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Anotace 

 

  V předložené práci je zpracované posouzení odpadů, které vznikly při sanacích 

lagun Ostramo. V první části je zpracovaná historie firmy DIAMO, dále umístnění 

a současný stav lokality Ostramo. Následně jsou začleněny technologie sanace lagun, 

kterými se odstraňovaly vzniklé odpady a  charakteristika odpadů, které se do lagun 

ukládaly. V další části se věnuji způsobu likvidace těchto ropných odpadů z lagun Ostramo 

a výsledky těchto likvidací. V závěru práce jsou zařazené doporučení budoucích kroků při 

odstraňovaní odpadů. 

 

Klí čová slova: ropný odpad, laguny, sanace lagun, likvidace ropných odpadů, alternativní 

palivo, odkaliště, termická desorpce  

 
 
Description 
 

The work is processed by the assessment of waste generated during remediation of 

lagoons Ostramo. The first part is processed DIAMO history, putting him and the current 

status of site Ostramo. Consequently, remediation technologies are incorporated lagoons to 

eliminate arised waste characterization and waste to the lagoon sought. In other parts of the 

giving of such disposal of oil waste from lagoons Ostramo and the results of the 

liquidation. At the end of the work are included recommendations for future action at the 

disposal of waste. 

 
Keywords: petroleum waste lagoon, lagoons, cleanup, disposal of oil waste, alternative 
fuel, ponds, thermal desorption 
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1. Úvod 

1.1 Historie lagun 

Roku 1888 byla založena rafinerie minerálních olejů v Přívoze u Moravské Ostravy 

vídeňským průmyslníkem dr. Maxem Böhmem a vídeňskou firmou M. Thorsch & Söhne. 

Přívozské továrny na čištění olejů se později staly akciovou společností, na níž se podílela 

holandská firma Holandische Maatschapij, Amsterdam. Závod byl vyprojektován 

na zpracování ropy, dovážené z Haliče, která tehdy patřila Rakousku-Uhersku. Hlavním 

produktem byl petrolej na svícení. Rafinerie se později orientovala vedle výroby leteckého 

benzínu převážně na olejářskou výrobu, zejména na výrobu lehkých mazacích složek pro 

motorové a turbínové oleje, na tehdejší dobu ve špičkové kvalitě. Závod nebyl poškozen 

nálety, a proto brzy po skončení 2. světové války obnovil provoz atmosféricko-vakuové 

destilace ropy a zajišťoval výrobu pohonných hmot a olejů.  

Podnik, původně situovaný na předměstí, se dostal vlivem rozšiřující se výstavby 

prakticky do středu městské zástavby Ostravy. Po počátečních rekonstrukcích bylo těžiště 

průmyslové činnosti rafinerie Ostramo přeneseno na kyselinovou regeneraci upotřebených 

mazacích olejů.  

Zpracování ropy bylo ve státním podniku OSTRAMO zastaveno ke konci roku 

1980.  Od této doby zde probíhala rafinace použitých olejů a výroba mazacích olejů. 

V roce 1992 byl provoz rafinérie privatizován v první vlně privatizace. V provozu 

zůstala trubková destilační kolona, kyselinová rafinace a horký kontakt. Po povodni v roce 

1997 nebyla výroba vlastníkem OSTRAMO, VLČEK a spol., s.r.o. obnovena.  

V areálu skládky odpadů z rafinérie jsou rozlišeny tři dílčí prostory, které jsou 

označeny jako laguny R1, R2 a R3. Průzkum realizovaný v rámci analýzy rizika v roce 

1999 zjistil, že v prostoru mezi lagunou R1 a sousedním areálem ZACHEMO (dnes 

Trojek, s.r.o.) se nachází navážkami překryté odpady, které mají podle všech indicií stejný 

původ a charakter jako náplň lagun, a byly zde uloženy ze všech nejdříve. Pro tento prostor 

byl zaveden pracovní název laguna R0. V laguně R0 se nachází pouze tuhá fáze odpadů, 

v laguně R1 se nachází kašovitá fáze a tuhá fáze a v lagunách R2 a R3 se nachází kapalná, 

kašovitá a tuhá fáze odpadů. Dále jsou v okolí lagun a jejich podloží kontaminované 

zeminy a hráze. V prvním období provozu rafinérie byly odpady zřejmě ukládány do tzv. 
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nulté laguny, dnes kompletně překryté. Po druhé světové válce byl odpad z výroby ukládán 

do nulté laguny a do již částečně rekultivované první laguny. V roce 1965 byla zde 

zahájena regenerace upotřebených motorových olejů. Vznikající odpady byly ukládány 

do druhé a třetí laguny, a to až do července 1996[8],[16]. 

 Areál lagun je umístněn v Ostravě, na katastrálním území Mariánské Hory, okres 

Ostrava – město, městsky obvod Mariánské Hory a Hulváky. Laguny jsou situovaný 

v průmyslné zóně v pravobřežní okrajové části udolné nivy řeky Odry. Ze severozápadní 

podélné strany přiléhá k lagunám kolejiště ČD, z jihovýchodní podélné strany přiléhá areál 

skládky sute MIÚ. Na jihozápadě sousedí laguny s betonárkou podniku Kamenivo 

Benešov a na severovýchodě se nachází Čistírna haldových vod, která je nyní v majetku 

státu s pravém hospodaření s. p. DIAMO. V tomto směru dále navazuje areál firmy Trojek 

s.r.o. a rafinérií minerálních olejů OSTRAMO - Vlček spol. s.r.o., kterých potřebám 

původně zájmový areál sloužil. V současnosti není areál lagun žádným způsobem 

využíván. Odstraněni staré ekologické zátěže lagun Ostramo ma poměrně dlouhou 

a složitou historií. Už v minulosti byly dělané technická opatření alespoň v tom směru, 

aby nedocházelo k nadměrnému rozšíření kontaminace. Po roce 1990 bylo zvažované, 

jak se s danou ekologickou zátěží vyrovnat. Byly zvažovány různé varianty, včetně 

projektování řešení - např. enkapsulace celé skládky, postupné odtěžení obsahu skládky 

a spálením ve spalovnách nebezpečného odpadu. Konečný směr řešení byl dán MŽP 

k provedení nápravných opatření vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží 

skládky s. p. DIAMO - lagun OSTRAMO v Ostravě - Mariánských Horách[11]. 

 

Obrázek č. 1: Umístnění lagun OSTRAMO[6] 
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 Během let se skládka odpadních ropných látek a jiných produktů z přilehlé rafinérie 

ocitla uprostřed sídelné aglomerace, kde představuje stálý zdroj kontaminace podzemních 

vod, kontaminace ovzduší, šíření kontaminace mimo vlastní skládkový prostor, stále 

ohrožení volně žijících živočichů, obtěžovaní obyvatel v okolí a mimo jiné nepoužitelné 

území z hlediska urbanistického rozvoje města[10]. 

1.2 Historie Ostramo 

 Jedná se o soustavu skládek odpadů bývalého podniku Ostramo v údolní  nivě  řeky 

Odry. Odpady pocházejí z provozu  rafinace a regenerace minerálních olejů. Ostramo patří 

mezi největší staré ekologické zátěže v České republice. Svojí velikostí a vlastnostmi 

uložených odpadů je možným zdrojem ohrožení podzemních a povrchových vod. Lokalita  

se nachází v městském prostředí, má rozlohu téměř 7 ha a celkové množství odpadů, které   

je nutno zneškodnit, je cca 380 tisíc m3. Pod navážkami a povodňovými hlínami se zde 

nacházejí zvodnělé štěrky, v jejichž podloží jsou terciérní nepropustné jíly. Od konce  

druhé světové války až do konce 70. let produkoval závod OSTRAMO s.p. širokou 

nabídku ropných výrobků převážně benzínu, nafty, mazacích tuků, asfaltu, parafinu 

a plastických maziv. Od poloviny 70. let byla v závodě uvedena do provozu jednotka  

regenerace upotřebených minerálních olejů a tato výrobní  náplň  pak  byla  jedinou  

až do ukončení provozu v roce 1997. Areál má ve  správě  podnik  Sanační  práce  

s. p. DIAMO. První odpady z  výroby  byly  ukládány  do  prostor  vzniklých  po  těžbě 

cihlářských hlín. Další prostory (laguny)  pro  ukládání  odpadů  byly  postupně budovány 

jako  nezajištěné  skládky ze sypaných hrází bez těsnících prvků. Kapalné fáze uložených 

odpadů  prostoupily celou nesaturovanou zónou a kolektorem podzemních vod 

až na nepropustné podloží. U lagun je prokázána existence volné fáze  ropných  látek  

na hladině  podzemní vody a zvýšený obsah fenolů. Ekologicky  se  problémem  lagun  

začínaly  zabývat orgány státní správy až  po  zjištění  rozsahu  kontaminace  mimo  

ohraničené skládky v 70. letech, opatření začala  v  roce  1972  výstavbou  obvodové 

podzemní těsnící stěny  kolem  tehdy  známých a obnažených lagun R1 až R3. Výstavba 

těsnící podzemní stěny však trvala celých 20 let. Byla potvrzena i existence nejstarší, 

povrchově již rekultivované,   laguny  vně izolační stěny, založené v jámě zemníku  bývalé  

cihelny. Ukládání  odpadů  do lagun bylo ukončeno v roce 1996. Rozsáhlá plošná 

kontaminace  zemin je tvořena především ropnými látkami, látkami skupiny BTEX, 
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polyaromatickými uhlovodíky a chlorovanými uhlovodíky. Emise těkavých škodlivin 

z lagun reprezentují nadlimitní  riziko pro obyvatele okrajové části sídliště Fifejdy. 

Znečištěné podzemní vody jsou od roku 1994  sanovány systémem čerpacích vrtů. 

