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Summary  
 

In the present work is elaborated description of old ecological burden, landfill DIAMO state 

enterprise called Lagoon OSTRAMO. The first section gives basic information of Lagoon and 

their content. Then I will describe the legislation relating to waste and energy use. The next 

section describes the processing technology of waste for energy use and a description of 

corrective actions have been accomplished. Then I will deal mainly with sampling, processing 

and determination of basic parameters. The next part contains practical examination and 

evaluation of sampling and methodology. At the conclusion of the work is included to 

compare the results with company level according to the Company BALTOM Company, Ltd. 

Keywords:  

 
Old environmental burdens, legislation, energy recovery, lagoon, contamination, sampling. 

 

 
Anotace  
  
V předloţené práci je vypracován pohled na starou ekologickou zátěţ, skládku odpadů státního 

podniku DIAMO v Ostravě, tzv. Laguny OSTRAMO. V první části jsou vysvětleny základní 

údaje lagun a také jejich obsah. Následně je zmíněná legislativa vztahující se k nakládání s 

odpady a jejich energetickému vyuţití. V další části jsou uvedeny technologie pro zpracování 

odpadů, pro energetické vyuţití a také popis doposud provedených nápravných opatření. Dále je 

popsán odběr vzorků, jejich zpracování a stanovení základních parametrů. V další části je 

praktické ověření a vyhodnocení vzorkování včetně metodiky. Na závěr práce je zařazeno 

srovnání výsledků s danými limity dle podnikové normy firmy BALTOM, s.r.o.  
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Staré ekologické zátěţe, legislativa, energetické vyuţití, laguny, kontaminace, vzorkování. 
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Seznam použitých zkratek: 

AAS - atomový absorpční spektrofotometr 

ČD - České dráhy 

ČHV - čistírna haldových vod 

ČLV- čistírna lagunových vod 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSN - Česká technická norma 

DDS - dočasná dekontaminační stanice 

ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci 

LNAPL - organická kontaminace lehčí vody v samostatné fázi 

NEL -  nepolární extrahovatelné látky 

PAU -  polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB - polychlorované bifenyly 

RU - ropné uhlovodíky 

OSTRAMO - Ostravská rafinace minerálních olejů 

SZÚ – Státní zdravotnický ústav 
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1. Úvod  

Za starou ekologickou zátěţ povaţujeme závaţnou kontaminaci horninového 

prostředí, podzemních vod, nebo také povrchových vod, která vznikla nevhodným 

nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti. Zjištěnou kontaminaci lze povaţovat za 

starou ekologickou zátěţ jen v případě, ţe původce kontaminace neexistuje nebo není znám. 

Kontaminované oblasti mohou být různorodého charakteru – jedná se o skládky odpadů, 

průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných 

látek, bývalé vojenské základny nebo území, které jsou zasaţena těţbou nerostných surovin. 

V zadání mé diplomové práce bylo určeno zaměřit se na problematiku staré 

ekologické zátěţe, skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. Laguny 

OSTRAMO. V první kapitole mé diplomové práce popíšu základní informace, které se týkají 

lagun OSTRAMO. Pokračovat budu obsahem lagun a podám výklad právní úpravy k této 

staré ekologické zátěţi. V další části uvedu zjištěné technologie výroby palivové směsi.  

Dále se budu zabývat problematikou nápravných opatření, která se jiţ prováděla a dále 

způsobem přípravy tuhého paliva. Stěţejní částí mé diplomové práce je vzorkování, které je 

popsáno od počátečního odběru aţ po konečné vyhodnocování. Vzorkování je zaměřeno na 

přepracování odpadů z rafinace ropy a rafinace upotřebených ropných olejů, určených pro 

výrobu tuhé palivové směsi GEOBAL 3. Poté uvedu laboratorní přístroje a jejich funkce. 

