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Anotace 

Rozšiřující se spektra průmyslové výroby se stávají směrodatnými faktory  

v oblastech vývoje korespondujícího s rostoucími nároky a požadavky  

na multifunkčnost, hospodárnost, ekologii a prodloužení životnosti strojírenských výrobků 

ve všech odvětvích průmyslu. Ekologická omezení technologických procesů, šetrné 

hospodaření s vodami, energiemi a lidskými zdroji do značné míry ovlivňuje a podněcuje 

vývoj nových strojírenských technologií, nebo inovační metodiky současných a předešlých 

technologií.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou základních tematických celků.  

První část, teoretická, je zaměřena na sestavení přehledné rešerše hodnocení současného 

stavu aktuálních aplikací povrchových úprav v návaznosti na specifikace stávajících 

procesů a jejich případné vazby na možná ekologická rizika. Druhá část praktická, 

je koncipována do oblasti sledování stávajícího procesu provozovatele povrchových úprav. 

Cílem diplomové práce je hodnocení kapacit produkce odpadních vod 

v návaznosti na možnosti jejich řádné likvidace a renovace spojené s návrhem  

technicko-organizačních úprav vedoucích ke snížení produkce odpadů a tím 

k minimalizaci ekologické zátěže u provozovatele povrchových úprav. 

Klíčová slova: Neutralizační stanice, odpadní vody, povrchová úprava, galvanické 

pokovování, ekologická rizika 

Abstract 

The expanding spectrum of industrial production is becoming a decisive factor in 

the development of corresponding with the increasing demands and requirements of  

multi-functionality, economy, ecology and the extend of the life of machinery products in 

all industries. Environmental constraints of technological processes, careful management 

of water, energy and human resources largely influences and encourages the development 

of new engineering technologies, and innovative methodologies current and previous 

technologies.  

The thesis is divided into two thematic units. The first theoretical part is focused 

on the preparation of clear research and evaluation of the current state of the actual 

application of finishes following the specifications of existing processes and their possible 



links to environmental risks. The second part of the practical is designed to monitor the 

current operators process of finishes.  

The aim of this thesis is to evaluate the capacity of waste water produced in 

relation to the possibility of their proper disposal and restoration associated with the 

proposal technical and organizational adjustments to reduce waste production and to 

minimize environmental impact of the operator finishes. 

Keywords: Neutralizing stations, wastewater, surface treatment, electroplating, 

environmental risks 
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EL  Extrahovatelné látky 
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1. Úvod 

Potřeba vytváření ekonomických úspor napříč strojírenským odvětvím,  

požadavky kladené na hospodárnost výroby, minimalizaci ekologické zátěže, zvyšování 

kvality a energetické kázně určují směry dalšího výzkumu a vývoje v mnoha strojírenských 

oborech. 

Ekonomická výhodnost a efektivita procesů orientovaná na zvyšování úrovně 

fyzikálně – mechanických vlastností a životnost výrobků vede k soustavnému sledování 

změnových řízení, legislativních ustanovení a ekologických hledisek následně 

aplikovaných ve výrobním procesu. Navazující technologicko – provozní aspekty 

povrchových úprav, se zohledněním těchto faktorů, se stávají ústředním sektorem 

inovativního vývoje aktuálních metodik a technologií. 

Zásadní hmotně právní předpisy pro technologie povrchových úprav jsou, zákon 

č. 254/2001 Sb., vodní zákon a 138/1973 Sb., o vodách, vycházející z legislativy ochrany 

vod, které řeší základní povinnosti při nakládání s vodami. Akceptace evropské legislativy  

ve směrnici 2000/53/EC, (End of Life Vehicles Directive), zaměřené na automobilový 

průmysl, který lze považovat za majoritního odběratele povrchových úprav, se stává  

ve svém znění určujícím faktorem inovativní volby a restrukturalizace stávajících 

technologických procesů povrchových úprav. Určující rozsah eliminace nežádoucích  

a zakázaných látek např. olovo, rtuť, kadmium, kyanidy a šestimocný (šestivalentní) chrom 

vedou k zásadním změnám ve vývoji povrchových úprav. 

Velký podíl elektrochemicky vylučovaných povlaků zaujímají korozně ochranné 

povlaky, které jsou vylučovány převážně v tenkých vrstvách metodou katodického 

vylučování povlaků kovů z galvanických lázní (elektrolytů), řádově v desítkách 

mikrometrů. Hlavním parametrem jejich aplikací, je jak dekorativní vzhled s možností 

specifikace barevnosti nanášením konverzních a dokončujících úprav, tak také antikorozní 

funkce ochranné bariéry zvyšující odolnost proti atmosférické korozi a opotřebení 

spotřebního zboží, průmyslových součástí, případně zařízení, umístěných v prostředí 

s nízkou a střední korozní zátěží. Nositeli těchto vlastností a charakteristik jsou dle 

uspořádání procesu samotné elektrolyty a lázně obsahující široké spektrum provozních 

chemikálií, jak anorganického i organického charakteru, tak na bázi kyselin i alkálií,  

které jsou následně vnášeny do uspořádaných oplachových systémů.  
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2. Cíl práce 

Elektrochemické procesy povrchových úprav se řadí mezi zásadní vývojové 

technologie v oblasti strojírenské výroby. Správně volenou technologií lze dosáhnout 

podstatného prodloužení životnosti a funkčního období součástí, což má blahodárný vliv  

na ekonomickou úroveň strojírenské výroby.  

Podnětem vypracování práce byla pravidelná spolupráce s vedením firmy 

s možností aktivní účasti a podílení se na chodu provozovny. V praktické části bylo 

umožněno sledování procesů napříč směnovým řízením provozu se zaměřením na produkci 

a charakter vynášených chemikálií v návaznosti na způsob zneškodňování odpadů 

v neutralizační stanici provozovatele. Závěrečné hodnocení rovněž zohledňuje případné 

možnosti rozšíření sortimentu a výrobních kapacit provozovny.  

Cílem této diplomové práce bylo obecné popsání jednotlivých kroků povrchových 

úprav prováděných v galvanickém procesu provozovatele. Následné hodnocení současného 

stavu za účelem stanovení případných návrhů racionalizace, nebo doporučení případné 

rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod a v konečném důsledku doporučení výstavby 

nové moderní technologie nezbytného rozsahu. 

Diplomová práce je zaměřena na sledování vlivu provozoven povrchových úprav 

specifického výrobního programu zaměřeného na elektrochemické povlakování. Sledování 

technologie galvanického pokovování součástí u provozovatele umožní hodnocení 

současného stavu a vlivu na produkci odpadů v návaznosti na případný nežádoucí dopad 

na životní prostředí. Sledování procesu během provozu umožní hodnotit produkci odpadů  

a rozsah kapacity aktuálně provozované čistírny odpadních vod. Na základě sledování 

provozních aktivit, výskytu případných procesních abnormalit a srovnání výstupních 

charakteristik objemových a kvalitativních bude provedeno hodnocení aktuálního stavu. 

Samotné hodnocení pak určí případnou nutnost snížení množství produkovaných odpadů 

provozovnou v návaznosti na současné možnosti čistírny odpadních vod. Řešením se pak 

stává možný návrh racionalizace provozu. V případě takového návrhu, zásahu 

do technologie, musí být dodržen předpoklad vzájemné součinnosti a účelové provázanosti 

se stávající technologií čistírny odpadních vod. Pokud nebude možné dosáhnout snížení 

produkce odpadů návrhem racionalizace, bude následným krokem doporučení 

rekonstrukce čistírny odpadních vod nebo návrh výstavby nové moderní technologie 

předpokládaného navýšení kapacity.  
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3. Aktuální aplikace a trendy oboru povrchových úprav 

Povrchové úpravy materiálů jsou vzhledem ke své procesní podstatě považovány 

spíše za chemické odvětví strojírenské technologie. Chemické látky a přípravky, které při 

práci s procesy mohou působit vážná zdravotní a ekologická rizika je nezbytné soustavně 

sledovat a analyzovat, právě využíváním metodik chemického charakteru a aktivní aplikací 

chemických služeb. Tyto můžeme kategorizovat v rozsahu hlavních oblastí aktivní 

součinnosti technologie povrchových úprav vymezující se na chemické produkty nezbytné 

pro sestavení a správný běh technologického procesu. Dále na chemické služby, kontrolu 

kvality vody a analýzy sledování toků látek napříč technologickým procesem a navazující 

procesy ochrany životního prostředí jako čištění odpadních vod a bezpečná likvidace 

odpadů. V zájmu každého, kdo s těmito látkami přichází do bezprostředního kontaktu  

je ochrana vlastního zdraví před jejich škodlivými účinky a mezi prvotní povinnosti 

zaměstnavatelů patří poskytnutí takového zázemí zaměstnanci, aby při práci 

s nebezpečnými látkami nebyl v ohrožení. Vlivem zatěžování pracovního prostředí, 

ale také zejména následné ohrožení životního prostředí jsou povrchové úpravy označovány 

za rizikové. Aby bylo možné chránit lidské zdroje, a životní prostředí, je nezbytné 

seznámit pracovníky i provozovatele povrchových úprav s riziky, které jejich činnost 

přináší v celém rozsahu provozní technologie od prvotního seznámení s bezpečnostními 

listy využívaných chemických látek, preventivního seznámení se zabezpečením první 

pomoci v případě napadení povrchových orgánů nebo interní otravě u toxicity 

a v neposlední řadě s metodami likvidace havarijního úniku těchto látek do prostředí. 2] 

Většina povrchů materiálů je vystavena korozní zátěži, viz obrázek 1, a je proto 

nezbytné volit takové mechanizmy ochrany, aby nedocházelo k jejich degradaci v důsledku 

aktivace korozních dějů nebo nežádoucí fyzikálně mechanické zátěže, obrázek 2. 

 

Obrázek 1 Degradace Zn povlaku - důsledek korozního prostředí expozice součásti 
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Obrázek 2 Elektrolyticky povlakované součásti – metoda závěsová, základní materiál válcovaný ocelový 

plech, tvárná litina 

Povrchové úpravy provázejí materiál od prvotní fáze hutní výroby, až po finální 

ošetření součásti. Základem všech povrchových úprav je jejich adekvátní volba  

dle předpokládaného charakteru expozice. Správně volenou technologií lze dosáhnout 

podstatného prodloužení životnosti a funkčního období součástí, což má blahodárný vliv 

na ekonomickou úroveň strojírenské výroby.  

Elektrochemicky vylučované povlaky, korozně ochranné, vylučované v tenkých 

vrstvách, řádově v desítkách mikrometrů jsou s výhodou využívány také pro jejich 

dekorativní charakter u zboží a součástí běžné spotřeby (obrázek 3). [7,22] 

 

Obrázek 3 Elektrolyticky povlakované součásti – metoda hromadná 
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Spektrum oboru povrchových úprav je široké, následující stručný popis několika 

alternativ je uveden pro dotvoření ucelené představy o jejich charakteru. Za zásadní nosné 

téma, byla volena technologie galvanického vylučování povlaků kovů.  

Lakování je provozováno jak ve formě mokré, tak elektroforetické,  

kdy kataforeticky vylučované povlaky vodou ředitelných pigmentů vytvářejí kvalitní 

povlaky s vysokou korozní odolností, proti mechanickému poškození a chemikáliím [7].  

Galvanické povlaky tvrdochromu umožňují renovaci součástí, zvyšují odolnost 

povrchu materiálu v tlaku a otěru, hřídele, válce aj. Bronzové vrstvy jsou vylučovány 

z komplexního kyanidového prostředí, které zaručuje výbornou mikro a makro 

rozptylovou schopnost Kombinace povlaků, bronz/ tvrdý chrom z lázní 3. generace,  

je perspektivní povrchovou úpravou tam, kde je vyžadována extrémní odolnost vůči korozi 

a opotřebení.  

Další z galvanických úprav povrchu využívá mědění, které se používá rovněž jako 

mezivrstva pro dekorativní chromování, nebo jako mezivrstva a difuzní bariéra u niklování 

např. opěrek, světlometů a houkaček. Je jen nepatrným segmentem širokého okruhu 

aplikací povrchových úprav realizovaných na každém jednom automobilu [7,22]. 

Funkční povlaky chemického niklu, galvanického niklu, fluidní povlaky, 

neelektrolyticky vylučované povlakové systémy vysoké tribologické úrovně, se rovněž řadí 

do okruhu funkčních povlaků uplatňovaných v oblastech automobilového průmyslu.  

