

 benzínová frakce – kapalná frakce získána frakční destilací, obsahuje alkany 

s 5-12 uhlíky; 

 petrolejová frakce – kapalná frakce, obsahuje alkany s 12-25 čí více atomy 

uhlíkŧ; 

 plynový olej – olejovitý zbytek frakční destilace, sloţen z uhlovodíkŧ 

s vysokými relativními molekulovými hmotnostmi a více neţ 40 uhlíkovými 

atomy 

- část něj se vyuţívá jako topné palivo a k výrobě elektřiny, zbytek se 

destiluje a vyrábí se z něj: 
(6)

 

a) mazací olej – směs netěkavých kapalin, získává se vakuovou destilací 

destilačního zbytku; 

b) parafíny – látky o pevném skupenství oddělující se od mazacích olejŧ po 

destilaci; 

c) asfalt – zbytková kapalina po destilaci mazutu.
 

2.2 Druhy olejů 

Odpadní oleje technického charakteru jsou dvojího typu.  

1) minerální oleje 

Pojmenovává se téţ jako ropný olej na základě svého vzniku z frakční destilace ropy. 

Jedná se o prŧhledný, bezbarvý olej sloţený z alkanŧ a cyklických parafínŧ. Jeho dostupnost 

je soustředěna jako lehký a těţký minerální olej.
 (7)

 

Zavedení pojmu minerální olej je z konce 19. století, kde byl znám jako minerální či 

skalní olej slouţící k popisu ropných uhlovodíkŧ získaných vrty z podzemních uloţišť 
(6)

. 

V současnosti se pojmu minerální olej uţívá v souvislosti s označováním kapalných 

uhlovodíkŧ a plynných produktŧ získaných z ropných vrtŧ.
 (7) 

Známy jsou tři druhy minerálních olejŧ: 
(6)

 

 parafínový olej – získávají se oddělením mazacího oleje od destilačního 

zbytku; 

 naftenové oleje – zaloţen na sloţení cykloalkanŧ; 

 aromatické oleje – zaloţeny na aromatických uhlovodících. 
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2) silikonové oleje 

Křemíkové analogy organických sloučenin tvořící relativně dlouhé a sloţité 

molekuly. Řetězec je zaloţen na střídání atomŧ křemíku a kyslíku namísto uhlíkových atomŧ, 

tzn. je tvořen siloxany.
 (7)

 

Silikonový olej je v současnosti pouţíván jako druh maziva či hydraulické kapaliny 

díky svých vynikajícím elektrickým izolačním schopnostem, čímţ se stává nehořlavý. 

Pouţívají se téţ jako kapalné médium do difúzních pump.
 (8) 

2.2.1 Upotřebené mazací oleje 

Označovány téţ jako upotřebené ropné oleje. Dnes se jedná jiţ o představitele 

druhotné suroviny s okamţitou vazbou na recyklaci se zpětným vyuţitím do rafinerie.  Jedná 

se o oleje ropného pŧvodu, polysyntetické oleje a syntetické oleje. Tyto oleje nepatří mezi 

toxické látky, ale mohou obsahovat karcinogenní polyaromáty. 
(9)

 

Vyuţití UMO: 
(9)

 

a) organizovaným sběrem – nutné soustřeďovací a dopravní prvky 

b) regenerace UMO – poddává se neustálým změnám, základem ale je: 

- genetický vznik a hromadění nečistot nepřítomných v čerstvém oleji na 

základě fyzikálně-chemických podmínek procesu vyuţívání; 

- druhotné znečištění v prŧběhu uţívání oleje, shromaţďování a dopravy. 
 

V okolí Ostravy se prováděla regenerace UMO kyselinovou rafinací v závodě 

OSTRAMO v Ostravě do uzavření závodu v roce 1997. Následně vznikly rozsáhlé laguny 

představující dodnes velký problém z hlediska ţivotního prostředí. 
(9) 

K datu 27. ledna 2011 je 

jiţ polovina lagun odtěţena. 
(10)

  

Data v tabulce poukazují na produkci syntetických motorových, převodových a 

mazacích olejŧ (katalogové číslo 130206) v ČR a Moravskoslezském kraji v letech 2005-

2009. Jedná se o porovnání celkové produkce těchto odpadních olejŧ kraje, ve kterém se 

nachází, co do celorepublikového počtu nejméně sběrných míst shromaţďujících tyto oleje. 
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Tabulka č.1: Produkce odpadů 130206 v ČR a Moravskoslezském kraji  
(11)

 

Rok 
Moravskoslezský kraj 

(t/rok) 

ČR  

(t/rok) 

2005 10,698 401,333 

2006 517,156 1296,909 

2007 3,120 375,206 

2008 5,477 584,740 

2009 2,067 318,287 

Velký nárŧst produkce odpadŧ skupiny 130206 je zaznamenám především v roce 

2006. Především se jedná o hodnotu udávající zŧstatek z minulých let za účelem pozdějšího 

vyuţití (především regenerace). Tento pomyslný „dluh“ je zastoupen lety 2003-2005. Později 

byly tyto druhy olejŧ vyvezeny do sousedních státŧ za účelem regenerace či předupravovány 

pro jinou aplikaci. Značná část byla také spalována na pevnině. 

2.2.2 Hydraulické oleje 

Hydraulické oleje jsou tekutiny, které pohání hydraulické systémy aplikovaných 

v mnoha systémech. Především v automobilových brzdách, výtazích, v letedle ke kontrole 

letu. Jako hydraulický olej se nejčastěji vyuţívají minerální oleje, voda, syntetické látky a 

ropné zástupce jako glykol, ricinový olej, ethery, estery, polyalfaolefíny a silikon nebo glukol. 

Tyto směsi jsou vytvořeny podle účelu pouţití hydraulického oleje. 
(12) 

Tabulka č.2: Produkce hydraulických olejů v ČR a Moravskoslezském kraji 
(11)

 

Rok 
Moravskoslezský kraj 

(t/rok) 

ČR  

(t/rok) 

2005 798,118 4100,431 

2006 589,795 3554,235 

2007 699,694 4031,091 

2008 821,986 6363,723 

2009 394,419 3589,814 

Velký problém jsou odpadní oleje obsahující PCB. Jedná se především o oleje 

transformátorové a turbínové. 
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2.2.3 Transformátorové oleje 

Transformátory patří mezi dŧleţitou sloţku energetického systému. Chod 

transformátorŧ je závislý na kvalitě olejové náplně, plnící funkci elektroizolační a tepelně 

vodivostní. Během provozu transformátoru se tyto funkce zhoršují vlivem teplotních změn, 

pevných nečistot, vody, kovových katalyzátorŧ a elektrického pole. Dochází tak k tvorbě 

organických kyselin, aldehydŧ, ketonŧ, mýdel a k polymerizaci nenasycených uhlovodíkŧ. 

Tyto jevy se označují jako stárnutí transformátorového oleje. Vyskytujícími se organickými 

kyselinami dochází k rozkladu celulózy a oxidaci kovŧ.
 
Stárnutí transformátorového oleje 

mŧţe mít za následek rozsáhlé havárie transformátoru. Jako prevence se tedy provádí zkoušky 

a měření zjišťování jednotlivých parametrŧ. Pokud se ukáţe při analýze nevyhovující 

hodnota, je nutné olejovou náplň vyměnit a poškozený olej zlikvidovat nebo ekonomicky a 

ekologicky výhodnějším postupem regenerovat.
 (13) 

 

Obrázek č.2: Zařízení provádějící zkoušky transformátorového oleje na el. pevnost 
(38)

 

Mezi sledované parametry transformátorových olejŧ patří u olejových náplní 

s napětím 110 kV a více 
(13)

: 

a) průrazné napětí  

Prŧrazné napětí olejŧ bylo zkoumáno v rozsahu vlhkosti, kyselosti a tlaku. Kyselina, 

která vzniká jako produkt při stárnutí, sniţuje dielektrickou vodivost. Proces stárnutí tak 

propukne mikroskopickou bublinou, která zvýší tak a tím i prŧrazné napětí. 
(44)

 

b) ztrátový činitel 

Ukazatel indikující přítomnost pevných částic, rozpuštěných polárních a iontových 

sloţek v oleji. V případě, ţe je jeho hodnota vyšší neţ limitní hodnota, vyměňuje se nebo 

zregeneruje se stávající náplň. 
(13) 
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c)  rezistivita 

Ukazatel závislí na obsahu vody, obsahu nečistot a stupni oxidace zkoušeného oleje. 