Pro zamezení nežádoucího rozšiřování znečištění podzemní vody je nutno  čerpat 

nepřetržitě v průměru 0,2 l/s směsi podzemní vody a ropných látek. Odstranění lagun bude 

provádět sdružení Čistá Ostrava, složené z firem Geosan Group, Ostrava, ŽS Brno 

a Aquatest. Projekt sanace předpokládá, že odpady budou zpracovány technologiemi 

umístěnými přímo v lokalitě lagun. Výhodou navrhovaného řešení má  být  vyloučení  

přepravy nebezpečných odpadů po území města. Hlavní  část  nápravných  opatření  

by měla skončit do roku 2010. Zcela by mělo být území rekultivováno v roce 2015. Sanace 

je hrazena z prostředků FNM ČR. Roku 1965 byla do provozu uvedena linka 

pro regeneraci použitých mazacích olejů. Roku 1992 firmu odkoupil podnikatel Vítězslav 

Vlček, který pokračoval v provozu regenerace olejů do roku 1997, kdy firma s velkými 

dluhy zkrachovala i díky povodním, které tuto oblast postihly a závod velmi poničily. Dnes 

se jedná o asi největší ekologickou zátěž v ostravském regionu - několikahektarový areál 

rafinerie je zamořen uniklými ropnými látkami a k areálu přiléhají volná odkaliště, kam 

byly vypouštěny odpady z výroby[11].  

 

  
Obrázek č. 2: Pohled na současný stav lagun Ostramo[5] 
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1.3 Historie Diamo 

DIAMO je státní podnik, sídlící ve Stráži pod Ralskem. Po roce 2001 dochází             

k postupné transformaci od těžební činnosti k činnosti ozdravné s cílem významně 

se podílet na řešení následků útlumu hornictví v České republice. Kromě řešení následků 

po těžbě uranové rudy se v roce 2001 stal státní podnik DIAMO nástupnickou organizací 

státního podniku Rudné doly Příbram, který spravoval všechna rudná ložiska v České 

republice a jehož součástí byly i Jihomoravské lignitové doly a Rosické uhelné doly. 

V roce 2002 převzal státní podnik DIAMO útlumovou část Ostravsko-karvinských dolů. 

Mimo hornictví se také podílí na likvidaci průmyslových odpadů. Již od roku 1997 

zajišťuje správu lagun Ostramo Ostrava, kde jsou převážně uloženy odpady z rafinérské 

výroby a z regenerace upotřebených mazacích olejů. Koncepce provádění likvidačních 

a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality 

je konkretizována technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků 

po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými 

požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí. Nedílnou součástí zahlazování 

následků po těžebních a s nimi souvisejících činnostech je sociální program, spočívající 

ve správě a výplatě obligatorních sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým 

zaměstnancům státního podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž se stal státní 

podnik nástupnickou organizací[6]. 

 

1.3.1 Činnost společnosti 

• Sanační práce, odstraňování následků po hornické činnosti – po těžbě a úpravě rud 

uranu, barevných kovů a uhlí. 

• Technická a biologická rekultivace devastovaných pozemků po likvidaci vlastní 

těžební činnosti. 

• Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména těžba, 

úprava  a zpracování radioaktivních nerostů. 

• Výzkum, vyhledávání, průzkum, těžba, úprava a zpracování radioaktivních nerostů     

a ostatních užitkových surovin, včetně přepracování dodaných surovin. 

• Výkon zeměměřických činností. 
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• Výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce a speciální práce související              

se zabezpečováním vodního hospodářství. 

• Provádění inženýrských a průmyslových staveb s technickou vybaveností, včetně 

prací prováděných hornickým způsobem, mimo činností koncesovaných živností. 

• Postupný odprodej nehornických provozů a hledání výrobních činností po ukončení 

likvidačních prací[6]. 

1.4 Popis a situace na skládce odpadů 

Skládku tvoří komplex tří lagun (označených R1 až R3) oddělených hrázemi              

se zemními valy o výšce cca 5 m nad okolním terénem a jedna laguna (označena R0) 

založená pravděpodobně na počátku 20. století v jámě zemníku bývalé cihelny. Existence 

této laguny byla potvrzena analýzou rizik až v roce 1999. Laguny založeny 

na povodňových náplavových materiálech údolní nivy, resp. na navážkách bez dnové 

izolace a drenážního systému. Dodatečné odizolování lagun provedeno v letech 1972 

až 1992 podzemní těsnicí stěnou. V roce 1994 uvedena do provozu čistírna odpadních 

(haldových) vod čerpaných z prostoru mezi těsnicími stěnami a v nezbytném rozsahu 

zahájeno čerpání volné kapalné fáze ropných látek na hladině podzemní vody vně těsnicí 

stěny, tzv. udržovací čerpání. Od roku 2003 je v provozu vodní dílo „Havarijní nápravná 

opatření“ k zamezení šíření kontaminace ropných látek vně těsnicí stěny, zahrnující 

drenážní systém s dekontaminací čerpaných a zapouštěných podzemních vod 

a monitorovací profil vystrojených hydrogeologických vrtů na výstupu podzemní vody 

z lokality[6]. 
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2. Současny stav lokality Ostramo 

 
 Skládky (4 laguny) jsou zaplněna odpadem z rafinérské výroby a stavebních sutí         

z demolic provozních budov. Laguna R0 je zcela zavezena a povrchově rekultivována, 

laguna R1  je částečně zavezena stavební sutí a laguny R2 a R3 s otevřenou hladinou 

tekutých odpadů. Byla provozována čistírna haldových vod a havarijní nápravná opatření 

za účelem ochranného čerpání směsi kontaminované podzemní vody a ropných látek. Byla 

dokončena příprava (zpracována analýza rizik a studie proveditelnosti sanace, proveden 

doprůzkum skládky) realizace nápravných opatření[6].  

Státní podnik Diamo, který spravuje ostravské ropné laguny, za ně zřejmě 

dodatečně zaplatí 27 milionů korun. Bývalou chemičku Ostramo stát v 90. letech prodal 

podnikateli Vítězslavu Vlčkovi. Po jeho krachu areál odkoupil zpět za symbolickou jednu 

korunu. Správkyně konkurzní podstaty zkrachovalé chemičky Ostramo-Vlček požaduje 

narovnání kupní ceny. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravuje návrh pro 

jednání vlády, podle kterého má Diamo částku zaplatit. Pokud by stát na mimosoudní 

vyrovnání nepřistoupil, ztratil by pozemek, na kterém se ropné laguny nacházejí. Likvidace 

ropných kalů, která by měla skončit v roce 2010, by tím byla znemožněna. Ostravské 

laguny jsou produktem odpadů z chemičky, která byla v provozu celé minulé století. Patří 

k největším ekologickým zátěžím v republice. Z areálu je potřeba odtěžit 200.000 tun 

ropných kalů a vyčistit 600.000 tun znečištěné zeminy i podzemní vodu. Po likvidaci lagun 

má trvat rekultivace území ještě dalších deset let. Likvidaci ropných kalů provede sdružení 

Čistá Ostrava, které zakázku za tři miliardy korun získalo od státu. Sdružené společnosti 

GEOSAN GROUP, OHL ŽS a AQUATEST na konci října už podruhé předložily 

dokumentaci nutnou pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) a odeslaly 

ji na ministerstvo životního prostředí (MŽP) [10].  
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2.1 Obsah dokumentace: 

Zpracování a předložení dokumentace EIA na MŽP 

 

V uvedeném období byly dokončeny všechny zkoušky a studie potřebné                   

pro dokončení dokumentace EIA. Dopracovaná dokumentace EIA, která splňuje všechny 

náležitosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byla 

dokončena v termínu dle aktualizovaného harmonogramu prací a předána na MŽP[8].  

 

Dokončení spalovacích zkoušek v cementárnách  

 

V období červenec až říjen 2007 byly realizovány dopravní a spalovací zkoušky          

v cementárnách v Čížkovicích, Prachovicích a Radotíně. Zkouška v Radotíně potvrdila 

možnost využití i v cementárně v Mokré. Všechny zkoušky v cementárnách potvrdily 

možnost spalování samotné palivové směsi TPS – NOLO 1 v těchto zařízeních. 

Pro vyhodnocení vlivů spalování alternativního paliva TPS-NOLO 1 na životní prostředí 

byly provedeny spalovací zkoušky v energetických zařízeních typu: granulační kotel, 

fluidní kotel, cementářská pec. Dosud byly spalovací zkoušky úspěšně provedeny 

v Elektrárně Dětmarovice, Energetice Třinec, cementárnách v Hranicích, Čížkovicích, 

Prachovicích a Radotíně. Zhotovitel vede další jednání pro možnost rozšíření kapacity 

spalovacích koncovek[8]. V současné době se 100% materiálu spaluje v elektrárně 

v Polsku. 

 

Stavby nepodléhající EIA 

 

Byla zpracována dokumentace pro územní řízení pro stavební objekty a provozní 

soubory, které je možné realizovat před ukončením procesu EIA. Jedná se o přípravu 

území, přípojky médií, oplocení, komunikace, zpevněné plochy, přemístění dočasné 

dekontaminační stanice do nově vybudované haly apod. Zároveň byly v průběhu měsíce 

října dokončovány práce na projektové dokumentaci pro stavební řízení.  V měsíci říjnu 

byl realizován atmogeochemický průzkum, který je nutné realizovat před počátkem 

výstavby sanačního areálu. Stavební povolení stavebních objektů nepodléhajících EIA 

bude vydáno do konce roku 2007[8].  
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Neutralizace kalů přímo v lagunách 

 

V červenci 2007 byl proveden pilotní test a následná zkušební výroba 

alternativního paliva TPS-NOLO 1 efektivnější technologií zpracování kalů pomocí 

mobilního zařízení, spočívající v neutralizaci kalů vápnem v lagunách Ostramo „in situ“ 

a následné výrobě paliva mísením s uhlím. Tato nová technologie umožní zkrátit realizační 

fázi odtěžby a zpracování odpadů z lagun Ostramo. Pilotní test prokázal použitelnost dané 

technologie a nevýznamný dopad na životní prostředí[8].  