Dále pak funkční galvanické povlaky vylučované v silných vrstvách s možností 

vyloučení řádově v milimetrech. Tyto povlaky jsou s výhodou používány v odvětvích 

s vysokými nároky na funkční vlastnosti povlaků, dobrou smáčivost, odolnost proti 

opotřebení a chemikáliím, případně tribologii [7,22]. 

Novější technologie založené např. na bázi fyzikálního nebo chemického 

vylučování povlaků z plynné fáze (physical vapour deposition – PVD, chemical vapour  

deposition – CVD ), vyžadují často velmi náročné a nákladné technologicko provozní 

zázemí. 

Bezvadné provedení dokončující úpravy, vhodné uložení k následné přepravě 

zákazníkovi je pak garancí funkce dekorativní, funkční a korozně ochranné před dalším 

nakládáním. 1] 
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3.1 Katodicky vylučované povlaky kovů 

Technologie katodického (galvanického) vylučování kovů jsou aplikovány 

za účelem ochrany povrchu materiálů polotovarů a výrobků proti působení vnějších vlivů, 

jako jsou např. koroze, opotřebení vedoucích v konečném důsledku ke snížení funkce nebo 

destrukci součásti. Současně slouží také k zabezpečení dekorativních charakteristik 

současných tržních trendů a preferencí.  

Řadí se mezi obory strojírenské technologie, přestože charakter technologie 

vytváření některých povrchových úprav je spíše oborem chemickým, zejména u vrstev 

vytvářených chemickými procesy změnou chemického složení. Je tedy možné považovat 

je za součást elektrochemie, ale oblastí jejich využití je převážně strojírenství. 2]  

Při povrchových úpravách různých materiálů se využívají chemické látky  

a komerční přípravky s nežádoucími vlastnostmi. Jsou to látky různého stupně hořlavosti, 

toxické nebo alespoň zdraví škodlivé, žíravé či dráždivé, případně nebezpečné pro životní 

prostředí dosahující karcinogenní úrovně. 1] 

Principy galvanotechniky se řídí a do značné míry využívají základních poznatků, 

definic a zákonů teoretické elektrochemie se zaměřením na principy elektrolýzy, 

Faradayovy zákony a jiné související fyzikálně – chemické jevy. 

3.2 Galvanické pokovování  

Galvanické pokovování je vylučování kovových povlaků na převážně kovových 

základních materiálech. Dochází tak ke zlepšení vzhledových vlastností prvku, dochází  

ke vzniku protikorozní ochrany a také k určité změně fyzikálních vlastností výrobku. Jsou 

to zejména otěruvzdornost, tvrdost, elektrická vodivost, odrazivost, nízký koeficient tření 

apod. Vylučování povlaků z ušlechtilých kovů je nákladné, obvykle se vylučují povlaky 

mědi, niklu a chromu. Z hlediska hospodárnosti patří mezi často vylučované kovy zinek  

a jeho slitinové kombinace s kovy triády železa. Vyloučený povlak musí být kvalitní 

rovnoměrný bez vizuálních vad v podobě puchýřů a nepokovených oblastí, kovově lesklý  

a předepsaných vlastností. Následně musí dosáhnout požadované úrovně 

fyzikálně – mechanických a dekorativních vlastností aplikací úprav konverzních případně 

dokončujících. 1,7,11] 
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3.2.1  Princip galvanického pokovování 

Pokovované předměty bývají v procesu zapojeny jako záporná katoda. Kladné 

anody mohou být nerozpustné (inertní Pb,Ti), nebo  rozpustné z kovů, kterými budeme 

povlakovat viz obrázek 4. Rozpouštění anody během procesu elektrolýzy a předávání iontů 

kovů  

do roztoku (elektrolytu) vede k jeho následnému preferenčnímu vyloučení na méně 

ušlechtilý základní materiál katody (součásti).  

Galvanotechnika využívá principů elektrolýzy, na jejichž základě lze vylučovat 

povlaky tenkých kovových vrstev na tělesa různorodých tvarů a vlastností. Důraz  

je především kladen na rovnoměrné vylučování povlaků, tohoto požadavku lze však 

dosáhnout obtížně, a to převážně z důvodů nerovnoměrného rozložení el. potenciálu. 

Teoretická elektrochemie definuje mnoho základních zákonů a určuje jejich 

platnost. Galvanotechnika těchto zákonů prakticky využívá. Každá anorganická sůl 

je složena z kladně a záporně nabitých částic – iontů. Počet kladně a záporně nabitých 

iontů nemusí být týž, ale počet kladných a záporných nábojů musí být souhlasný, aby látka 

zůstala v elektroneutrálním stavu. 

V tuhém stavu jsou ionty sloučeniny seskupeny v určitém systému do krystalové 

mřížky. Rozpuštěním soli ve vodě se krystalická mřížka zruší a jednotlivé ionty se začnou 

volně pohybovat ve vodě, nastává elektrolytická disociace [31]. 

 

Obrázek 4 Schéma principu pokovování 10] 
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3.3 Procesní charakteristiky povrchových úprav 

Galvanické povlakování prochází soustavným rozvojem. Z praxe byly vyloučeny 

procesy povlakování z kyanidových elektrolytů na bázi kyanozinečnatanů [Zn(CN)4]
2-

. 

Povlaky vyloučené z těchto elektrolytů dosahovaly v oblasti technických  

a korozně-ochranných vlastností vysoké kvality, avšak vysoká toxicita kyanidů se stala 

nepřekonatelnou překážkou v oblasti ekologie [5,7]. 

3.3.1 Galvanické lázně 

Galvanické lázně se liší podle druhu vylučovaného i upravovaného kovu. 

Alkalický, případně kyselý charakter lázně určuje její pH, složení a koncentrace základních 

solí aditiv komplexotvorných, lekutvorných a pufrujících látek, které jsou následně nositeli 

vlastnosti výsledné vrstvy. Přehled složení a nebezpečných vlastností některých 

galvanických lázní je uveden v tabulce 1. Galvanické lázně představují vzhledem 

k životnímu prostředí značné riziko díky vysokým koncentracím kyselých a alkalických 

roztoků. 

Vyznačují se tedy kyselostí a typem použitých elektrod, rozpustných, tyto jsou 

z kovů, kterými budeme povlakovat a využívají je převážně procesy kyselé,  

a nerozpustných aplikovaných ve větší míře u procesů alkalických. Na katodě se redukuje 

disociovaný kov, který je součástí vodných roztoků galvanické lázně, obsahuje ionty 

rozpuštěné anorganické soli.  

Možnost vylučování kovů pomocí stejnosměrného proudu, v případě chemických 

procesů bez-proudově, je dána schopností kovových prvků oxidovat na sloučeniny, v nichž 

je kov vázán iontovou vazbou jako kationt jedním nebo více elementárními kladnými 

náboji, vyrovnávacím negativním nábojem jsou pak anionty. Každá anorganická sůl  

je složena z kladně a záporně nabitých částic – iontů. Pohyb elektricky nabitých iontů tedy 

zprostředkuje přenos proudu ve vodním roztoku soli. Rozpouštědly mohou být různé látky, 

nejčastěji je užívána voda, stručně řečeno, jedná se o vylučování kovových povlaků 

z vodných roztoků jejich solí. 

Galvanické postupy povlakování jsou procesy probíhající na základě principů a 

chemické podstaty elektrolýzy. 
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Tabulka 1 Přehled složení a nebezpečných vlastností lázní 19] 

Proces Účinné látky 
Nebezpečné 

vlastnosti 

Ultrazvukové 

čistění 

hydroxid sodný a draselný, detergenty, 

uhličitan sodný 
C,Xi,Xn 

Anodické / 

katodické 

fosforečnany, metakřemičitany, hydroxid 

sodný a draselný, fosfáty, tenzidy, 

uhličitan sodný 
C,Xi,Xn 

Aktivace 

kyseliny: sírová, amidosulfonová, 

chlorovodíková, fosforečná, hydrogen 

síran sodný, fluorid sodný, peroxid 

vodíku 

C,Xn 

Niklovací lázeň 

sulfamát nikelnatý, chlorid nikelnatý, 

kyselina boritá, kyselina amidosulfonová, 

uhličitan nikelnatý 

T,Xn,N,Xi 

 

Mědící lázeň - 

kyanidová 
kyanid draselný, kyanid měděný T+, Xn 

Mědící lázeň - 

kyselá 
Kyselina sírová, síran měďnatý C, Xi 

Cínovací lázeň 
Kyselina methansulfonová,1,2-

benzendiol,methansulfonát cínatý C, Xn 

Stříbřicí lázeň 
kyanid stříbrný, dikanostříbrnan draselný, 

kyanid draselný, sloučeniny selenu T+, O 

zinkovací lázeň- 

bezkyanidová 

sodné a draselné soli zinku, hydroxid 

sodný, chloridy 
C,Xn,Xi 

Zlaty strike 

kyselina sírová, tetrakyanozlatnan 

draselný, kyselina fosforečná, síran 

kobaltnatý 
T+, N, C 

Zlatící lázeň 
dikyanozlatnan draselný, kyselina 

citrónová, kyselina sírová 
T+, N, C, Xi 

Chromovací lázeň 

kyselina chromová, chromité a chromové 

soli v podobě dusičnanů, chloridů a 

fosforečnanů 

T+, Xi, Xn, O 
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3.3.2 Kyanidové lázně 

Zinek je v lázni ve formě zinečnatanu sodného Na2/Zn(OH)4/ a komplexního 

kyanidu Na2/Zn(CN)4/. Proudový výtěžek je však malý, přidávají se leskutvorné přísady. 

Globálně tyto technologie nebyly dosud nahrazeny, např. oblast mincovnictví 

stále využívá mědících lázní na bázi kyanidů, proto některé provozovny disponují 

výjimkou o užívání kyanidových elektrolytů, tyto však prošly rovněž vývojem.  

Zinkovací alkalické kyanidové lázně využívají lekotvorných 

a komplexotvorných přísad, které umožní provozovat elektrolyty s nižším obsahem 

kyanidů, zvyšují hloubkovou účinnost a katodickou proudovou hustotu na srovnatelnou 

úroveň s elektrolyty kyanidovými. Tyto provozovny podléhají přísným kontrolním 

standardům v oblastech likvidace provozních chemikálií, procesních odpadů a vod. [7] 

3.3.3 Alkalické zinkovací lázně 

Lázně z nekyanidových elektrolytů na základě hydroxozinečnatanového 

komplexu [Zn(OH)4]
2-

. Kvalita povlaku vyloučeného z těchto zinečnatanových lázní úzce 

souvisí se správnou koncentrací komplexotvorných látek, polyamidů nebo kondenzačních 

produktů polyetyleniminu nebo imidazolu. Vyčerpání těchto přísad během procesu, 

nedostatečné obohacení lázně nesprávnou volbou koncentrace těchto přísad vede 

k nerovnoměrnému vylučování povlaků. Povlaky vyloučené z těchto lázní jsou vysoce 

lesklé přídavkem organických přísad na bázi derivátu kyseliny nikotinové a aromatických 

aldehydů případně ketonů.  

Lázně (elektrolyty) na bázi zinečnatanu sodného Na2/Zn(OH)4/. Z hlediska 

hloubkového účinku patří mezi nejlepší zinkovací lázně kyanidové elektrolyty, které jsou 

však díky vysoké toxicitě nahrazovány. Elektrolyty založené na jednotkových solích 

jednotlivých kovů mají hloubkový účinek nízký, zatímco elektrolyty s obsahem 

komplexotvorných látek vysoký. 

Alkalický hydroxid převádí ionty zinku do rozpustného zinečnatanového 

komplexu, který stabilizuje a rovněž ovlivňuje elektrickou vodivost lázně. Výnosem 

na zboží, odpařování vody, absorpcí vzdušného oxidu uhličitého dochází ke snížení 

koncentrace a je proto nutné na základě analytického rozboru pravidelné doplnění. 
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Komplexotvorné přísady nemusí mít leskutvorný účinek, spotřebovávají se vlastní 

elektrolýzou, výnosem z lázní na zboží a odpařováním, korigují proces hydrolýzy 

zinečnatanového komplexu v blízkosti katody. 

3.3.4 Kyselé elektrolyty 

Kyselé lázně se dělí na silně kyselé a slabě kyselé. Silně kyselé lázně mají 

výbornou hloubkovou účinnost, nositelem kovu je síran zinečnatý ZnSO4 Slabě kyselé jsou 

převážně na bázi chloridu zinečnatého ZnCl2.  

