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 Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

  

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 6. Obsah BP 

2. Originál zadání BP 7. Textová část BP 

3. Zásady pro vypracování BP 8. Seznam použité literatury 

4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy 

5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  

 

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry. Měl by 
korespondovat s podobou vnějších desek (viz část III) doplněnou o název práce, umístěný 
nad spojením BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 

ad 2) Originál zadání BP obdrží student na oborové katedře. 

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za originálem zadání BP. 

(„Zásady pro vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách 
fakulty). 

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení je napsané na zvláštním listu (ke stažení na 
webových stránkách fakulty) a je vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 
odevzdání BP. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými 
osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listu vloženo prohlášení spolupracující 
právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu max. 

jedné strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah BP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech číslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 
 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 

vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
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– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 9). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   
U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 

ad 8) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listu. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

ad 9) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského 
studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava od akademického roku 2013/2014. Nesplnění výše uvedených zásad pro 
vypracování bakalářské práce může být důvodem nepřijetí práce k obhajobě. O nepřijetí práce 
k obhajobě rozhoduje v tomto případě garant příslušného studijního oboru. 
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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá otázkou možného energetického využití odpadních maziv 

vznikajících v provozu Lanárna firmy ŽDB DRÁTOVNA a.s. Popisuje technologii výroby 

ocelových lan od výroby lanového drátu až po mazání vyrobeného lana. Dále charakterizuje 

výrobní technologii konkrétně ve zmíněné firmě. Experimentální část práce sestává 

z obecných základů energetického využívání odpadů, stručného popisu metod použitých při 

analýze odebraných vzorků maziv a zhodnocení výsledků daných analýz, včetně porovnání 

s vybranými palivy. Práce je zakončena shrnutím výsledků a návrhem možného řešení této 

problematiky ve firmě do budoucna. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Ocelový drát, ocelové lano, technologie mazání, mazivo, odpadní mazivo, energetické využití 

odpadu 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of a possible energy recovery from waste lubricants in the 

production of ropes in ŽDB DRÁTOVNA a.s. company. It describes the whole process of the 

production of steel wire ropes - from the production of steel wire at the beginning to the 

lubrication of produced steel wire ropes at the end. It also describes the production 

specifically in the aforementioned company. The experimental part of this thesis consists of 

description of energy recovery from waste in general, brief description of methods used to 

analyze collected samples of lubricants and the evaluation of results, including a comparison 

between waste lubricants and selected fuels. The thesis ends with a summary of results and a 

suggestion for the company regarding a possible solution of this issue in the future. 

 

KEY WORDS 

Steel wire, steel wire rope, lubrication technology, lubricant, waste lubricant, energy recovery 

from waste 

 



  1 

 

1 Úvod do problematiky výroby lan .............................................................. 3 

2 Popis technologie výroby lan ....................................................................... 4 

2.1 Výroba ocelového lanového drátu ........................................................................... 5 

2.2 Navíjení drátů ........................................................................................................... 5 

2.3 Slaňování drátů do pramene ................................................................................... 6 

2.3.1 Košové stroje ...................................................................................................... 7 

2.3.2 Rychloběžné tubusové stroje .............................................................................. 7 

2.3.3 Rychloběžné třmenové stroje ............................................................................. 8 

2.3.4 Dvojzkrutné stroje .............................................................................................. 9 

2.4 Srážení pramenů do lan ......................................................................................... 10 

2.5 Výroba lanových duší ............................................................................................. 10 

2.6 Umrtvování pramenů a lan .................................................................................... 11 

2.7 Mazání lan ............................................................................................................... 11 

2.8 Vybrané konstrukční vlastnosti lan ...................................................................... 13 

3 Popis technologie v lanárně podniku ŽDB DRÁTOVNA a.s. ................ 15 

3.1 Používané mazací prostředky ................................................................................ 15 

3.2 Druhy vyráběných lan ............................................................................................ 16 

3.3 Využití vyráběných lan .......................................................................................... 17 

3.4 Odpadní maziva ...................................................................................................... 18 

3.4.1 Místa vzniku odpadních maziv ......................................................................... 18 

3.4.2 Vlastnosti a charakter odpadů........................................................................... 19 

3.4.3 Nakládání s odpadními mazivy ........................................................................ 19 

4 Energetické využití odpadních maziv ....................................................... 21 

4.1 Energetické využití odpadů obecně ...................................................................... 21 

4.1.1 Pyrolýza odpadů ............................................................................................... 21 



  2 

 

4.1.2 Spalování odpadů ............................................................................................. 21 

4.2 Metody použité při analyzování odebraných vzorků odpadů ............................ 23 

4.2.1 Termogravimetrická analýza ............................................................................ 24 

4.2.2 Analýza elementárního složení ......................................................................... 25 

4.2.3 Stanovení spalného tepla .................................................................................. 25 

4.3 Vyhodnocení experimentů ..................................................................................... 26 

4.3.1 Složení maziv dle analýzy TGA ....................................................................... 26 

4.3.2 Elementární složení maziv................................................................................ 28 

4.3.3 Spalná tepla maziv ............................................................................................ 29 

5 Závěr ............................................................................................................ 31 

POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................... 33 

 



  3 

 

1 Úvod do problematiky výroby lan 

Ocelová lana nacházejí široké uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Ve 

strojírenství, stavebnictví a hutnictví jako lana pro jeřáby a jiná zdvihadla a jako lana pro 

rýpadla, v dopravě jako lana pro osobní a nákladní dráhy a lana pro kabelové jeřáby, 

v hornictví zejména jako lana těžní, lana pro dopravu a lana dobývacích strojů. 

Aby ocelové lano plnilo dobře a spolehlivě svoje poslání, musí být vyrobeno 

z kvalitních materiálů, musí být pro daný účel použití dobře dimenzováno a vhodně zvoleno. 

Při práci lana na příslušném strojním zařízení je nutno s ním správně a šetrně zacházet. Proto 

každý, kdo se jakkoli dostane do styku s výrobou nebo použitím ocelového lana, musí mít 

základní vědomosti o technologii výroby lan, musí znát jejich charakteristické vlastnosti 

a požadavky na správnou údržbu a obsluhu. 

Nedílnou součástí technologie výroby ocelových lan je jejich mazání. V současné době 

jsou pro tento účel používány různé typy maziv, které jsou firmám dodávány v podobě 

mazacích prostředků s různými technologickými názvy. Pod danými názvy se skrývají látky 

na bázi uhlovodíků vzniklé převážně při zpracování ropy. V procesu jejich technologického 

využití vznikají odpadní maziva, které se pro vlastní podnik stávají odpadem. Důvodem je 

nemožnost jejich dalšího použití bez dalších úprav, ať už vzhledem ke skončení jejich 

životnosti nebo obsahu kovových příměsí z drátů lana. Pro lanárnu tak vzniká otázka, jak 

s nimi naložit ekonomickým a zároveň environmentálně šetrným způsobem? 

Cílem řešení této bakalářské práce je posouzení možného energetického využití 

uvedených odpadních látek v podmínkách Lanárny firmy ŽDB DRÁTOVNA a.s. se zřetelem 

k možným environmentálním dopadům a na základě výstupu z experimentální části se pokusit 

nabídnout řešení, jak s odpadními mazacími prostředky po skončení jejich životnosti dále 

naložit. 
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2 Popis technologie výroby lan 

Výroba ocelových lan je v České republice soustředěna do dvou lanáren. Ve Vamberku 

se jí věnuje soukromý podnik Lana Vamberk s.r.o., v Bohumíně probíhá v Lanárně firmy 

ŽDB DRÁTOVNA a.s., která je největším výrobcem ocelových lan na území České republiky 

a významným vývozcem do řady evropských zemí, stejně jako i do některých zemí na jiných 

kontinentech. 