 

Obrázek č. 3: Neutralizace kalů vápnem 

 

Obrázek č. 4: Promíchávaní kalů v lagunách 
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„Malá EIA“ - zjiš ťovací řízení pro záměr odtěžení 16 000 t kalů z lagun 

 

Cílem zjišťovacího řízení je dle zákona č. 100/2001 Sb. posouzení, zda záměr bude 

posuzován podle tohoto zákona nebo nikoliv. Zkušební výroba by umožnila ověřit 

předpokládaný výkon mobilního technologického zařízení před uzavřením závazných 

smluvních vztahů s odběrateli alternativního paliva[8].  
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3. Technologie sanace lagun Ostramo 

3.1 Postup sanace 

 Průběh odstranění staré ekologické zátěže je řešen na základě stanoviska 

Ministerstva životního prostředí. Pro sanační práce byly stanoveny tyto závazné termíny: 

 

• do 31.12.2010 provést sanaci lagun R0 – R3 

• do 31.12.2013 provést sanaci horninového prostředí pod lagunami a v jejich                 

   bezprostředním okolí 

• do 31.12.2014 odstranit znečištění NEL v podzemní vodě 

• do 31.12. 2015 provést technickou a biologickou rekultivaci sanovaného prostoru 

• do 31.12. 2020 provést postsanační monitoring k prokázání sanačních parametrů[18] 

 

Pro splnění stanoviska MŽP budou sanačním zásahem řešena tato základní 

opatření: 

 

• odstranění a druhotné využití obsahu lagun přepracováním na náhradní/alternativní      

palivo – jedná se o kapalnou, kašovitou a plastickou část odpadů, 

 

• odtěžení kontaminovaných materiálů charakteru zemin z výplně lagun a        

   kontaminovaných zemin v jejich podloží či okolí a jejich dekontaminaci nepřímou  

   termickou desorpcí (technologie ITD) doplněnou o technologii biodegradace, 

 

• sanace saturované zóny uvnitř podzemní těsnící stěny bez masivní kontaminace               

   NEL – promýváním horninového prostředí, 

 

• sanace kontaminovaného okolí lagun R1, R2, R3 a R0 ve vymezeném prostoru v  

   navážkách technologií promývání roztokem biotenzidu a štěrkového kolektoru  

   hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ[18]. 
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Pro zajištění těchto činností musí být vybudovány technologické celky v lokalitě 

lagun Ostramo a na sousedním pozemku bývalé skládky stavebné suti, situované 

u dopravní komunikace Mariánskohorská. Technologie podléhají zákonu o integrované 

prevenci. Zahájení sanačních prací bude předcházet územní řízení a vydání integrovaného 

a stavebního povolení pro sanační technologie. V předstihu bude uvedena do provozu 

dekontaminační stanice podzemních vod v nové hale, jejíž realizace nepodléhala posouzení 

v procesu EIA[18].  

 

Vlastní sanační zásah spočívá: 

• zavápněni tekutého a kašovitého obsahu lagun po segmentech, následná odtěžba, 

úprava uhelným prachem na TPS NOLO 1 a následná doprava po kontrole na místa 

energetického využití u jiných  provozovatelů 

• odtěžba kontaminovaného podloží, dekontaminace zemin a zpětné využití 

pro zásyp vytěžených prostor  

• separace kapalných olejových produktů a následné energetické využití u jiných 

provozovatelů  

• dekontaminace horninového prostředí in - situ uvnitř i na povrchu podzemní stěny  

• čištění kontaminovaných vod  

• technická a biologická rekultivace území 

• monitoring složek životního prostředí[10] 

 

Největší problém z hlediska životního prostředí představuje odtěžba a manipulace        

s ropnými kaly umístěných v lagunách a s kontaminovanými zeminami. Ropné kaly 

umístněné v lagunách jsou zdrojem emisí plynných znečišťujících látek včetně pachových 

látek v klidovém stavu. Pro řešení této problematiky byly navrhnuta technologie 

postupného zavápnění po segmentech (základny předpoklad velkosti segmentu je 8 x 5 m) 

s vytvořením pojízdných ploch a postupnou odtěžbu zavápněných kalů k přípravě TPS 

NOLO 1. Tento postup byl ověřeny pokusem. Je zcela zřejmě, že sanačním zásahem 

v dané lokalitě se přechodně zvýši imisní zatížení lokality a okolí včetně pachových látek. 

Ke zmírnění tohoto účinku je navržená rada opatření, z kterých jako nejpodstatnější 

můžeme považovat řízení sanačních prací podle aktuální klimatické situace a to na zaklade 

údajů pro tento účel instalované imisní stanice pro měření vybraných znečišťujících látek 
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pro kontinuální sledování klimatických poměrů, které budu prováděny nezávislou 

organizací[13].  

 

Úplná asanace vyžaduje následující zásahy: 

 

• odstranění zdroje znečištění  

• odstranění nebo vyčištěni hornin znečištěných ropnými látkami  

• odstranění ropných látek na hladině podzemní vody 

• odstranění nebo vyčištění vody s emulgovanými a rozpuštěnými ropnými 

látkami[2]  

 

Skutečný rozsah asanačních prací a termín jejich ukončení závisí na třech základných 

faktorech: 

  

1. technické podmínky asanace  

2. rozsah ohrození zásob podzemních vod a vodárenských objektu 

3. ekonomické možnosti asanace[2] 

 
 

 
 

Obrázek č. 5: Sanace olejových lagun 
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4. Charakteristika ropných odpadů lagun Ostramo 

 

Zpracování ropy v českých zemích se datuje od konce 19 století. Tedy více jak 

100 let produkovali všichni zpracovatelé ropy odpady ve formě kalu, které v minulosti 

nebylo možno ekonomicky a ekologicky zpracovat, proto musely být tyto kaly ukládány 

až do konce 70 let 20. století na skládkách. Ropné odpady byly většinou skladovány 

v lagunách, které vznikaly po vytažených cihlářských jílovištích s nepropustným podložím. 

V některých lokalitách postupně vzniklo i několik lagun. Každá laguna má plochu 

cca 1 až 3 ha a je hluboká od 2 až do 10 m. Skládky těchto nebezpečných odpadu 

z provozu rafinace a regenerace minerálních olejů a odpadů a zbytků ze zpracování ropy 

představuje největší staré ekologických zátěže v české republice.  

Velikost lagun a vlastnosti uložených odpadů jsou potencionálním zdrojem 

ohrožení podzemních a povrchových vod v širokém okolí skládek. Plynné a aerosolové 

exhaláty ohrožují široké okolí až do vzdálenosti několika km. Kolem lagun se musí 

za vysokých nákladů budovat oporné valy a nepropustné steny.  

Celkové množství ropných odpadů a kontaminované zeminy, které je nutno vytěžit 

a ekologicky zneškodnit, je v České republice více než 1 mil. tun. Regenerace 

upotřebených minerálních olejů představovala a představuje důležitou součást ochrany 

životního prostředí na straně jedné a na straně druhé vzhledem k velké produkci odpadů 

z použitých technologií i značnou ekologickou zátěž. Je třeba připomenout, že laguny jako 

ekologická zátěž vznikaly už od počátku existence rafinérské výroby. V té době se nikdo 

nezabýval ekologickým myšlením a z něho vyplývajícími principy nakládání s odpady 

těchto chemických výrob[20].  
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4.1 Vlastnosti skládkovaných materiálu 

Stručná charakteristika v minulosti ukládaných odpadů 

 

Ze zatím vytěžených odpadů lze jednotlivé složky charakterizovat následovně: 

 

• Zbytky z rafinace a odpad z destilačního odvodnění – olejovitá kapalina, směs 

kapalných uhlovodíků, nečistot a vody.  

• Kyselé pryskyřice – černá viskózní látka s výrazným zápachem SO2, směs 

pryskyřicových aromatických uhlovodíku, obsahujících zbytky sulfonačních, 

oxidačních a kondenzačních reakcí.  

• Louhové vody a kaly – směs vznikající při neutralizaci kyselého olejového 

polotovaru hydroxidem sodným.  

• Odpadní bělicí hlinka – odpad z filtrace horkého kontaktu bělící hlinky 

se základovým olejem, černá kašovitá hmota s obsahem až 40% olejových podílu. 

• Kal z úpravy napájecí vody a čištění kotlů – směs uhličitanu a hydroxidu 

vápenatého s příměsí křemičitanu a úsad z kotlů. 

• Sedimentační kal z chladících věží – směs nerozpustných látek cirkulační vody.  

• Ropné kaly z ČOV – směs upotřebených olejů, mechanických nečistot a uhličitanu 

vápenatého[20].  

 
Všechny odpady byly do lagun ukládány volně, netříděné, z čehož jednoznačně 

vyplývá, že vlastnosti odpadů, uložených v lagunách nelze odvozovat z vlastností 

původních odpadů, ale je nutný doprůzkum přímo za provozu sanace a stanovení vlastností 

vzorků odebraných po dlouhodobé sedimentaci odpadů v lagunách. Odpady uložené 

v lagunách se vyznačují vysokou nehomogenitou a variabilitou, spojenou s rozvrstvením 

odpadů ve vertikálním profilu v důsledku přirozené gravitační separace a dalších v úvahu 

připadajících procesů a s historickými změnami ve výrobním programu a v technologiích 

rafinérie.  

Tuhé odpady jsou značně poznamenány ukládáním dalších odpadů, nesouvisejících 

přímo s technologií rafinérie, do lagun (například stavební materiál, kameny, cihly, 
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betonové prefabrikáty, pneumatiky a jiný pryžový odpad, textilní filtrační plachetky, sudy, 

různé plasty, zemědělské stroje, i celá auta nebo části automobilů apod.).  

Tuhá složka sludge je silně kyselý vysokomolekulární materiál. Kyselost 

je způsobena obsahem volné kyseliny sírové. Chemické složení tohoto materiálu ukazují 

tabulky 2 a 3. Chemicky se jedná o polyaromatický skelet se sulfonovými a karboxylovými 

skupinami, který je z části neutralizován kovovými kationy s obsahem sulfidických 

mostíků, thiolu, esterů a anhydrydů sirných kyselin. Zápach je silný po SO2. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty složek sludge. Barva 

je černá[20]. 