Silně kyselé lázně se vyznačují vysokou rychlostí vylučování, dobrou kvalitou 

povlaku a proudový výtěžek je téměř 100 % [7,22]. 

Stále se využívají, i když v omezené míře v povrchových úpravách kontinuálního 

charakteru, například pro pokovování drátů a pásů. Jejich předností je schopnost vylučovat 

kvalitní zinkový povlak při vysokých proudových hustotách a velkých rychlostech posuvu 

3.3.5 Slabě kyselé elektrolyty 

Slabě kyselé lázně síranové a chloridové, byly provozovány na základě 

jednoduchých iontů zinku. Technologické parametry umožňují vylučování zrcadlově 

lesklých zinkových povlaků, v širokém rozsahu proudových hustot a s dobrým 

vyrovnávacím účinkem. Elektrolyty jsou připravovány z jednoduchých solí zinku, (ZnCl2) 

chlorid zinečnatý, (ZnSO4) síran zinečnatý) a kyseliny chlorovodíkové (HCl). Kyselina 

chlorovodíková a chlorid amonný (NH4Cl) umožňují tvorbu komplexního kationtu zinku 

[Zn(NH3)n]
2+

 v roztoku, nebo komplexního aniontu kyseliny chlorozinečnaté (ZnCl4)
2- 

a umožňují zvýšení úrovně hloubkové účinnosti lázně. [7,22] 

3.3.6 Elektrolyty pro vylučování slitinových povlaků 

Povlaky slitinové (legované) jsou v současné době rozšířeny v kombinaci základu 

Zn a následných legur Fe, Ni, Co. Vylučují se z lázní slabě kyselých v rozmezí (9 – 12) % 

legur, nebo z alkalických (7 – 10) % legur, přičemž menší obsah legujících prvků 

u alkalického povlaku není příčinou snížení korozní odolnosti. Limitujícím faktorem 

rozšíření této technologie je potřeba udržitelnosti nízkého rozmezí pH lázně, teploty lázně 

a dvou proudových okruhů. Stávající technologie lázní alkalických umožňují využití 

jednoproudového okruhu. Obsah legur je v praxi udržován v rozmezí (12 – 15) %, v tomto 

poměrně vysokém obsahu legujícího prvku je zahrnuta schopnost povlaku nejlépe odolávat 



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  12 

 

korozi. Legující prvek (Ni, Co) je do lázní dodáván ve formě přísady. Vysoká ekonomická 

náročnost provozu této technologie však zavedení těchto technologií značně limituje, a to 

jak v rámci vysokých provozních nákladů tak souvisejících nákladů s likvidací odpadních 

vod a zabezpečení ekologických kontrolních a regulačních stanovišť [7,22]. 

3.3.7 Procesní vody 

Voda a její kvalita je nosným elementem galvanotechniky. Je základní složkou  

a nositelem funkce elektrolytů, slouží k doplňování odpařených podílů elektrolytů, a tím  

ke korekci koncentrace, a dále jako médium oplachové, mezioperační.  

Pro nasazení galvanických lázní je nutné použít vody upravené, destilací nebo 

demineralizací. Vody běžné spotřeby obsahují velké množství vápníku, hořčíku, železa, 

chloridů aj. látek, které by za provozu svou kumulací zapříčinily procesní problémy.  

Příprava procesní vody v iontoměničových kolonách zabezpečí přísun 

demineralizované vody, která je vhodná pro většinu procesů a jejíž čistotu můžeme zvýšit 

ultrafiltrací, vratnou osmózou, případně kombinací. Destilovaná voda obsahuje již pouze 

rozpuštěné plyny, nebo malé množství nečistot vnesených znečištěním aparatury  

při destilaci, jejich eliminace je možné dosáhnout následnou redestilací. 

3.4 Konverzní úpravy 

Konverzní povlaky jsou fosfátování, chromátování v návaznosti na alternativy 

pasivací, lakování, utěsnění a v neposlední řadě organické a práškové povlakování. 

Konverzní úpravy, při jejíž nanášení vzniká reakcí s povrchovou vrstvou vrstva 

chemických sloučenin a dále vytváření povlaků, nejčastěji organických, které vytvářejí na 

základním povlaku ochrannou bariéru pro dokončovací úpravy v kombinaci s adsorpčními  

a chemisorpčními typy inhibitorů, které podporují a zesilují ochranné účinky obou typů 

úprav. Kombinace galvanických povlaků s konverzními úpravami a jejich případnými 

dokončujícími úpravami ve formě utěsnění na bázi organické, organicko-anorganické  

nebo anorganické zvyšují a zkvalitňují funkci celé soustavy povlakového systému, a to jak 

na úrovni dekorativní, tak na funkční v rámci souvztažnosti celé povrchové úpravy [7,22]. 

 



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  13 

 

3.5 Odmašťování 

Odmašťování viz obrázek 5, ve vodných roztocích je rozšířenou alternativou 

chemické předúpravy povrchu zvláště pro svou schopnost sériové aplikace závěsové 

techniky u tvarově složitých rozměrných součástí, tenkostěnných případně plochých dílů,  

kde využití jiné metodiky způsobí tvarové deformace případně překrývání a slučování 

součásti, v oblasti styčných ploch pak nedochází k řádnému odmaštění povrchu. 

Hromadného využití pro drobné součásti umístění v bubnech a koších je rovněž značnou 

předností univerzálnosti procesu. Při odmašťování dochází k odstranění všech ulpělých 

nečistot z povrchu materiálu, jako jsou mastnoty, částice prachu, které by vedly k zhoršení 

kvality před následným zpracováním. Také zabezpečuje eliminaci opětovného vynášení na 

povrch. Slouží také jako protikorozní ochrana, pasivace. Používá se jako podpůrný 

mechanizmus přilnavosti požadavkům na funkční vlastnosti, jako jsou např. tvrdost, 

kluznost, dlouhodobá využitelnost či životnost a v neposlední řadě i pro estetické 

vlastnosti. [7,22]. 

Proces odmaštění je důležitý krok v povrchové technologii vzhledem k počtu 

instalovaných odmašťovacích procesů a jejich příspěvku na jakost výrobku. Nečistoty 

odstraněné během odmašťování se akumulují v odmašťovacích lázních a jejich zpětnému 

vynášení na povrch součásti lze zabránit přídavkem tenzidů. Tenzidy se využívají 

v průmyslu jako detergenty, tvoří přídavnou složku odmašťovacích lázní. Schopnost 

tenzidů utvářet organizované struktury, micely, závisí na jejich koncentraci v roztoku.  

Principem změny povrchové aktivity roztoků přídavkem tenzidů do odmašťovací 

lázně je tendence tenzidů ke shromažďování na povrchu mezifází. Hydrofobní části 

molekul tenzidů se izolují od molekul rozpouštědla (molekul vody). Smáčecí účinek 

tenzidu je pak definován spojením hydrofobních částic nečistot s hydrofobní částí tenzidu. 

Díky organickým rozpouštědlům dochází ke zmírnění úniku těkavých látek  

do ovzduší a zároveň má také význačný vliv v lakařské technologii. 7,8,18] 
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Obrázek 5 Průjezdný postřikový odmašťovací stroj 17] 

 

Odmašťování ve vodných roztocích anorganických solí, a tenzidů. Tenzidů 

s organickými rozpustily, případně výhradně tenzidické [7]. 

Charakteristika mechanizmu odmašťování ve vodných roztocích alkalických solí 

s obsahem tenzidů: 

1. Adsorpce tenzidů na povrch mastnoty a snížení její viskozity. 

2. Zvlnění filmu mastnoty vlivem snížení mezifázového povrchového napětí. 

3. Odhalení volného povrchu kovu a jeho obsazování povrchově aktivními 

látkami. 

4. Zmenšování povrchu kapky mastnoty vlivem snižování povrchového napětí 

a tvorba stabilní micely. 

5. Izolace stabilní micely a její vypuzení elektrostatickými silami z povrchu 

kovu, emulzifikace mastnoty. 

Elektrolytické odmašťování je součástí provozních linek povrchových úprav.  

Je zařazeno za operací chemického odmaštění a využíváno jako dokončující operace 

odmaštění povrchu. Principem je elektrolýza probíhající v alkalické lázni. 

 

 



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  15 

 

3.6 Moření kovů 

Moření se provádí v (10 – 20)% kyselině sírové při (40 – 70) °C po dobu  

(10 – 30) minut. Proces moření, obrázek 6, je založen na principu prostupu kyseliny póry, 

trhlinami  

a necelistvostmi korozní a zokujené vrstvy povrchu základního materiálu. Kyselina 

rozpouští základní materiál rychleji než korozní produkty. Kyselina chlorovodíková 

se používá pro moření v provozovnách povrchových úprav v koncentraci 10 - 20 %, 

moření probíhá za teploty prostředí. Výhodou moření v kyselině chlorovodíkové je menší 

riziko difuze vodíku do základního materiálu, energetická úspora a menší riziko napadání 

zařízení vlivem odpařování a menší nároky na regeneraci v důsledku přesycení oxidy 

železa. Chlorovodík unikající z lázně ve formě aerosolu způsobuje korozi okolních 

zařízení. Eliminace rozpouštění základního materiálu a difuzi vodíku lze dosáhnout 

přídavkem inhibitorů. Inhibitory nesmí snížit mořící schopnost lázně a mořící rychlost. 

[7,22] 

Moření je jednou ze základních operací, které se provádí v anorganických 

kyselinách a jejich směsích. Využívá se pro odstranění okují a díky tomu také je nazýván 

procesem odokujování, dále odstranění korozních produktů, naleptání a zdrsnění povrchu. 

Vzniklé povlaky při tepelném zpracování jsou odstraněny chemickými procesy, které 

slouží pro odstranění oxidů kovů. Při moření se využívá běžně kyselina sírová, 

chlorovodíková a také v některých případech i kyselina fosforečná. Kyseliny jako dusičná 

(HNO3) a fluorovodíková (HF) se využívají mísením s jinými kyselinami zejména  

při moření legovaných, tzv. antikorozních ocelí, slitin hliníku a titanu. Mořicí proces 

představuje odstraňování okují a produktů oxidace povrchových vrstev materiálu jeho 

reakcí s vodným roztokem kyseliny, při níž může dojít k únikům emisních látek z mořicích 

lázní a díky tomu jsou využívány tzv. inhibitory a pěnivé aktivní látky. Tím dochází 

k měrnému moření a také k zabránění přemoření.
 
7,9] 

Při odstranění lázně kyseliny chlorovodíkové nebo dusičné neutralizací vápenným 

mlékem (nebo i roztokem hydroxidu sodného) dochází k negativnímu zatížení životního 

prostředí. A to díky výraznému podílu ve vodě rozpustných vápenatých nebo sodných solí. 