Indikuje provozní opotřebení produktŧ a absorbované vody. Jedná se pouze o ukazatel 

posuzující ztrátový činitel.
 (13) 

d) číslo kyselosti 

Jedná se o ukazatele definovaného jako miligramy KOH potřebných k neutralizaci 

jednoho gramu vzorku. Jedná se tak o standard udávající obsah kyselosti v ropných 

produktech a mazacích olejích. 
(42)

 

e)  mezipovrchové napětí na rozhraní olej - voda 

Ukazatel určující přítomnost velmi nízkých koncentrací polárních látek vznikajících 

při stárnutí oleje nebo při nevhodném ošetření vnitřních částí transformátoru. Pokles této 

hodnoty pod limitní údaj je indikátorem tvorby a vylučování kalŧ v oleji.
 (13)

 

f) obsah inhibitoru 

Jedná se o protikorozní ochranu, která má za následek neměnné hodnoty fyzikálních 

a mechanických vlastností olejŧ. Korozi je tak předcházeno ještě před tím, neţ stačí 

vypuknout a zpŧsobit nenávratné škody. 
(43)

 

Parametry olejŧ do transformátorŧ by měly mít hodnoty dle následující tabulky: 

Tabulka č.3: Doporučené parametry olejů do transformátorů 
(13) 

Sledované 

parametry 
Jednotka 

Před uvedením do 

provozu 

Provozní 

hodnoty 

Zásobení 

transformátorů 

v provozu 

Průrazné napětí kV/2,5 mm min. 70 min. 65 min. 45 

Číslo kyselosti mg KOH/g max. 0,04 max. 0,08 max. 0,1 

Obsah vody mg/kg max. 12 max. 25 max. 25 

Ztrátový činitel % max. 0,5 max. 7 max. 10 

Mezipovrchové 

napětí 
mN/m min. 50 min. 38 min. 33 

Rezistivita GΩm min. 60 min. 2 - 

Obsah 

inhibitoru 
% 0,3 – 0,5 min. 0,15 - 

Vzhledem ke zvýšení ţivotnosti transformátorových olejŧ je nutno od prvního 

uţívání dodrţovat opatrnou manipulaci a chránit je před nepříznivými vnějšími vlivy jako je 
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například nadměrný styk se vzduchem, vysoká teplota, nečistoty.
 
Zvýšená hrozba havárie 

nastává především při uţívání neinhibovaných olejŧ po osmi letech, inhibovaných po zhruba 

dvaceti letech provozního uţívání. Procesu stárnutí ale podléhá pouze 3 – 5 % objemu oleje, 

zbytek zŧstává beze změny.
 
K poškození olejové náplně dochází i při netěsnosti nádoby 

transformátoru s následným navlhnutím a zplyněním náplně. Voda v oleji vede k navlhnutí 

pevných izolací a ke zrychlenému rozkladu celulózy spolupŧsobením vody a kyslíku. 

Zplyněný olej je podroben filtraci a následně se vakuově vysušuje. Vlivem tepelného a 

elektrického namáhání se spolupŧsobením vlhkosti dochází k nárŧstu kyselosti na 0,2 mg 

KOH/g oleje. U takovéhoto oleje se musí celá náplň buď vyměnit nebo regenerovat. Při volbě 

regenerace se provádí potřebné zkoušky vzorku oleje. 
(13) 

Metody regenerace transformátorových olejŧ budou popsány v kapitole vybraných 

technologií. 

2.2.4 Turbínové oleje 

Jeho specifikace se vztahuje na obsah Zn a Cl. Jedná se o minerální olej pouţívaný u 

hydraulických turbín a generátoru loţiska, náboje Kaplanovi turbíny, apod., kde je poţadován 

vysoce kvalitní olej s antikorozními, antioxidačními a antipěnivými  vlastnostmi. Turbínový 

olej je směs panenské ropy a přídavných látek, bez Zn a Cl, coţ ho klasifikuje jako vhodný 

olej pro pouţití v hydraulických turbínách, generátoru loţiska, rozbočovače Kaplanovy 

turbíny a jiných aplikací. Olej se charakterizuje pomocí zkušebních metod a musí splňovat 

následující chemické a fyzikální vlastnosti:
 (14) 

a) znehodnocení 

Fyzikální a chemické vlastnosti oleje nesmí být degradovány. Hodnocení probíhá 

pomocí mechanických filtrŧ, které olej čistí odstředivou silou nebo pomocí vakuové čističky.
 
 

b) homogenita 

Doplňková látka musí v oleji zŧstat rovnoměrně při všech teplotách nad bodem 

tuhnutí aţ do 120°C.  

Mezi další chemické a fyzikální vlastnosti patří viskozita, bod vzplanutí, bod tuhnutí, 

kyselost, oxidační vlastnosti, ochranné vlastnosti, obsah vody, koroze z oleje.
 
Pěnící vlastnosti 

se zkouší v jednotlivých sekvencích po dobu foukání 5 a 10 min, přičemţ se měří objem pěny 

v ml. 
(14) 
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K regeneraci turbínových olejŧ dochází odlišným zpŧsobem neţ u 

transformátorových olejŧ, a to dvěma zpŧsoby popsanými v kapitole vybraných technologií. 
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3. Analýza stavu regenerace olejů v ČR a EU 

Odpadní olej byl dle paragrafu § 28 zákona o odpadech definován jako jakýkoliv 

minerální nebo syntetický mazací olej nebo průmyslový olej, jenž se stal nevhodným pro 

použití, pro které byl původně zamýšlen, zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů a 

převodové oleje a rovněž minerální nebo syntetické mazací oleje, oleje pro turbíny a 

hydraulické oleje.
 (1) 

Povinností při nakládání s odpadními oleji je povinnost pŧvodce a oprávněné osoby 

zajistit přednostně regeneraci odpadních olejŧ. Spalování zajistit pouze pokud regenerace není 

moţná. 
(4) 

3.1 Vznik odpadních olejů 

Během pouţívání olejŧ v rŧzných provozech došlo k jejich opotřebení s následným 

zhoršením jejich vlastností. Především k tomu dochází u mazacích olejŧ vlivem částečného 

rozkladu a oxidaci uhlovodíkŧ pŧsobením vysokých teplot a tlakŧ. Změnám vlastností také 

podléhají i přísady. Dochází k úplné i parciální oxidaci a rŧzným reakcím mezi přísadami a 

produkty uhlovodíkŧ, sirných sloučenin a dalších látek. Je tak podmíněn vznik sloučenin 

s uhlovodíkovým základem. 
(7) 

Po době určené počtem provozních hodin se provádějí kontrolní analýzy kvality oleje 

a dle těchto výsledkŧ je olej měněn. Pokud se totiţ výrazně projevují produkty stárnutí v oleji 

měnící jeho charakteristické vlastnosti, olej se stává nevyhovujícím. Pokud by byl i nadále 

vyuţíván, mŧţe v motoru zpŧsobit nenávratná poškození či zničení. S tímto problémem tedy 

souvisí nutná pravidelná výměna olejové náplně. Stará náplň se stává odpadním olejem.
 (7) 

Následující tabulka ukazuje hodnoty odpadního oleje určeného k regeneraci. 

Tabulka č.4: Ukazatel jakosti odpadních olejů určených pro výrobu čerstvých mazacích olejů 
(7) 

Ukazatel jakosti Hodnota 

Obsah chloru max. 0,2 % hmotnosti 

Obsah PCB max. 50 mg/kg 

Obsah vody max. 10 % hmotnosti 
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3.2 Zpětný odběr odpadních olejů 

Zpětný odběr je povinnost ukládající právnickým osobám nebo fyzickým osobám 

oprávněných k podnikání zpětně odebírat oleje jiné něţ surové minerální a surové oleje 

z ţivičných nerostŧ, přípravky jinde neuvedené s obsahem nejméně 70% hmotnostních olejŧ, 

jsou-li tyto oleje podstatnou sloţkou těchto přípravkŧ.
 (1) 

Činnost vzniklá v 80. letech 20. století na pŧdě EU s myšlenkou o zavedení 

odpovědnosti výrobcŧ. Jedná se o nový nástroj v ochraně spotřebitele se snahou přenést 

zodpovědnost za odpad z pŧvodce na výrobce.
 (3) 

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na: 
(1)

 

a) oleje jiné neţ surové minerální oleje a surové oleje z ţivičných nerostŧ, 

přípravky obsahující 70 hmotnostních % olejŧ, jsou-li tyto oleje podstatnou 

sloţkou těchto přípravkŧ, 

b) výbojky a zářivky, 

c) pneumatiky, 

d) elektrozařízení pocházející z domácností.  

Povinnost zpětného odběru odpadních olejŧ nabyla účinnosti od 23. únoru 2002. 

Snahou je minimalizování dopadu na náklady spojené se zpětným odběrem na prodejní ceny 

olejŧ a dalších výrobkŧ.
 (17)

 

V ČR zajišťuje zpětný odběr několik firem. Patří mezi ně například Shell, Agip, 

Paramo, Total, Valvoline, aj. Tyto firmy mají informační povinnost. Pokud právnická osoba u 

některé z těchto firem koupí na fakturu olej, najde na ni informaci, kdo zajišťuje zpětný 

odběr. Zákazníci těchto firem pak objednávají zpětný odběr pouţitých olejŧ přes prodejce. 
(18)

 

Odpadní oleje tvoří pouze část z celkové produkce nebezpečných odpadŧ. V letech 

2006 a 2008, kdy EU provedla poslední sčítací záznamy vyprodukovaných odpadních olejŧ, 

jsou uváděny tyto čísla:  
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Tabulka č.5: Produkce odpadních olejů v ČR a zemích EU v letech 2006 a 2008 v t/rok 
(11) (50)

 

Země 2006 2008 

ČR 120 335 138 735 

EU (27 členských zemí) 6 390 000 5 560 000 

DE 980 790 1 446 260 

PL 33 918 105 065 

SK 26 635 28 854 

Srovnáním produkce odpadních olejŧ ve vybraných státech EU je patrné, ţe po 

Německu tvoříme největší zastoupení v produkci odpadních olejŧ. Nejmenší podíl v této 

skupině má Slovensko. 
(11) (50) 

Jedná se o údaje všech pouţitých odpadních olejŧ, jelikoţ sběr 

dat z produkce odpadŧ EU neshromaţďuje jako ČR podle katalogových čísel. 

Řešení zpětného odběru v praxi je však poněkud odlišné neţ je definováno zákonem. 