Jakost ocelových lan je závislá na vlastnostech vstupních materiálů a na všech fázích 

výrobního procesu. Nejslabší článek výrobního procesu pak rozhoduje o skutečných 

vlastnostech ocelových lan. Tažený ocelový drát je vlastní nosnou částí lana. Spolu s výběrem 

správné konstrukce lana a jeho optimální výrobou určuje jeho vlastnosti. 

Následující obrázek schematicky zobrazuje ocelové lano. Jeho jednotlivé součásti 

budou popsány v dalších kapitolách. 

 

 

Obrázek 1: Řez ocelovým lanem a znázornění jeho součástí; [zdroj: 2] 
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2.1 Výroba ocelového lanového drátu 

Výroba taženého ocelového drátu na lana je pro velký počet technologických operací 

náročná a složitá. K výrobě se užívá nelegovaných uhlíkových ocelí s obsahem uhlíku mezi 

0,5 a 0,8 %.  Důraz je kladen na značnou čistotu oceli, zejména na minimální obsah fosforu, 

síry, křemíku a mědi. Ocelový drát vyrobený z válcovaného drátu o průměru 5 až 12 mm se 

nejprve zbaví okují mořením v kyselině chlorovodíkové, po opláchnutí vodou podstoupí 

fosfátování, znovu se opláchne vodou, provede se vápnění nebo boraxování a nakonec se suší. 

Drát je připraven k tažení. [1] 

Po tažení se může patentovat za účelem rekrystalizace s fázovou přeměnou. Při 

patentování se drát zahřeje v průběžných pecích na teplotu asi 950-1050 °C a pak ochladí 

(kalí) v olověné nebo solné lázni na teplotu kolem 500 °C. Patentovaný drát se znovu moří 

v kyselině chlorovodíkové a podle účelu drátu se může zinkovat, může ale zůstat i „holý“. 

Zinkování probíhá v tavenině zinku hned po patentování. Dosáhne se tak rovnoměrné vrstvy 

zinku po celé délce drátu a vznikne dokonalejší protikorozní ochrana. Pozinkované dráty jsou 

využity k výrobě lan, která budou pracovat v agresivním prostředí, například v mořské vodě. 

Drát, který nebyl zinkován, je po patentování opět fosfátován a boraxován. [1] 

Drát následně za studena podstoupí poslední tažení zakončené navíjením na cívku. 

Takto vyrobené dráty jsou dále převinuty na lanárenské cívky a slaňovány do pramenů. Jak 

vyplývá z Obrázku 1, drát nebo pramen (tvořený obvykle 3 dráty) může sloužit i jako duše 

jiného pramene. [1] 

2.2 Navíjení drátů 

Navíjecí stroje slouží k převíjení drátů ze svitků nebo výrobních cívek s drátem na 

lanárenské cívky používané ve slaňovacích strojích. Navíjecí stroj se skládá z odvíjedla na 

svitky nebo výrobní cívky s drátem a z navíjecího zařízení pro navíjení drátů na lanárenské 

cívky 

Mezi nejvýznamnější požadavky, které musí navíjecí stroj splňovat patří dle [2]:  

 plynulé a rovnoměrné odvíjení drátů ze svitků nebo výrobních cívek 

v celém rozsahu otáček zařízení  

 možnost odvíjení drátů ze svitků a cívek různých průměrů 
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 účinné a spolehlivé ovládání brzdícího mechanismu odvíjedla při všech 

rychlostech navíjení 

 automatické a rychlé zastavení stroje po navinutí předepsané délky drátu 

nebo v případě přetržení drátu 

 snadné a bezpečné uložení prázdných cívek do navíjecího stroje a vyložení 

plných cívek s drátem ze zařízení 

2.3 Slaňování drátů do pramene 

Prameny jsou nedílnou součástí lana. Lana jsou obvykle složena z 6 pramenů (lana 

šestipramenná), mohou ale obsahovat i jediný pramen (lana jednopramenná), nebo naopak 

vyšší počet pramenů (lana mnohopramenná). Zařízení k výrobě pramenů z jednotlivých 

ocelových drátů se nazývá slaňovací stroj. Slaňování pramenů je prováděno složitým 

pohybem drátů navinutých na cívkách pomocí rotoru se stálou úhlovou rychlostí 

a přímočarým pohybem drátů slaňovaných do pramene, který je vyvozen výtahovým kolem. 

Slaňovací stroje se dělí na 3 základní druhy – košové pomaloběžné stroje, rotorové 

rychloběžné stroje a dvojzkrutné super-rychloběžné stroje. Schéma jejich funkce je 

znázorněno na Obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Jednoduché schéma základních druhů slaňovacích strojů; [zdroj: 2] 
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2.3.1 Košové stroje 

U košových strojů jsou cívky s drátem uloženy v rotujícím koši, který se otáčí kolem 

své osy shodně s osou tvořícího se pramene. Kompletní košový stroj je složen z koše, rámu, 

hnacího mechanismu, vytahovadla, odvíjecího a navíjecího zařízení. Cívky s drátem se 

vkládají do uzavřených rámů – kolébek, které jsou otočně uchyceny mezi řadou dvou, tří, čtyř 

atd. souosých kruhových disků. Dutá hřídel, disky a výztužné tyče tvoří tuhý koš válcového 

tvaru, který je podepřen soustavou opěrných kol, zabudovaných v rámu stroje nebo 

v základech. Koše se otáčejí přivedeným točivým momentem od motoru a ozubeného soukolí 

tak, že se obvod souosých disků odvaluje po podpěrných kladkách nebo ve speciálních 

ložiscích. Stálá orientace rovin rámů – kolébek a tím současně i cívek v prostoru je zajištěna 

v celém rozsahu otáček pomocí ozubených kol nebo klínovým mechanismem s excentrem. 

Slaňovaný drát se nesmí během nabalování na duši nebo předcházející vrstvu pramene 

zkrucovat podél své osy, protože by brzy došlo k jeho lomu. Udržování stálé horizontální 

polohy os cívek v prostoru ovšem této přísné podmínce neodpovídá. Řadou výpočtů se došlo 

k zjištění, že slaňovaný drát se nebude zkrucovat, pokud se rámy cívek budou otáčet proti 

směru otáček koše o 0,03-0,04 hodnoty otáček koše. [2] 

Duše pramene, kolem níž se ukládají dráty v další vrstvě, se přivádí do všech strojů 

dutou hřídelí, která je otočná ve dvou ložiscích. Slaňované dráty se odvíjejí z cívek tahem 

vytahovadla, procházejí dutými čepy v přední části rámu a jsou dále vedeny vodítky nebo 

vodícími kladkami až na konec duté hřídele do slaňovací růžice, která má shodný počet 

otvorů, jako je ve stroji cívek. Výtahová kola mohou být jednoduchá nebo dvojitá. Pro 

dosažení požadované vytahovací síly je nutno pramen přes kolo nebo kola několikrát ovinout. 

Cívky v kolébkách jsou opatřeny různými třecími brzdami, aby jednotlivé slaňované dráty 

byly napínány stejnou silou. Košové slaňovací stroje dosahují zpravidla 30 až 260 otáček za 

minutu. [2] 

2.3.2 Rychloběžné tubusové stroje 

Konstrukční řešení rychloběžných rotorových – tubusových slaňovacích strojů se řadu 

desítek let principiálně nezměnilo. Pro tyto tubusové stroje je typické lineární uspořádání 

cívek za sebou v rotoru. Každý tubusový slaňovací stroj může pracovat jako samostatné 
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zařízení a zároveň mohou být 2 takové stroje orientovány proti sobě tak, aby pracovaly 

společně jako jedno zařízení.  

Rychloběžný slaňovací stroj  pozůstává z odvíjedla, rotoru, slaňovací růžice, 

vytahovacího kola a navíjedla. Středový drát na cívce je uložen na odvíjedle stroje. Rychlost 

odvíjení je řízena brzdicím systémem vhodné konstrukce. Pohon obstarává elektromotor 

uložený v rámu. Točivý moment se přenáší od motoru na tubus - rotor různými systémy. 