Vyhodnocení vzorků uvedu ve srovnání s podnikovou normou. Cílem diplomové práce je 

zaměření na odstranění staré ekologické zátěţe. 
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2.  Základní údaje  

Zájmovým územím je areál skládek se svým přilehlým okolím, který je v majetku 

a správě státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA. Pro tyto skládky je zaveden 

název „laguny“. Pro skládky je dále v práci pouţíván termín „laguny OSTRAMO“. Náplň 

skládek je z velké části kašovitá a kapalná, tvoří ji odpady z rafinérie minerálních olejů. 

Rafinérie v posledním období svého provozu od roku 1992 nesla název OSTRAMO – Vlček 

a spol., s.r.o. a je známa pod názvem OSTRAMO.  

V rámci celé skládky jsou rozlišovány tři dílčí prostory, označované jako laguny R1, 

R2 a R3. Průzkum realizovaný v rámci analýzy rizika zjistil, ţe v prostoru mezi lagunou R1 

a sousedním areálem TROJEK, a.s. (dříve ZACHEMO) se nachází naváţkami překryté 

odpady, které mají podle všech poznatků stejný původ a charakter jako náplň lagun. Pro tento 

prostor byl zaveden pracovní název laguna R0. Plocha celé skládky činí cca 7 ha. [1] 

Materiály, které byly do lagun ukládány, jsou tvořeny odpadem z rafinace 

upotřebených motorových olejů, destilačními zbytky, kyselými pryskyřicemi, alkalickým 

kalem z neutralizace NaOH, bělící hlinkou, kalem z ČOV, kalem z chladících věţí. Dalšími 

odpady jsou bělící hlinka s parafínem, vosky, technický a lakový benzín, kontaminovaná 

stavební suť, kontaminovaná zemina, asfalt, zbytkové oleje, barely a sudy, filtrační materiály, 

kovový šrot a další. [1] 

Při dešťových sráţkách je sráţková voda drénována z laguny R1 do R2, z R2 přetéká 

do R3 přes propust v hrázi. Tato tzv. haldová voda byla čerpána na Čistírnu haldových vod 

(ČHV). V roce 2010 byla dokončena její demolice a od března roku 2010 byla nahrazena 

nově vybudovanou čistírnou lagunových vod (ČLV), kde je v současné době čištěna 

a následně vypouštěna. 

V následující tabulce č. 1 je uveden plošný obsah a objem odpadů v lagunách.  
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Tabulka č. 1: Plošný rozsah a objem odpadů v lagunách [3] 

Umístění Plocha [m
2
] Objem odpadů [m

3
] 

Laguna R0 19 000  

Výplňový materiál  104 000 

Laguna R1 12 000  

Výplňový materiál  74 979 

Laguna R2 15 000 91 061 

Olej  2 270 

Voda
1) 

 2 200 

Měkký kal  37 730 

Pevný kal  48 861 

Laguna R3 23 000 109 483 

Olej  23 298 

Voda
1)

  10 400 

Měkký kal  33 409 

Pevný kal  42 376 

Odpad celkem 69 000 379 523 

 
1)

 Obsah vody je proměnlivý vzhledem ke sráţkové činnosti a odčerpávání vody na ČOV. 

 

Laguny R0 a R1 byly zaloţeny zčásti v jámě bývalé cihelny. Jinak jsou ostatní laguny 

zaloţeny na náplavových hlínách nebo naváţkách.  

Kolem R1, R2 a R3 byly vybudovány hráze z hlušiny, jejich výška je cca 5 m. Laguny 

R2 a R3 jsou oddělené dělící hrází s přepadem. Laguny R1, R2 a R3 jsou dnes obehnány 

jílocementovou těsnící stěnou zapuštěnou do podloţí štěrků, která byla vybudována v pěti 

etapách v letech 1972 aţ 1992. Tato stěna měla zabránit šíření kontaminace ropnými látkami 

z lagun do podzemních vod i horninového prostředí. Jílocementová stěna významně ovlivňuje 

lokální reţim proudění podzemních vod. [1] 

Na skládku nejsou a od doby, kdy skládku převzal státní podnik DIAMO, nebyly 

ukládány ţádné další odpady. Areál skládky je oplocen a součástí zajištění skládky byla 

i ochrana proti dosedání vodního ptactva na hladinu lagun.  
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2.1 Obsah Lagun 

 

Obsahem lagun jsou parafiny, ceresiny, asfalty, mazut, sudy naplněné těmito odpady, 

polyetylénové fólie, filtrační plachetky, gumové hadice, ţelezný šrot a další.  