Většina dnes používaných regeneračních postupů moření je zaměřena hlavně na získání 

této volné, nespotřebované kyseliny a její vrácení zpět do koloběhu mořícího procesu, 
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jedná se tedy o řízený proces recyklace s maximalizací využitelnosti renovované vložené 

kyseliny. 9] 

 

Obrázek 6 Automatická mořící linka 17] 
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4. Provozně procesní charakteristiky 

4.1 Elektrochemické povlakování  

4.1.1 Zinkování 

Zinkování je jednou z nejrozšířenějších povrchových úprav. Zinkové povlaky 

poskytují efektivní a ekonomický způsob ochrany oceli proti korozi. Vliv různých 

atmosférických prostředí působí na zinkové povlaky rozdílným způsobem. Kvantitativní 

změny v návaznosti na závěrečné operace jsou rychlejší než u převážné většiny oborů 

v galvanotechnice. Funkce zinkové vrstvy spočívá v jejím obětování se, vlivem 

elektrochemických dějů probíhajících v korozním prostředí. Má vlastnosti rozpustné 

elektrody (anoda), a tím dlouhodobě chrání základní materiál. Dílčí vlastnosti katodických 

povlaků Zn a jeho konverzních úprav a dokončujících vrstev utěsnění, které se podílí  

na jeho celkové kvalitě, představují jeden ze základních požadavků jakosti. Správná volba 

tloušťky jeho povlaku přímo ovlivňuje bariérový efekt a řadu fyzikálně-mechanických 

vlastností. Rozmezí tloušťky je stanoveno požadovaným parametrem korozní ochrany 

povlaku. 7,20] 

Povlaky zinku jsou upravovány, aby se zvětšila jejich protikorozní odolnost,  

a to např. konverzními úpravami nebo utěsněním povrchu nanesením laku,  

kdy se několikanásobně zvyšuje korozní odolnost materiálu. Korozní odolnost 

elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků je obecně obdobná korozní odolnosti zinku 

a ostatních zinkových povlaků. Koroze zinku závisí na době, po kterou je vystavována 

především vlhkosti a znečištění. V prvním stadiu působí zinek jako ochranný kov  

a chrání poškozená místa na povrchu oceli. Významnou vlastnost zinkových povlaků tvoří 

korozní ochrana ocelí a litin. Výsledný produkt galvanického zinkování je na obrázku 7 

7,20] 
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Obrázek 7 Výsledný produkt galvanického zinkování 25] 

4.1.2 Kadmiování  

Kadmium je měkký bílý kov, který chrání proti korozi oceli, litiny, tvárné litiny, 

mědi a práškového kovu. K výhodám kadmiování patří: nízký elektrický odpor; vynikající 

vodivost; příznivá galvanická vazba s hliníkem a vynikající přírodní kluzkost, což má za 

následek prevenci oděru a nízký koeficient tření. To je užitečné zejména  

v aplikacích, kde se budou komponenty opakovaně demontovat a znovu montovat, 

například v plánované údržbě letadel. Kadmium zachovává svůj původní vzhled delší dobu 

než zinek. Kadmium je toxický, z tohoto důvodu chemické zpracování zahrnuje state-of-

the-art kontrolu ochrany životního prostředí.
 
21] 

4.1.3 Mědění  

Galvanické mědění má značný význam nejen při ochraně proti korozi, ale rovněž 

i při vzniku funkčních vrstev. Měď se především vyznačuje svými kvalitními fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi. Vodou, a také vodnými roztoky solí či kyselin není měď 

korodována, pokud tyto roztoky nemají oxidační účinek. Vlivem oxidačních činidel, 

včetně atmosférického kyslíku, přechází měď na oxidy, které jsou na rozdíl od kovové 

mědi rozpustné v řadě kyselin. Vlastnosti vyloučených měděných povlaků jsou v podstatě 

závislé na jejich struktuře. Všeobecně se z kyselých lázní vylučují převážně hrubozrnné 

a měkké a vláčné povlaky, kdežto z kyanidových mnohem tvrdší jemnozrnné povlaky. 

Měděné povlaky se používají jako mezivrstva při ochranném nebo dekorativním 

pokovování, především niklování, stříbření nebo v galvanoplastice jako samostatný 

dekorativní povlak.
 
Příklad galvanického mědí je na obrázku 8.7,22]

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=edgoUerVDYyTswbOkoGoAg&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Delectroplating%2Bcadmium%2Bplating%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26biw%3D1366%26bih%3D666&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.chemprocessing.com/metal_finishing_capabilities/zinc_plating.html&usg=ALkJrhiUiwG2ePnKBxAzHsoULJliQkrLQQ
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Obrázek 8 Galvanické mědění 26] 

4.1.4 Niklování 

Niklování patří k nejstarším technikám při povrchových úpravách. Nikl  

je poměrně drahý kov, ale díky výborné odolnosti proti korozi, leštitelnosti a vysokému 

lesku je využíván zejména k ozdobě dekorativních prvků viz obrázek 9. Je také běžně 

používaný v chemickém průmyslu a potravinářství, aby se zabránilo kontaminaci železa. 

Niklové povlaky jsou za normální teploty značně odolné proti působení atmosférických 

vlivůi vody. Niklové povlaky se často slabě chromují. Pro korozní odolnost je důležitá 

neporéznost vyloučeného Ni povlaku a přilnavost, která závisí na předběžné úpravě 

a mechanickém stavu pokovovaného základu materiálu. Niklové povlaky kovů, mohou být 

vylučovány v několika vrstvách. Matné povlaky jsou využívány jako mezivrstva a také pro 

unikátní účely. Dále pololesklý a lesklý povlak. Lesklý niklový povlak se používá buď 

samostatně, nebo s vrstvou chromu při dekorativním upravování. Poslední povlak tvoří  

tzv. vysoce lesklý, ten je využíván jako střední vrstva při trojvrstvém niklování. Niklovací 

lázně jsou tvořeny elektrolytem tzv. Wattsova typu. Díky technologickým vlastnostem  

a také pracovním podmínkám jsou ostatní lázně dosti podobné. 7,22,23] 
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Obrázek 9 Lesklé galvanické niklování 24] 

4.1.5 Chromování 

Chromování dekorativní viz obrázek 10- tenká vrstva povlaků a povlakových 

systémů, nikl – měď – chrom, která byla aplikována na kovový povrch v procesu 

elektrolýzy. I když je vrstva tenká, tak je velice odolná vůči běžným atmosférickým 

vlivům a zachovává si tak vysoký lesk. Jenom ve výjimečných případech se využívá dvojí 

chromování. Kovový předmět je ponořen do vysoce toxického, těkavého a karcinogenního 

roztoku kyseliny sírové a kyseliny chromové, kde negativní elektrický náboj prochází 

kovovým předmětem, aby přilákal kladný náboj z roztoku. Chromování ozdobné neboli 

dekorativní, ochraňuje výrobek před korozí a ztrátou lesku. 22,29] 

 

Obrázek 10 Dekorativní chromování 29] 

Volba metodiky tvrdého chromování je ovlivněna požadavky na dlouhodobé 

umístění zařízení v  provozech Tyto povlaky musí splňovat kritéria kvality v návaznosti  

na vysoce užitné vlastnosti funkční, korozní odolnosti a zabezpečovat jejich neměnnost. 
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Některé vlastnosti povlaků chromu preferované v oblastech průmyslového využití 

převážně technického charakteru jsou vysoká pevnost v tlaku, nízký součinitel tření, 

odolnost proti opotřebení a mechanickému zatížení případně smáčivost. Při tlakovém 

zatížení povrchu povlaku je důležitým předpokladem pro zajištění dostatečné odolnosti 

povlaku před prolomením vyloučení větší tloušťky Cr vrstvy. Negativem těchto povlaků  

je nízká odolnost v tahu, difuze vodíku do základního materiálu během procesu 

chromování a jeho následná potřeba eliminace tepelným zpracováním, které nemusí být 

u ocelí vysokých pevností účelné a je náročné jak po stránce energetické, tak ekonomické. 

Vzhled povlaku musí být stříbřitě lesklý bez viditelných vizuálních vad vhodný 

k provedení následné operace broušením na předepsaný rozměr.  

4.2 Specifikace ekologické zátěže a rizik provozoven povrchových 

úprav 

Za nakládání s chemickými látkami a přípravky se považuje jejich výroba, dovoz, 

vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. 

Povinnosti, vztažené k nakládání s chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce 

toxické, toxické, žíravé, karcinogenní (věta R 45 a R 49), mutagenní (věta R 46) 

a toxické pro reprodukci, jsou stanoveny v § 44a a § 44b zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Dále 

jsou dány dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

a zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a dalšími právními předpisy.
 
3] 

Jako ohrožení zdraví obsluhy je vnímáno sálavé teplo, které se vytváří v lázních, 

velice nepříznivé jsou také dusivé výpary tavidel, které mají významný zápach. Olovo jako 

přídavek může způsobit poruchy nervového systému díky toxickým látkám olova, ale také 

i zažívacího ústrojí, jater, ledvin, až celkovou intoxikaci. Další nebezpečné účinky mohou 

způsobit i další používané těžké kovy (kadmium, chrom, nikl). Výrazným negativním 

článkem je využití vysoce toxických kyanidů pro lázně k zinkování a mědění. 1,7,19] 

4.3 Ekologická rizika 

Provozovny povrchových úprav představují tři typy ekologických rizik. Jsou  

to únik do ovzduší, do povrchových vodotečí a v neposlední řadě do okolní půdy. 
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4.3.1 Únik do ovzduší 

Problematika ochrany ovzduší je v každém státě jedním z hlavních problémů, 

kterým se musí státní exekutivy zabývat. 2] V dnešní době je mnoho znečisťujících látek, 

které unikají do ovzduší a mají své příčiny a následky. Jako příčinu můžeme označit 

tzv. emise (znečisťující látky ze zdroje). Emisní látky jsou transportovány ovzduším,  

kde dopadají a tvoří tzv. imise (znečisťující látky v přízemní vrstvě atmosféry), které 

mohou působit negativním vlivem na člověka, přírodu a také stavby. 4] 

Proto byl také přijat zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami, při kterém byly zavedeny tzv. emisní limity. Díky vytvoření emisních limitů  

se podařilo výrazně snížit emise řady látek unikajících do ovzduší.
 
2] 

4.3.2 Únik do povrchových vod 

Ve strojírenském a elektrochemickém průmyslu vznikají kapalné a tuhé odpady,  

a to zejména při galvanování. 2] Tyto odpady obsahují toxické anorganické látky těžkých 

kovů, které působí negativně na životní prostředí, když se dostanou do povrchových vod. 

Proto je nezbytné při jejich odstranění využít chemické metody, protože už i v malých 

množstvích nepříznivě působí a ovlivňují aerobní i anaerobní stupeň čištění odpadních 

vod. Mezi nejvýznamnější způsoby se považují: sedimentace, filtrace, neutralizace, 

srážení, oxidace a redukce a také iontová výměna. Při technologii úpravy povrchových 

částí se v současné době zavádí recirkulace oplachových vod, které se regenerují  

na ionexových filtrech, přičemž poté dochází k ekonomizaci i ekologizaci provozů. 5] 

Vzhledem k těmto podmínkám jsou zavedeny přísnější požadavky na kontrolu těchto 

odpadních vod z výrobní činnosti. V případě, že se ve výrobním procesu tvoří více kovů, 

které můžou proniknout do oplachových vod, je třeba zabezpečit, aby nedošlo  

k jejich směšování s druhými kovy. V případě smísení dochází k jejich odvodnění  

ve formě kalů, které poté představují značný problém. Je-li v kalu obsažen pouze jeden 

kov, lze uvažovat o jeho metalurgickém zpracování, ale pokud je smíšen s dalším 

kovovým prvkem, představuje značný problém při tomto odstranění, jelikož zneškodnění 

těchto kalů nemá už takový efektivní účinek jako při použití v metalurgickém zpracování. 

Dalšími možnostmi je zpracování do různých stavebních materiálů, jako jsou cihly, betony 

apod. Případně lze kaly kompostovat. V neposlední řadě lze využít také tzv. skládkování, 

ale to podléhá přísným podmínkám. Je to zejména díky tomu, aby nedošlo k průsaku  
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do spodních vod. Z uvedených problémů s likvidací odpadů z provozů povrchových úprav 

vyplývá, že nejlepší cestou je omezování množství vznikajících odpadů. Toho lze 

dosáhnout zvyšováním životnosti procesů, recyklací lázní, vhodnou organizací oplachů 

(např. protiproudými systémy) i dalšími opatřeními. 6] 

4.3.3 Únik do okolní půdy 

Podle platné legislativy, musí půda vzhledem k životnímu prostředí splňovat 

hygienické podmínky, aby nedošlo ke kontaminaci škodlivými látkami, které by vedlo 

k onemocnění lidí a zvířat. 4] 

U technologických procesů by zpravidla nemělo docházet k narušení půdy,  

ale může docházet k neočekávaným problémům. Proto je třeba vytvářet prevence před 

vzniknutím takových problémů.  

Provozovny povrchových úprav jsou konstruovány a zabezpečovány tak, aby při 

vzniklém úniku škodlivých látek zapříčiněnou havárií či lidskou činností nedošlo  

ke kontaminaci půdy. Případný únik je tedy směrován do odpadních vod, kde mohou být 

buď zastaveny, nebo v lepším případě odstraněny. Tyto zdraví škodlivé látky jsou 

odstraněny příslušnými metodami. 2] 

4.3.4 Galvanický kal 

Galvanický kal viz obrázek 11 je tvořen v důsledku srážek kovů v odpadních 

vodách a z vyhořelého elektrolytu. Kal po neutralizaci je amorfní a složen převážně  

z hydroxidů a uhličitanů. Malá část kalu tvoří také krystalické látky jako CaSO4 při vyšší 

koncentraci síranových iontů.  