V sousedních státech je výrobek odebrán od spotřebitele (fyzických osob) pouze prokázáním 

dokladu za nákup nového zboţí. Je tak odebrán zdarma zpět stejný počet kusŧ zboţí či 

objemu. V ČR je odebírán všechen pouţitý výrobek od právnických osob, fyzických osob 

oprávněných k podnikání a fyzických osob zdarma. 
(15)

 

Od roku 2008 navíc stát zavedl na odpadní oleje spotřební daň, která je vyšší, neţ 

daň za klasický topný olej. Spotřební daň u mazutu je zhruba 450 Kč za tunu, u 

přepracovaných olejŧ se blíţí 700 Kč za tunu. Je-li tedy třeba něco zlepšit na zpětném odběru, 

jedná se o informovanost. Zákazníci firem by měli být lépe informováni od dodavatelŧ olejŧ o 

zpětném odběru a jeho přínosech. Byť je zákonem ukládající povinnost informovat zákazníky, 

dodavatelé tuto skutečnost ve většině případŧ ignorují. 
(18)

 

3.3 Sběr a sběrná místa 

Ze zákona o odpadech je nutné zajistit skladování odpadních olejŧ v souladu s tímto 

zákonem, pokud není regenerace ani spalování z technických dŧvodŧ moţná.
 (1) 

Ke sběru odpadních olejŧ v ČR slouţí firmy, které odebírají nebo vykupují pouţitý 

olej. Tento olej je vyuţíván jako alternativní palivo s neregulovaným sloţením (pouze je 

stanovena limitní koncentrace pro PCB s hodnotou 20 ppm). Obsah PCB v olejích je byť přes 

zákaz výroby z poloviny 80. let 20. století stále patrný. V olejích se vyskytují především 

vidinou zpŧsobu zbavení se těchto látek či chybnou manipulací s oleji.  Firmy zbývající se 
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sběrem a skladováním pouţitých olejŧ je např. firma BAUFELD – Ekologické sluţby, s.r.o, 

B+S Reclaim, a.s. Z Ostravsko-Karvinského revíru stojí za zmínku GAMAOIL Havířov, 

MICARB Ostrava. Sběrná místa těchto firem bohuţel ani tak nepokrývají optimální 

rozvrstvení pro území státu. 
(16)

 

Tyto firmy pracují především jako sběrná území s následným spalováním olejŧ. 

Odpadní oleje jsou ve firmách skladovány, coţ je moţné i z dlouhodobého hlediska pro 

správné roztřídění na základě druhu oleje, míře kontaminace a předpokládanému zpŧsobu 

regenerace. Některé větší společnosti mají své laboratoře, které zajišťují jakost přijatých 

odpadních olejŧ, vzorkování a následnou archivaci. Zvýšené pozornosti je samozřejmě 

věnováno koncentraci PCB. Malé firmy, pro něţ je vidina vlastní laboratoře ekonomicky 

nepřijatelná, musí mít tuto činnost smluvně zajištěnou.
 
Svoz odpadních olejŧ podléhá ADR a 

RID z hlediska poţadavkŧ zákona o přepravě.
 (16) 

3.4 Přepracování a nakládání s odpadními oleji v ČR 

Přepracováním odpadních olejŧ se rozumí činnost zaměřené k vyuţívání odpadních 

olejŧ, tj. jejich regeneraci a spalování. Regenerace odpadních olejŧ je jakýkoliv proces, jenţ 

umoţňuje vyrobit základové oleje rafinací odpadních olejŧ, zejména odstraněním 

kontaminujících sloţek, oxidačních produktŧ a aditiv obsaţených v takových olejích. 

Spalování odpadních olejŧ je pouze jejich energetické vyuţití jako paliva podle zvláštního 

právního předpisu.
 (1)

 

3.4.1 Regenerace odpadních olejů 

Při regeneraci odpadních olejŧ je moţno odpadní oleje přepracovat na prŧmyslové 

oleje, např. mazací, obráběcí emulze a topné oleje s nízkým obsahem síry.
 (16) 

Přepracování na 

motorový a převodovkový olej je z dŧvodu vysokých nárokŧ na jakost málo pravděpodobné. 

Nejčastějším a nejúspěšnějším recyklačním produktem odpadních olejŧ je přepracování na 

topné oleje. 
(19)

 

Topný olej je získáván ropnou destilací, popřípadě rafinací. Pro sníţení bodu tuhnutí 

mŧţe obsahovat i speciální příměsi. Pro úpravu odpadního oleje na topný je vyuţíváno 

především procesu sedimentace, odvodňování, filtrace. Odvodňování je prováděno procesem 

centrifugací, kterou na Karvinsku provádí firma ELIKOL, s.r.o. podnikající v oblastech 

nakládání s odpady a s odpady vykazujícími tyto nebezpečné vlastnosti: výbušnost, oxidující 
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schopnost, extrémní hořlavost, vysoká hořlavost, vysoká toxicita, toxicita, karcinogenita, 

mutagenita, toxičnost pro reprodukci a nebezpečnost pro ţivotní prostředí. 
(16) (19) (20)

 

Regenerace topného oleje je ţádaná, neboť se v produktu regenerace projevuje nízký 

obsah síry. Regenerace odpadních olejŧ je jednou z prioritních záleţitostí v oblasti nakládání 

s odpadními oleji, jak ukládá legislativa. Jak jiţ bylo zmíněno, pro regeneraci olejŧ je 

rozhodujícím faktorem obsah PCB v olejové náplni.
 (16)  

Firmou B+S Reclaim a.s. byla roku 2003 zřízena stacionární linka pro přepracování 

odpadních olejŧ s vysokým obsahem nevhodných příměsí pro recyklaci. Produktem je těţký 

topný olej. Odpadní oleje jsou regenerované v mobilních jednotkách. Stacionární linka je 

zaloţena na několika technologiích spočívající v laboratorní kontrole přijímaného odpadního 

oleje, následného ohřevu, odkalení, sníţení mechanického obsahu metodou kaskádových 

filtrŧ a dočištěním speciální odstředivkou. Výrobky těchto technologických postupŧ jsou 

smíchány tak, ţe vznikne hotový výrobek, mající stejné vlastnosti jako topný olej vzniklý 

rafinací ropy.  Kapacita je závislá na fyzikálně-chemických vlastnostech odpadních olejŧ, 

technických parametrŧ strojŧ, technologických postupech, výstupní jakosti produktŧ,aj. Jedná 

se o kapacitu stanovenou pro jednosměnný provoz s 250 pracovními dny na 10 000 m
3
/rok. 

Technologická koncepce stacionární linky se skládá z: 
(21)

 

a) třech ocelovo-válcových leţatých nádrţích, vnitřních; 

b) jedné válcové nádrţe stojaté, venkovní; 

c) odstředivek ALFA LAVAL zpracovávající topný olej s výkonem 750-2000 l/hod; 

d) pytlovitých dvojitých filtrŧ; 

e) výtopného média; 

f) čerpadla a rozvodŧ pro příjem, zpracování, cirkulaci a výdej; 

g) jističŧ, měřičŧ a jiných bezpečnostních prvkŧ. 
 

3.4.2 Spalování odpadních olejů 

Odpadní oleje jsou podle studií pouţívány k vytápění malých kotlŧ přímo u místa 

v vzniku. Takovéto nakládání s odpadními oleji je ovšem v rozporu s legislativou, 

samozřejmě s negativním vlivem na ovzduší i člověka, únikem ze spotřební daně.
 (16)

 

Nebezpečí při nakládání s odpadními oleji mŧţe vzniknout i v prŧběhu jejich 

skladování a shromaţďování. Při smíchání s pohonnými hmotami mŧţe docházet ke změnám 
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vlastností olejŧ a tedy vzrŧstajícímu nebezpečí z dŧvodu klesajícího bodu vzplanutí. Při smíchání 

s ředidly nebo barvami mŧţe taktéţ dojít k ovlivnění jejich nebezpečnosti. 
(16)

 

3.5 Laguny OSTRAMO 

Laguny OSTRAMO v dnešní podobě uváděna pod názvem skládka odpadŧ DIAMO s.p. 

vznikla jako uloţiště rafinovaných odpadŧ se zahájením provozu na konci 19. století. 

Počátkem roku 1965 docházelo k ukládání téţ odpadŧ z regenerace UMO podniku 

OSTRAMO. Provoz byl zastaven v roce 1996, kdy uţ došlo ke změně majitele. Rovněţ byl 

podnik jako stará zátěţ převeden na stát, který pověřil sanačními pracemi podnik DIAMO. 
(16)

  

V dnešní podobě jsou laguny tvořeny třemi komplexy značenými R1, R2, R3. 

Komplexy jsou vzájemně odděleny barierami ze zemních valŧ ve výšce přibliţně 5 m nad 

úrovní terénu. Laguna známá jako R0 byla objevena v jámě zemníku jiţ neexistující cihelny  

v roce 1999. Od roku 2003 funguje vodní dílo havarijní nápravné opatření jako prostředek 

k zamezení šířící se kontaminace ropných látek uvnitř těsnících stěn.
  

Laguna R0 je dnes 

povrchově rekultivována, R1 částečně zavezena stavebními sutěmi, R2 a R3 mají stále 

otevřenou hladinu.
 (22)

 

MŢP stanovilo rozsah nápravy ekologické staré zátěţe a realizaci opatření vedoucí 

k odstranění této zátěţe. Náprava je řešena v těchto etapách: 
(22)

 

a) vyuţití kalŧ z ropy převedením na palivové směsi; 

b) odstranění nebezpečných vlastností kontaminované pŧdy s uţitím termické 

desorpce; 

c) sanace kontaminovaného okolí lagun metodou promývání horninového 

prostředí s roztokem biotenzidu a ve štěrkopískovém kolektoru 

hydraulickými sanacemi a technologií in-situ.  