 

Obrázek č. 6: Tuha složka sludge 

 

Tabulka č. 1: Průměrné hodnoty složky sludge[20] 

Parametr/vlastnost Označení Jednotka Množství 

Kyselost (z výluhu)  [pH] 1-2 

Výhřevnost Qt [MJ/kg] min. 25 

Obsah vody Wt [% hm] max. 20 

Obsah popela Ad [% hm] 2 

Teplota tavení sludge Tsl [°C] 30-40 

Hořlavina  [% hm] max. 40 
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Tabulka č. 2: Obsah chemických prvku v sludge[20] 

Chemický prvek Jednotka (v sušině) Množství 

Síra celková [% hm] 8 

Chlor [% hm] 0,5 

Fluor [% hm] 0,2 

PCB [mg/kg] 30 

Měď [mg/kg] 2000 

Zinek [mg/kg] 5000 

Nikl [mg/kg] 500 

Olovo [mg/kg] 2000 

Kadmium [mg/kg] 150 

Chrom [mg/kg] 300 

Arzen [mg/kg] 150 

Rtuť [mg/kg] 2 

Thalium [mg/kg] 10 

 

4.1.1 Odpařování těkavých ropných látek z ropných filmů 

 
Při sledování úniků ropy bylo zjištěno, že těkavé uhlovodíky se odpaří během             

1-2 hodin a uhlovodíky vroucí přibližně při 216 ° C (C12) během 24 hodin, zatímco                

uhlovodíky C12 - C15 vytěkají asi za 20 dni. Za 49 dni se obsah uhlovodíku C14 - C15 sníží 

z 9,1% na 1%. Zbytky ropných filmů, vystavěny dlouhodobě přírodním podmínkám, 

obsahující především parafinické podíly s počtem 30 - 40 uhlíkových atomů. Kromě toho 

se vyskytly i izoprenoidovní  uhlovodíky C17 - C20, asfaltény a jen stopy uhlovodíků kolem 

C14[2]. 

 

4.2 Upotřebený olej 

Upotřebené minerální oleje jsou použité oleje mazací a motorové, které nemůžeme 

bez regenerace znovu použit. Dělí se na oleje motorové, oleje pro průmyslové účely, oleje 

pro transformátory, oleje pro turbiny a jiné[1].  
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Možnosti využití: V radě zemi je převáděny sběr a regenerace upotřebených 

minerálních olejů buď pro opětovné využití jako mazací prostředky, nebo pro energetické 

využití. Proces regenerace můžeme z upotřebených mazacích olejů vyrobit základové 

ropné oleje připravené k opětovnému použití. Návratnosti je přibližně 35%. V minulosti 

upotřebené oleje vykupovaly různé firmy (Benzina odesílala k regeneraci oleje do závodu 

OSTRAMO). Regenerace probíhala s využitím staré olejářské technologie,  a to ve třech 

stupních: 

1. Odvodnění a dekarbonizaci křemičitanovým způsobem   

2. Rafinace kyselinou sírovou a následnou neutralizací a promytí vodou   

3. Kontaktní derafinácia bělicí hlinkou 

 

Recyklační technologie na zpracovaní olejů: Separace příměsi a nečistot, rafinace. [1]        

4.3 Vlastnosti alternativního paliva 

   Alternativní palivo vznikne smícháním sludge, dřevených pilin a uhličitanu 

vápenatého v poměru dle následující tabulky:  

 

Tabulka č. 3: Poměry pro namíchaní alternativního paliva[20] 

Složka Jednotka Množství 

Sludge [% hm] 50-75 

Dřevené piliny [% hm] 25-50 

Uhličitan vápenatý [% hm] 10 - 15 
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Některé fyzikální a chemické vlastnosti alternativního paliva: 
 

Tabulka č. 4: Fyzikální a chemické vlastnosti alternativního paliva[20] 

 Parametr/vlastnost Jednotka Množstvo 

Barva  tmavě hnědá až černá 

Zápach  charakteristický (SO2) 

Kyselost (z výluhu) [pH] 7,5 

Výhřevnost Qt [MJ/kg] 15 

Teplota vznícení usazeného 

prachu 
[°C] 442 

Teplota žhnutí usazeného prachu [°C] 209 

Teplota vzplanutí usazeného 

prachu 
[°C] 186 

Obsah vody Wt [% hm] 20 - 50 

Popelnatost [% hm] max. 40 

Tavitelnost popela – bod tání [°C] 1200 

Tavitelnost popela – bod měknutí [°C] 1000 

Teplota tavení paliva [°C] 25 - 35 

 

Alternativní palivo bylo spalováno v cementářské peci jako alternativní zdroj 

paliva. 

4.4 Technologie na zpracování tuhé složky ropných odpadů (sludge)  

Technologie na zpracování tuhé složky ropných odpadů (sludge) z lagun jsou 

v zásadě dvě: diskontinuální a kontinuální. Diskontinuální technologie se běžně používá, 

má však některé provozní i technologické problémy, které souvisí se značným množstvím 

nežádoucích příměsí ve vytěžené sludge (kameny, cihly, železo ……). Diskontinuální 

technologie potřebuje poměrně velkou skladovací plochu nutnou pro odlehování, která 

musí být navíc odsávána a zabezpečena proti korozi[20].  
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4.4.1 Diskontinuální technologie  

Z laguny se přeběžně odčerpává voda a kapalné složky kalů. Pevná část se z laguny 

těží speciálně upravenými bagry. Vytěžená sludge se na břehu laguny nechá odvodnit 

(voda stéká spět do laguny) a následně se odležená tuhá část dopraví přímo 

do diskontinuální vodorovné míchačky, ve které jsou již nadávkovány přísady 

a neutralizační činidla (vápenec, vápno + nosič: dřevené piliny, uhelný prach, mleté uhlí 

atd.) V míchačce se směs musí dokonale promíchat a případně kropit vodou, protože 

poměrně rychle probíhají reakce mezi kyselými složkami a neutralizačním činidlem. 

Z míchačky se odvádí velké množství uvolněných plynu a par, které je nutno u větších 

výkonu neutralizovat, napr. ve sprchovém absorbéru. Smíchaný materiál se následně 

z míchačky vyprázdní a musí se nechat odležet tak, aby doběhly neutralizační reakce. 

Odlehování probíhá několik dni a odlehovaný materiál se nesmí ukládat do kontejnerů. 

Většinou se materiál odlehuje na volné zastřešené ploše, ze které je nutno opět odsávat 

a neutralizovat uvolňované plyny a páry. Skelet haly musí být proveden 

z kyselinovzdorných materiálů, protože uvolněné páry a plyny na konstrukci kondenzují. 

Alternativní palivo po několika denním odležení se musí před naložením do transportních 

kontejnerech rozdrobit, protože chemické reakce některé části odlehované kupy 

by se zahřáli natolik, že by se slepily do hrud o velikosti až 50 cm. Tento způsob 

zpracování byl použit hlavně při likvidaci ropných kalů ve východním Německu 

(Chemnitz, Lipsko….)[20].    

 
Problémy a nevýhody tohoto řešení: 

• náchylnost na havárie vlivem cizích předmětů ve sludge  

• problémové odstraňování zaseklých cizích předmětu z míchačky 

• potřeba velké plochy pro dlouhodobé odlehování  

• velmi vysoké náklady na zastřešení a neutralizaci odsávaných agresivních plynů 

a pár[20]  

 

4.4.2 Kontinuální technologie  

Ve světě není znám dodavatel nebo provozovatel linky na zpracování tuhé části 

ropných odpadů kontinuálním způsobem.  
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Těžba je stejná jako u diskontinuální technologie. Z laguny se průběžně odčerpává 

voda a kapalné složky kalů. Pevná část se z laguny těží speciálně upravenými bagry. 

Vytažená sludge se na břehu laguny nechá odvodnit. Následně se odvodněná tuhá část 

dopraví do příjmového žlabu, kde se kyselá sludge vhodí do násypky, kde je již 

kontinuálně nadávkováno neutralizační činidlo a nosič. Pomocí dvou šikmo uložených 

šneků se postupně sludge mísí s ostatními příměsemi a dopravuje se do vstupu, který 

je umístěn vysoko nad násypkou. Šneky musí být dostatečně od sebe vzdáleny a musí mít 

dostatečně velký průměr pro případné absorbování i cizí příměsi. Konstrukčně musí být 

šneky uloženy tak, aby bylo jednoduché cizí předměty vyjmout. K tomu musí být 

i konstrukčně uzpůsobena víka na pantech, která zakrývají částečně žlab a šneky. Stoupání 

a sklon šneků musí být v souladu tak, aby nedocházelo k rychlé dopravě a zaplnění šneků 

bylo alespoň 60%. Dimenzování tloušťek a jakosti materiálů musí být v souladu 

s korozními úbytky, které se pohybují ve spodní části žlabu (v místě 1. dotyku sludge 

se zařízením) do 1 mm/týden nepřetržitého provozu pro úměrnou provozní životnost.  

Na konci vynášecích šneků se hrubá směs suroviny a příměsí propadá výpadem         

do separátoru kamene, který odlučuje příměsi větších kamenů, cihel, železa apod. Princip 

stroje je takový, že hrubá směs se propadá skrz vibrující rošt a hroudy zatím nerozdrcené 

sludge se protlačují skrz rošt pomocí otáčejícího se rotoru se zuby. Rošt je výkyvný, 

vhodné geometricky umístněny a zavěšen na pružinách, takže případný kámen nebo jiná 

příměs se po roštu sklouzne a vypadne mimo komoru separátoru. Surovina, která propadla 

skrz rošt separátoru kamene dále padá do dvoušnekového míchacího šneku, kde dochází 

k dalšímu rozmělňování sludge a k dopravě na další stroj. Dvoušnekovým míchacím 

šnekem je surovina dopravena do jemného drtiče, kde jsou dále rozmělňovány ještě 

nerozdrobené hrudky sludge. Následují další dvoušnekové míchací šneky, které jsou 

určeny pro zajištění dopravy a časového zdržení pro proběhnutí reakcí, zchladnutí a pro 

načechrávání suroviny. Surovina, která je směsí sludge, neutralizačního činidla a nosiče, 

se postupně přeměňuje na produkt. Na konci procesu míchání, rozdružování a časového 

zdržení je již produkt, alternativní palivo, tříděn na vibračním sítě. Propad skrz síto je dále 

už dopraven pomocí pásového dopravníku do transportního kontejneru. Granulace 

produktu je 0 – 10 mm.  Přepad síta sítového třídiče je odveden do samostatného 

kontejneru. Množství tohoto přepadu je odhadováno do 5% výkonu linky. Přepad většinou 

obsahuje: kameny, cihly, beton, železo a všechno, co projde skrz rošt separátoru kamene 
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do velikosti cca 80 mm a dále je zde obsaženo menší množství nerozmělněné sludge, 

plastů, dřeva a pod. Tyto odpady musí být vytříděny ručně nebo podrceny na drtiči kamene 

mimo tuto linku a melivo pak bud následně vráceno do linky nebo likvidováno jiným 

způsobem[20].  