Při rafinaci parafinu z minerálních olejů se v minulosti pouţíval dichlorethan ve směsi 

s benzenem. V menším mnoţství se v závodě rovněţ pouţíval i trichlorethylen. Dalšími 

kontaminanty z minulosti mohou být některé deriváty aromátů a určité mnoţství těkavých 

naftových frakcí jako např. benzen, který se vyskytuje u surových minerálních olejů, které se 

dříve v OSTRAMU rafinovaly. [4] 

Upotřebené motorové oleje byly kontaminovány polychlorovanými bifenyly. Dalšími 

kontaminanty mohou být těţké kovy, především olovo.  

Pro celkový pohled na náplně lagun je potřebné připomenout, ţe odpady byly na 

skládku ukládány zcela volně a netříděně, a proto se obsah skládek vyznačuje vysokou 

nehomogenitou, která je spojena s rozvrstvením odpadů ve vertikálním profilu v důsledku 

přirozené gravitační separace a podobných procesů. V následující tabulce č. 2 lze vidět 

přehled objemů a konzistence odpadu. 

Tabulka č. 2: Přehled objemů a konzistence odpadu [5] 

Laguna 
Plocha 

[ha] 

Voda 

[m
3
] *

1)
 

Olej 

[m
3
] 

Měkký kal 

[m
3
] 

Pevný kal 

[m
3
] 

Celkem 

R0 1,9 Nerozlišeno 

Nerozlišeno 

104 000 

R1 1,2 74 979 

R2 1,5 2 200 2 270 37 730 48 861 91 061 

R3 2,3 10 400 23 298 33 409 42 376 109 483 

Celkem 6,9     379 523 
 

*1) Ve svrchní části laguny R3 a místy i R2 s volnou hladinou kapalné náplně se nachází kapalná fáze odpadů 

sestávající se ze sráţkové vody a oleje. Volná olejová fáze a atmosférická voda vytvářejí dvě samostatné vrstvy 

o odlišné objemové hmotnosti. Olej a zaolejované vody se z laguny R3 odčerpávají a jsou upravovány na čistírně 

lagunových vod. Obsah vody je proto proměnlivý. 
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Celkové mnoţství nebezpečných odpadů a kontaminovaných materiálů, které bude 

v rámci sanace vyuţito nebo odstraněno, uvádí tato tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3 : Celkové množství nebezpečných odpadů a kontaminovaných materiálů [6] 

Laguna Fáze 

Množství 

celkem 

Množství 

celkem 

[m
3
] [t] 

R3 Kapalná fáze 20 188 20 651 

 Kašovitá fáze 26 032 28 606 

 Tuhá fáze-vlastní náplň laguny 25 044 28 800 

 -naváţky 23 258 26 747 

 -hmota pod panely a panely 27 809 31 980 

 -těleso spojovací hráze 1 581 1 818 

 -těleso hráze aţ po milánské stěny 24 940 39 904 

 Tuhá fáze celkem  129 249 

R2 Kapalná fáze 2 270 2 322 

 Kašovitá fáze 37 730 42 710 

 Tuhá fáze-vlastní náplň laguny 48 861 57 070 

 -naváţky (nad hladinou) 1 758 2 053 

 -těleso spojovací hráze 1 304 1 523 

 -těleso splazu 237 277 

 -těleso hráze aţ po milánské stěny 9 213 14 741 

 -těleso svahu hráze 8 934 14 294 

 Tuhá fáze celkem  89 958 

R1 Kašovitá fáze 16 442 20 520 

 Tuhá fáze-vlastní náplň laguny 58 537 88 625 

 -těleso hráze aţ po milánské stěny 10 542 16 867 

R0 Tuhá fáze celkem  105 492 
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3. Legislativní podmínky vztahující se k odpadům a jejich energetickému 

využití 

3.1 Hodnocení lagun z pohledu zákona o odpadech 

 