Odčerpaná voda z laguny R0 je po dekontaminaci vypuštěna zpět do podzemních 

vod. Vyčištěná voda je vypouštěna zpět do městské kanalizace ústící do Čistírny odpadních 

vod v Ostravě-Přívoze.
 (22) 
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Obrázek č.3: Neutralizace kalů přímo v lagunách  
(39)

 

Neustále dochází k vytváření specifickému zápachu sirovodíku a k občasnému 

překračování limitních pachových hodnot vnímavosti sirovodíku pro člověka. Hodnoty 

prozatím nepřekračují 1 ppm. Limitní hodnota ohroţující lidské zdraví je aţ nad 50 ppm. I 

přes stíţnosti občanŧ Vratimova nelze zabránit unikajícím pachŧm.
 (10)

 

 

Obrázek č.4: Laguny Ostrava z roku 2008  
(56)

 

Ke dni 27.1.2011 je polovina lagun odtěţena. Z předpokládaných 200 kt se prozatím 

vyuţilo asi 45 % celkového obsahu ropných lagun OSTRAMO. Vyrobené alternativní palivo 

nese značku společnosti BALTOM, s.r.o.  a je odebíráno společností SIMUL trust a.s., jenţ 

má sjednanou smluvní dohodu s polskými odběrateli. Palivo se uchovává v areálu ve 

Vratimově. Společnost SIMUL trust je samozřejmě seznámena s podmínkami nakládání 

s tímto palivem. 
(10)
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Město Ostrava je o prŧběhu sanačních prací informováno portály 

www.cistaostrava.cz. 
(10)

 

3.6 Projekt STRATEGO 

V období září 2001 do ledna 2002 byla zpracována pilotní studie na problematiku 

odpadních olejŧ s názvem STRATEGO. Mezi skupiny, u nichţ byla prováděna strategická 

studie, se řadili hlavně:
 (15)

 

a) výrobci čerstvých olejŧ; 

b) dovozce a prodejce čerstvých olejŧ; 

c) pŧvodce odpadních olejŧ; 

d) společnosti provádějící sběr odpadních olejŧ; 

e) společnosti provádějící vyuţití či odstraňování odpadních olejŧ.
 
 

Cílem projektu bylo stanovení moţností řešení problematiky odpadních olejŧ v ČR. 

Řešení zahrnovala především:
 (16)

 

a) zlepšení systému sběru a úpravy odpadních olejŧ, zákaz spalování olejŧ 

v malých kotlích, zlepšení legislativy; 

b) povinnost zpětného odběru producent a dovozcŧ, zodpovídajících za 

organizaci a financování sběru a úpravy odpadních olejŧ, taktéţ povinnost 

producentŧ a dovozcŧ plnící ji na individuální bázi;
 
 

c) povinnost zpětného odběru producentŧ a dovozcŧ stejně jako řešení b), navíc 

s kolektivním vypracovaným základem.  

Řešení a) se MŢP jevila jako nepřijatelná. Legislativa ač ukládající producentŧm a 

dovozcŧm zajišťovat zpětný odběr odpadních olejŧ, zpětný odběr součástí řešení nebyl, proto 

došlo k zamítnutí. Řešení b) utkvělo v rozpracování projektu STRATEGO jako návrh politiky 

pro odpadní oleje v ČR. Řešení c) se pro producenty olejŧ jevilo jako nepřijatelné, jelikoţ při 

práci v kolektivní organizaci očekávaly celou škálu problémŧ.
 (16) 

Regenerace odpadních olejŧ byla dle skupin STRATEGA závislá na ekonomické 

stránce. V ČR byly vyuţívány oleje z dovozu. Regenerace olejŧ určených ke sběru by tedy 

znamenala, ţe je k dispozici více regenerátŧ, neţ je pro výrobu mazacích olejŧ třeba. Téţ 

návratnost olejŧ byla příliš nízká. V jiných zemích je tento systém zcela jiný. Je-li zvýšená 

cena oleje, jedná se o navýšení na poplatek za následné zneškodnění. Regenerace odpadních 

olejŧ je nakonec financována tím, ţe cena oleje pro regeneraci je srovnatelná s cenou oleje 

http://www.cistaostrava.cz/
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nového. U nás je realizace zařízení závislá především na volbě systému. Skupina 

STRATEGO odmítla zavedení poplatkŧ za zneškodnění odpadních olejŧ i povinné vyuţívání 

regenerovaných olejŧ. Názor skupiny byl, ţe regenerace by měla záviset na podmínkách trhu. 
(16) 

Ze schŧzek skupin STRATEGO vyšel hlavní závěr. Metoda STRATEGO by byla 

v ČR dobře aplikovatelná, ale případy pouţití by měly být doplněny těmito úvahami:
 (16)

 

a) rozsah hraničních podmínek; 

b) formulace BATNA indikující politickou situaci, kdyby nedošlo k dohodě; 

c) pouţité metody by měly být podporovány všemi zástupci STRATEGA; 

d) nutnost interakce zástupcŧ skupiny STRATEGO s jejich zájmovými 

skupinami.
 
 

3.7 Stav problematiky odpadních olejů v zemích EU 

Současná problematika stavu odpadních olejŧ v zemích EU se odvíjí především od 

směrnice 75/439/EHS
(52)

, kterou se mění směrnice 87/101/EHS
(53)

 o zneškodňování 

odpadních olejŧ.
 (25)

 

Směrnice 75/439/EHS
(52)

 byla zavedena na základě zjištění, ţe v některých členských 

zemích bylo 20-60 % všech odpadních olejŧ odstraněno bez jakékoliv kontroly. Výrazně se 

tak zhoršil stav prŧmyslového znečištění. Cílem vydání této směrnice byla podpora recyklace 

odpadních olejŧ. Tento postup se pomocí rŧzných finančních prostředkŧ jevil jako ekologicky 

šetrný. Nesmělo však dojít z překáţkám volného pohybu zboţí na trhu a k nekontrolovanému 

spalování odpadních olejŧ.
 (24) 

Členským státŧm tak byla uloţena povinnost na zajištění sběru a nakládání 

s odpadními oleji a k zajištění, aby nedocházelo k negativnímu pŧsobení člověka na ŢP. Jako 

odpadní olej se rozumí mazací nebo prŧmyslový olej, minerální olej, který se stal 

nevyhovujícím pro své pouţití, ke kterému byl pŧvodně určen, zejména pouţité oleje ze 

spalovacích motorŧ a převodové oleje, minerální oleje do turbín a hydraulických systémŧ. 

Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby byla zajištěna moţná regenerace 

odpadních olejŧ, pokud tomu nebude z technických, ekonomických či organizačních dŧvodu 

jinak. Ke spalování odpadních olejŧ by mělo docházet pouze v případě, kdy regenerace 

odpadních olejŧ není moţná a mělo by tak docházet zpŧsobem nejvíce šetrným pro ŢP. 

Odpadní oleje, které se neregenerují ani nespalují, by měly být uloţeny bezpečným 

zpŧsobem.
 (24) 
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Členské státy by měly přijmout následující opatření: 
(15)

 

 zajištění shromaţďování, vyuţívání a zneškodňování odpadních olejŧ bez 

 poškození lidského zdraví; 

 při nakládání s odpadními oleji upřednostnit regeneraci před spalováním; 

 zamezit vypouštění odpadních olejŧ do vod a pŧdy; 

 při spalování dbát na emisní limity; 

 zamezovat znečištění ovzduší vlivem spalování odpadních olejŧ; 

 zakázat smíchání odpadních olejŧ obsahujících PCB s jinými oleji.  

České právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství musely být kompatibilní 

s předpisy EU. Srovnáním uvedené směrnice se zákonem o odpadech mŧţeme dojít k závěru, 

ţe se česká legislativa přiblíţila legislativě EU.
 (15)

 

3.7.1 Stav regenerace použitých odpadních olejů v Německu 

Německo má environmentálně ošetřené odstranění odpadních olejŧ vyhláškou
(54)

 

platnou od 1.5.2002 stanovující priority regenerace odpadních olejŧ aplikované do 

základových olejŧ, jenţ je základní sloţkou pro výrobu minerálních olejŧ a maziv. Odpadní 

oleje jsou zařazeny podle čísel do čtyř sběrných kategorií. První kategorie je olej vhodný k 

recyklaci. Jedná se o motorový, převodový a hydraulický olej. Směsi olejŧ z rŧzných 

kategorií jsou zakázány. Oleje tedy musí být odstraněny, shromaţďovány a tříděny. Do třetí 

kategorie je zařazen olej s vodní třídou WGK. Velký význam před zařazením do kategorií má 

analýza olejŧ na obsah PCB a obsah chloru.
 (26) 

Vyuţití olejŧ jako energetické palivo je zákonem ošetřené vyuţití energie z odpadŧ. 