Rotor je zhotoven z ocelové trubky nebo trubek projektovaného průměru, ve které jsou otvory 

pro vkládání cívek s jádrem. V rotoru situované otvory významně zmenšují průřez tubusu 

a tím také zvyšují namáhání zbývající části průřezu [2]. Využitím výpočetní techniky se podle 

[3] podařilo v závislosti na počtu otáček stanovit napětí v jednotlivých průřezech rotoru a na 

základě získaných poznatků optimalizovat tvar oken z obdélníkového tvaru na tvar oválný. 

Tím se podařilo zvýšit otáčky, a tedy i výkon stroje. 

Cívky s drátem se obvykle pomocí jeřábu vkládají do otvorů rotoru do otočných rámů – 

kolébek, které jsou vybaveny zámkem, unášečem, brzdami a vedením drátu. Brzdy cívek 

musí být obecně řešeny tak, aby zabezpečovaly rovnoměrné odvíjení drátů z cívek 

konstantním tahem. Modernější slaňovací stroje jsou vybaveny dynamometry 

k rovnoměrnému nastavení brzdicí síly všech cívek. Cívky v kolébkách jsou proti vypadnutí 

zajištěny čepy. Jeden je pevný, ze strany brzdicího kotouče, druhý vysouvací pomocí páky 

s excentrem. Protože jsou kolébky zavěšeny nad těžištěm, nedovoluje jejich vlastní hmotnost, 

aby se otáčely s rotorem, cívky s drátem tak zůstávají ve stejné poloze. [2] 

Drát z cívek je veden ocelovými trubkami nebo jinými vodítky na vnější povrch rotoru 

a vystupuje v čelní stěně do slaňovací růžice. K rychlému brždění stroje do 6 sekund jsou 

aplikovány elektricky řízené vzduchové čelisťové brzdy se stlačeným vzduchem z centrálního 

rozvodu vzduchu v lanárně nebo z kompresoru instalovaného u stroje. 

Co se týče otáček tubusových strojů, [4] hovoří o troj až desetinásobku hodnot 

košových strojů. 

2.3.3 Rychloběžné třmenové stroje 

Rychloběžné rotorové – třmenové slaňovací stroje nejsou na našem území využívány. 

Od tubusových slaňovacích strojů se liší tím, že je těžký masivní tubus redukován do oblouků 

– třmenů. Jednotlivé oblouky rozdělují rotor na sekce uložené v ložiscích. V jednotlivých 
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sekcích je prostor pro kolébky s cívkami. Toto konstrukční řešení odstranilo kritická místa 

klasického tubusu – místa zeslabená otvory. Drát prochází strojem ve tvaru sinusovky, což 

oproti běžným tubusovým strojům zajišťuje až dvojnásobný počet otáček rotoru. Toto 

konstrukční řešení má ale dva nedostatky. Jednak lze provozních podmínkách aplikovat 

třmenový slaňovací stroj jen pro zpracování maximálně 9 drátů a jednak vedení drátu 

s přesným tvarem sinusovky lze zajistit jen ve stacionárním stavu, tj. při stálých otáčkách 

rotoru. V nestacionárních fázích stroje, tj. například při brzdění zařízení, chybí působení 

odstředivé síly a slaňovaný materiál leží pevně ve vedení. Jednotlivé dráty jsou velice 

rozdílně namáhány, výsledkem čehož jsou u drátů nižší jakosti jejich přetrhy. [2] 

2.3.4 Dvojzkrutné stroje 

Dvojzkrutné slaňovací stroje se používají už řadu let při výrobě kabelů slaňováním 

měděných a hliníkových drátů. Slaňovaný materiál je od odvíjecích cívek veden k ukládacímu 

kotouči a pak pomocí přiváděcích kladek a třmenového vedení drátů přiveden 

k vytahovacímu kolu a od vytahovacího kola k navíjedlu. Otočením rotoru jsou dráty na první 

přiváděcí kladce slaněny. Počet zákrutů na tomto místě přesně odpovídá počtu otáček 

rotoru.Vlivem změny toku slaňovaného materiálu na druhé přiváděcí kladce je pramen 

otáčením rotoru zkrucován při stejném počtu zkroucení podruhé. Oproti klasickým 

rychloběžným slaňovacím strojům mají stroje s dvojnásobným zkrutem tyto výhody: 

 k výrobě širokého sortimentu pramenů stačí použít typovou řadu 4 

slaňovacích dvojzkrutných strojů oproti velkému počtu tubusových strojů 

 umožňují nasazení cívek velkých rozměrů s velkou hmotností drátu, tím 

odpadá častá výměna cívek 

 zvýšení rychlosti slaňování nejméně o 50 % při současném snížení 

spotřeby energie a požadavků na zastavěnou plochu 

Slaňovaný drát je zde ovšem výrazně namáhán na krut, a proto je nutno použít drát 

s hodnotami výrazně vyššími než předepisuje norma. Zamezí se tak přetrhům drátů. Stroje 

s dvojnásobným zkrutem vykazují výborné vlastnosti a klasické rychloběžné stroje zastiňují 

prakticky ve všech technologických ohledech. [2] 
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2.4 Srážení pramenů do lan 

Výroba lan srážením dříve vyrobených pramenů je prováděna složitým pohybem 

pramenů ve srážecím stroji, a to otáčivým pohybem pramenů navinutých na strojních cívkách 

s košem nebo rotorem srážecího stroje stálou úhlovou rychlostí a přímočarým pohybem 

pramenů srážených do lana, který je vyvozen vytahovacím zařízením. Proces srážení lan je 

tedy analogický procesu slaňování pramenů. Zásadní rozdíl mezi srážecími a slaňovacími 

stroji je ve větších rozměrech a robustnosti strojů srážecích. Srážecí stroje můžeme podobně 

jako slaňovací rozdělit na tubusové rychloběžné stroje a košové pomaloběžné stroje. Jsou 

zpravidla šesti a osmicívkové, pro speciální použití, například pro výrobu lan typu Herkules 

ze 126 drátů (18 pramenů po 7 drátech – značení 18x7), se používají i stroje pro větší počet 

cívek, 12, 18, 24, i více. 

2.5 Výroba lanových duší 

Lanové duše bývají obvykle tvořeny textilními přízemi. Podle základního dělení 

rozlišujeme duše z přírodních materiálů (konopí, sisal, juta, manila) a z materiálů umělých 

(polypropylen, polyamid, viskóza ad.). Výhodou přírodních materiálů je větší savost maziva, 

umělá vlákna mají zase obecně vyšší hodnoty pevnosti. Zkoušky provedené v minulosti 

v drátovně v Hlohovci ukázaly, že při zátěžových zkouškách s 10% úbytkem nosné plochy 

lana, nastávaly zlomy drátů v laně s plastovou duší daleko později než v těch s duší sisalovou 

[5]. Úspěšně se dá použít i duše z kombinovaného materiálu, např. 50 % sisalu, 50 % 

polypropylenu. Ve zvláštních případech je ale třeba použít duši drátěnou. To platí například 

pro lana, která budou použita v horkém prostředí licích jeřábů nebo v rýpadlech, kde dochází 

k výraznému dynamickému namáhání lan. Taková duše je vyráběna ve tvaru pramene nebo 

lana. S ohledem na korozi bývají drátěné duše často tvořeny pozinkovanými dráty. [2] 

Duše v ocelových lanech plní dvě základní funkce. Je pružnou a pevnou podložkou pro 

ocelové prameny, udržuje tvar průřezu tím, že zabraňuje posunutí pramenů při namáhání lana 

a udržuje je tak v takové poloze, při které se jen dotýkají. Lano, které je vybaveno textilní 

duší, je ohebnější a poddajnější. Duše je zároveň zásobníkem maziva, stará se tedy o mazání 

vnitřních drátů a pramenů při práci lana a zabraňuje tak vnitřní korozi. Vedle dříve zmíněné 

savosti maziva a pevnosti vláken je u přízí sledována i pružnost vláken, jejich odolnost proti 

otěru, rovnoměrná tloušťka po celé délce vláken a maximální obsah vody. 