Množství kovů, které jsou v kalu, se mění. Celkový objem kalů závisí  

na složení galvanizačních lázní, na čištění odpadních vod a na typu použitých reagencí. 

Tento komplex patří mezi nebezpečné odpady, ale na druhé straně jsou cenným zdrojem 

různých kovů, jako je měď, zinek, nikl, kadmium, zlato, stříbro atd. Problém galvanického 

kalu je velmi aktuální a existují tendence najít co nejúčinnější metodu zneškodnění  

a hlavně využití každého cenného komponentu z něj.  

Optimální technika se zdá být oddělení odpadní vody a čištění v jednotlivých 

krocích. Tím dochází k získání relativně čistého monometalického kalu. Mohl by to být 
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zajímavý způsob, jak zacházet s elektrolytem in situ například extrakcí rozpouštědlem, 

elektrolýzou, nebo jiným procesem tak, aby se obnovily současné kovy. Řešením, jak 

problém galvanického kalu vyřešit, je buď uložení na skládku, nebo stabilizací.  

Z ekologického a ekonomického hlediska je toto řešení nejvýhodnější, a to díky tomu,  

že je maximální využití drahých komponentů za nejnižší možné náklady.13] 

 

Obrázek 11 Výsledný kalový odpadní produkt 

4.4 Neutralizační stanice 

Technické zařízení, které slouží k samočinnému odstranění odpadních vod 

z provozů a hlavně procesů povrchových úprav. Hlavním a obzvlášť důležitým úkolem 

neutralizační stanice viz obrázek 12, je úprava odpadní vody tak, aby se po úpravě mohla 

bezpečně vypustit do kanalizace. Stanice mohou být dvojího typu, a to tzv. odstavné, ty se 

využívají pro malé množství odpadní vody, a stanice tzv. průběžné, které jsou využívány 

naopak pro velké množství odpadních vod. 30,35] 

Při povrchových úpravách jsou odpadní vody odváděny tzv. chemickou 

kanalizací, podle určitého druhu, a následně směřovány do jímek stanice, kde se využívá 

neutralizačních metod na snížení koncentrace látek v odpadních vodách. Pracovní postup 

neutralizační stanice spočívá na odstavném principu, který vede k úpravě odpadní vody 

až po naplnění a uzavření jímky, tj. při přerušeném přítoku i odtoku. Neutralizace je tedy 

proces, při kterém jsou odstraněny toxické a jiné látky, které škodí životnímu prostředí 
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a okolí z odpadních vod při povrchových úpravách. Jsou principiálně založeny na úpravě 

hodnoty pH, redoxního potenciálu, na srážení, koagulaci a na sedimentaci. 31] 

 

Obrázek 12 Neutralizační stanice 

4.5 Způsoby čištění odpadních vod 

Odstavný způsob čistění viz obrázek 13, je způsob zneškodňování odpadních vod, 

který je uskutečněn při přerušovaném přítoku i odtoku. Důležitým faktem tohoto 

zneškodnění je, že musí být zapotřebí nejméně dvě nádrže pro každý druh odpadní vody.  

V jedné nádrži probíhá zneškodňování odpadní vody a druhá nádrž se plní. Samotná délka 

tohoto procesního cyklu je závislá zejména na druhu odpadních vod a také na velikosti 

neutralizační stanice. Sedimentační proces probíhá v reakčních jímkách nebo  

v samostatných usazovacích nádržích. Tento postup vede k řadě provozních  

i ekonomických výhod. Míchání se v procesu provádí buď vzduchem, nebo také, jako  

je tomu u většiny případů, míchadly. Tento způsob je nejjednodušším systémem,  

který umožňuje odstranění odpadů bez nějakých speciálních technologických úprav. 

30,32] 
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Velikost reakčních jímek se obvykle volí na dobu trvání pracovního cyklu, který 

je:  

 pro kyanidové odpadní vody dvou až čtyřhodinový,  

 pro chromové odpadní vody hodinový až dvouhodinový,  

 pro kyselé a alkalické vody hodinový až dvouhodinový.  

Při stanovení délky cyklu se přihlíží především ke složení odpadních vod, dále  

ke kapacitě neutralizační stanice a k vodohospodářským podmínkám. 16,34] 

Odstavné neutralizační stanice se budují jako sestava jímek zemního typu 

(stavební část obvykle tvoří větší podíl v celkové investici), nebo se používají nadzemní 

ocelové nádrže s protikorozní izolací, které se však umisťují v objektech. 

Celá sestava zahrnuje trubní systém, rozdělovací šachty, přečerpací, reakční  

a usazovací nádrže a event. kalové pole. Pokud je neutralizační stanice situována mimo 

provozní halu, je součástí stavební části manipulační domek se strojním zařízením, 

provozní laboratoří, skladem chemikálií, místností pro obsluhu a hygienickým zařízením. 

16,34] 
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Obrázek 13 Odstavné neutralizační stanice s průtočnou sedimentací 16,34] 

Průtočný způsob čištění je zneškodňovací proces, při kterém je důležité 

automatické řízení. Proces probíhá za stálého přítoku a odtoku odpadních vod. 

Automatické řízení monitoruje veškeré důležité hodnoty pro zneškodňovací proces. Jednou 

z vydatných výhod je zpracování velkého množství odpadní vody i kontinuální odtok 

a přítok odpadních vod. Nevýhodou tohoto zařízení je důležitá kvalifikovaná obsluha, 

pořizovací cena a také zvýšený obsah škodlivých látek ve vypouštěných vodách.  

Přímý způsob čištění závisí na využití vany, která je součástí technologického 

procesu pokovování. Prvním krokem tohoto zařízení je, že roztok je zneškodňován 

chemickým oplachem. Druhým krokem je oplach čistou vodou. Kvalita zneškodněného 

roztoku se monitoruje. Výhodou zařízení je nižší spotřeba zneškodňovacích činidel, úspora 

vody a méně kvalifikovaná obsluha. Náklady na provoz jsou nižší. Nevýhodou je obtížnost 

kalového hospodářství. 
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Přerušovaný způsob čištění je podobný jako způsob průtočný. Do tzv. zásobní 

nádrže se přivede odpadní voda, ale samotná úprava se provádí v reakční nádrži. Proces 

se tedy provádí v odstavné nádrži, až po dokončení úpravy je voda vypouštěna z reakční 

nádrže. Hlavní výhodou přerušovaného čištění proti čištění odstavnému je dostatečně 

rychlé dodání potřebného množství činidel do nádrží. Celkové rozměry zásobních 

a reakčních nádrží je výrazně menší, než je tomu u procesu odstavného.  

Čištění pomocí iontoměničů spočívá ve využití ionexové technologie viz obrázek 

14. Je to cyklický proces, při kterém odpadní vody procházejí ionexem, kde za příčiny 

demineralizace se odpadní voda vyčistí a vrací zpět do procesu. Po následném nasycení 

ionexu se z filtrů získá koncentrát, který se odstraňuje odstavným způsobem čištění. 

Výhodou této technologie a způsobu čištění je značná úspora vody, možnost čištění 

směsných vod a lze při něm i získat z lázní zpětně cenné kovy. Z hlediska provozu 

je vhodné zautomatizovat činnosti iontové stanice. 32] 

Provozem iontoměničové stanice vznikají koncentrované odpadní vody  

z regenerace iontoměničových filtrů a zředěné odpadní vody z praní a vymývání filtrů. 

Odpadní vody z regenerace měničů kationtů (katexů) obsahují neutrální soli a regenerační 

kyselinu (kyselinu solnou).  

V regeneračních vodách z měničů aniontů jsou obsaženy neutrální soli, kyanidy, 

šestimocný chrom a hydroxid sodný z regenerace. 16,34] 
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Obrázek 14 Iontoměničové stanice16,34] 
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4.6 Znečištění vod při provozování povrchových úprav 

V procesech povrchových úprav vzniká značné množství nežádoucích, 

kontaminovaných látek. S postupným vývojem úpravy se mění obsah látek ve vodním 

prostředí. Dříve byly znečištěny pouze anorganickými látkami, v dnešní době se vyskytl 

i obsah organických látek.  

Při procesu úpravy je důležitou vlastností výskyt látek, které se objevují buď 

v nerozpustné, nebo rozpustné podobě. Určitou mez rozpustnosti či nerozpustnosti 

je docela složité pozorovat. V technologii vody se udává termín filtrované a nefiltrované 

látky a pórovitost filtrační membrány. Velké částice jsou odstraňovány mechanickými 

postupy, jako jsou sedimentace nebo filtrace, kdežto k zachycení malých částí se využívá 

chemická předúprava, aby došlo k oddělení těchto látek od látek odpadních.  

Obsah organických látek ve vodách vyžaduje podstatně složitější operace, 

zejména díky okolnostem, co se týče charakteru těchto látek. Prvotní vlastností 

je biologická rozložitelnost a také akutní toxicita. Toxicita je důležitá zejména z hlediska 

životního prostředí a mikroorganismů, které se používají při čistění. 2,16] 

4.7 Alkalicko-kyselé odpadní vody s obsahem těžkých kovů 

Tento proces povrchové úpravy patří mezi nejběžnější. Stejnými postupy  

se odstraňuje i šestimocný chrom, ale také i jiné odpady. Důležité je tedy provést 

dokonalou úpravu, aby byly co nejmenší zbytky koncentračních látek ve vyčištěných 

odpadních vodách. Tyto procesy se převážně dějí úpravou pH a oddělením vzniklých kalů. 

U povrchových úprav se nejběžněji používají kovy na bázi železa. Moření kovů probíhá 

v kyselinách a silných zásadách. Jako kyselina se nejčastěji používají kyseliny sírová, 

chlorovodíková, fosforečná, ale také dusičná a fluorovodíková, ale ty jsou méně 

používané. Dalšími zdroji těchto odpadních vod jsou procesy předúpravy a také i procesy 

galvanické. 16,27] 

Díky tomu se na odstraňování těžkých kovů donedávna dívalo jako na proces 

neutralizace, z tohoto pohledu se i odvodil také název „neutralizační stanice“. Samotný 

proces je ale složitější. V první fázi dojde vlivem změny pH ke vzniku mikročástic 

hydratovaných oxidů a hydroxidových těžkých kovů. Dojde k vytvoření disperzní 

soustavy, která musí být realizovaná tak, aby se vytvořilo větší množství vloček kalu 
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a byly lépe separovatelné z vody běžnými metodami, jako jsou např. sedimentace, flotace 

nebo filtrace. Růst vloček lze stimulovat pomalým mícháním, které napomáhá k tvorbě 

vločkového kalu. Dalším příkladem jak zvýšit nárůst vloček, je za pomoci přídavku  

tzv. polyflokulantů.  

Rozhodujícím faktorem v procesech úpravy odpadní vody je neutralizační činidlo 

jak z technologických hledisek, tak i vlastní technické realizace. Při alkalizaci se nejčastěji 

využívá: 2,16,27] 

 Hydroxid vápenatý 

 Hydroxid sodný,  

 Uhličitan sodný,   

 Některé vyčerpané galvanické lázně 

Kadmium, chrom, měď, olovo a nikl jsou nejčastější toxické ionty těžkých kovů 

obsažených v průmyslových odpadních vodách. Toxické účinky těchto kovů u osob jsou 

následující: kadmium způsobuje poruchy dysfunkce a vede k plicním onemocněním. 

Chrom může způsobit poškození ledvin, jater a také nervové tkáně. U mědi může dojít 

 k chudokrevnosti, poškození jater, ledvin, žaludku a střevní podráždění. Olovo je škodlivé 

pro nervový systém. Nikl naopak způsobuje rakovinu plic, nosu a také kostí.  

Vzhledem k těmto nežádoucím účinkům na zdraví lidí, by tyto kovy měly být 

odstraněny. Iontová výměna, elektrolyt nebo kapalná extrakce, cementování, reverzní 

osmóza a adsorpce patří mezi metody čištění odpadních vod s obsahem těchto kovů. 

Adsorpce byla považována jako nejoblíbenější technologie na celém světě. Ačkoli účinnost 

sorpce aktivního uhlí je dostatečně velká, jeho vysoká cena omezuje její rozsáhlé využití. 

28] 

4.8 Odpadní vody s obsahem kyanidů 

Každý rok se přibližně vyrábí milion tun kyanidu, který do přírodních vod uniká 

prostřednictvím četných průmyslových činností, jako minerální zpracování, zpracování 

zlata a stříbra (z jejich rud), pokovování, ale také v automobilovém průmyslu. Přítomnost 

kyanidu v přírodních vodách představuje značný problém, zejména pro vodní ekosystémy 

a také lidské zdraví. Vzhledem k jeho vysoké toxicitě i při velmi nízkých koncentracích.
 