Odpady uloţené v lagunách mají vzhledem k vysokému obsahu ropných látek 

nebezpečné vlastnosti. [8] 

V minulosti bylo zařazení odpadů provedeno odborem odpadů Ministerstva ţivotního 

prostředí, a to podle jiţ neplatné vyhlášky č. 337/1997 Sb. V této souvislosti bylo vydáno 

„Sdělení odboru odpadů MŢP ze dne 15. listopadu 1999 o zařazení odpadu podle Katalogu 

odpadů Ministerstvem ţivotního prostředí na návrh okresních úřadů (s vyuţitím ustanovení 

§ 4 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), (viz. sdělení v 

příloze č. 1). [9] 

Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je původce povinen pro účely nakládání 

s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou 

č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto je nutno odpady pro účely nakládání 

s nimi nově zařadit podle katalogu odpadů. [10]  

K tomu je dále nezbytné uvést, ţe náplň lagun je nebezpečným odpadem ve smyslu 

ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, protoţe odpad má nebezpečné vlastnosti podle přílohy 

č. 2 k citovanému zákonu, a to minimálně „H5 Škodlivost zdraví“ a „H13 Schopnost 

uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po odstraňování“. [11] 

S danou problematikou úzce souvisí také přeprava a doprava nebezpečných odpadů 

v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů platných pro přepravu nebezpečných 

věcí.[12]
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S odpady vznikajícími při sanaci skládky odpadů s.p. DIAMO je dodavatel sanace 

povinen nakládat jako s odpady nebezpečnými ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za těchto 

podmínek: 

 dodavatel sanace je původcem všech odpadů, které při sanaci vzniknou 

 dodavatel sanace zabezpečí přepravu odpadů v souladu s poţadavky stanovenými ve 

zvláštních předpisech podle ustanovení „§ 24 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů”.  
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4. Technologie pro zpracování vytipovaných odpadů pro energetické využití 

Technologie výroby alternativního paliva, která v rámci zkušební výroby probíhala 

konkrétně na laguně R2 měla následující postup: 

 postupné zavápnění ropných kalů v laguně R2 po segmentech o ploše 40 m
2
, 

 postupné odtěţení takto upravených kalů, 

 následnou výrobu výrobků TPS – NOLO či TPS – NOLO 1. (Poté vyráběn GEOBAL 

2 a v současné době GEOBAL 3).  

Vzhledem k tomu, ţe do lagun byly po mnoho let ukládány různé odpady bez 

jakéhokoliv třídění, bylo samozřejmě nejprve nutné prostor, který bude zavápňován pročistit. 

Pro tuto činnost se pouţívá bagr s dlouhým dosahem a vybavený speciálním přídavným 

zařízením, tzv. hráběmi, pomocí kterých se ze zájmového území odstraní kovové předměty, 

filtrační plachetky, kusy dřeva, drátů, pneumatiky, stavební suť apod. Tyto odpady byly 

dočasně ukládány na kraj laguny R2, následně byly tříděny podle druhu a odváţeny ke 

konečnému odstranění. 

Po tomto technologickém kroku předčištění a částečné homogenizaci ropných kalů 

následuje ve zkušebním segmentu zapravování páleného vápna (CaO) pomocí ALLU 

stabilizačního systému, který se skládá ze tří zařízení: 

 ALLU PF 7+7, coţ je mobilní zásobník a současně tlakový dávkovač vápna s dvěma 

kontejnery, kaţdý o objemu 7 m
3
. (viz. obr. č.1) 

 ALLU PM 500, coţ je hydraulické míchací zařízení umístěné na rameni pásového 

bagru 

 ALLU DAC, coţ je zařízení umoţňující kontrolu celého systému stabilizace 

a zajišťující jednoduchý systém kontroly a řízení. Data z něj je moţné přenést do 

jiných počítačů a tak jsou dokončené procesy jednoduše dokumentovatelné 

a kontrolovatelné. [14] 
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Obr. č. 1: Zařízení ALLU PF 7+7[15] 

 