  11 

 

K výrobě duší se používají stroje podobné konstrukce, jako jsou stroje na výrobu 

drátěných lan. Prameny se vytvářejí z jednotlivých nití, které se odvíjejí vertikálně z cívek 

volně stojících na odvíjecím poli. Jedna nebo několik nití se napouští mazivem, kterým pak 

nasáknou i ostatní nitě po stočení do pramene. Textilní prameny se pak srážejí v duši lana 

pomocí košových strojů se čtyřmi nebo šesti cívkami. 

2.6 Umrtvování pramenů a lan 

Při výrobě ocelového lana vzniká v laně výrobní zkrut, který je dán vnitřním pnutím 

lanového drátu při jeho finálním tažením a dále pnutím, které vzniká při slaňování drátů do 

pramene jejich tvarováním do šroubovice a při srážení pramenů v lano formováním pramenů 

do šroubovice. Výrobní zkrut v laně se zmírňuje  předformováním – umrtvováním drátů, 

pramenů a lan a vhodnou konstrukcí lana. Umrtvování pramenů a lan kruhového průřezu se 

provádí obvykle střídavým prohýbáním pramenů a lan v soustavě vhodně uspořádaných 

kladek. [2] 

Podle [4] jsou dva obecně používané způsoby umrtvování: 

 umrtvování drátů na speciálním zařízení Tru-lay, obvykle se 3 

umrtvovacími kladkami 

 umrtvování drátů, pramenů a lan ve výrobním stroji systémem Pawo, 

střídavým ohýbáním v soustavě 2-6 trojic (nebo pětic) kladek, jejichž 

roviny jsou od sebe vždy odchýleny o 90° 

Lano, které prošlo procesem umrtvení, je méně náchylné k tvoření smyček, jeho 

charakteristickým znakem je, že po odstranění bandáže na konci lana, mají dráty a prameny 

minimální snahu se rozvinout, přitom zachovávají svůj tvar a dají se snadno uvést do původní 

polohy v laně. 

2.7 Mazání lan 

Správný způsob mazání ocelových lan a jakost maziva výrazně ovlivňuje životnost lan. 

Lana je nutno mazat pravidelně s přihlédnutím ke specifickým podmínkám provozu 

a agresivitě prostředí. Mazat se smí jen suché lano, pokud možno očištěné. K čištění se smí 

používat jen prostředků, které nepůsobí škodlivě na dráty a duši lana. Lana z pozinkovaných 

drátů lze mazat jako lana z drátů holých. 
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Účel mazání: 

 zabránění korozi ocelových drátů 

 zmenšení vnitřního tření lan při práci a 

 zmenšení tření mezi lanem a lanovnicí (příp. kladkou) 

 zvýšení tření na kotouči těžního zařízení 

K mazání se obecně používají dva druhy maziv – maziva textilních duší a maziva 

k vnějšímu mazání drátů a lan. Tato maziva se musí navzájem snášet, zejména mazivo duše 

nesmí působit jako ředidlo vnějšího maziva. Zamezení vnitřní korozi lana je základním 

bezpečnostním požadavkem pro lano s jakýmkoliv určením a pro lano určené do agresivního 

prostředí obzvlášť. Drát v laně je před korozí dostatečně chráněn jen v případě, že je po celém 

povrchu kryt souvislou vrstvou maziva. Vnější mazivo má funkci korozní ochrany lana, 

důležité je v tomto směru i přimazávání lana během provozu. [2] [4] 

Snížení tření při vzájemném pohybu mezi jednotlivými dráty zatíženého lana, a to 

vytvořením souvislého mazacího filmu, je nutné pro zamezení předčasně se tvořících vrubů, 

které jsou zárodky únavových zlomů drátů. Zlomy drátů jsou pak určujícím faktorem 

životnosti ocelového lana. V minulosti bylo prokázáno, že opotřebení nemazaných drátů je 

v porovnání s opotřebením těch mazaných 44x větší. Prokázané kvalitativní rozdíly mezi 

jednotlivými mazivy přitom nebyly tak markantní, z čehož byl vyvozen závěr, že není tak 

důležité, jakým mazivem lano mažeme, ale samotný fakt, že ho vůbec mažeme [2]. Boroška 

pak v roce 1973 prokázal, že životnost holých (nepozinkovaných) lan mazaných mazivy 

značky Elaskon je v korozním prostředí až o více než 50 % vyšší než u lan nemazaných, u 

pozinkovaných lan pak cca o 20 % vyšší. [4] 

Na našem území se k mazání lan používají zejména maziva německých firem Elaskon 

a Nyrosten (maziva Elaskon II a Elaskon 20 se na našem území používají již přes 30 let). Tato 

maziva jsou při pokojové teplotě tuhá, a tak před nanášením na drát, pramen nebo lano 

vyžadují ohřev na pracovní teplotu. Vyrobené lano lze spotřebiteli dodávat ve stavu 

nenamazaném, s namazaným povrchem nebo ve stavu intenzivně mazaném, u kterého je 

zajištěno mazání drátů, pramenů i lana.  

Základní způsoby, jakými lze mazivo nanášet jsou průchod lana vanou s mazivem, 

mazání na vytahovacím kole a ostřik. Nevýhodou prvního způsobu je fakt, že nelze řídit 
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tloušťku vrstvy maziva na laně, zároveň dochází ke stěru části maziva průchodem přes vodicí 

kladku na okraji vany. Při mazání na vytahovacím kole je mazivo přiváděno trubkou 

k závitům lana na kole a vytéká z ní na povrch lana. Tento způsob nezajišťuje rovnoměrné 

nanesení maziva na povrch lana a navíc se značně znečišťuje prostor pod výtahovým kolem. 

Nejčastěji se tedy používá mazání ostřikem. 

 

 

Obrázek 3: Schéma technologie intenzivního mazání; [zdroj: 2] 

 

Nejvhodnější zařízení k mazání lan zabezpečuje intenzivní mazání lanových drátů 

a pramenů. Tekuté mazivo je tlakem čerpadla přiváděno trubkou ke kalibru nebo do mazací 

hlavy s otáčející se růžicí, a tak zabezpečuje spolehlivé nanesení maziva i na vnitřní dráty 

pramene, viz Obrázek 3. 

2.8 Vybrané konstrukční vlastnosti lan 

Různá lana se od sebe odlišují po stránce své konstrukce. Vedle průměru samotného 

lana, použitých drátů a pramenů, jejich počtu, případně typu duše, se jedná i o několik rozdílů 

patrných při pouhém pohledu.  

Řadí se sem například smysl vinutí lana. Ten může být pravý nebo levý. Pravé lano má 

vnější vrstvu pramenů vinutou ve šroubovici, která při pohledu na svislé lano stoupá zleva 

doprava. U levého lana je tomu naopak. Stejně tomu je i u jednotlivých pramenů, i tam platí 

rozdělení na pravé a levé. 
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Způsob vinutí lana může být stejnosměrný nebo protisměrný. Stejnosměrné lano má 

dráty v pramenech vinuty ve stejném smyslu jako prameny v laně. Protisměrné lano je má 

vinuty ve smyslu opačném. Způsob vinutí může hrát důležitou roli při výběru lana pro dané 

využití. Například jako výtahová lana, která jsou trvale zatížena, se využívají výhradně lana 

stejnosměrná.  