Je povoleno do základového oleje přidávat cizí látky jako rozpouštědla, brzdové či chladící 

kapaliny s tím, ţe v místě prodeje musí být tyto přísady uvedeny jasně a čitelně a musí být 

označeny sběrná místa v blízkosti místa prodeje. Zpětný odběr je bezplatný.
 (26)

 

V Německém Zeitzu byl vyvinut proces patentovaný americkou společností UOP 

HyLube. Tato metoda bude popsána ve vybraných technologiích. 
(34)

 

3.7.2 Stav regenerace použitých odpadních olejů na Slovensku 

K roku 2009 se podle odborných odhadŧ vyskytuje ve Slovenské republice zhruba 

31,25– 37,0 tisíc tun odpadních olejŧ. Z tohoto mnoţství se zpětně získá okolo 13,3 tisíc tun 
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přičemţ se většina zpracuje energeticky. Ostatní odpadní oleje kvŧli vysokému tepelnému 

obsahu jsou ţádané pro energetický prŧmysl a prŧmysl stavebních hmot. Současně se ale 

mění stav z hlediska preferování surovinového zhodnocení odpadních olejŧ před 

jednoduchým energetickým zhodnocením. Jsou tak otevřeny nové moţnosti pro rozvoj a 

podporu nových technologií za účelem zpracování odpadních olejŧ s nejniţšími finančními a 

ekologickými zátěţemi. 
(27) 

3.7.3 Stav regenerace použitých odpadních olejů v Polsku 

Sousední Polsko v souladu se zákonem o odpadech vnímá jako hlavní zdroj vzniku 

odpadních olejŧ čerpací stanice, dopravní základny a prŧmysl. Oleje klasifikují jako 

nebezpečný odpad ohroţující ţivot či lidské zdraví a ţivotní prostředí. Pouţité druhy olejŧ 

jsou tříděny na oleje:
 (28)

 

a) oleje a maziva pro elektrické chladící kompresory; 

b) turbínové oleje; 

c) ostatní mazací oleje s výjimkou emulzních olejŧ.  

V souladu s právní legislativou je zaveden proces rehabilitace (regenerace) 

odpadních olejŧ. Jedná se o proces, ve kterém jsou základní oleje vyrobeny rafinací 

odpadních olejŧ především odstraněním nečistot. Regenerace odpadních olejŧ se vylučuje 

vzhledem ke stupni znečištění a je pak následně navrţeno spalování. Legislativně zakázáno je 

mísení odpadních olejŧ s jinými oleji. 
(28) 

V Polsku je odpadní olej zpracováván v rafinerii Jedlicze v Jedlicze. Jedná se o 

nejstarší ropnou rafinérii na polské pŧdě. Vlastníkem je koncern Orlen SA. Regenerace 

odpadních olejŧ je zde prováděna ve třech fázích: 
(29)

 

a) předprava; 

b) destilace podle Viscolube technologie; 

c) hydrogenace olejŧ. 
 
 

Jednotlivé fáze jsou podrobněji popsány v kapitole vybraných technologií. 

3.7.4 Stav regenerace použitých odpadních olejů v Rusku 

Sběr a recyklace odpadních olejŧ na území Ruska má základnu na Moskevské 

Yaroslavské hlavní cestě. Zde je prováděn jak sběr, tak i likvidace odpadních olejŧ za 
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poplatek, vybíraný právě kvŧli této péči. Tato základní jednotka má k dispozici svozné vozy a 

pod sebou koriguje ostatní sběrné a likvidační provozy. 
(49)

 

V Rusku se k procesu regenerace dostaví zhruba 2/3 základových olejŧ z celkové 

produkce. Po procesu regenerace a zavedení doplňkových přísad se z nich opět připravují 

obchodní oleje. Zpětně získané oleje obsahují 2-4 % pevných nečistot a z celkového obsahu 

paliva (70-85 %) je v oleji obsaţen o více neţ 10 % vody. 
(46) 

Po hlubším přezkoumání analýzy stavu odpadních olejŧ v Rusku se došlo k závěru, 

ţe technologické aplikace tímto státem vyuţívané, jsou zastaralé a takto získané oleje značně 

nekvalitní. 
(47) 

Zapracováním na zlepšení technologických postupŧ nastal zlomový bod 

v přepracování transformátorových olejŧ. Nejpouţívanějšími metodami jsou: 
(48) 

a) odpařování, vakuová destilace – odstranění nečistot; 

b) filtrování – odstranění pevných příměsí; 

c) odstředivé čištění – odstranění mechanických nečistot a vody; 

d) koagulace – selektivní rozpouštění ropných nečistot; 

e) adsorpce – odstranění jiných částic; 

f) čištění kyselinou sírovou – odstranění chemických nečistot. 

3.7.5 Stav regenerace použitých odpadních olejů ve Švédsku 

Z kaţdoročních zhruba 170 000 m
3
 ropy dovezených do Švédska je olej pouţíván 

v menší míře. Ovšem i tak platí, ţe je nutné s odpadními oleji zacházet opatrně a navrátit je na 

místo, kde bude o ně postaráno. Z celkové produkce mazacích olejŧ je zhruba polovina 

regenerována, zbytek je spotřebován „energeticky“ a nebo unikl v podobě olejových havárií. 

Domácnosti mohou odevzdat pouţitý olej do recyklačních center, pro prŧmysl jsou utvořeny 

kolektivní společnosti, které jim zprostředkují i formuláře, v nichţ jsou uvedeny činnosti, ve 

kterých se z pouţívaných olejŧ stal olej odpadní. 
(57)

 

Odpadní oleje jsou tříděny stejně jako u nás podle katalogových kódŧ. K tomuto 

katalogu je přiloţen návod, pro postup v následné péči o odpadní olej. Zda-li se jedná o olej 

vhodný k regeneraci, jestli mŧţe být olej spalován či vyţaduje zvláštní zacházení (oleje 

s obsahem PCB). 
(57)
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4. Popis vybraných technologií 

Následující kapitola uvádí nejčastěji vyuţívané technologie regenerace odpadních 

olejŧ v ČR i zemích EU. Regenerace je prováděna především u pouţitých olejŧ 

transformátorových, turbínových a minerálních. 

4.1 Regenerace transformátorových olejů 

Během regenerace transformátorového oleje se obnovují jeho vlastnosti a mění se 

úroveň jeho kvality při jeho přepracování v olej nový. Produkce odpadŧ během procesŧ 

regenerace je velmi nízká. Tato technologie se tedy dá povaţovat za téměř bezodpadovou.
 (30)

 

 

Obrázek č.5: Návěs s technologií pro regeneraci transformátorových oleji  
(40)

 

Neţ začneme transformátorový olej regenerovat, je nutná jiţ zmíněná laboratorní 

analýza. Samotná regenerace je doprovázena měřením prŧběhu regenerace, a to číslem 

kyselosti a obsahu vody. Výsledné parametry regeneračního procesu jsou uchovávány o 

protokoly měření izolačního systému transformátoru i oleje před regenerací i po ní. 

Zregenerovaný olej má vlastnosti nového oleje a vyhovuje i záruce na tepelně oxidační stálost 

oleje.
 (30)

 

4.1.1 Filtrace transformátorových olejů 

Filtrací jsou odstraněny z olejŧ cizorodé pevné částice, voda a plyny. Na tento proces 

je vyrobena celá řada mobilních filtračních stanic, např. typu FOL. Jsou tak zachyceny částice 

větší neţ 3 µm pomocí filtrŧ s vyměnitelnými vloţkami. Následné vysoušení a odplynění je 

prováděno ve vakuové komoře. Během jedné etapy ve stanici FOL je sníţen objem vody 
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v oleji pětkrát, objem plynŧ desetkrát. Komplexní filtrace navrací oleji zpět jeho 

prvopočáteční vlastnosti a mŧţe opět plnit svou funkci.
 (13) 

Ve vakuové komoře jsou teploty okolo 35 °C.  Pro souběţné vysušení pevných 

izolací jsou však nutné teploty okolo 60 °C. Proto se při sušení transformátorŧ ve vakuovém 

prostoru pouţívají teploty 100 °C. Tak je ovšem docíleno znehodnocení oleje a nelze uţ ho 

znovu pouţít jako elektroizolační olej.
 (13)

 
 

Obrázek č.6: Filtrační proces transformátorového oleje  
(13)

 

Pro odstranění plynŧ v oleji je vyuţíván Henryho zákon. 
(13) 

Mnoţství plynu 

rozpuštěného za určité teploty a tlaku v objemové veličině kapaliny je přímo úměrné tlaku 

plynu. 
(45)

 Transformátorový olej prokazuje značnou schopnost rozpouštět plyny. Závisí to 

ovšem na druhu plynŧ.
 (13) 

4.1.2 Regenerace pomocí reaktivace sorpční náplně 

Jak bylo zmíněno, regenerace obsahuje filtraci, separaci polárních látek navázáním 

na sorpční náplně, vysušení v prostoru vakua a odplynění. Nejdŧleţitější je však fyzikálně-

chemické čištění oleje pŧsobením sorpční kolony tvořenou např. fullerskou hlinkou.
 (13) 

Fullerská hlinka (téţ valchařská)  je starší název bentonitu, zeminy, jenţ prokazuje velmi 

dobré schopnosti adsorpce. Bentonit se tedy uţívá jako adsorbent pro čištění kapalných hmot.
 (31)

 

Pro optimální efekt je doba pŧsobení oleje se sorpční vrstvou asi 40 min. Sorpční 

kolona při nepřekročení své kapacity, která by nevedla ke zlepšení vlastností oleje, je schopna 

Filtrační 

stanice 

FOL 

Filtrační 

stanice 

FOL 

Filtrační 

stanice 

FOL 

3m 3m 3m 

Filtry s vložkami Vakuová 

komora 

Odstranění 

plynu 

Zregenerovaný 

olej 

Vstup oleje 



Regenerace olejŧ: Sarčáková Eliška 

2011  25 
 

olej v jednom cyklu zregenerovat desetinásobný objem k hmotnosti náplně. Pokud 

k překročení kapacity dojde, zastaví se přísun oleje. V hlince je však stále obsaţen olej. Takto 

byl tento postup praktikován mnoho let. Nasycená hlinka se spalovala.
 (13) 

Právě změnou technologie se zavedením principu reaktivace sorpční náplně, nastal 

v tomto procesu velký zlom. Najednou bylo moţné olejovou náplň regenerovat uvnitř 

transformátoru.
 (13) 

Regenerační zařízení typu BF vyrábějící energetickými strojírnami Brno, a.s., 

vyuţívají stanice zavěšené na návěsu pro regeneraci středně starých transformátorových olejŧ 

uvnitř transformátoru. Regenerací je prŧtok plynule nastaven. Funkcí desludging je moţné 

odstranit produkty stárnutí a dosáhnout prŧtoku 10 aţ 30 000 litrŧ za hodinu. BF stanice 

funguje tedy ve dvou fázích: 
(13)

 

a) regenerace olejů 

Regenerovaný olej se vede do ohřívače sacím čerpadlem, kde má optimální teplotu. 