33] Koncentrace CN u odpadních vod automobilového průmyslu činí 10 - 250 mg/l. 

Obvykle odstranění CN z odpadních vod se provádí pomocí biologické a chemické 
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metody. Biologické metody jsou značně ovlivňovány okolním prostředím, jejich aplikace 

na velké množství odpadních vod způsobuje značné obtíže. Chemické metody, 

jako je alkalické chlorování použitím NaOCl, HClO, nebo Cl2, jsou nejrozšířenější metody, 

které mají za následek oxidaci CN na CO2 a N2. 14,16] Zpracování CN lze provést 

 i oxidačními postupy, které jsou v praxi nejpoužívanější. Mezi tyto procesy patří zejména 

oxidace plynným chlorem, u které je třeba dbát na pozornost chloru, který je silným 

oxidovadlem. Je to silně toxický a leptající plyn. Jako nejběžnější způsob je považována 

oxidace chlornanem sodným, u kterého je velice snadné dávkování oxidačního činidla. 

Oproti oxidaci chlorem, je u chlornanu snadnější a bezpečnější dávkování. Další výhodou 

chlornanu je použití i u malých objemů vody oproti oxidaci chlorem. Dalšími procesy jsou 

oxidace chlorovým vápnem, oxidace ozonem, oxidace peroxidem vodíku, oxidace 

manganistanem draselným, elektrolytická oxidace, srážení ionty železa, tento způsob 

odstranění kyanidu je považován za nejstarší a v neposlední řadě kondenzace 

s formaldehydem, který má největší využití pro odstranění po termickém zušlechťování 

kovů.16,33] 

4.9 Odpadní vody s obsahem Cr
VI 

Chrom je jedním z nejvíce rozšířených kovů, který se vyskytuje v odpadních 

vodách z povrchových úprav. V životním prostředí se vyskytuje chrom převážně v šestém 

oxidačním stupni, ale existuje i ve formě trojném oxidačním stupni. Trojmocný Cr-(III) a 

šestimocný Cr-(VI). Chování druhů chromu silně závisí na jejich oxidačním stavu. Cr-(VI) 

vykazuje karcinogenní účinky. Cr-(III), vykazuje toxický účinek vůči mikroorganismům 

vodních toků, ale není zanedbatelný i účinek vůči vyšším organismům. Je nezbytný, 

stopový prvek ve výživě člověka.  

Snížením Cr-(VI) na Cr-(III), dochází k výraznému poklesu toxicity tohoto prvku. 

Je tedy nezbytné odstranit Cr (VI) z odpadních vod před vypouštěním do životního 

prostředí. K chemickému snížení Cr (VI) na Cr (III) se využívají silná redukční činidla, 

jako jsou např. redukce oxidem siřičitým, reakce probíhá pouze v kyselém prostředí. 

Dávkování je možné buďto v kapalném stavu nebo plynném. Dále redukce disiřičitanem 

disodným, redukce siřičitanem nebo hydrogensiřičitanem sodným, redukce dvojmocnými 

ionty železa, redukce organickými látkami, redukce dithioničitanem sodným, elektrolytická 

redukce a zpracování odpadních vod s obsahem Cr (VI)na iontoměničích. 15,16,35] 
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5. Praktická část 

5.1 Aktuální stav provozní linky a neutralizační stanice provozovatele 

Výrobní program provozovatele zahrnuje technologie povrchových úprav 

galvanické zinkování, fosfátování a chemické niklování. Chemické předúpravy povrchu 

moření a odmašťování chemické, elektrolytické jsou součástí procesu. Zařazení těchto 

procesů předúprav do automatizovaného provozu omezuje chod procesu v případě, kdy  

je nezbytné provádět nápravná opatření ve smyslu odstranění nevyhovující povrchové 

úpravy, tj. alternace systému oprav, nebo v případech nutného odrezování špatné kvality 

zboží dodaného odběrateli, koroze, okuje a jiné provozní nečistoty. 

Největší podíl výroby a tedy také největší objem procesních odpadů, zaujímá 

proces elektrolytického zinkování ze slabě kyselé lázně. Pracovní parametry a charakter 

složení lázně uvádí tabulka 2.  

Schéma procesu je na obrázeku 15, popis jednotlivých operací na obrázku 

16 dokumentuje technologické zázemí hlavního procesu zinkování. Dále byl 

zdokumentován aktuální stav zpracování odpadní vody v neutralizační stanici a jejich 

likvidace. Objekt provozovny neutralizace souvisí přímo s galvanickým provozem. 

Doposud je celková denní produkce odpadní vody okolo 120 až 160 m
3
. Z toho vyplývá, 

že roční množství vypouštěných předčištěných odpadních vod činí 60000m
3
. 

Tabulka 2 Lázeň slabě kyselá síranová – charakteristické parametry [22] 

Charakteristika lázně slabě 

kyselé síranové 
parametry jednotky 

NiSO4 0,2-0,8 [mol/dm
2
] 

ZnSO4 0,5 [mol/dm
3
] 

CH3COONa 0,5 [mol/dm
3
] 

Na2SO4 0,5 [mol/dm
3
] 

vyrovnávací sloučeniny 0,2-0,8 [mol/dm
3
] 

smáčedlo Laurylsíran sodný 0-001 [mol/dm
3
] 

pH 2,5-3,5 --- 

teplota 22-50 [°C] 

kat proud hustota 1-3 [A/dm
2
] 
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Obrázek 15 Dokumentace uspořádání galvanického procesu 

 

Obrázek 16 Demonstrace galvanického zinkování součásti 
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Obrázek 17 Schéma procesního řazení operací 

galvanického procesu zinkování 
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Obrázek 18 Popis a identifikace operací 

navěšení na závěs 

zadání programu 

chemické odmaštění 

moření 

elektrolytické odmaštění 

dekapování 

oplach  

zinkování 

aktivace 

pasivace bez Cr
VI 

pečetění 

ofuk 

sušení 

svěšení ze závěsu a kontrola 

výstupní kontrola 

balení 

skladování 

vstupní kontrola 

Lidský faktor 

automatizace 

Alkalické 60g/l, 80 °C 

HCl 40% 

Alkalické 60g/l, 20 - 80 °C 

 

HCl 20% 

oplach s NaOH 

Slabě kyselé 6 – 9 A/dm
2
 

HNO3 10ml/l 

150 – 300 g/l, 20 – 40 °C 

Anorg. na bázi křemičitanů  

automatizace 

80 °C 

Lidský faktor 

Lidský faktor, měrový protokol 

 

Lidský faktor, atest 

 

Lidský faktor, oběžná karta 

í 

Lidský faktor, přejímka  
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5.1.1 Popis zařízení stávající neutralizační stanice 

Sběrné nádrže – jímky, které jsou řešeny jako kompletní polypropylenové, 

osazené hladinoměry a čerpadly v chemicky odolném prostředí. Prostor jímek a reaktorů 

 je zajištěn bezodtokovou jímkou s možností odčerpávání vod do určité nádrže. Sběrné 

nádrže jsou jak pro oplachové vody, tak i kyselé a alkalické koncentráty.  

Řídicí systém – plastový rozvaděč systému Ratmatik Nsr s automatickým 

provozem s pH a Redox měřením. 

Dávkování činidel – celoplastové nádrže s víkem, z vysokohustotního 

polypropylenu. Součástí jsou i čidla na indikaci výšky hladiny. 

Dávkovací čerpadla – celoplastová membránová čerpadla se vzduchovým 

pohonem. 

Průtočný reaktor – s integrovaným lamelovým separátorem je řešen formou dvou 

kompaktních polypropylenových nádrží. Postupně přes nádrž s míchadlem, měřením pH 

a dávkováním příslušných činidel. Na reaktory je připojen lamelový separátor, do kterého 

se vlivem samospádu dostává určitá suspenze. Separátor je vybaven kalovým prostorem 

s odtahem kalů do kalové jímky  

Kalolis KL 400 – je vybaven hydraulickým uzavíráním desek a dosoušením 

kalového koláče tlakovým vzduchem.  

Kalová jímka – plastová kruhová jímka s víkem, vybavená hladinoměrem 

a připojená na plnící čerpadlo kalolisu.  

Kontrolní jímka s měřením – plastová jímka o objemu 150 litrů, která je vybavena 

registračním měřením pH a registračním průtokoměrem. 

Dočišťovací jednotka – tvořena čerpací jímkou a mechanickým filtrem.  

5.1.2 Odpadní vody 

V  provozovně galvanovny je odpadní voda vedena do jímek, kde jsou přečerpány 

ve střídavém cyklu k úpravě dvoustupňového reaktoru se separátorem kalů. Reaktor 

je vybaven hladinoměrem a samotný reaktor je chráněn bezpečnostním přepadem,  

který vede zpět do jímky odpadních vod. Je využíváno průtočného systému, který alkalické 

nebo kyselé koncentráty přečerpává v maximální dávce 1% k oplachovým vodám,  
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aby došlo k co nejvyššímu využití jejich neutralizačních kapacit. Jímky o objemu 15 m
3
 

mají za úkol čerpat vodu do dvoukomorového reaktoru s odstupňovaným mícháním.  

 

Obrázek 19 Zásobníky pro kyselé a alkalické koncentráty 

V první fázi se dávkuje koagulát viz obrázek 21, a upraví hodnotu pH na zhruba 

9,5. Je třeba dbát na správném dávkování, a to zejména díky tomu, aby byla zajištěna 

kontrola a homogennost dávkovaného činidla. Dávkování činidel do nádrží nesmí být tedy 

prováděno současně při dávkování do reaktoru. U neutralizační stanice je obsluha, která 

se stará o přípravu činidel a také při čerpání koncentrovaných kyselin. Poté voda vlivem 

přepadu se dostává do druhé fáze, kde je dávkován polyflokulant viz obrázek 20. 

Dávkování probíhá velmi pomalým nasypáním předem připraveného množství 

polyflokulantu, pro 0,5% roztok (100g na 100l), do proudu vody do dávkovací nádrže. 

Nádrž musí být zhruba z 20% plná, a to buď zbytkem vody, nebo polyflokulantu. Nádrž se 

naplní ze ¾ a řádně promíchává. Následně dochází k odsátí, které probíhá cca 2 hodiny, 
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poté dojde k důkladnému promíchání a doplnění spojené s konečným mícháním. Následně 

voda protéká lamelovým separátorem, kde jsou zachyceny odpadní kaly, a zbylá čirá 

vrstva kapaliny přepadá do čerpací jímky.  

 

Obrázek 20 Dávkovací nádrže na flokulant a kyselinu 

 

Obrázek 21 Dávkovací nádrže pro koagulant a louh 

Samotný odtok do kanalizace je přes měrnou jímku, kde je známá hodnota 

průtoku a pH. Odpadní kaly z lamelového separátoru obrázek 22 jsou vedeny do kalové 

jímky a odvodněny na kalolisech viz obrázek 23.  



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  39 

 

 

Obrázek 22 Lamelový separátor 

 

Obrázek 23 Detail kalolisu 

Odpadní kaly jsou uloženy do připraveného kontejneru a následně předány 

pověřené firmě, která zajistí následné zneškodnění. Proces pracuje v automatickém cyklu 

bez přerušení. Předpokládána spotřeba chemikálii je znázorněna v tabulce 3. 
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Tabulka 3 Předpoklad spotřeby chemikálií 

Činidlo  l/m
3 

Koagulant 0,5-1,5 

H2SO4 (40%) 0,05 

Činidlo l/m
3 

NaOH 0,5-5 

Polyflokulant 0,003-0,004 

5.1.3 Složení a produkce odpadních vod 

Způsob stanovování limitů vypouštěného znečištění včetně kontroly jeho 

dodržování stanovuje vládní nařízení č. 23/2011 Sb.  

Zvlášť nebezpečné látky: 

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležící do dále uvedených skupin látek,  

s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky 

neškodné:  

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny  

ve vodním prostředí, 

2. organofosforové sloučeniny,  

3. organocínové sloučeniny,  

4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 

prostředí nebo jeho vlivem,  

5. rtuť a její sloučeniny,  

6. kadmium a jeho sloučeniny,  

7. perzistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,  

8. perzistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo 

klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod,  

9. kyanidy. 