 

 

Obrázek 4: Rozdíly ve smyslu a způsobu vinutí lan; [zdroj: 2] 

LEGENDA: Obr. 4a  pravé lano    Obr. 4d  pravé protisměrné lano

  Obr. 4b   levé lano    Obr. 4e   levé stejnosměrné lano

  Obr. 4c   pravé stejnosměrné lano  Obr. 4f   levé protisměrné lano 

 

Dalším ze způsobů jednoduchého rozdělení lan je dělení jednopramenných lan na  

otevřená a uzavřená. Klasické lano bývá otevřené, uzavřená lana mají po obvodu jednu nebo 

více vrstev tvarových drátů. Tyto dráty jsou tvarovány tak, aby do sebe zapadaly a vytvořily 

jakousi přepážku, která tak zabrání například průniku vody do vnitřní části lana. 
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3 Popis technologie v lanárně firmy ŽDB DRÁTOVNA a.s. 

Všechny stroje na zdejší Lanárně pracují s patentovanými dráty holými nebo 

pozinkovanými o pevnosti 1 570 – 2 160 MPa. Dráty jsou do výrobní haly přiváženy smotané 

v kruzích nebo navinuté na cívkách. Pro převíjení drátu na lanárenské cívky je používána 

metoda paralelního navíjení. Závity drátu jsou těsně vedle sebe po celé šířce cívky, která tak 

musí být opatřena čelem, aby se zabránilo padání krajních závitů. U slaňovacích a srážecích 

procesů se obsluha postará o uvedení stroje do provozu, včetně seřízení brzd, provlečení 

jednotlivých drátů či pramenů skrze vodicí průvlaky, růžici, kalibr ad. Součástí této činnosti je 

i příprava maziva – jeho ohřátí na pracovní teplotu a zajištění jeho dopravy čerpadlem na 

místo mazání těsně před vstupem pramene/lana do kalibru. 

3.1 Používané mazací prostředky  

V provozu Lanárny se v největší míře v současné době používají tyto typy maziv: 

 Elaskon 20, Elaskon 20 Rot (Rot – červené mazivo, firemní označení pro 

lana vyvážená do Itálie) 

 Elaskon SK-U 

 Elaskon SK-BF 

 Elaskon Unolit 130, 130G 

 Elaskon SM 1405, Elaskon Unolit 105A 

 Nyrosten T-55  

 Elaskon II STAR 

 Nyrosten N-113 

Rozdíly mezi mazivy a vhodnost jejich použití pro lana v tom kterém průmyslovém 

odvětví spočívají v jejich odlišných fyzikálních vlastnostech, především se jedná 

o kinematickou viskozitu, v jejíchž hodnotách jsou mezi různými typy maziv i mnohonásobné 

rozdíly.  
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Tabulka 1 nabízí pohled na rozdíly ve vybraných vlastnostech jednotlivých maziv. 

Tučně jsou vyznačena ta maziva, která jsou užívána nejvíce a byla proto vybrána pro 

experimentální část práce (viz kapitola 4). 

Tabulka 1: Fyzikální vlastnosti lanových maziv; [zdroj: výrobci] 

Typ maziva 
kinematická viskozita 
při 100 °C [mm2.s-1]  

hustota při 15 °C  
[g.cm-3]  bod vzplanutí [°C] 

Elaskon 20 80 0,95 > 200 

Elaskon II STAR 200 0,95 > 200 

Elaskon SK-U 100 0,95 > 200 

Elaskon SK-BF 30 0,95 > 200 

Elaskon Unolit 105A 1 500 0,95 > 200 

Elaskon Unolit 130 40 0,95 > 200 

Elaskon SM 1405 - 0,95 > 200 

Nyrosten N113 300  0,93
*
  > 220 

Nyrosten T55 65  0,92
* 

> 220 

Multifak EP 2   180
** 0,92 - 

Metalube OCG 1000 - 0,90 > 200 

* hodnota hustoty při 100 °C 

** hodnota kin. viskozity při 40 °C 

Hodnoty fyzikálních vlastností z Tabulky 1 výrobci uvádějí v příslušných 

bezpečnostních listech. U produktů značky Elaskon garantuje výrobce jejich stanovení 

v souladu s následujícími normami: stanovení hustoty podle normy DIN 51757, kinematické 

viskozity podle normy DIN 53015 (pomocí Höpplerova viskozimetru) a bodu vzplanutí podle 

normy DIN EN ISO 2719 (metodou Penskyho-Martense v uzavřeném kelímku).  

Nyrosten podobně garantuje stanovení kinematické viskozity podle normy DIN 51562 

(Ubbelohdeho viskozimetrem) a bodu vzplanutí v souladu s normou ISO 2592 (metoda 

otevřeného kelímku podle Clevelanda). 

3.2 Druhy vyráběných lan 

Výrobní program lanárny obsahuje mnoho druhů výsledných produktů, lišících se 

navzájem počtem použitých drátů, pramenů nebo uspořádáním drátů v laně (rozdílný řez). 
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Tabulka 2 nabízí přehled produktů lanárny obohacený o notně zjednodušený interval 

průměrů, ve kterých jsou jednotlivá lana vyráběna. 

Tabulka 2: Druhy lan vyráběných v ŽDB DRÁTOVNA a.s.; [zdroj: firma] 

Druh lana Rozsah průměrů lan [mm] 

jednopramenná lana 1,25 - 71 

šestipramenná lana s kruhovými průřezy 4 - 64 

šestipramenná lana s trojbokými prameny 16 - 67 

vícepramenná lana typu Herkules 10 - 80 

vícepramenná lana s plochými prameny 19 - 71 

lana plochá všechny rozměry 

lana kabelová 28 - 80 

lana jednopramenná uzavřená 22,4 - 60 

lana vyrovnávací 21,2 - 67 

lana s oky 8 - 60 

lana z tvárněných pramenů 17 - 42,5 

ohebné hřídele 2,6 - 6 

3.3 Využití vyráběných lan 

Pro využití v dolech nabízí lanárna ŽDB DRÁTOVNA a.s. lana těžní, lana plochá, lana 

vyrovnávací, lana pro svážné a důlní lanovky, lana signální, lana pro hloubení, lana pro 

dobývací stroje. 

Z hlediska lan pro všeobecné použití pak lana jeřábová, výtahová, rýpadlová (zvedací, 

kotevní, klapková). 

Lana určená pro lanové dráhy se využívají jako lana nosná, tažná, závěsná, dále jako 

lana pro lesní lanovky, sedačkové výtahy a lyžařské vleky. 

Ve stavebním průmyslu se zde vyráběná lana využívají pro střešní konstrukce, pro 

předpjatý beton nebo jako kotevní lana pro anténní stožáry. 

Ohebné hřídele slouží k přenášení točivého momentu, využití nachází u náhonu 

rychloměrů, tachografů, měřicích přístrojů, ručních vrtaček, brusek ad. 
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3.4 Odpadní maziva 

3.4.1  Místa vzniku odpadních maziv 

Odpadní maziva vznikají přímo na strojích během jejich práce. Technologie mazání je u 

všech strojů ve většině případů totožná. Tekuté mazivo je čerpadlem přiváděno těsně před 

kalibr a nanášeno na splétané dráty, příp. prameny (viz Obrázek 3). Přebytečné mazivo je za 

kalibrem stíráno stírací páskou (zobrazeno na Obrázku 5), na které se hromadí a padá pod 

odtahované lano, odkud jej obsluha stroje odstraňuje a ukládá zpátky do původního barelu, ve 

kterém bylo mazivo zakoupeno.  

Na přání zákazníka může být mazání lana provedeno jeho průchodem vanou naplněnou 

mazivem. K tomuto typu mazání dochází obvykle při potřebě opravdu důkladného namazání 

lana. Ponorem bývají mazány i textilní lanové duše, které tak do sebe mazivo nasáknou 

a stanou se jeho jakýmsi zásobníkem.  

Takto vzniká každou směnu odpad, pro který v současné době v rámci podniku 

neexistuje využití a musí být likvidován ve spolupráci s externí firmou, což pro firmu 

znamená zbytečnou finanční zátěž. 