Vápno je pomocí ALLU PM 500 zapravováno do pracovních polí cca 8x5 m a to ve 

vertikálním směru pod povrch a přes celou mocnost vrstvy uloţených odpadů. Tím nedochází 

k plošnému otevírání povrchu lagun a je tak minimalizován únik práškového vápna do 

ovzduší. Po tomto chemickém procesu úpravy kalů, který zahrnuje především jejich 

neutralizaci, následuje tzv. vyzrání upraveného materiálu, ve kterém jako hlavní proces 

probíhá vysráţení a vyzrání sádrovce CaSO4. [14] 

Po dostatečné časové prodlevě pro dokončení chemických procesů jsou upravené 

ropné kaly odtěţovány pomocí třídící lopaty ALLU SM, na které dojde k vytřídění 

nehomogenních příměsí. Upravené kaly zbavené příměsí byly dočasně deponovány na 

zavezené části laguny R2, která byla upravena srovnáním, vyspádováním směrem do laguny 

R2 a překrytím geotextilií. Z této deponie pak byly stabilizované ropné kaly průběţně 

dopravovány do prostoru laguny R0, na které byla sestavená technologie pro výrobu hotového 

paliva. Zde se odtěţily ropné kaly a následně byly nakládány do první násypky mobilní 

míchačky směsí KMA 200, druhá násypka této míchačky byla pak plněná uhelným 

hruboprachem. Nastavení mobilní míchačky směsí KMA 200 zajišťovala namíchání obou 

vstupních surovin v poţadovaném poměru dle stanovené receptury pro hotový výrobek. 
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Z míchačky KMA 200 byl výrobek dopravován výloţníkem do mobilního třídícího zařízení 

MOBISCREEN MS 16Z, kde docházelo k další homogenizaci paliva a úpravě jeho granulace 

třídícími síty.  

Ze zařízení MOBISCREEN MS 16Z poté byl hotový výrobek nakládán pomocí 

dopravníku na automobily, překládán na ţelezniční vagóny, případně přímo automobily 

odváţen na spalovací koncovku. Zde si odběratel namíchal vyrobené palivo v určitém poměru 

s palivem běţně pouţívaným, a to na základě výsledků provedených spalovacích zkoušek 

(např. ČEZ, a. s., Elektrárna Dětmarovice 3,6 % TPS-NOLO 1 a 96,4 % černého uhlí, 

Energetika Třinec, a. s. 10 % TPS-NOLO 1 a 90 % černého uhlí apod.). V současné době 

však vyrobené palivo není uplatňováno na ţádné tuzemské spalovací koncovce. [14] 

 

 

Obr. č. 2: Výroba paliva na laguně R0 [15] 
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4.1 Doposud provedená nápravná opatření na lagunách 

4.1.1 Podzemní těsnící (milánská) stěna – PTS 

Laguny R1, R2 a R3 jsou dnes obehnány jílocementovou těsnící stěnou zapuštěnou do 

podloţí štěrků. Byla vybudována v celkové délce 1 264,5 m. Šířka jílocementové podzemní 

stěny je variabilní od 55 do 80 cm a je vetknuta do hloubky 1 - 1,5 m pod úroveň terciérního 

jílového podloţí a je 1 085 m dlouhá, přičemţ některé její oddíly se překrývají. Celá stěna 

kolem lagun vymezuje plochu cca 50 000 m
2
. Stěna prochází vrstvou naváţek, krycích hlín 

a zavodnělých štěrků údolní terasy řeky Odry aţ do podloţních jílů. Tato stěna měla zabránit 

šíření kontaminace NEL z lagun do podzemních vod. Její výstavba probíhala bez znalostí 

existence laguny R0, která se proto nachází mimo prostor uzavřený obvodovou podzemní 

těsnící stěnou. Na svazích násypu laguny R0 jsou zjevné lokální projevy průsaků kontaminace 

na povrch terénu. (Etapy výstavby podzemní stěny viz. příloha č.2) 

 

4.1.2 Čistírna lagunových vod (ČLV) 

Podzemní vody z prostoru lagun a jejich podloţí jsou čerpány do uzavřené akumulační 

nádrţe ČLV. Z akumulační nádrţe je kontaminovaná voda čerpána na gravitační odlučovač 

volné fáze ropných uhlovodíků (RU). Voda zbavená volné fáze RU vytéká z gravitačního 

odlučovače přes jeho přepadovou hranu samospádem do uzavřené přečerpávací nádrţe 

a následně je čerpána do první reakční nádrţe technologického uzlu sorpce.  