Větší částice jsou zachytávány na filtru, putující olej proudí do perkolátorŧ (sorpčních kolon). 

Prouděním v kolonách dochází k fyzikálně-chemických procesŧm. Dojde tak k odstranění 

organických kyselin, aldehydŧ, ketonŧ, mýdla, polymeru nenasycených uhlovodíkŧ, čímţ 

jsou odstraněny faktory stárnutí. 
 

b) reaktivace sorpční náplně 

Reaktivací sorpční náplně obnovujeme regenerační vlastnosti a reaktivujeme 

perkolátory. Nejdříve dojde k vysušení perkolátorŧ horkým vzduchem, naplnění zásobníku 

pouţitým olejem. V perkolátoru se následně spustí termochemická reakce a dojde k vytěsnění 

hlinek. Následně se kolony chladí.
 
Sorpční materiál má stejné vlastnosti jako nový materiál, 

cyklus reaktivace je tak moţné opakovat do degradací zrn hlinky.
  

Z hlediska provozu je výhodné to,ţe cyklus regenerace a reaktivace náplní je moţné 

opakovat celé dny. Regenerace uvnitř nádoby transformátorŧ trvá s opakujícími se cykly tak 

dlouho, aţ má regenerát opět vyhovující parametry. 
(13) 

Regenerace i reaktivace jsou procesy řízené automaticky, jsou rozdílné při nastavení 

mnoţství oleje, stupně znečištění, hodnotami získaných vzorkŧ, aj. Proces je doprovázen 

v celkového mnoţství asi 2 % odpadního oleje. 
(13) 
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4.2 Regenerace turbínových olejů 

4.2.1 Vakuová čistírna turbínového typu 

Vakuová čistírna absorbuje volné oxidy, obsahuje ţelatinovou vloţku absorbující 

makromolekulární látky. Pouţívá se především pro regeneraci nevhodných turbínových olejŧ. 

Odstraňuje rychle a efektivně látky jako voda, plyn, pevné částice a emulze. Má skvělé 

dehydratační účinky. 
(32)  

Čistírna filtruje olej bez přestávky s dŧkladných odstraněním emulzních sloţek. 

Mazací systém brání stroj před poškozením a efektivně tak prodluţuje ţivotnost stroje. 
(33) 

 

 

Obrázek č.7: Vakuová čistírna pro turbínové oleje 
(41)

 

4.2.2 „By pass“ metoda za provozu 

Aby měl regenerovaný olej stejné vlastnosti jako olej nový, jsou zapotřebí ve 

stanicích typu BF 3 oběhové olejové náplně. Tento zpŧsob je vyuţíván, kdyţ nádrţ 

neobsahuje významné mnoţství sedimentujících částic. Po tomto ošetření je zbylá 

kontaminace starým olejem 5 %. Pokud by byl olej přečerpán do jiné nádrţe přes vyčištěné 

rozvody, kontaminace starým olejem by činila 1 %. 
(13) 

4.2.3 Metoda z cisterny do cisterny 

Je vyuţito více regeneračních stanic, přičemţ olej, který regenerací prochází, má 

parametry nového oleje uţ po prŧchodu 1 stanicí. 
(13) 
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4.3 Regenerační procesy minerálních, motorových, UMO a olejů 
katalogové skupiny 13 

4.3.1 HyLube proces regenerace použitých minerálních olejů 

HyLube proces vyvinutý americkou společností UOP vystaven v Německém Zeitzu 

je proces zakládající se na katalytickém zpracování pouţitých minerálních olejŧ. Výchozí 

surovinou je směs upotřebených mazacích olejŧ s obsahem nečistot a aditiv jako Zn, S, P, Ca. 

Výchozí surovina se filtruje, odstraní se tak mechanické nečistoty. Následně je smíchána 

s horkým vodíkem ve statickém mixéru. Horká směs se odpařuje v separátoru, kde je olej 

zplyňován. Nezplyněná část odchází spodní částí separátoru, plynná část s parami putuje do 

reakčního úseku. Tento úsek je sestrojen z katalytických ochranných reaktorŧ a hydrogenačně 

rafinačních reaktorŧ: 
(34) 

a) katalytický ochranný reaktor – zachycuje rozpustné soli kovŧ; 

b) hydrogenačně rafinační reaktor – odsiřuje, dechloruje, rozpouští kyslíkaté 

látky, denitrifikuje, saturuje aromáty.  

Tyto reaktory spolu vytváření katalyticky hydrogenační proces, jenţ je schopen 

zlepšit chemické vlastnosti, barvu a aroma olejŧ.
 
Horký separátor odděluje plyn od oleje, jenţ 

je dále propírán a vroucí produkt uhlovodíkŧ je destilován ve vakuové koloně. Zde se rozdělí 

na olejové části s nízkou viskozitou. Ty je moţno dále pouţít pro míšení mazacích olejŧ.
 (34) 

 

Obrázek č.8: Schéma HyLube procesu (přepracováno podle Schéma procesu HyLube 
34

) 
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Mezi produkty, které mohou být vedlejšími surovinami v tomto procesu, mohou 

patřit:
 (34)

 

a) topný plyn – nekondenzované uhlovodíky vzniklé rozpouštěním ve 

zpracovaném oleji či konverzí; 

b) vodíkový plyn – rozpuštěn v kapalných produktech; 

c) topný olej – hydrogenačně rafinován a stabilizován; 

d) těžký olej – jedná se o zbytek mazacích olejŧ; 

e) stabilizované těžké zbytky – přimíchávají se do asfaltu; 

f) zředěné vodné roztoky – odstraňují se v ČOV.
 
 

Tabulka č.6: Analýza vstupujících a vystupujících surovin 
(34) 

Výchozí látky Váhové množství Produkty 
Váhové 

množství 

Upotřebený olej (10 % vody) 100 Topný plyn 1,8 

Vodík 0,5 Topný olej 14,4 

Na2CO3/NaOH 1,5 Olejové sloţky 67,4 

Středotlaká pára 2,6 Zbytek 5,0 

Chemický vzdušný kyslík 0,7 Odpadní voda 16,7 

∑ 105,3 ∑ 105,3 

Je tedy patrné, ţe váhová mnoţství vstupních a výstupních látek jsou stejná. 
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Obrázek č.9: Procesní jednotka HyLube procesu 
(34)

 

 

Obrázek č.10: 3D model na celkový pohled HyLube procesu 
(34) 

4.3.2 Hydrogenační rafinace UMO 

Jedná se o odstranění heterosloučenin, ze kterých jsou odštěpeny heteroatomy a tvoří 

se voda, sirovodík a čpavek. Aromatické sloučeniny jsou hydrogenovány na nasycené 

cykloalkany, otevírají se kruhy cykloalkanŧ a  štěpí se za vzniku produktŧ s nízkým bodem 

varu, a rozvětvení méně rozvětvených izoalkanŧ na více rozvětvené izoalkany. Produkt se 
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označuje jako olejový hydrogenát. Jelikoţ jsou některé suroviny štěpeny na produkty 

s nízkým bodem varu, jedná se o proces hydrokrakování a oleje se nazývají hydrokrakáty. 
(35)

 

Hydrokrakování pouţívá bifunkční katalyzátory.  Aktivitu katalyzátorŧm poskytuje 

kombinace sulfidŧ Co, Mo, W a Ni. Ke štěpení dochází na nosiči obsahujícího sulfidy. 

Nosičem je aluminium s malou krakovací aktivitou, méně se pouţívají hlinitokřemičitany, 

mající velkou krakovací aktivitu.
 (35)

 

Metoda hydrokrakování se provádí v rozmezí teplot 370-420 °C a tlaku 15-30 MPa. 

S větší viskozitou rafinátu se pouţívá vyšší reakční teplota a menší mnoţství nástřiku 

suroviny. Nastává ale větší spotřeba vodíku, vzniká více štěpených produktŧ a méně 

olejových podílŧ. Tak se stává olej draţším.
 (35) 

Hydrokrakování zahřeje vystupující produkty z reaktoru, vytváří směs s nadbytkem 

vodíku a ohřeje se na reakční teplotu. Následně vstupuje do hydrokrakovacího reaktoru. 

Výstupní suroviny jsou odváděny do separátorŧ, kde se oddělují na vodík a jiné lehké plyny. 