 

Problémy a nevýhody tohoto řešení: 

 
• vyšší investiční náklady na strojní zařízení 

• vyšší měrný příkon (celková spotřeba el. energie cca 30 kwh/t alternativního 

paliva)  

• o něco vyšší náklady na náhradní díly z důvodu většího množství strojů a zařízení 

 

Výhody tohoto řešení: 

 
• jednoduché vyjímání cizích příměsí ze zařízení  

• není potřeba hala na odlehování  

• nižší náklady na vzduchotechniku a odstraňování exhalátu 

• nižší instalovaný příkon a vyšší souběh zařízení  

• možnost linku zautomatizovat a řídit elektronicky a tím nižší potřeba pracovníků                      

• v rizikovém a zdravotně závadném prostředí[20]  

 

 

  
Obrázek  č. 7: Separátor kamene[20]                         Obrázek č. 8: Příjmový žlab[20] 
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4.5 Rafinérské kaly 

Tyto odpady můžeme zhruba roztřídit takto: 

A. olejové kaly (cca 44% všech rafinačních kalů) s obsahem  

uhlovodíků od 1% do 10% hm 

B. neolejované kaly (cca 40% všech rafinačních kalů) s nízkým  

obsahem uhlovodíků (pod 1%), anebo vůbec neobsahující uhlovodíky   

C. ostatní kaly s vysokým, kolísajícím obsahem uhlovodíků (víc  

než 10%), které nemohu byt dal detailněji kategorizované[3].  

 

A. Olejové kaly 

Hlavním zdrojem surových olejových kalů jsou zaolejované vody, z kterých 

rozhodující podíl představuji chladicí vody, spolu se srážkovými vodami 

z kontaminovaných ploch, uhlovodíky znečištěna voda z hydraulické ochrany, oplachy 

z výrobních zařízení a skladovacích nádrží. Tyto odpadní vody obsahují jak uhlovodíky 

rozpuštěné, tak uhlovodíky emulgované a uhlovodíky volné. Do této skupiny patří i surové 

kaly odpadajíce při odvodňování a odsolování ropy[3].  

 
B. Neolejové kaly 

Mezi rafinační kaly tohoto typu, které neobsahují uhlovodíky, nebo se obsah 

uhlovodíku pohybuje na úrovni nižší než 1% hm, patří kaly z biologické čističky, které 

musí být taky před dalším zpracováním zahuštěné (odstředěním, usazováním, filtrací                     

na kalolisech). Do této skupiny se řadí i kaly z úpravy chladicí a napájecí vody[3].  

 

C. Ostatní kaly 

Jako odpad, který nemůžeme jednoznačně charakterizovat, a u kterých obsah 

uhlovodíků kolísá v širokém rozmezí, se klasifikují především kaly ze surovinových               

a produktových nádrži, které se hromadí na dně a pravidelně se odstraňují. Jedná se o směs 

převážně organických látek, hlavně kapalných uhlovodíků, parafinů, vody a rzi, kterých 

konkrétní složení závisí na skladovaném mediu[3]. 
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5. Způsob likvidace ropných odpadů z lagun Ostramo 

 

Sdružení ČISTÁ OSTRAVA zahrnující společnosti GEOSAN GROUP a.s., 

AQUATEST a.s., a OHL ŽS, a.s., a spolupracující s řadou regionálních firem má dle 

dohody se zadavatelem zakázky - státním podnikem DIAMO – odstranit upravený obsah 

lagun v celém zjištěném rozsahu do konce roku 2010. Na místě současných lagun 

má vzniknout posléze biocentrum ke krátkodobému odpočinku a relaxačním aktivitám 

obyvatel. Odstraněn má být tím i velký zdroj znečištění ovzduší, znepříjemňující život 

obyvatel nedalekého ostravského sídliště Fifejdy[]. 

Materiál lagun bývalého podniku Ostramo představuje pro region ekologickou 

zátěž a jeho rekultivace je technologicky velmi náročná. Materiál lagun, tzv. sludge, 

je ropného původu a proto se nabízí možnost  ho po úpravách spalovat, na základě 

speciální výroby směsi kalů, aditíva a uhlí. Znamená to vyrobit  certifikované palivo 

s názvem TPS NOLO 1 a s černým uhlím ve vhodném poměru spálit v elektrárenských 

kotlích. Podle dokumentace  se počítá s využitím paliva v řadě provozů (v dětmarovické 

elektrárně, v Energetice Třinec, a.s., v cementárnách v Hranicích, Mokré, Radotíně, 

Prachovnicích a Čížkovicích a v teplárně Dalkia CZ, a.s. Ostrava). Studie uvádí, že půjde 

o zpracování více jak 120 tisíc tun tuhých odpadů. Dokumentace EIA přitom 

nevyhodnotila všechny možnosti řešení a rovněž nezahrnula veškeré dopady investorem 

vybrané varianty na životní prostředí. Nehodnotí vlivy na životní prostředí v místech 

spalování TPS – NOLO 1. Obyvatelé v okolí závodů, kde má probíhat spalování tzv. 

alternativního paliva, mohou být nakonec skupinou nejvíce ovlivněnou posuzovaným. 

V předložené dokumentaci navíc postrádáme jiné varianty nakládání s odpady ze staré 

ekologické zátěže než jejich spalování, například chemické či fyzikálně chemické 

zpracování. Zvolená varianta není v souladu s požadavky Stockholmské úmluvy, která 

preferuje metody likvidace odpadů s obsahem POPs (například PCB), při nichž nedochází 

ke vzniku nových POPs (například dioxinů). K těmto metodám spalování odpadů, byť 

budou klasifikovány jako tzv. alternativní palivo, nepatří. V Elektrárně Dětmarovice 

proběhla prezentace výsledků spalovací zkoušky alternativního paliva. Výsledky zkoušky 

ukázaly, že elektrárna je schopna spalovat certifikované palivo, které obsahuje lagunovou 

hmotu a může tak pomoci regionu zbavit se ekologicky šetrným způsobem této zátěže 

bývalého podniku Ostramo. Projekt s názvem „ Nápravná opatření – laguny Ostramo “ 
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zpracovala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. VŠB je současně 

garantem kontroly ověřování vlivu na životní prostředí a ve spolupráci s firmou Geosan 

Group připravila celý program zkoušek a analýz. Po technické stránce byla jednoznačně 

prokázáno, že Elektrárna Dětmarovice splňuje  parametry nutné pro spalování 

certifikovaného paliva TPS NOLO 1 neboli tuhé palivové směsi s příměsí  kalů. Výsledky 

spalovací zkoušky rovněž neprokázaly žádné nepříznivé vlivy na životní prostředí. 

Předpokládáme, že do dvou let  může začít  elektrárna spalovat vedle černého uhlí  rovněž  

směs, která bude vyrobena  v poměru  96,4 %černého uhlí a 3,6% certifikovaného paliva 

TPS NOLO 1. V  Elektrárně Dětmarovice by takto mohlo být ročně zlikvidováno několik 

desítek tisíc tun certifikovaného paliva, které obsahuje lagunovou. Spalování bude probíhat 

zřejmě několik let. Součástí  spalovací zkoušky byla přísná měření veškerých vstupů 

a výstupů z elektrárny, měření spalin, popílku, strusky i energosádrovce. Měření prováděla 

nezávislá měřící skupina Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Uvedená elektrárna 

je největší elektrárnou, v rámci Skupiny ČEZ, spalující černé uhlí. Z uvedeného důvodu 

byla, v rámci projektu „Nápravná opatření - laguny OSTRAMO“, vytipována jako jedna 

z nejvhodnějších zařízení v regionu, která by mohla pomoci regionu s likvidací ekologické 

zátěže bez dalšího negativního vlivu na životní prostředí[15], [7], [10]. 

 

Další připomínky k předložené dokumentaci 

 

A. Rozptylová studie 

Rozptylová studie byla provedena pomocí programu SYMOS´97. Vzhledem 

k tomu, že nejvýznamnější negativní vlivy záměru budou souviset se znečištěním ovzduší                   

a lze očekávat negativní vliv na imisní situaci a obtěžování obyvatel zápachem zejména         

na sídlišti Ostrava – Fifejdy obzvláště za nepříznivých klimatických podmínek, je třeba 

studii provést i pro tyto podmínky. Obecně špatné rozptylové podmínky se v lokalitě 

vyskytují po 28% času v roce. Není pravda, že samotné modelování nemůže postihnout 

všechny okolnosti, které mohou při sanaci nastat[10]. 
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B. Výroba náhradního/alternativního paliva a jeho spalování 

Podle údajů může palivo TPS NOLO 1 obsahovat až 0,7 hmot. % Cl a až 30 mg 

PCB na kg směsi. Spalováním PCB a dalších chlorovaných látek vznikají toxické dioxiny 

(PCDD/F). Ty se z prekurzorů (PCB a dalších látek) vytvářejí povrchovými katalytickými 

reakcemi na částicích popílku, na nichž pak v rozhodující míře zůstávají sorbovány. Proto      

je třeba zjistit koncentrace dioxinů v plynné a zejména pevné fázi emisního toku                     

ze spalovacího zařízení. V rámci zajišťování možností využití výrobku TPS  NOLO 1 byly 

provedeny spalovací zkoušky energetického využití certifikovaného paliva TPS NOLO 1 

na blocích VB3 a VB4 v ČEZ, a.s. Elektrárně Dětmarovice. Zařízení nesplňovalo 

v průběhu celých zkoušek emisní limity pro spalovny nebezpečných odpadů pro parametr 

SO2, jeho hodnoty byly několikanásobně překročeny. Z dokumentace ke spalovací zkoušce 

je patrné, že koncentrace PCB, polyaromatických uhlovodíků a dalších látek v různých 

částech lagun významně kolísají. Předpokládáme proto, že bude kolísat i celkových obsah 

chlorovaných látek v TPS – NOLO 1. Chybí rovněž porovnání obsahu chemických látek 

ve spalovaném uhlí s alternativním palivem. Dětmarovická elektrárna má problémy 

s vysokými koncentracemi dioxinů i za běžného provozu, což je patrné jak z protokolů 

o měření těchto látek, tak z dat v Integrovaném registru znečišťování. Podobně tomu 

je také v případě polyaromatických uhlovodíků. Z protokolů o měření dioxinů je rovněž 

patrné značné kolísání jejich koncentrací mezi jednotlivými bloky. Takovéto porovnání by 

mohla ovšem provést až komplexní dokumentace EIA, která by hodnotila i dopady 

v místech spalování alternativního paliva. Ostravsko má obavy, že spalování odpadů 

z ostravských ropných lagun ohrozí tamní životní prostředí. Zástupci ekologického 

sdružení Arnika a obce Dětmarovice shodli, že směs ropných kalů, vápna a černého uhlí by 

měla být jako odpad spalována za přísnějších podmínek. Požadavek se vztahuje především 

na ČEZ, který odpady bude spalovat v dětmarovické elektrárně. Do roku 2010 by měly 

firmy Geosan group, OHL ŽS a Aquatest odtěžit z lagun 200 000 tun ropných kalů. 