 

Obrázek 5: Stírání pramene, vznik a hromadění odpadu; [zdroj: autor] 
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3.4.2 Vlastnosti a charakter odpadů 

Výrobci popisují maziva obecně jako směs uhlovodíků (případně i s aditivy) z oblasti 

zpracování ropy. Jejich upotřebením vzniká odpad, který je na základě zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kategorizován jako nebezpečný, neboť 

se dle provedených rozborů vyznačuje některými z nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze č. 2 tohoto zákona. Podle obsahu kovů mohou takto vznikat odpady 2 různých druhů 

v souladu s metodikou třídění odpadů do jednotlivých skupin a podskupin dle Katalogu 

odpadů (viz Tabulky 3 a 4). 

Tabulka 3: Charakteristika odpadu I 

název odpadu Upotřebené vosky a tuky 

kód (podle Katalogu odpadů) 12 01 12 

fyzikální a chemické vlastnosti kapalný až pastovitý charakter, obsah uhlovodíků 

nebezpečné vlastnosti
* 

H3-A, H4, H5, H14, H15 

 

Tabulka 4: Charakteristika odpadu II 

název odpadu Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

kód (podle Katalogu odpadů) 12 01 14 

fyzikální a chemické vlastnosti kal s obsahem kovů a ropných látek (olejů) 

nebezpečné vlastnosti
* 

H4, H5, H6, H14, H15 

       * popis nebezpečných vlastností odpadu: H3-A Vysoká hořlavost,  H4 Dráždivost,  

        H5 Škodlivost zdraví, H6 Toxicita, H14 Ekotoxicita, H15 Schopnost uvolňovat 

        nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování 

3.4.3 Nakládání s odpadními mazivy 

V současné době není v objektu ŽDB DRÁTOVNA a.s. v provozu Lanárna k dispozici 

žádné zařízení, ve kterém by vzniklá odpadní maziva mohla být energeticky využita ani jiným 

způsobem zneškodněna. Odpad je skladován v původních obalech od maziv zabezpečených 

proti atmosférickým vlivům a úniku do vod.  
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Ve smluvených intervalech a množstvích jej z Lanárny odváží k dalšímu zpracování 

externí firma. Odpad dále podstupuje proces stabilizace. Jeho účelem je zamezení nebo 

zpomalení migrace nebezpečné složky odpadu do životního prostředí a získání produktu ve 

snadno manipulovatelné formě. Technologií stabilizace jsou odpady pomocí fyzikálně-

chemických procesů, případně imobilizací na vhodný sorbent, upravovány na produkt se 

sníženou vyluhovatelností. Stabilizace takovéhoto tuhého odpadu se provádí na technologické 

ploše opakovaným strojním promísením s produkty z jiných stabilizačních procesů zde 

prováděných - s vlhčeným stabilizovaným popílkem a produktem stabilizace kapalných 

odpadů. Poměr, v jakém jsou tyto 3 součásti výsledného stabilizátu směšovány, je dán 

technologem na základě výsledků laboratorních měření. 

Stabilizát se po splnění parametrů daných legislativou stává výrobkem QI-1 nebo QI-2 

a je dále použit jako výplňový nebo těsnicí materiál pro rekultivace odkališť. 
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4 Energetické využití odpadních maziv 

4.1 Energetické využití odpadů obecně 

Odpady se dají likvidovat třemi základními způsoby, jimiž jsou spalování, pyrolýza 

a zplyňování. U vhodných odpadů lze využít také metodu anaerobní digesce. Energeticky 

využita může být celá škála odpadů všech fyzikálních konzistencí, tedy v tuhém, kapalném, 

i plynném skupenství. Mimo průmyslové odpady se jedná i o odpady komunální (včetně kalů 

z čistíren odpadních vod), zemědělské či zvláštní. V prostorách podniku jako je lanárna 

bohumínských drátoven jsou obecně nejsnáze aplikovatelné technologie spalování odpadu 

nebo jeho pyrolýzy.  

4.1.1 Pyrolýza odpadů 

Pyrolýza je proces termického rozkladu organických materiálů za nepřístupu médií 

obsahujících kyslík (vzduch, oxid uhličitý, vodní pára), při kterém vznikají jednotlivé plynné, 

kapalné a pevné frakce, které obvykle bývají odděleně spalovány. Uskutečňována může být 

např. v externě ohřívané retortě, koksové komoře nebo rotační peci. Podstatou pyrolýzy je 

menší stabilita organických sloučenin při vyšších teplotách, která vede k rozkladu 

výšemolekulárních látek na nízkomolekulární. Důsledkem je rozpad těchto organických 

sloučenin na těkavé látky a koks. Pyrolýza probíhá v oblasti teplot mezi 500 a 1 000 °C. [6] 

Pyrolýzní zpracování je nejvhodnější pro přesně definované odpadní materiály o vysoké 

výhřevnosti. Takovýmto výhodným materiálem mohou být například plasty nebo odpadní 

guma (např. použité pneumatiky). [6] 

4.1.2 Spalování odpadů 

Jedná se o řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za 

stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. Výhodou metody spalování je 

možnost využití tepla, uvolněného během procesu, nebo jeho přeměna na jinou formu energie 

pro průmyslové nebo veřejné využití. Spalování může probíhat na roštu či v pecích (rotační, 

šachtové, komorové ad.). Pracovní teploty se pohybují v rozmezí od 800 do 1 000 °C, potom 

obvykle následuje fáze dodatečného spalování při teplotě 1 000–1 300 °C. 
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Každé palivo (včetně odpadů) je charakterizováno třemi základními ukazateli a sice 

jednak obsahem hořlaviny (především obsah spalitelných látek, tj. uhlíku, vodíku, síry, patří 

sem i nespalitelný podíl tvořený dusíkem a kyslíkem), dále obsahem popela, tj. hmotnostním 

podílem nehořlavého zbytku po kompletním spálení vzorku paliva a konečně obsahem 

vlhkosti, který je definován jako ztráta hmotnosti vzorku, která nastane jeho vysušením. 

Palivo je schopné samostatného hoření pouze v případě, pokud obsahuje dostatečný 

podíl hořlaviny. Teplo uvolněné jejím spalováním totiž musí stačit na odpaření vlhkosti paliva 

a ohřátí popelovin na spalovací teplotu. Pokud podíl hořlaviny není dostatečně vysoký, musí 

být do spalovacího zařízení přiváděno podpůrné palivo. Obecně platí, že k samovolnému 

hoření odpadu je nutné, aby obsah popela v odpadu A ≤ 60 %, obsah vlhkosti W ≤ 50 % 

a obsah hořlaviny C ≥ 25 %. Přitom platí, že součet všech 3 členů dává 100 %. [6] 

Je evidentní, že při posuzování vhodnosti odpadu pro jeho možné spálení a následné 

využití vznikajícího tepla, hraje důležitou roli znalost obsahu hořlaviny v odpadu čili jeho 

elementárního složení. Obsah hořlaviny se dá definovat také jako součet obsahů prchavé 

hořlaviny (označuje se V) a fixního uhlíku (C) ve vzorku. Ke stanovení těchto 2 ukazatelů 

slouží žíhání vzorku při teplotě okolo 850 °C po dobu cca 7 minut. Obsah prchavé hořlaviny 

ve vzorku odpovídá hmotnostnímu úbytku vzorku před a po žíhání, obsah fixního uhlíku pak 

hmotnosti tuhého zbytku po žíhání. 