Kapalné produkty z nízkotlakých separátorŧ se odvádějí do frakčních kolon, kde jsou děleny 

na plyny s obsahem C3 a C4 uhlovodíkŧ, benzín a plynový olej a olejový hydrokrakát. 

Z recyklovaného vodíku obsahujícího sulfan a amoniak se vyrábí dietanolamin. Olejový 

hydrokrakát se dělí na destiláty podle viskozity. 
(35)

  

4.3.3 Destilace transformátorových a motorových olejů z tenkého filmu 

Technologie vyvíjená více neţ 2 roky na sousedním Slovensku vyuţívající stékající 

film, ze kterého se oddestilovaly prchavé olejové sloţky a z destilačního zbytku se oddělili 

aditiva a pevné částice obsahující odpadní oleje. Proces probíhá ve vakuovém prostředí. 

Experimentální destilační aparatury umoţnili sledování prŧběhu destilace z tenkého filmu za 

pomocí vizualizace. Olej je nutno zadrţet v zóně destilace okolo desítek sekund. Příznivě 

pŧsobily v oleji obsaţené aditiva, které zvýšily smáčení destilační plochy a podpořily tak 

vytváření tenkého filmu. Bylo zjištěno, ţe při překročení teploty stěn nad hranici 350 °C 

docházelo k rozkladu aditiv obsaţených v odpadním oleji a k vytváření nápekŧ zhoršujících 

prŧchodnost tepla.
 (27)
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Obrázek č.11: Experimentální destilační aparatura (přepracováno podle doc. Ing. Ladislava Štibrányia, CSc. a 

Ing. Pavla Timára, CSc. 
27

) 

Výzkum proběhl firmou KONZEKO, spol.s.r.o. Markušovice, jejíchţ činností byly 

shromáţděny vzorky odpadních olejŧ. Při spolupráci firmy s autory této technologie bylo 

zjištěno, ţe destilací odpadních olejŧ se z tenkého stékajícího filmu získalo aţ 60-95 % 

regenerátu. Jednalo se o vzorky transformátorových odpadních olejŧ odebraných 

z transformátorŧ, ve kterých došlo ke zkratu vinutí. U motorových olejŧ z autoservisŧ byl 

výtěţek destilace okolo okolo 60-75 %. Destilační zbytek je moţno pouţít jako topný olej a 

téţ ho lze pouţít jako fluxační olej do asfaltŧ. 
(27) 

4.3.4 Regenerace UMO z dieselových motorů ze spalování rostlinných 
olejů 

Regenerace UMO se začala prosazovat v druhé polovině 20. století. Prvním 

technologickým postupem bylo pouţití kyselin. Tato metoda je v rŧzných modifikacích stále 

vyuţívána i přes problémy s odpady a nízkou kvalitou regenerátu. Současné moderní trendy 

jako BAT technologie vyuţívají hlavně vakuovou destilace předupraveného UMO jako čistící 

krok. 
(36)

 

BAT technologie jsou dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 

omezování znečištění
(55)

, definované jako nejúčinnější a nejpokročilejší stádium vývoje 

technologií, činností a zpŧsobu jejich provozování, jenţ ukazují praktickou vhodnost určitých 

technik navrţených k předcházení, a pokud to není moţné tak i k omezování emisí a jejich 

dopadŧ na ţivotní prostředí, načeţ:
  (37)
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a) technikami je moţno porozumět jak technologie, tak zpŧsob navrţení 

zařízení, vybudování, provozování, udrţování a vyřazení z provozu; 

b) dostupné techniky jsou techniky vyvinuté v měřítku umoţňující zavedení 

v příslušném prŧmyslovém odvětví s ohledem na ekonomické a technické 

podmínky; 

c) nejlepšími jsou rozuměny nejúčinnější techniky z hlediska vysoké úrovně 

ochrany ţivotního prostředí.  

Fáze přeměny UMO pŧsobí ve třech stupních (kapalina-pára-kapalina), kde je 

dosahováno vysokého stupně separace kontaminujících sloţek. Během experimentu bylo 

pouţito následujících atribut: 
(36)

 

a) materiály – vzorek UMO z dieselového motoru poskytla firma VSH, s.r.o. 

Turňa nad Bodvou z prŧmyslu opotřebených vozidel po 27 500 km se 

vzorkem pŧvodního motorového oleje Shell RIMULA Ultra 5W-30 se 

vzorkem řepkového oleje jako paliva; 

b) přístrojová technika – k separaci UMO pro molekulové odpařování bylo 

pouţito typ MO 15 se stíraným filmem. Odpařovací válec měl prŧměr 

20 mm na odpařovací plochu 75 cm
2
; 

c) analytické metody – k měření infračerveného spektra na vzorcích olejŧ byl 

vyuţit spektrofotometr AVATAR-ThermoNicolet a technika HATR.  

Chemická před úprava je zaloţena na kontaktu UMO a alkalickým lihem za 

vysokých teplot. Před úprava však není v kaţdém případě nutná. Nejdříve proběhne vakuová 

destilace na krátkém odpařovači. Dojde k oddělení lehké olejové frakce s podílem 5-10 % 

UMO (vysušeného). Destilační zbytek pak obsahuje podíl polymerŧ, aditiv, tuhých nečistot a 

jiných kontaminujících sloţek. Kvalita regenerátu je po destilaci dobrá a po hydrogenaci 

výborná. Postup splňuje podmínky BAT technologií.
 (36)

 

4.3.5 Technologie Viscolube odpadních olejů skupiny 13 

Vyuţití této technologie v polském Jedlicze je zaloţeno na třech fázích. První fází je 

předprava odpadního oleje. Ten je po přijetí v rafinérii skladován v nádrţích, kde je vystaven 

procesu čištění a procesu dekantace. Předčištěný olej je nadále podroben destilační 

technologii Viscolube.
 (29) 
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 Obrázek č.12: Schéma technologie Viscolube 
(29)

 

Tato technologie prochází dvěmi fázemi. V první fázi je olej podroben předběţné 

vakuové destilaci za účelem odstranění vody a těkavých frakcí. Před destilací je odpadní olej 

smíchán s alkalickými prostředky. Také je v odpadním oleji podporováno zmýdelnění 

mastných kyselin. Tím je usnadněna dekantace. Po počáteční destilaci je olej nasměrován do 

vyrovnávacích nádrţí. Ve druhé fázi probíhá frakční destilace. Vše pracuje ve vakuovém 

prostředí s vysokou separační účinností.
 
Destilační zbytek je čištěn a zušlechťován pro další 

zpracování. Odstraněná voda je vyuţívána k biologickému čištění vod. 
(29) 

4.4 Spalování odpadních olejů 

Jak jiţ bylo zmíněno, spalování odpadních olejŧ je v rozporu s legislativou, pokud je 

regenerace moţná. Kombinací zákonu o odpadech 
(1) 

a zákonu o ovzduší 
(51)

 je vymezena 

jakási „právní klička,“ která umoţňuje „energetické vyuţívání“ odpadních olejŧ. Jedná se o 

problém stanovující, ţe provozovatel spalovny mŧţe spalovat odpadní oleje jen ve spalovnách 

či jiných velkých a zvláště velkých stacionárních zdrojŧ schválených ČIŢP. Je sice nutno 

poţádat o souhlas s provozem agregátu, avšak někteří si toto povolení nevyţádali a spalují tak 

bez povolení. 
(15)

 

Problém představuje především společnost Walter-Kroll GmbH, která se na trhu s 

„energetickým vyuţitím“ odpadních olejŧ uchytila nejlépe. Získala od ČIŢP povolení 

k provozu UMO, minerálních olejŧ, převodových a sloučenin s obsahem chloru a PCB, které 

však nesmí vyuţívat jako palivo. 
(15)
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5. Návrh opatření v systému sběru olejů za účelem 
zvýšení efektivity následné regenerace 

V následující kapitole bych chtěla přiblíţit moţný nástin efektivnějšího sběru 

odpadních olejŧ. Jak jsem jiţ v předešlých kapitolách uváděla, problém odpadních olejŧ 

spočívá uţ při jejich zpětném odběru. Chtěla bych předeslat, ţe zmíněné návrhy jsou mé 

hypotézy získané během vypracování této práce a posuzované očima laika. 

Jelikoţ je vztaţena povinnost zpětného odběru i na odpadní oleje, jedná se o 

bezplatný odběr tohoto odpadu. 
(1)

  

5.1 Zlepšení techniky zpětného odběru 

Zpětný odběr je jakýsi „start“ v péči o vzniklý odpadní olej i jeho následnou 

regeneraci. 

Jak jsem jiţ předeslala v kapitole zpětného odběru (4.2) je v zemích EU výkup 

pouţitého či opotřebeného odpadního oleje umoţněn jen s dokladem zobrazujícím nákup 

nového zboţí. Jedná se tak o jakousi rovnováhu mezi novým a pouţitým zboţím. 
(15) 

V ČR je oproti tomu odebírání odpadních olejŧ bez jakéhokoliv dokladu o nákupu 

nového zboţí zdarma. Stále je moţné setkat se s případem, ţe výrobci či dovozci neprojevují 

sebemenší zájem o problematiku zpětného odběru.  

Pokud bychom v ČR chtěli zavést podobný systém jako v zemích EU, jednalo by se 

o časově a ekonomicky náročný postup. Muselo by být změněno „myšlení“ výrobcŧ a firem, 

zajišťující zpětný odběr. Nesmělo by se jednat o jakési předbíhání se ve vidině finančních 

ziskŧ či ztrát. Bylo by potřeba sjednat celkovou osvětu provozovatelŧ zpětného odběru a po 

jisté době například určitá forma finančních či jiných bonusŧ za nejlépe odvedenou práci.  