K odstranění rozpuštěných organických látek, především anionaktivních tenzidů 

z vody, je pouţita sorpce na práškovém aktivním uhlí. Kontaminované vody jsou přiváděny 

do kaskády míchaných reakčních nádrţí, z nichţ do prvních dvou je automaticky dávkována 

suspenze práškového aktivního uhlí, a to na základě okamţitého průtoku linkou. Následně je 

voda vedena samospádem do dalších dvou míchaných reakčních nádrţí, ve kterých je 

prováděna dvoustupňová neutralizace. [16] 
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4.1.3 Drenážní systém 

Drenáţní ţebro se nachází na SZ okraji skládky s.p. DIAMO, v prostoru mezi patou 

hráze skládky a přilehlou kolejí ţelezniční vlečky. Objektem odvodňovací štoly ČD je ţebro 

rozděleno na dvě samostatné části. Část D - E se nachází severně od areálu betonárny 

Štěrkovny s.r.o. Dolní Benešov, delší část ţebra, označená A - C, probíhá severně od skládky, 

(JZ okraj) aţ na hranici pozemku s.p. DIAMO u čistírny lagunových vod (SV okraj). Celková 

délka drenáţních ţeber dosahuje 580 m, délka části D - E činí 50 m, délka části A - C 

dosahuje 530 m. [17] 

Ţebro bylo vyplněno drceným kamenivem frakce 32 - 63 mm. Ve dvou výškových 

úrovních byla do zásypového materiálu poloţena drenáţní potrubí. Na dekontaminační stanici 

je voda dopravována potrubním rozvodem tvořeným PE potrubím.  

4.1.4 Odčerpávání volné fáze 

Pro efektivní odstraňování vrstev volné fáze z hladiny podzemní vody v jímkách 

drenáţního ţebra bylo instalováno zařízení na odsávání fáze vývěvou a je instalováno 

v ocelovém kontejneru umístěném v blízkosti jímky č. 2.  

Pro odčerpávání volné fáze je ke kaţdé čerpací jímce vedeno PE potrubí, které je 

uloţeno pod povrchem terénu, ve výkopu společně s potrubím pro dopravu kontaminovaných 

vod na dekontaminační stanici. 

4.1.5. Dekontaminační stanice 

Drenáţní systém je od listopadu 2004 uveden do trvalého provozu a od srpna 2005 

zajišťuje provoz HNO provozovatel AQUATEST a.s., člen „Sdruţení ČISTÁ OSTRAVA“. 

Sdruţení „ČISTÁ OSTRAVA“ je vybraným dodavatelem sanace lagun podle schváleného 

Realizačního projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO“ (NO-LO). Čerpání a čištění 

podzemních vod je prováděno pod pracovním názvem „ochranné čerpání“.  

Technologie DDS byla koncipována tak, ţe v první fázi byla odloučena volná fáze RU 

a další kontaminanty v rozpuštěné formě byly následně odstraňovány ve dvou samostatných 

technologických větvích. Principem metody bylo kontinuální mechanicko-chemické čištění 

přiváděných kontaminovaných vod s kombinovaným anorganicko-organickým znečištěním. 
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Celková koncepce zpracování vod je zaloţena na postupné separaci jednotlivých 

kontaminujících sloţek v pořadí: 

 volná fáze ropných uhlovodíků. Pro jejich separaci je zvolena technologie gravitačního 

rozdělení fází na základě rozdílné specifické hmotnosti 

 rozpuštěné organické látky. Pro jejich odstranění je zvolena metoda sorpce na 

práškové aktivní uhlí 

 dvojmocné ţelezo. Je prováděna oxidace chlornanem sodným 

 nerozpuštěné látky. Je prováděna gravitační separace s následným zpracování 

zahuštěného kalu pomocí tlakové filtrace 
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5. Odběr vzorků, jejich zpracování a stanovení základních parametrů 

Pro praktickou část byly odebrány dva vzorky paliva GEOBAL 3 dne 18. 2. 2011 a 20. 