Dalším významným ukazatelem je potom množství tepla uvolněného při spalování 

hořlaviny a vzniku spalin, které se u tuhých a kapalných paliv vztahuje na hmotnostní 

jednotku kJ.kg-1 a u plynných paliv na objemovou jednotku kJ.m-3. V technické praxi je toto 

teplo vyjadřováno jako spalné teplo Qv nebo výhřevnost Qn. [6] 

Spalné teplo je množství tepla, uvolněného při dokonalém spálení měrné jednotky 

paliva, za předpokladu, že se spaliny ochladí na 0 °C a že veškerá pára vzniklá při spalování 

zkondenzuje. [6] 

Výhřevnost paliva je množství tepla uvolněné při dokonalém spálení měrné jednotky 

paliva při ochlazení spalin na 0 °C, přičemž vlhkost paliva zůstane ve spalinách jako vodní 

pára. Hodnota výhřevnosti je tedy nižší než spalné teplo o množství tepla potřebné k ohřevu 

vody z původní teploty paliva na 100 °C a o skupenské teplo vypařování vody. Celkově se 

toto množství tepla uvažuje přibližně 2 500 kJ na 1 kg vlhkosti. [6] 

Pro přepočet spalného tepla na výhřevnost platí následující vztah: 
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OHvn mQQ
2

2500      [kJ.kg-1; kJ.m-3]      (1) 

kde OHm
2

 je množství vodní páry v kg.kg-1 nebo kg.m-3 paliva. [6] 

Tabulka 5 obsahuje průměrné hodnoty vlastností důležitých pro zhodnocení paliva po 

energetické stránce u běžně používaných paliv. 

Tabulka 5: Přibližné hodnoty vybraných vlastností paliv [zdroje: 7; 8; 9; 10; 11] 

Palivo Qn (kJ.kg-1) Qv (kJ.kg-1) V (% hm.) A (% hm.) W (% hm.) 

suché dřevo 17 900 19 500 63 2 14 

hnědé uhlí 16 500 17 800 25 25 27 

černé uhlí 25 000 27 700 20 28 8 

koks 27 000 30 000 1 11 8 

zemní plyn
* 

33 100 36 700 100 0 0 

TTO 37 000 41 000 - 0 1 

  * jednotka Qn a Qv [kJ.m-3]  

Pozn.: Tyto hodnoty jsou jen orientační a je třeba je brát s jistou rezervou, neboť tvoří 

průměr mezi různými druhy daného paliva. Například podíl vlhkosti v různých druzích 

hnědého uhlí se může pohybovat v intervalu cca 10-42 % hm. apod. 

4.2 Metody použité při analyzování odebraných vzorků odpadů 

Pro účel zpracování praktické části této práce bylo v objektu lanárny v cyklu dvou týdnů 

odebráno celkem 12 vzorků maziv. Ze všech druhů maziv používaných v podniku bylo 

vybráno 6 těch, která patří k nejběžněji používaným a zároveň byla momentálně k dispozici. 

Od 5 druhů maziv bylo odebráno po 2 vzorcích - jednak vzorek surového maziva, které ještě 

nevstoupilo do mazacího procesu a potom i druhý vzorek maziva, které již technologií mazání 

prošlo a může tak být označeno jako odpadní. Dále byly odebrány vzorky dvou dalších druhů 

maziv v surovém stavu. Seznam vzorků je uveden dále v Tabulce 6. 

Vzorky byly následně podrobeny experimentální analýze základních ukazatelů 

vhodnosti odpadu pro energetické využití. Ta probíhala v Laboratoři analýzy odpadů a paliv 

v budově Institutu environmentálních technologií (IET) Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. Jednotlivé kroky analýzy byly prováděny na přístrojích firmy LECO, 

jimiž je zmíněná laboratoř vybavena. Měření na těchto přístrojích vyhovují normám ČSN, 

ISO, AOAC, ASTM, AACC i ASBC. 
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Tabulka 6: Seznam odebraných vzorků 

Číslo vzorku Druh maziva Stav maziva 

1 Elaskon 20 surové 

2 Elaskon 20 ROT surové 

3 Unolit 130 surové 

4 Unolit 130 odpadní 

5 Elaskon SK-U surové 

6 Elaskon SK-U odpadní 

7 Elaskon SK-BF surové 

8 Elaskon SK-BF odpadní 

9 Nyrosten T-55 surové 

10 Nyrosten T-55 odpadní 

11 Nyrosten N113 surové 

12 Nyrosten N113 odpadní 

4.2.1 Termogravimetrická analýza 

Při termogravimetrické analýze je sledován váhový úbytek vzorku v závislosti na 

narůstající teplotě v řízeném prostředí. Analýza probíhala na přístroji TGA701 (viz Obrázek 

7), výstupem jsou informace o podílu vlhkosti, popela a prchavé hořlaviny, tj. podílu 

hořlavých látek uniklých ze vzorku při jeho zahřátí na teplotu kolem 850 °C za nepřístupu 

vzduchu, ve vzorku. Dopočtem se zjistí podíl fixního uhlíku, který zajišťuje hoření paliva. 

[12] [13] [14] 

 

Obrázek 6: Přístroj TGA701; [zdroj: autor] 
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4.2.2 Analýza elementárního složení 

Úkolem elementární analýzy je zjistit zastoupení uhlíku, vodíku, dusíku a síry ve 

vzorku ve hmotnostních procentech. Získaná data popisují složení hořlaviny vzorku. Klíčové 

je zastoupení uhlíku, vodíku a síry, jejichž spálením se uvolňuje energie, dusík je pasivní 

složkou hořlaviny, podobně jako kyslík, jehož zastoupení zjistíme odečtením součtu ostatních 

složek hořlaviny od 100 %.  

Analýza byla provedena na přístroji CHN628 stanovujícím obsah uhlíku, vodíku 

a dusíku a přídavném modulu 628S, sloužícím ke stanovení obsahu síry. Stanovení na 

přístroji probíhá Dumasovou spalovací metodou, sestávající ze spálení vzorku a následné 

detekce jednotlivých prvků ve vyčištěných vzniklých plynech. [15] [16] 

 

Obrázek 7: Přístroj CHN628 a přídavný modul 628S; [zdroj: autor] 

4.2.3 Stanovení spalného tepla 

Spalné teplo vzorku bylo stanovováno poloautomatickým izoperibolickým 

kalorimetrem AC600. Jedná se o klasické kalorimetrické stanovení se sledováním zvýšení 

teploty vody uvnitř kalorimetru při spalování vzorku v bombě, která je ve vodě ponořena. 

Dosazením do vzorce a výpočtem se dojde k hodnotě spalného tepla zkoumané látky. [17] 
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Obrázek 8: Přístroj AC600; [zdroj: autor] 

4.3 Vyhodnocení experimentů 

4.3.1 Složení maziv dle analýzy TGA 

Jak plyne z Grafu 1, v mazivech významně převládá podíl prchavé hořlaviny. Ta v 10 

z 12 maziv tvořila více než 96 % hmotnosti vzorku. Příslibem z energetického hlediska je 

i minimální podíl vlhkosti v mazivech. Vzorky byly očíslovány tak, aby mezi vzorky 3 a 12 

následovaly vždy za sebou jednotlivé dvojice maziv v pořadí surové mazivo, odpadní mazivo 

(např. vzorek 3 – surový Unolit 130, vzorek 4 – odpadní Unolit 130), jak je patrné z Tabulky 

6. Lze tak snadno porovnat rozdíly mezi hodnotami jednotlivých ukazatelů u maziv před a po 

jejich použití v lanárně. 