Sdružení musí vyčistit i 600 000 tun znečištěné zeminy a podzemní vodu na ploše deseti 

hektarů nedaleko ostravského sídliště Fifejdy. Všechny tři společnosti zároveň chtějí 

do dvou měsíců zkušebně začít měnit ropné kaly na palivo přímo v areálu lagun. Podle 

sdružení Čistá Ostrava, které už v bývalé chemičce Ostramo zahájilo zkušební odtěžování 

kalů, je směs ověřeným a bezpečným alternativním palivem. Palivo by se mohlo spalovat 

v Elektrárně Dětmarovice, ale také v Energetice Třinec nebo cementárnách. Konečný 
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seznam odběratelů ale doposud neexistuje. Další chybou je, že se vůbec neposoudil vliv 

spalování odpadů na životní prostředí přímo v místech, kde je plánováno. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu prosazuje, aby vyrobená směs nebyla považována za odpad[5], [13].  

 

 

Obrázek č. 9: Výroba paliva z olejových zbytku na lagunách 

 

C. Dekontaminace zemin 

Po dokončené sanaci bude část zemin lokality (neodtěžených) obsahovat NEL           

na úrovni stanoveného sanačního limitu 15 g/kg sušiny a níže a zbytkový obsah PAU. 

Zpětně zavážená dekontaminovaná zemina bude obsahovat 10 g/kg a níže dle účinnosti 

biodegradace. Zásyp prostoru lagun bude převrstven nekontaminovaným inertem a ornicí 

pro vytvoření nekontaminované a pro funkci lesa vhodné krycí vrstvy. V dokumentaci není 

uvedená tloušťka těchto vrstev. Ta by měla být taková, aby vertikálním pohybem půdní 

fauny nedocházelo k transportu zbylých kontaminantů na povrch. Rovněž není definováno 

riziko přenosu kontaminantů prostřednictvím kořenového systému rostlin a následného 

opadu některých nadzemních částí těchto rostlin na povrch rekultivované oblasti. Nelze 

s naprostou jistotou vyloučit, že areál lagun bude mimo dosah deprese způsobené jímáním 

na vodním zdroji v Nové Vsi (cca 2,7km jihozápadním směrem) za všech reálných situací. 

Z tohoto důvodu je třeba charakterizovat riziko zpětné kontaminace přečištěných spodních 
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vod dekontaminovanou zeminou s možným obsahem NEL až 15 g/kg, resp. 10 g/kg 

a zbytkovým obsahem PAU a možnost dosahu této kontaminace až ke zdroji pitné vody 

Nová Ves. Bylo by vhodné zvážit prodloužení doby biodegradace o dva roky, jež by podle 

informací získaných z provedených zkoušek mohla snížit obsah NEL v dekontaminované 

zemině pod 5 g/kg. Přínosy této varianty by měly být zváženy s ohledem na negativní vlivy 

v podobě prodloužení doby vznikání prašnosti na biodegradační ploše a měl by být 

vyhodnocen celkový možný přínos této varianty[10].  

5.1 Odkaliště – laguny 

Realizační projekt „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ řeší nápravu ekologické 

zátěže v následujícím rozsahu: 

• využití ropných kalů přepracováním na alternativní paliva  

• odstranění nebezpečných vlastností kontaminovaných zemin nepřímou 

termickou desorpcí 

• sanace kontaminovaného okolí lagun ve vymezených prostorech v navážkách 

technologií promývání horninového prostředí roztokem biotenzidu                         

a ve štěrkopískovém kolektoru hydraulickou sanací a technologií biodegradace    

in situ 

• rekultivace v souladu s územním plánem na les zvláštního určení[6] 

5.1.2 Cíl projektu 

 
Hlavním cílem záměru ”Nápravná opatření – Laguny Ostramo” je odstranění staré 

ekologické zátěže a dosažení stavu platného dle Územního plánu města Ostravy,                     

tj. rekultivace území na funkci lesa (lesopark)[16].  

Ropné látky se ve vodách a v horninových prostředích vyskytují v čtyřech 

základných formách:  

• plynné uhlovodíky v aerační zóně 

• kapalné ropné látky (jako samostatná fáze) 

• emulze ropných látek ve vodě 

• rozpuštěné ropné látky ve vodě[2] 
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5.2 Kyselinové rafinace 

Technologicky proud, který při rafinaci ropných frakci asi nejvíc zatěžuje 

rafinérskou výrobu, jsou odpady s kyselinové rafinace, a to hlavně proto, že v minulosti 

byly skladovány a problém jejich zpracování přetrvává v stale naléhavé podobě dodnes. 

Při rafinaci olejových frakci kyselinou sírovou odpadá jako obtížný odpad kyselinová fáze, 

která obsahuje vedle kyseliny nežádoucí složky odstraněné z rafinovaného oleje. I když jde 

o nejstarší metodu chemické rafinace, používá se dodnes, protože velmi účinně zmenšuje 

obsah heteroatómů, odstraňuje nežádoucí aromatické a polární látky a zlepšuje oxidační 

stálost rafinátu. Rafinační pryskyřice obsahující především značné množství volné kyseliny 

sírové s vysokou koncentrací, dál aromátů a heterocyklických sulfokyselin, sírany 

dusíkatých bázi,     asfalticko-pryskyřičnaté látky vzniknuté polymeraci nestabilních látek 

a zadržené olejové podíly. Vzhledově jsou to černé asfaltické kapaliny pronikavého 

ropného a sirného zápachu, s kterých se odlučuje koncentrovaná kyselina sírová. Protože 

jejich odstranění bylo vždy problematické a drahé, vyvezly se obvykle na odlehlou část 

továrního pozemku do zemních prohlubenin, kterých hráze se postupem času zvyšovali 

zeminou. Někdy se odpady neutralizovali alkalickými odpadním proudy; častěji se však 

předpokládalo, že k neutralizaci dojde na skládce, kam se kyselé a bazické odpady střídavě 

ukládaly. Za desítky let existence těchto odpadních lagun se však tento předpoklad 

o neutralizaci nepotvrdil. Při analýzách vzorků se v plošné síti a z různých hloubek 

ukázalo, že sice došlo k určité vertikální separaci složek, avšak silně kyselé vrstvy 

s obsahem volné koncentrované H2SO4 v úložištích přetrvávají. Hladinové vrstvy tvoří 

obvykle specificky nejsnadněji odloučeny olej, relativně bezvodý, neutrální, který se někdy 

používá jako topný olej. Jeho hladina bohužel, přitahuje vodní ptactvo, považujíc 

ji za klidnou hladinu vodní; vlivem působení komponent olejové fáze na organismus 

ptactva, hlavně peří, dochází k omezení jeho pohybu a uhyne. Specificky těžší srážková 

voda klesá hlouběji, kde tvoři s neutrálními asfaltickými látkami černou, neutrálně 

relativně homogenní masťovitou emulzi s vysokým obsahem vody. Tento materiál může 

podléhat anaerobnímu mikrobiálnímu rozkladu za uvolňování sirovodíku a thiolu. Dále 

hlouběji následuje pevná, pryskyřičnatá, silně kyselá vrstva asfaltického vzhledu 

s obsahem volné H2SO4, jejíž sulfokyseliny na vzduchu hydrolyzují, uvolňují oxidy síry 

a materiál měkne. Na úrovni dna se pak nachází kompaktní sedimenty s vyšším obsahem 
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anorganických složek, původem z neutralizačních odpadů a z rafinace adsorpční hlinky, 

která se tak jisto po použití ukládala na skládku tímto způsobem. Vlastnosti 

charakteristických skládkových vrstev jsou uvedeny v tabulce č. 5[3].  

 

Tabulka č. 5: Chemicko – fyzikální vlastnosti charakteristických vrstev úložiště                              

                      kyselinových rafinačních pryskyřic[3] 

Charakteristika 
vrstvy 

Hustota 
[kg/m3] 

Výhřevnost 
[kJ/kg] 

Obsah vody 
[%hm] 

Obsah 
siry 

[%hm] 

Obsah olova 
[ppm] 

Olejová vrstva 900 40 000 0,5 – 2 0,2 – 2 50 – 200 
Vodní emulze 

neutr. 
organických látek 

1000 1500 – 15 000 30 – 80 0,5 – 3 800 – 1000 

Kysla, asfalticko 
– pryskyřicová 

vrstva 

1050 – 
1200 

15 000 – 25 000 10 – 30 5 1200 – 2000 

Organicko – 
anorganicky 

sediment 
2000 10 000 – 15 000 10 – 30 0,5 – 5 200 – 2000 

 

Skládky kyselých rafinérských odpadů jsou dnes hrozbou životního prostředí, 

protože se podílejí na koncentraci ovzduší, zvláště exhalace v letních měsících, na 

znečištění podzemních vod a průsakem do okolí, a taky na degradaci půdy v místě a okolí 

úložiště. Pokusy o rekultivaci starých skládek popsaného typu překrytí zeminou nebyly 

úspěšně, protože plasticky materiál skládky zatíženy zeminou pak začne vyvěrat 

na povrch, nebo při navážení zeminy hrnutím čelem násypného svahu jeho hladina stoupa. 