5.1.4 Celková produkce odpadů z neutralizační stanice 

Na základě šetření a vyhodnocení provozních deníků bylo zjištěno, že celkové 

množství předčištěných odpadních vod ze všech aktuálně provozovaných procesů činí 

v průměru 60000m
3
 za rok. Kyselé odpadní vody vznikají při moření, v kyselých 
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pokovovacích procesech a při dalších povrchových úpravách. Obsahují kromě volných 

kyselin a solí příslušných kovů (toxické kovy – např. měď, zinek, kadmium, nikl a ostatní 

kovy - železo, hliník aj.). Oplachové vody mají hodnotu pH 1,5 – 4,0, obsah kyselin  

a kovových solí až 500 mg/l. Alkalické odpadní vody, které jso znázorněny na obrázku 4 

především z procesů odmašťování v alkalických roztocích. Oplachové vody mají hodnotu 

pH 9,5 - 12,5 obsahují dále oleje, tuky, vosky a jiné chemikálie podle způsobu 

odmašťování. 

Tabulka 4 Alkalicko – kyselé odpadní vody 

pH 2-13 

Nerozpustné látky 20-60 mg/l 

Rozpustné látky 800-2000 mg/l 

Cu 0-3 mg/l 

Zn 5-60 mg/l 

Ni 1-3 mg/l 

Fe 5-30 mg/l 

Tabulka 5 Celková produkce a složení vyčištěných odpadních vod výstupu z NS 

Parametr mg/l m
3
/rok 

pH 6,5-8,5  

BSK5 80 4800 

CHSKCr 200 12000 

RL 3000 180000 

RAS 2800 168000 

NL 60 3600 

Cr
III 0,5 30 

Zn 2,0 120 

Fe 1,0 60 
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5.1.5 Metody kontrolních stanovení pH 

Kontrola pH se provádí v laboratoři, pomocí pH metru GMH 3530. Kontrola 

v laboratořích probíhá namátkově jednou za týden, jinak je pravidelně kontrolována 

přístrojem, který je součástí neutralizační stanice. Při překročení stanovených limitů  

jsou ihned poskytnuty takové postupy, při kterých dojde k odstranění problému.  

Cr
III

, Zn, Fe 

Podobně jako pH, se kontroly provádějí v laboratoři. Stanovení se provádí pomocí 

titrace příslušnými indikátory.  

Stanovení RAS, BSK5, CHSKCr, RL, NL 

Kontrola těchto látek je prováděna v akreditované laboratoři, kde vzorky  

jsou jednou za měsíc posílány k běžné kontrole. Poté, co jsou vzorky zkontrolovány,  

je zasílána písemná dokumentace o vyhodnocení, která je kontrolována podle 

ustanovených norem.  

Stanovení BSK5 

Biologická spotřeba kyslíku. Je hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku 

spotřebovaného za stanovených podmínek biochemickou oxidací organických látek  

ve vodě. 

Stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných látek 

Látky se stanoví odpařením vzorku z vody, vysušením při teplotě 105 ºC  

do konstantní hmotnosti a zvážením sušiny. RL a NL se oddělí (nejčastěji filtrací)  

a množství rozpuštěných látek se určí stanovením sušiny na filtru. Nerozpuštěné látky lze 

stanovit nepřímo z rozdílu obsahu veškerých látek a rozpuštěných, nebo přímo po jejich 

separaci ze vzorku vody a vysušení. 

Rovnice pro stanovení nerozpuštěných látek:  

  
     

  
      

x  - koncentrace rozpuštěných či veškerých látek v g/l 

m1 - hmotnost misky s odparkem (g) 

m2 - hmotnost misky (g) 

vv - objem odpařeného vzorku (ml) 
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Stanovení CHSKCr – Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem  

Dichroman draselný oxiduje v silně kyselém prostředí (H2SO4) při 2h varu 

oxidace schopné látky. Iont Cr2O7
2-

 se přitom redukuje na Cr
III

. Přebytek dichromanu 

draselného se stanoví zpětnou titrací železnatou solí na redoxní indikátor feroin. Oxidace 

organických látek dichromanem je katalyzována ionty Ag
+
.  

Rovnice stanovení titru odměrného roztoku síranu diamonno-železnatého 

       
                  

  
 

Vs - spotřeba odměrného roztoku Fe(NH4)2·(SO4)2 při slepém stanovení (ml) 

Ve - spotřeba odměrného roztoku při titraci vzorku (ml) 

c - molární koncentrace odměrného roztoku Fe(NH4)2·(SO4)2 v mol/l 

A - atomová hmotnost kyslíku (16) 

ft - titrační přepočítávací faktor = (1/2) 

V0 - původní objem titrovaného vzorku (ml) 

5.1.6 Příprava dávkování roztoku NaOH 

Z pravidla se využívá 10-20% roztok NaOH v technické kvalitě. Roztok je ředěn 

v dávkovací jímce, aby nedošlo při vzniku velkého množství tepla, které může vést 

k poškození polypropylenových zásobníků u dávkovacího čerpadla. Roztok je připravován 

automaticky a spolu s ředící vodou je čerpán do dávkovacího zásobníku. Provoz je řízen 

a kontrolován hladinoměrem.  

5.1.7 Dávkovací roztok kyseliny 

Je používán 10-40% roztok kyseliny sírové v technické kvalitě. Roztok je ředěn 

v dávkovací jímce a vzhledem ke stejným podmínkám jako u NaOH jsou kladeny obdobné 

nároky na kontrolu, která je prováděna hladinoměrem. 

5.1.8 Povolená koncentrace látek při vypouštění  

Zákon č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích upravuje 

povinnosti jejich majitelů v navazující vyhlášce č. 428/2001 Sb., o kanalizačních řádech. 

Obsahuje způsob stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do 
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veřejných kanalizací. V následující tabulce 6, je uveden přehled základních normativů pro 

hlavní ukazatele. 

Z provozovny galvanovny se denně vyprodukuje okolo 120-160 m
3
 za den 

odpadní vody. Ty jsou následně vypouštěny do kanalizace areálu. Kontrola odpadní vody 

se provádí v externí laboratoři. Vzorky se odebírají na výstupu do kanalizace z kontrolní 

jímky a na vstupu homogenizovaný vzorek z reaktoru. Voda při vypouštění do kanalizace 

a následném smísení s ostatními vodami musí splňovat kanalizační řád. 

 

Obrázek 24 Stávající stav neutralizační stanice 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., obecně upravuje povinnosti producentů 

odpadů z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Doprovodná vyhláška č. 381/2001 

Sb. obsahuje katalog odpadů, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy odpadů s příslušným 

kódovým číslem a stupněm nebezpečnosti - ostatní odpad (O), nebezpečný odpad (N).  

Další vyhláška č. 382/2001 Sb. stanoví mezní hodnoty koncentrací vybraných 

rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě.16,34] 
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Tabulka 6 Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění pro vypouštěné průmyslové odpadní 

vody do kanalizace (koncentrační limity) 

Ukazatel Symbol 

Koncentrační limity z 

kontrolního 

dvouhodinového 

směsného vzorku 1) 

mg/l 

Reakce vody  pH 6,0 - 9,0 

Teplota  T 40 ºC 

Biochemická spotřeba 

kyslíku  
BSK5 800 

Chemická spotřeba kyslíku  CHSKCr 1 600 

Nerozpuštěné látky  NL 500 

Dusík amoniakální  N - NH4
+
 45 

Dusík celkový  Ncelk. 60 

Fosfor celkový  Pcelk. 10 

Rozpuštěné anorganické 

soli  
RAS 2 500 

Kyanidy celkové  CN-celk. 0,2 

Kyanidy toxické  CN-tox. 0,1 

Nepolární extrahovatelné 

látky  
NEL 10 

Extrahovatelné látky  EL 80 

Tenzidy anionaktivní  PAL-A 10 

Rtuť  Hg 0,05 

Měď  Cu 1,0 

Nikl  Ni 0,1 

Chrom celkový  Crcelk. 0,3 

Chrom šestimocný  Cr
VI 

0,1 

Olovo  Pb 0,1 

Zinek  Zn 2 

Kadmium  Cd 0,1 
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5.2 Hodnocení, opatření zvýšení ekologické úrovně procesu 

Na základě šetření bylo zjištěno, že v případě zvýšené produkce odpadů 

provozovatelem v době nucené servisní a renovační odstávky lází odpadní vody 

zpracované klasickými neutralizačními postupy jsou na hraně povolených limit, případně 

nevyhovují v některých ukazatelích požadovaných limitů. Příčinou může být:  

 nedostatečná segregace v absence samostatné předúpravy určitého druhu 

odpadních vod, 

 nedostatečná účinnost koncového neutralizačně srážecího postupu,  

 nedostatečná separace neutralizačních kalů,  

 nárazové vypouštění odpadních lázní.  

Vhodným způsobem eliminace se jeví zavedení dočišťovacího stupně, který lze 

v případě odstranění závad a náběhu řádného provozního režimu odstavit. 

Jestliže ani po optimalizaci neutralizačně srážecího režimu není možno dosáhnout 

požadovaného limitu vypouštěného znečištění, je nezbytná realizace dočišťovacího stupně 

jako je iontová výměna na selektivních katexech, které jsou urgentní v případě neutralizace 

silně zasolených odpadních koncentrátů a regenerátů ionexových linek nebo začleněním 

mechanické filtrace. 

Začleněním koagulačně flotačního stupně lze dosáhnout zvýšeného záchytu 

nerozpuštěných látek, výrazně snížit velikost zbytkového znečištění kovů. Účinnosti 

se pohybují v závislosti na účinnosti předřazené sedimentace v rozmezí 50 – 90%.  

Významný vliv může do technologie vnést zvýšení úrovně procesu regenerace 

obnovení nebo prodloužení pracovní schopnosti odmašťovací lázně. Bez regenerace ztrácí 

odmašťovací lázeň po určité době provozu odmašťovací schopnost nebo jinou další 

funkční vlastnost a musí se komplikovaně a draze likvidovat v deemulgační stanici nebo 

čistírně odpadních vod.  

Mikrofiltrace a ultrafiltrace jsou v oblasti povrchových úprav kovů vhodným 

řešením pro údržbu odmašťovacích lázní a čištění odpadních vod kontaminovaných 

ropnými látkami. Další perspektivní variantou aplikace mikrofiltrace a ultrafiltrace je jejich 

použití k separaci kalů vznikajících při srážení odpadních vod s obsahem těžkých kovů. 

Koagulační proces je veden stejným způsobem jako v případě použití lamelových 

sedimentačních nádrží či průtočných (horizontálních či vertikálních) usazováků. Na rozdíl 
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od těchto separačních postupů je suspenze oddělována od vyčištěné vody membránou  

a je tak zcela vyloučen únik kalů do odtoku. 
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6. Závěr 

Za předpokladu plánovaného rozšíření provozu, je nezbytné, za současného stavu 

při odstranění odpadních vod 60000m
3
/rok, navýšení kapacity neutralizační stanice. 

Současný stav NL však neumožňuje provádět rozsáhlé technické úpravy. Případné 

rozšíření v rámci modernizace k navýšení kapacity by vedlo k nucené odstávce, která není 

vzhledem k ekonomickým a hospodářským rizikům souvisejícím s odstávkou technologie i 

provozu možná. Jako vhodné se jeví řešení výstavby nové stanice s pozvolným náběhem a 

současně koordinovaným snížením produkce u stávající stanice.  

Nová stanice by měla být modernější a také obsahovat automatizovaný proces 

likvidace odpadu. Nový provoz by měl dosáhnout minimálního navýšení kapacity  

o 30 až 50%. Nová čistírna by měla obsahovat modulární systém plastových jímek  

a reaktorů, který by měl vést k delší životnosti a těsnosti jímek. Provoz by měl být vybaven 

pravidelným měřením pH, který by zabránil jakémukoliv úniku do kanalizace.  

Cílem této diplomové práce v první řadě bylo popsání jednotlivých technologií, 

které se provádějí při povrchových úpravách. Dále jejich vliv na znečištění odpadních vod 

v provozovnách v návaznosti na jejich případné odstranění v neutralizační stanici.  

Byl monitorován a charakterizován současný stav provozovny galvanotechniky  

a její produkce odpadu za uplynulý rok. Vyhodnocení jednotlivých škodlivých látek 

unikajících do kanalizace a jejich následné odstranění. 