Nejlépe je ale začít od samotného konce pomyslné hierarchie v procesu regenerace 

odpadních olejŧ – čili spotřebitele. Kdyţ si tedy na sebe nyní tuto pomyslnou úlohu 

převezmu, jsem motorista, jenţ právě natankoval pohonnou hmotu, jde k pokladně a chtěl by 

si i vybrat olej do motoru či jiného zařízení. Co bych jako takový spotřebitel oleje ocenila: 

a) viditelnou informaci o tom, ţe prodejna, kde se nacházím zajišťuje zpětný 

odběr vybraného oleje; 

b) jako spotřebitel bych také chtěla vědět, k čemu vlastně zpětným odběrem 

dopomáhám a čemu zamezuji; 
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c) zobrazení údajŧ, jaké vlastnosti má olej regenerovaný a nový (rozdíly mezi 

nimi, apod.); 

- jak jsem jiţ zmínila, regenerovaný olej, jenţ prošel postupy regeneračních 

procesŧ má jako přepracovaný olej stejné vlastnosti jako olej, který 

podstoupil rafinaci. 
(21)   

d) zvýšené vědomosti personálu firmy, kde olej nakupuji; 

- mnohokrát jsem se během vypracovávání této práce informovala na 

čerpacích stanicích o zpětném odběru odpadních olejŧ a z vlastní zkušenosti 

mohu potvrdit, ţe zaměstnanci těchto čerpacích stanic nebyli schopni 

odpovědět na zpŧsob, jak zajišťují zpětný odběr pouţitého oleje. 

Informační povinnost bych realizovala nejen na webových stránkách a jedné ceduli 

na čerpací stanici, ale i formou letákŧ získaných zdarma při předávání účtenky o zaplacení. A 

především zlepšení viditelnosti informace o zpětném odběru na balení oleje.  

5.2 Zdokonalení systému sběru odpadních olejů 

Spolu se sběrem a skladováním odpadního oleje jiţ úzce souvisí spalování. Firmy, 

které sběr zajišťují, olej skladují za účelem jeho roztřídění a následně upřednostní spíše 

spalování, neţ-li regeneraci a to i v případech, kdy olej nebyl kontaminován PCB. 
(16) 

Problém systému sběru odpadních olejŧ je jiţ v samotných sběrných místech. Tato 

místa zdaleka nepokryjí ČR. Další zádrhel nastává v dŧsledku laboratoří umoţňující stanovení 

obsahu PCB v olejích s následným lepším roztříděním. Takovýchto laboratoří není zdaleka 

tolik, jako firem, jenţ sběr a skladování zajišťují. Jedná se samozřejmě o ekonomickou 

stránku problému. 
(16) 

Kdyţ se začne jednat o ekonomický problém, je bohuţel jen málo moţností, jak 

zlepšit takovouto problematiku. 

Jakýsi nástin moţného zlepšení tohoto problému úzce souvisejícího s následnou 

regenerací by mohl představovat: 

a) rozšíření sběrných míst nejen ve firmách, které sběr či zpětný odběr zajišťují, 

ale především komplexní pokrytí v ČR i jakousi spolupráci na toto téma se 

sousedními zeměmi; 
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- mnoho z nás má blíţe sousední stát, neţ-li dojet do firmy v ČR, která se o 

pouţitý olej mŧţe postarat a má na to licenci; 

b) byť by laboratoře měli zŧstat jen ve firmách, které k jejich provozu mají 

finanční prostředky, spolupracovali by a odebírali vzorky i z menších sběren-

bezplatně; 

c) v případě, ţe jiţ je nutné olej skladovat podle obsaţených vlastností, 

zamezení „náhodné“ kontaminace s olej, jenţ moţné regenerovat nelze; 

- existuje totiţ mnoho případŧ, kdy dojde k jakémusi „omylu“ a olej je 

smíchán s olejem nevhodným pro regeneraci; 

- následné spalování je mnohem levnější i s pokutou za tuto „chybu“ neţ 

regenerace oleje; 

d) pro firmy, které zajišťují sběr odpadních olejŧ pořádat soutěţe a pro nejlépe 

umístěné (podle počtu shromáţděných odpadních olejŧ, nejméně 

skladovaných olejŧ, separaci olejŧ s obsahem PCB, navázání a 

zprostředkování spolupráce s firmami zajišťující regeneraci olejŧ, apod.) 

zajistit finanční odměny či jiné výhody. 

Zatím nejlépe vypracovaným řešením z hlediska regenerace odpadních olejŧ od 

sběru aţ po konečnou regeneraci jsem shledala projekt STRATEGO vypracován v letech 

2001-2002. Zavedení jednoho z řešení zahrnujícího zlepšení systému sběru odpadních olejŧ 

bylo však kvŧli chybějícímu řešení zpětného odběru zamítnut. Vzhledem k tomu, ţe se 

jednalo o velmi malý problém z hlediska tak rozsáhlého projektu, mohlo dojít dle mého 

názoru k zapracování řešení zpětného odběru s následnou posloupností hierarchie systému 

nakládání s odpadními oleji. 

Kombinací kapitol 6. 1 a 6. 2 by došlo k jakési spolupráci mezi zpětným odběrem a 

sběrem, poněvadţ tyto dva nástroje zákona o odpadech v kombinaci s neúplnou legislativou 

umoţňují mnoho právních kliček pro zpŧsoby, jak obejít nákladnou recyklaci olejŧ a umoţnit 

výhodnější spalování olejŧ.  
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6. Závěr 

Tato práce se pokouší přiblíţit systém nakládání s pouţitými odpadními oleji v ČR i 

v zemích EU.  

V první kapitole je vytvořen soupis nejčastěji pouţívaných olejŧ s ohledem na 

moţnou regeneraci. Jedná se o UMO oleje, jenţ jsou regenerované a následně opět vyuţívané 

v rafinérii. Tyto oleje jsou zmíněny především kvŧli jejich vazbě na vzniklé laguny 

OSTRAMO v Ostravě. Další hlavní uvedené typy olejŧ jsou hydraulické, transformátorové a 

turbínové oleje.  

Následně je sestaven systém procesu nakládání s odpady. Jedná se o vznik odpadních 

olejŧ při vyuţívání v rŧzných provozech s přehledem jakosti odpadních olejŧ pro jejich 

opětovné vyuţití na čerstvé mazací. Je objasněna povinnost zpětného odběru týkající se 

právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Jsou popsány aktuální 

informace o stavu regenerace olejŧ zemí EU jako Německo, Slovensko, Polsko, Rusko a 

Švédsko. Uveden je i systém sběru odpadních olejŧ a nutnost odděleného shromaţďování 

olejŧ s obsahem PCB. Jako konečný bod cyklu vývoje odpadních olejŧ je zmíněna regenerace 

odpadních olejŧ a jejich „energetické vyuţití“ jako dva hlavní zpŧsoby nakládání s odpadními 

oleji. Poukazuje se zde téţ na současnou situaci tématu Ostravě nejbliţší-lagun OSTRAMO.  

Další část je věnována popisu vybraných technologií, kde výsledkem jejich aplikací 

je vznik regenerovaného oleje. Jsou kombinovány technologické postupy jiných zemí 

s procesy aplikovaných v ČR. Jednalo se především o filtraci transformátorových olejŧ, 

regeneraci pomocí reaktivace sorpční náplně, „By pass“ metody, metody z cisterny do 

cisterny. Taktéţ samozřejmě spalování odpadních olejŧ. Ze zahraničních metod je zmíněn 

především proces HyLube praktikovaný v Zeitzu v Německu vycházející z  mnoha metod 

pouţívaných v české firmě Paramo. Z procesŧ aplikovaných na Slovensku jsou uváděny 

především regenerace UMO z dieselových motorŧ ze spalování rostlinných olejŧ, destilace 

transformátorových a motorových olejŧ z tenkého filmu. Taktéţ je popsána technologie 

Viscolube vyuţívaná v Polském Jedlicze. Metody jsou tříděny především podle druhu olejŧ. 

Destilaci transformátorových a motorových olejŧ z tenkého filmu jsou zařazeny  do 

regeneračních procesŧ minerálních, motorových, UMO a olejŧ katalogové skupiny 13, jelikoţ 

převáţnou část vstupních surovin za rok 2010 tvořili oleje motorové. 
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Poslední kapitola uvádí návrhy řešení, jejichţ účelem je zlepšení systému sběru 

odpadních olejŧ s následnou vazbou na regeneraci. Návrhy jsou posouzeny ve smyslu 

zlepšení technik zpětného odběru, kde se poukazuje především na neinformovanost jak 

zprostředkovatelŧ zpětného odběru, tak samotných spotřebitelŧ odpadního oleje. Je zmíněna 

téţ nutnost spolupráce ve vazbě výrobce-dovozce-spotřebitel. Dalším navrţeným řešením je 

zdokonalení systému sběru odpadních olejŧ. Jedná se především o nutnost odděleného 

shromaţďování i případného skladování olejŧ s obsahem PCB. Představen byl téţ návrh 

vyhodnocování kvality odpadních olejŧ laboratoří velkých firem ve spolupráci s firmami 

menšími.  

Všechny procesy vývoje, technologické aplikace a moţnosti regenerace jsou 

uplatněny v praxi. Jedná se tak o metody prověřené a vyzkoušené. 
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