V odborné literatuře je popsána řada postupů, jak nakládat s uvedenými látkami, ale jen 

některé z nich překročily rámec laboratorních nebo pilotních pokusů a mají naději situaci 

zásadně řešit[3].  

 

Zdánlivě nejlehčím způsobem zpracování starých skládek je spalovaní v systému         

s neutralizací paliva nebo s výpěrkou kyselých spalin za předpokladu, že kyselé pryskyřice 

neobsahují PCB. Hlavními komplikacemi jsou nehomogenita, konzistence, korozivost            

a nestandardní složení vsázky. Homogenizované, emulgované nebo jen dispergované kaly 

mohu být použité přímo, nebo po zředění, jako sekundární kapalné palivo. Pro využití            

v kotlích na pevná paliva je nutno jich briketovat či granulovat. Snížení emisí můžeme 
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zabezpečit injektáží mletého vápence do spalovacího prostoru, při teplotě 750 ° C, obsahu  

5% objemových kyslíku ve spalinách; můžeme tak například dosáhnout účinnost zachycení 

kyselých složek 85% pro SO2 a 55% pro HCl. Při proměnlivém složení kyselých kalů             

je optimální dávkování neutralizační látky problematické. Dokonalejší variantou je dražší 

zařízení s vypíráním spalin[3]. 

 Další možností využití zmíněných odpadů je cílevědomá izolace obsažených 

složek. Tak můžeme získávat kyselinu sírovou, sulfokyseliny, respektive jejich sodní soli 

jako pomocné kapaliny při těžbě ropy, a nakonec i olejové podíly a asfaltické látky 

využitelné jako přísady pro zpracování těžkých ropných zbytků. Jako technologické 

prostředky pro izolaci těchto látek jsou využívány sedimentace a fázové separace, destilace 

s vodní párou, nízkoteplotní pyrolýza, a pod[3].  

Kyselé rafinační odpady můžeme využívat při výrobě keramzitu, tj. lehčeného 

keramického písku pro dekorace, izolace i adsorpční účely. Uhlíkatý materiál ve vsázce 

vstupuje do reakce s oxidem železitým, který se redukuje na oxid železnatý, přičemž 

uvolněny kyslík způsobuje puchnutí materiálu[3].  

 

 Starší aplikací je uvádění kyselých pryskyřic do pyritové pece na výrobu oxidu 

siřičitého nebo využití obsažené kyseliny sírové při výrobě superfosfátu[3]. 

 

Kyselé rafinační odpady jsou i nadále předmětem výzkumu a v odborné literatuře      

se objevují stale nove informace o možných způsobech jejich zpracování, protože kyselá 

rafinace ropných olejů, či už na ústupe, je pro některé druhy olejů staly 

nepostradatelným[3].                                                                           

     

V nových rafineriích nedochází k dlouhodobému ukládání na skládky kyselých 

pryskyřic, ale k jejich bezprostřednímu zpracování. Po rafinaci kyselinou sírovou se oleje 

neutralizují louhem, peru se vodou a suší teplím vzduchem. Spojené luhové proudy               

se používají k neutralizaci kyselých rafinačních kalů před vypuštěním na skládku[3].       

 
 
 



Dalibor Surovka: Zpracovaní odpadů z lagun OSTRAMO 
 

2008/2009 32                                                                                                                                                              
 

5.3 Odkalištní – haldové vody 

Srážkové vody odčerpané z prostoru lagun uzavřeného podzemní těsnicí stěnou 

(haldové vody) a dekontaminované vody z ochranného čerpání. Vody čerpané na vodním 

díle „Havarijní nápravná opatření“ v rámci ochranného čerpání jsou po dekontaminaci 

zapouštěny zpět do vod podzemních. Vody haldové jsou čištěny a vypouštěny do městské 

kanalizace se zaústěním na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě – Přívoze[6]. 

 

5.3.1 Dekontaminační stanice na čistění podzemní vody  

Dekontaminační stanice patří k důležitým technologickým celkům při likvidaci 

jedné  z nejrozsáhlejších ekologických zátěží v ČR. Svým způsobem podmiňuje celkový 

výsledek, neboť bude čistit podzemní vody z prostoru lagun. Spuštění dekontaminační 

stanice je dalším krokem, na kterém je vidět, že se práce na likvidaci lagun hýbou kupředu. 

Nebezpečí znečištění spodních vod ropnými odpady se sníží na minimum. Dobrou zprávou 

také je, že se z lagun začínají odtěžovat ztužené kaly, ze kterých se vyrábí první tuny 

paliva. Dekontaminační stanice přispěje k odstraňování znečišťujících látek z podzemních 

vod. Voda zbavená ropných uhlovodíků a jiných škodlivin se bude vracet zpět do podzemí. 

Počátkem roku bude rozšířena technologie na definitivní kapacitu čištění kontaminovaných 

podzemních vod z prostoru sanace až na 18 sekundových litrů. Vlastní likvidace uložených 

odpadních látek ropného původu z lagun začala minulí rok v červenci ověřením 

technologie jejich úpravy, odtěžení a zpracování do podoby pevného paliva, vhodného 

k energetickým účelům. Během sanačních prací bude postupně zpracováno celkově 

na 200 000 tun tekutých a pastovitých ropných odpadů, vyčištěno kolem 500 000 tun 

zeminy a znečištěná voda z plochy 12 hektarů[13]. 

5.4. Odtěžování 

V předcházejícím půlroce se z lagun vyrobilo 40 000 tun alternativního paliva 

ze zdejších ropných odpadů. Takzvané ropné laguny bývalého státního podniku Ostramo 

patří k nejrozsáhlejším ekologickým zátěžím v České republice. Vznikly ukládáním zbytků          

po regeneraci minerálních olejů za více než stoletou historii firmy. Během procesu sanace, 

zahrnujícího zavápnění a následné řízené mísení s energetickým uhlím, vznikne z těchto 

odpadů pevné palivo vhodné k energetickým účelům, např. pro spalování v elektrárnách 
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nebo u dalších odběratelů. Vhodnost aplikace byla v loňském roce úspěšně odzkoušena                     

v Elektrárně Dětmarovice, akciové společnosti ČEZ. Podle odborných studií 

a provedených zkoušek nebude mít zahájené zkušební odtěžování negativní vliv na zdraví 

obyvatel. Připouští jen možnost obtěžování nepříjemným zápachem sirovodíku v nízkých 

koncentracích, který se může uvolňovat. Průběh odtěžování bude sledován stálou 

monitorovací stanicí na sídlišti Fifejdy a mobilními stanicemi v bezprostřední blízkosti 

lagun. Bude se pracovat jen v malých plošných pásmech a hlavně, sanace se bude 

přizpůsobovat klimatické situaci, aby se vlivy na okolí eliminovali[5]. 

 

5.4.1 Zkušební odtěžování proběhlo bez překračování limitů 

Za první měsíc provozu technologie zavápnění nebylo pozorováno žádné zvýšení 

hodnot ani překročení stanovených limitů v parametrech kvality ovzduší, které by mohly 

být ovlivněny lagunami. Koncentrace sirovodíku byly v denních průměrech pod mez 

detekce. Maximální naměřená hodnota byla 6 mikrogramů na metr krychlový (6 ppb). Tato 

hodnota představuje cca trojnásobné překročení meze prahové vnímatelnosti pachu 

sirovodíku člověkem. Subjektivní vjem pachu je tedy možný. Jedná se však o hodnotu 

10.000 x nižší,   než je hodnota prahové koncentrace pro podráždění očí. V současné době 

probíhá ověřování technologických prvků procesu při současném monitoringu emisí. 

Intenzita zavápnění bude postupně zvyšována, nyní je zavápněno 12 sektorů o rozměrech 

40m2. Odtěžování náplně ještě nebylo zahájeno. Předpoklad zahájení výroby paliva 

je v měsíci září. Potřebná povolení pro výrobu paliva již byla vydána. Proces neutralizace 

odpadů zavápněním v laguně R2 probíhá podle schváleného provozního řádu. Srážková 

voda je odváděna z laguny R2 do laguny R3, z ropných kalů jsou vytříděné 

nezpracovatelné příměsi (pneumatiky, dráty, plachty apod.). Proces neutralizace 

je realizován pomocí speciálního provápňovacího systému finské výroby ALLU PM 500. 

Následuje zhruba třídenní proces neutralizace a zrání upravených ropných kalů[14]. 

 

V průběhu čtyřech měsíců zkušebního odtěžování odpadních látek z lagun Ostramo   

již byla odzkoušena funkčnost a výkonnost technologických zařízení. Práce probíhají          

dle naplánovaného harmonogramu a vyrobené palivo je distribuováno po železnici                 

v uzavřených kontejnerech k polským odběratelům, kteří mají zájem o veškeré palivo 

vyrobené v rámci zkušebního odtěžování. Postup prací je nyní zaměřen na optimalizaci 
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kvality vyrobeného paliva. V současné době se optimalizuje kvalita vyrobeného paliva           

v základním parametru, a to je výhřevnost (cca 19 MJ/kg) s tím, že do směsi alternativního 

paliva se testuje přídavek energetického prachu v rozmezí 19 – 24 MJ/kg se sníženým 

obsahem síry a chloridů. O výrobek je obecně zvýšený zájem, a to zejména z důvodu 

současného nedostatku fosilních paliv na trhu. Palivo je nyní vyráběno přímo v areálu 

lagun. Výrobní proces zahrnuje postupné zavápnění ropných kalů v laguně R2 po 

segmentech o ploše 40 m2 a následně postupnou odtěžbu vyzrálých upravených ropných 

kalů. Odtěžené kaly jsou převáženy na zabezpečenou plochu na laguně R0, kde je 

dokončena výroba paliva v systému mobilních míchaček pro přípravu směsi upraveného 

kalu a energetického uhlí (hruboprach) a dále v třídícím zařízení s dopravníkem[12], [15].  

 

Odstraňování znečištění zeminy a podzemní vody z areálu lagun nebude 

představovat pro obyvatelstvo žádné zdravotní riziko. Po celém obvodu areálu lagun byla 

v sedmdesátých až devadesátých létech vybudována podzemní těsnící stěna vedená 

do hloubky až do nepropustného jílového podloží. Proti šíření kontaminace do okolí 

je lokalita chráněna podzemním liniovým drénem[19]. 