V neposlední řadě byly identifikovány negativní vlivy v oblasti ekologické zátěže 

a jejich součinnost se stávající technologií likvidace provozních znečištění a odpadů.  

S ohledem na plánované rozšíření provozu a kapacit je zřejmé, že současný stav 

neutralizační stanice nepokryje předpokládaný nárůst produkce odpadů a hrozí tak 

překročení zákonných limitních koncentrací nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek 

stanovených pro nakládání s vodami. Za současného stavu je neutralizační stanice  

pro provoz maximálně využita a pro následné uskutečnění rozšíření provozu, je nezbytné 

nahrazení staré neutralizační stanice - stanicí novou, která rozšířenou produkci odpadů 

dostatečně omezí.  

  



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  49 

 

 Použitá literatura 

1] NOVÁKOVÁ, Jitka. Používání chemických látek při povrchových úpravách 

materiálů: Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků 

[online]. druhé. Praha 1: 200 CD-ROM, 2008 [cit. 2013-01-04]. ISBN 978-80-

86973-84-5. Dostupné z: https://osha.europa.eu/fop/czech-

republic/cs/publications/files/Povrchove_upravy_CHL.pdf 

2] KRISTOFORY, František. Legislativa a řízení jakosti v povrchových úpravách 

[online]. Ostrava, 2005 [cit. 2013-01-04].  

3] Krajská hygienická stanice: Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky [online]. Ostrava, © 

2007 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CD

MQFjA  

4] HERČÍK, Miloslav. Životní prostředí: Základy environmentalistiky. Ostrava: 

Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, 150 s. ISBN 978-80-248-1073-7.  

5] KEPÁK, František. Průmyslové odpady [online]. 2. Ústí nad Labem: MINO, 2010, 

200 s. [cit. 2013-01-04]. ISBN 978-80-7414-228-4. Dostupné z: 

http://fzp.ujep.cz/ktv/uc_texty/1ODP1/Prumyslove_odpady_1-cast.pdf 

6] PAVLÍKOVÁ, Irena. Studijní opora: Ochrana vod a půd [online]. Ostrava, 2008 

[cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/miranda2/export/sites-

root/fmmi/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory/616-

Pavlikova-Ochrana-vod-a-pud.pdf 

7]  SZELAG, Petr a František KRISTOFORY. Galvanické povrchové úpravy [online]. 

Ostrava, 2001 [cit. 2013-01-05]. 

8] První plzeňská galvanovna s.r.o. Předúprava dílů a vlastního povrchu pro 

galvanické zinkování: Odmašťování povrchu kovových dílů [online]. Plzeň, © 2008 

[cit. 2013-01-05]. Dostupné z: http://www.galvanovna.cz/odmastovani-povrchu-

kovovych-dilu.html 

9] MEC, Karel. Moření kovů z pohledu ekologie. Konstrukce: Odborný časopis pro 

stavebnictví a strojírenství [online]. 2006, roč. 2006, č. 1, 26.12.2008 [cit. 2013-01-

05]. ISSN 1803-8433. Dostupné z: http://www.konstrukce.cz/clanek/moreni-kovu-

z-pohledu-ekologie 



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  50 

 

10] Galvanovna omega. Galvanické pokovování [online]. Praha [cit. 2013-01-05]. 

Dostupné z: http://www.galvanovnaomega.cz/pokov/pokoveni.html 

11] GAVENDOVÁ, Lenka. Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů [online]. 

Brno, 2010 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/269435/prif_b/bc_prace.pdf. Bakalářská práce. Masaryková 

univerzita Brno. Vedoucí práce Libuše Trnková. 

12] CHOVANCOVÁ, Marta – Fellner, Pavel – Špirk, Eugen. Základy korózie a 

povrchovej úpravy kovových materiálov. 1. vyd., Bratislava: STU, 2002, 269 s., 80 

obrázků. ISBN 80-227-1688-X  

13] MIŠKUFOVÁ, A, T HAVLÍK, M LAUBERTOVÁ a M UKAŠÍK. 

HYDROMETALLURGICAL ROUTE FOR COPPER, ZINC AND CHROMIUM 

RECOVERY FROM GALVANIC SLUDGE [online]. Acta Metallurgica Slovaca, 

2006, s. 293-302 [cit. 2013-01-05]. 

14] MUDLIAR, R., S.S. UMARE, D.S. RAMTEKE a S.R. WATE. Journal of 

Hazardous Materials. Energy efficient—Advanced oxidation process for treatment 

of cyanide containing automobile industry wastewater. 2009, 1474–1479. 

 

15] DJOUIDER Fathi. Journal of Hazardous Materials. Radiolytic formation of non-

toxic Cr(III) from toxic Cr(VI) in formate containing aqueous solutions: A system 

for water treatment, 2012, 104-109. 

 

16] FUKA, Tomáš a František KRISTOFORY. Elektrochemické povlakování: Vodní 

hospodářství, čištění odpadních vod, maloodpadové technologie, oplachová 

technika, legislativa, ekologie. 1. vyd. VŚB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0930-

3. 

17] AITEC s.r.o. AITEC s.r.o. [online]. Ledeč nad Sázavou [cit. 2013-02-14]. Dostupné 

z: http://www.aitec.cz/ 

18] WENDLER, Barbara et al. Desalination. Degreasing bath care in the steel and 

metal working industry. 2009, č. 3, s. 1031-1033. 

19] VÁLEK, Roman. PRAKTICKÉ ASPEKTY HODNOCENÍ ODPADNÍCH VOD Z 

POKOVOVACÍCH PROCES Ů. Brno, 2010. Dostupné z: 

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=25645. 

Diplomová práce. FCH VUT Brno. Vedoucí práce M gr.Helena Doležalová 

Weissmannová Ph.D. 



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  51 

 

20] Massag. Povrchové úpravy [online]. 2009 [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: 

http://www.massag.com/cz/produkty/povrchove-upravy/ 

21] Chem processing, INC. Cadmium Plating: Cadmium Electroplating [online]. 

©2012 [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: 

http://www.chemprocessing.com/metal_finishing_capabilities/cadmium_plating.ht

ml 

22]
 

KRISTOFORY, František et al. Elekrochemické povklakování: Niklování, mědění, 

chromování, pokovení méně obvyklých materiálů, závěsy pro galvanotechniku. 1. 

vyd. VŠB-TU Ostrava, 2005, 110 s. ISBN 80-248-0913-3. 

23] Nu-METAL FINISHING INC. Nickel Plating [online]. 2006 [cit. 2013-02-23]. 

Dostupné z: http://www.nu-metal.com/dynamicdata/nickelplating.aspx 

24]
 

Barta a Cihlar: Povrchové-technologie.cz. Lesklé niklování [online]. 2009 [cit. 

2013-02-23]. Dostupné z: http://www.povrchove-

technologie.cz/cz/technologie/leskle-niklovani/ 

25]
 

Galva: Galvanické zinkování. Výrobní proces zinkování [online]. © 2010 [cit. 

2013-02-26]. Dostupné z: http://www.galva.cz/vyrobni-proces-zinkovani
 

26]
 

Tiger Chrom, Sp. z o. o. Miedziowanie [online]. 2012 [cit. 2013-02-26]. Dostupné 

z: http://21602.pl.all.biz/services_miedziowanie_6061 

27]
 

PORUBČAN, Stanislav. Projekt racionalizácie práce galvanizovne a 

neutralizačnej stanice ZVS, a.s., Dubnica nad Váhom z pohľadu ekonomickej 

účinnosti a vplyvu na životné prostredie. Dubnica nad Váhom, 2000. Diplomová 

práce. Slovenská technická univerzita Bratislava. Vedoucí práce doc.Ing.Peter 

Sakál, CSc.
 

28]
 

WANG, Li-Hua a Chun-I LIN. Journal of the Taiwan Institute of Chemical 

Engineers. The removal of heavy metal ions from spiked aqueous solutions using 

solid wastes—Comparison of sorption capability. 2010, roč. 41, č. 5, s. 585-590. 

29] Galvanika Fiala. Technologie [online]. [cit. 2013-02-26]. Dostupné z: 

http://galvanika.cz/ 

30]
 

SÝKORA, Marek. Realizace řídicího systému linky na likvidaci odpadních 

chromových vod. Zlín, 2006. Dostupné z: 

http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/264/s%C3%BDkora_2006_dp.pdf?se

quence=1. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce Ing. 

Tomáš Sysala Ph.D.
 



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  52 

 

31]
 

SOUČKOVÁ, Michaela. Monitorování anorganického dusíku v odpadních vodách 

z povrchových úprav v České zbrojovce a.s. Ostrava, 2012. Bakalářská práce. VŠB-

TU Ostrava. Vedoucí práce Mgr. Eva Pertile, PhD.
 

32]
 

ČERVENÝ, Jaroslav. Čištění a neutralizace odpadních vod z procesů povrchových 

úprav. Povrcháři. 2008, č. 1, s. 2-3. Dostupné z: 

http://www.povrchari.cz/kestazeni/200801_povrchari.pdf
 

 

33]
 

HIJOSA-VALSERO, María, Ricardo MOLINA, Hendrik SCHIKORA a Michael 

MÜLLER. Water Research. Removal of cyanide from water by means of plasma 

discharge technology. 2013, č. 4, 1701–1707. 

 

34] FUKA, Tomáš. Laboratorní a provozní kontrolní metody. 1996. 

 

35] RŮŽIČKA, Jaroslav, FEREŠ, Jaroslav. Zneškodňování odpadních vod z provozu 

galvanických a chemických povrchových úprav kovů. 2. Aktualizované vydání 

MŽP ČR Praha. 

  



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  53 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Degradace Zn povlaku - důsledek korozního prostředí expozice součásti .......... 3 

Obrázek 2 Elektrolyticky povlakované součásti – metoda závěsová, základní materiál 

válcovaný ocelový plech, tvárná litina .................................................................................. 4 

Obrázek 3 Elektrolyticky povlakované součásti – metoda hromadná ................................... 4 

Obrázek 4 Schéma principu pokovování 10] ........................................................................ 7 

Obrázek 5 Průjezdný postřikový odmašťovací stroj 17] .................................................... 14 

Obrázek 6 Automatická mořící linka 17] ............................................................................ 16 

Obrázek 7 Výsledný produkt galvanického zinkování 25] .................................................. 18 

Obrázek 8 Galvanické mědění 26] ..................................................................................... 19 

Obrázek 9 Lesklé galvanické niklování 24] ........................................................................ 20 

Obrázek 10 Dekorativní chromování 29] ........................................................................... 20 

Obrázek 11 Výsledný kalový odpadní produkt .................................................................... 24 

Obrázek 12 Neutralizační stanice ........................................................................................ 25 

Obrázek 13 Odstavné neutralizační stanice s průtočnou sedimentací 16,34] .................... 27 

Obrázek 14 Iontoměničové stanice16,34] .......................................................................... 29 

Obrázek 15 Dokumentace uspořádání galvanického procesu ............................................. 34 

Obrázek 16 Demonstrace galvanického zinkování součásti ................................................ 34 

Obrázek 17 Schéma procesního řazení operací galvanického procesu zinkování .............. 35 

Obrázek 18 Popis a identifikace operací ............................................................................. 35 

Obrázek 19 Zásobníky pro kyselé a alkalické koncentráty .................................................. 37 

Obrázek 20 Dávkovací nádrže na flokulant a kyselinu ........................................................ 38 

Obrázek 21 Dávkovací nádrže pro koagulant a louh ......................................................... 38 

Obrázek 22 Lamelový separátor .......................................................................................... 39 

Obrázek 23 Detail kalolisu .................................................................................................. 39 

Obrázek 24 Stávající stav neutralizační stanice .................................................................. 44 

 

  



Bc. Tomáš Horák: Vliv provozoven povrchových úprav na produkci odpadů a ekologii 

2013  54 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Přehled složení a nebezpečných vlastností lázní 19] ........................................... 9 

Tabulka 2 Lázeň slabě kyselá síranová – charakteristické parametry [22] ........................ 33 

Tabulka 3 Předpoklad spotřeby chemikálií ......................................................................... 40 

Tabulka 4 Alkalicko – kyselé odpadní vody ......................................................................... 41 

Tabulka 5 Celková produkce a složení vyčištěných odpadních vod výstupu z NS ............... 41 

Tabulka 6 Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry znečištění pro vypouštěné 

průmyslové odpadní vody do kanalizace (koncentrační limity) ........................................... 45 

 