Z tohoto pohledu lze vyčíst, že rozdíly ve složení maziv před jejich vstupem do 

mazacího procesu a po jejich setření z lan a skončení jejich životnosti jsou zpravidla 

zanedbatelné. Za zmínku stojí jen výrazný nárůst podílu fixního uhlíku v odpadním Unolitu 

130 oproti surovému stavu. U dalších 2 odpadních maziv je patrná určitá změna podílu popela 

a fixního uhlíku oproti nepoužitému mazivu. 
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Graf 1: Výsledky termogravimetrické analýzy 
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Graf 2: Srovnání průměrné hodnoty V, W, A, C v odpadních mazivech a jiných palivech 
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Pustíme-li se do srovnání průměrných hodnot těchto ukazatelů u odpadních maziv (tj. 

vzorků 4, 6, 8, 10 a 12) s některými z běžných paliv, můžeme si všimnout značných rozdílů 

(viz Graf 2). Zkoumaná odpadní maziva obsahují vedle velmi vysokého podílu prchavé 

hořlaviny naprosté minimum vlhkosti a popela. Tím se například od hnědého a černého uhlí či 

koksu jasně odlišují, neboť vlhkost zmíněných paliv dosahuje mnohdy až desítek 

hmotnostních procent a nezanedbatelně vyšší je u nich i podíl popela. 
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V praxi to znamená, že díky vysokému podílu prchavé hořlaviny, bude velmi rychle 

probíhat vzplanutí maziv a spalování bude zejména v prvních fázích spalovacího procesu 

velice intenzivní. Minimální podíl popela znamená, že při spalování nebude vznikat příliš 

mnoho škváry či popílku, jejichž přítomnost mívá negativní vliv na fungování pece, ve které 

spalování probíhá. Vlivem vzniku nánosů těchto odpadních materiálů může dojít 

k problémům od snížení účinnosti procesu až po vznik neprůchodností či jiného poškození, 

vlivem kterého může být nutné celé zařízení odstavit. 

I voda je v palivu balastní látkou. Její obsah v mazivech byl takřka nulový, s jednou 

výjimkou se hodnoty tohoto ukazatele pohybovaly maximálně v okolí 0,2 % hm. Vysoký 

obsah vody v palivu by snižoval jeho výhřevnost. Mezi výhřevností a obsahem vody v palivu 

platí nepřímá úměrnost vzhledem k teplu potřebnému k jejímu vypaření a tedy k vysušení 

paliva. 

4.3.2 Elementární složení maziv 

Z jednotlivých prvků ve vzorcích maziv podle předpokladů převažoval uhlík, jehož 

obsah byl v jediném vzorku nižší než 85 % hm. Spolu s vodíkem pak tvořil min. 95 % hm. 

v 11 z 12 vzorků. Pasivní složka hořlaviny tvořená dusíkem a kyslíkem byla naopak přítomna 

ve velmi malém množství, v některých vzorcích tvořila méně než 1 %. To je dobrý 

předpoklad pro energetické využití maziv. 

Jednotlivé vzorky se v řádech desítek až stovek procent lišily co do obsahu síry. Síru 

můžeme, i přes její energetický přínos při procesu spalování, hodnotit jako nežádoucí součást 

paliva. Během spalování paliva dochází k oxidaci síry na oxid siřičitý, který se stává 

z environmentálního hlediska nežádoucí součástí vznikajících spalin. Mezi jeho nepříznivé 

vlivy na životní prostředí patří zejména reaktivita v atmosféře a z ní vycházející podíl na 

tvorbě kyselých dešťů. U člověka zvyšuje výskyt akutního a chronického astmatu, bronchitidy 

a rozedmy plic. Toxický je i pro mnoho rostlin, u kterých může vyvolat viditelné příznaky 

poškození nebo snížení výnosů některých plodin [18].  U žádného z testovaných vzorků 

nepřesáhl podíl síry 3 % hm., naměřené hodnoty přesto nejsou zanedbatelné. 

Přehlednější grafické vyjádření prvkového složení jednotlivých vzorků maziv nabízí 

Graf 3. 
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Graf 3: Elementární složení vzorků 
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4.3.3 Spalná tepla maziv 

Podobně jako u výsledků TGA analýzy, se také spalná tepla analyzovaných maziv liší 

jen drobně. Jejich hodnoty se pohybují mezi 24 000 a 25 000 kJ.kg-1, čímže se blíží těm u 

černého uhlí (porovnání dále v textu). Z tohoto trendu výrazněji vybočuje jen vzorek 

Elaskonu 20 ROT, který zároveň obsahoval největší množství popela (viz Graf 1), nejvyšší 

spalné teplo mezi odpadními mazivy měl vzorek č. 12 (Nyrosten N113).  

Graf 4: Zjištěná spalná tepla vzorků 
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Graf 5: Srovnání spalných tepel s jinými palivy 
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Z Grafu 5, který srovnává průměrné spalné teplo odpadních maziv a dalších běžných 

paliv lze vyčíst, že sledovaná odpadní maziva dosahují průměrné hodnoty spalného tepla 

vyšší, než je tomu u vysušeného dřeva a hnědého uhlí a nezaostávají daleko za černým uhlí. 

Obecně se dá tvrdit, že na základě výstupu z experimentální části práce lze teoreticky 

odpadní maziva z lanárny v Bohumíně hodnotit jako vhodné pro energetické využití. Malé 

zastoupení vlhkosti a popela ve vzorcích je příznivé, stejně jako hodnota spalného tepla. 

Z pohledu prvkového složení je nežádoucí obsah síry, který není dramaticky vysoký, přesto je 

však třeba ho zařadit k negativním stránkám odpadních maziv jako potenciálních paliv. Při 

výčtu negativních stránek nelze opomenout ani nebezpečné vlastnosti těchto mazacích 

prostředků, ke kterým je třeba přihlédnout při vymýšlení možného způsobu, jakým použitá 

maziva energeticky využít. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit vhodnost odpadních maziv vznikajících při 

mazání ocelových lan v provozu Lanárna firmy ŽDB DRÁTOVNA a.s. pro jejich případné 

energetické využití a to jak z hlediska jejich vlastností a složení, tak i z pohledu možného 

environmentálního dopadu tohoto způsobu jejich využití. 

Používaná maziva jsou směsi organických látek ropného původu. Firma je pořizuje u 

renomovaných výrobců mazacích prostředků, zejména německých firem Elaskon a Nyrosten, 

a používá k mazání lan za účelem zabránění korozi, snížení tření uvnitř lana i mezi jeho 

povrchem a lanovnicí či kladkou, případně zvýšení tření mezí lanem a kotoučem těžního 

zařízení. Pro odpadní maziva v současnosti není ve firmě využití, jejich likvidace je 

prováděna ve spolupráci s externí firmou zabývající se touto problematikou.  

Náplní praktické části práce bylo laboratorními experimenty zjistit hodnoty základních 

ukazatelů důležitých pro posouzení možného energetického využití odpadních maziv. 

K tomuto účelu bylo v areálu firmy postupně odebráno dohromady 12 vzorků různých maziv, 

7 v surovém stavu a 5 odpadních. Na nich byly následně v Institutu environmentálních 

technologií v Ostravě provedeny analýzy elementárního složení, spalného tepla a 

termogravimetrická analýza. Výstupy z experimentů prokázaly, že jsou maziva pro 

energetické využití vhodná díky poměrně vysoké hodnotě spalného tepla, vysokému podílu 

prchavé hořlaviny, minimu vlhkosti a popela a díky svému vhodnému prvkovému složení. 

Zároveň však jako environmentální riziko můžeme označit podíl síry v mazivech, stejně jako 

nebezpečné vlastnosti, které vykazují a kvůli kterým legislativně spadají do kategorie 

nebezpečného odpadu. 

Jako vhodný způsob energetického využití odpadních maziv se jeví jejich spalování. 

V prostorách firmy však není v současné době k dispozici pec, která by k tomuto procesu 

mohla být využívána. Je tomu tak z toho důvodu, že firma před několika lety za účelem 

snížení emisí tuhých znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv, přešla k produkci tepla 

spalováním zemního plynu. 

Vzhledem k finanční náročnosti současného způsobu nakládání s odpadními mazivy 

jejich předáním firmě podnikající v oboru poskytování služeb odpadového hospodářství, by 

v budoucnosti pro ŽDB DRÁTOVNA a.s. mohlo být zajímavým řešením postavení 
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spalovacího zařízení, ve kterém by byla odpadní maziva spálena a vzniklá energie dále 

využita. Současná produkce odpadních maziv, která se pohybuje přibližně mezi 15 a 20 

tunami ročně, v sobě ukrývá množství využitelné energie ve výši až okolo půl miliardy 

kilojoulů za rok. 
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