 

5.4.2 Dekontaminace kontaminovaných zemin ex situ 

V tomto případe se jedna o aplikaci nepřímé termické desorpce,  

která už v podobném případě byla aplikovaná a v rámci přípravy záměru  

byly převedené pilotní testy, opodstatňující použití navržené  

technologie[10].  

 

5.4.3 Dekontaminace horninového prostředí in situ 

Použité technologie pro dekontaminaci horninového prostředí in - situ jsou známe        

a aplikované v radě případu. Je s nimi dostatek zkušenosti, které můžeme uplatnit i v tomto 

případe[10].  
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5.5 Příprava TPS NOLO 

Nejedna se o výjimečnou technologii, obdobní technologie jsou využívány 

i v jiných oblastech než odstraňovaní starých ekologických zátěží, i když daný případ ma 

svoje specifika, které jsou vsak technicky řešitelné[10].  

 

5.6 Biochemická degradace ropných látek 

Aerobní biochemické degradace ropných látek jsou ovlivněná především 

přítomností a druhy mikroorganismů ve vodě, teplotou, koncentrací toxických 

a biogenních prvků a ropného znečištění, obsahem kyslíku ve vodě a velikosti povrchu 

ropných kapek. Důležitým faktorem je i velikost mezifázové plochy mezi ropnou látkou 

a vodou. Emulgaci se rychlost degradace zvýši o jeden až dva řady. Anaerobní degradace 

ropných látek (v sedimentech) je asi 10x pomalejší než v aerobním prostředí. Z ropných 

látek se mikroorganismy rozkládají nejsnadněji n-alkany, hůře alifatické uhlovodíky 

s rozvětveným řetězcem a cyklické uhlovodíky a nejhůře aromatické uhlovodíky. Rychlost 

biologického rozkladu pro jednotlivé aromatické uhlovodíky je různá. Nejstabilnější jsou 

tříjaderné a čtyřjaderné aromáty a naopak poměrně labilní jsou naftaleny. Ropné látky 

v aktivační čističce se téměř kvantitativně sorbujú na vločkách aktivního kalu. Na dalším 

odstraňováni ropných látek se současně podílejí dva procesy, a to odvětrávání a biologicky 

rozklad. Rychlost závisí na struktuře uhlovodíku, teplotě, intenzitě provzdušňování, 

koncentraci sušiny, aktivitě a složení aktivovaného kalu[2]. 

5.7 Termická desorpce 

Zjednodušeně je proces termické desorpce založeny na zahřátí zeminy v rotačním 

desorberu (rotačních pecích) na teplotu 550 ° C, čím se všechna kontaminace převede          

do plynné fáze. Filtrační zařízení, keramické filtry, oxidační komora a další technologické 

prvky, kterými plynná fáze kontaminace přechází, jsou zárukou, že se do ovzduší 

nedostávají žádné škodliviny. Výsledním produktem termické desorpce je čistý, 

dekontaminovaný materiál, který si zachovává původní fyzikální a mechanické 
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vlastnosti[2]. 

 

Termické desorpce a biodegradace jsou mezi doporučovanými technologiemi                 

pro dekontaminaci zemin stejně jako odpadů z rafinerie olejů pro energické využití[2]. 

 

Tyto navrhované řešení jsou v souladu s dosaženým stupněm poznání a celková 

technická řešení zajišťují minimalizaci dopadů na životní prostředí během sanačních 

zásahu[2]. 

 
Tabulka č. 6: Regenerace půdy při znečistění ropnou látkou [2] 

Počet roků potřebných k regeneraci 

zemědělské využitelnosti půdy Znečistění půdy ropnou látkou (m2) 

Doba (rok) Regenerace (%) 

benzin 9 1 100 

1 1 100 
petrolej 

3 – 9 2 – 3 100 

nafta 1 3 100 

 3 3 74 

 9 3 57 

topný olej 1 3 72 

 3 3 58 

 9 3 48 

motorový olej 1 3 100 

 3 3 59 

 9 3 26 
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5.8 Upotřebené rafinační činidla a chemikálie 

Při zpracování ropy se používá řada rafinačních činidel a chemikálii. Univerzálním 

rafinační činidlem používaném v řadě rafinérských technologii je vodní roztok hydroxidu 

sodného. Používá se: 

1. k vypírání kyselo reagujících složek z ropných frakcí 

a) sulfanu a thiolu z primárného benzinu a leteckého petroleje i z podobných 

frakci získaného po krakování 

b) ropných (naftalenových) kyselin ze středných destilátů (petrolej, plynový 

olej) 

2. k neutralizaci produktu po kyselinové rafinaci olejových frakci  

3. k neutralizaci dalších technologických produktů obsahujících kyselé složky         

(napr. fenoly)[3] 

 

I když pohyb a spotřebu alkalicky reagujících činidel v rafinerii nemůžeme přesně 

vysledovat, je možné ze statistik poskytnutých několika desítkami rafinérii odhadnut jejich 

spotřebu na 550 t/106 t zpracované ropy (počítaný deseti procentní roztok NaOH)[3]. 

 

Pro upotřebené roztoky hydroxidu sodného jsou v souladu s koncepcí nakládání          

s odpady v rafineriích ropy uplatňované následující postupy jejich využití zahrnující 

možnost jejich recyklace či použití ke zpracování jiných odpadních proudu a pod.: 

 

• vytěsnění zachycených sirných sloučenin (sirovodík, thioly, disulfid) parou nebo 

směsné páry se vzduchem. Uvolněné složky je třeba znova kondenzovat 

a speciálním způsobem zpracovat; tento postup je vhodný především pro lehké 

ropné frakce po letecky petrolej 

• neutralizace pracích louhů z rafinace plynového oleje a lehkého oleje destilátů 

kyselinou sírovou, která ze soli slabších organických ropných (naftenových) 

kyselin vytěsní volné ropní (Naftenové) kyseliny se širokým použitím k výrobě 

sikativy pro nátěrové hmoty, emulgátory pro textilní a kožený průmysl, k použití 

jako desinfekční a emulgační složky obráběcích kapaliny a pro další aplikace 
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• neutralizace kyselinových rafinačních kalů před vypuštěním na skladku či jiným 

způsobem zpracovaní 

• využití odpadních louhů při odsolování ropy a udržování pH v atmosféricko -

vakuové destilací; při této aplikaci je nutno postupovat opatrně s ohledem na obsah 

popela v destilačních zbytcích a ve vztahu k technologii jejich dalšího 

zpracovaní[3].  
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6. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou lagun OSTRAMO, které vznikly   

na území města Ostrava. Rafinerie se orientovala vedle výroby leteckého benzínu převážně  

na olejářskou výrobu, zejména na výrobu lehkých mazacích složek pro motorové 

a turbínové oleje. Vzniknuté odpadní oleje tedy ukládala do lagun. Areál je rozdělen na tři 

dílčí prostory, které jsou označeny jako laguny R1, R2 a R3. Dnes se jedná o asi největší 

ekologickou zátěž v ostravském regionu. Postupem času se začali projekty na odstraňování 

těchto ekologických zátěží. Začalo odizolování lagun, čištění podzemních vod, 

odčerpávání volné kapalné fáze na povrchu a následně návrhy co s odčerpanými tekutými  

odpady. Likvidaci ropných odpadů má nyní v kompetenci sdružení Čistá Ostrava. Čistá 

Ostrava předložila MŽP dokumentaci, v níž předložila spalovací zkoušky a výsledky 

samotné palivové směsi. Sanace lagun proběhly v určitých časových intervalech, které 

zadalo ministerstvo ŽP. Ropné odpady, které se ukládaly do lagun byly ve formě kalů. 

Tyto kaly mají různé vlastnosti a proto se musely zpracovávat různými způsoby.  

Mezi nejzávažnější odpady v lagunách byly odpady vzniklé z kyselé rafinace. Při 

těchto rafinacích však vznikaly další sekundární kyselé odpady, které dokonce někdy 

i převyšovaly odpady primární. Některé odpady se neutralizovali alkalickými odpadním 

produkty.  

Jako další návrhy byl tyto odpady překrýt vrstvou hlíny. Tento nápad však 

rozhodně nebyl nejlepší, protože ropné odpady se dostávaly na povrch. Zdánlivě 

nejjednodušší způsob likvidace odpadů bylo spalování. Byl zde ale předpoklad, 

že obsažené palivo nebude obsahovat PCB, což vždy nebylo možné dosáhnout. Dále 

se zjistilo, že by se mohl ropný produkt druhotně využívat a zpracovávat. Zjistilo se, 

že při míchání ropné hmoty s dřevěnými pilinami a uhličitanu vápenatého je možné vyrobit 

alternativní palivo pro cementárny nebo teplárny. O takové palivo mají zájem výrobci 

elektrické energie i v zahraničí a v současné době toto palivo se dodává do Polska. Začaly 

se využívat dvě technologie na zpracování ropných odpadů. Kontinuální a diskontinuální 

technologie. Využívá se diskontinuální technologie. Při odstraňováni odpadu musí být 

neustálá kontrola ovzduší na množství sirovodíku v ovzduší a kontrola zápachu. 

Po ukončení sanace musí proběhnout dekontaminace půdy, protože bude obsahovat 

zbytkové množstva PAU a NEL. Musí být zabezpečené odčerpávaní srážkové vody. Spolu 

s haldovými vodami jsou odmaštěné a vypouštěné do městské kanalizace. Povrchové ropné 
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odpady se začaly odtěžovat a zpracovávat na už zmiňované alternativní palivo. 

Dekontaminovaná půda se může upravovat pomocí termické desorpce nebo biologicky. 

V roce 2015 by mělo dojít k biologické sanaci a do roku 2020 by měl být poslední 

monitoring sanačních parametrů. Při odstraňováni ropných odpadů se používají různé 

činidla a chemikálie, které se musí zas zpracovávat jako odpad. Tyto odpady jsou ale dále 

recyklovatelné, takže nepředstavují téměř žádnou zátěž pro životní prostředí.      

Průběh těžby, sanací a výroby alternativního paliva v současné době sleduji 

a následně chci tento problém zapracovat do své diplomové práce.  
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