2. 2011. 

5.1 Způsob přípravy tuhého paliva 

Výroba tuhého paliva je zaloţena na adsorpci odpadů ze sludgeových lagun 

(tzv. sludge) v uhelném hruboprachu a uhlí po předchozí neutralizaci CaO, čímţ je zároveň 

sniţován obsah vody. Mísení substancí se provádí vhodným mísicím zařízením, nejdříve se 

vpravuje nehašené vápno přímo do jednotlivých segmentů laguny, po reakci následuje 

odtěţení a míchaní s černouhelným hruboprachem a jsou zachovány takové poměry, aby 

výsledným produktem byla směs tuhého skupenství, sypká, s poţadovanými vlastnostmi. [19] 

5.2 Vstupní materiály  

Tuhé palivo vzniká smísením sludge, uhlí či uhelného hruboprachu, neutralizační 

přísadou (CaO 96%) a případně proti-zápachovou přísadu (Chezakarb). Kvalitu vstupních 

materiálů mimo sludge garantuje jejich výrobce. 

5.2.1  Sludge 

Odpady uloţené na sludgeové skládce - laguně vznikaly při rafinaci olejů kyselinou 

sírovou.  

Fyzikálně chemické vlastnosti sludge: 

 měrná hmotnost je větší neţ 1 g.cm
-3

 , 

 konzistence pastovitá, plastického charakteru s trvale pruţnou deformací 

 působením vzdušného kyslíku dochází k polymeračním procesům s tvorbou tenké 

povrchové vrstvy (do 0,05 m) 

 působením sráţkové vody dochází k částečnému odlučování oleje o měrné hmotnosti 

menší neţ 1 g.cm
-3 

z horní vrstvy sludge - v tomto případě nedochází vlivem 

nepřítomnosti vzdušného kyslíku k polymeračním procesům. [19] 

5.2.2 Uhlí 

V rámci procesu výroby tuhého paliva se pouţívá černouhelný, nebo hnědouhelný 

hruboprach frakce 0 - 40 mm. Typ pouţitého uhlí je upřesňován podle poţadavků odběratele 

paliva. [19] 
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5.2.3 Neutralizační přísady 

Za účelem neutralizace kyselých kalů, tak i pro sníţení emisí oxidu siřičitého je do 

systému přidávána další sloţka CaO (oxid vápenatý), 96% (nehašené vápno). Alternativně 

můţe být nahrazen vápenným hydrátem nebo vápencem, záleţí vţdy na procesu spalování. 

5.2.4 Proti-zápachová přísada 

Tento materiál je v případě nutnosti přidáván za účelem zmenšení zápachu pro svoje 

sorpční vlastnosti. Pouţívá se výrobek Chezakarb, dodavatel Chemopetrol Litvínov nebo jiný 

vhodný sorbent na bází aktivního uhlí. [19] 

5.2.5 Výrobní postup 

Mísení substancí se provádí v takovém poměru, aby výsledným produktem byla sypká 

směs. Neutralizace sludge se provádí vápnem pomocí speciálního dávkovacího zařízení přímo 

v laguně. 

Tabulka č .4: Poměr mísení jednotlivých složek paliva GEOBAL 3 

Sludge Uhlí 
Neutralizační 

přísada 

70-80 % hmot. 10 % hmot. 10-20 % hmot. 

 

Po provedení neutralizace následuje odtěţení neutralizovaného produktu a jeho další 

mísení s uhelným hruboprachem na vhodném mísicím a třídicím zařízení aţ do dosaţení 

poţadovaných vlastností finálního výrobku GEOBAL 3.(viz. příloha č. 4 související normy) 

[19] 
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6. Vyhodnocení vzorků 

6.1 Laboratorní přístroje používané k analýze vzorků  

Princip stanovení chloru v tuhých palivech: 

Dodaný vzorek se vysuší při 105°C v sušárně s ventilací. Kvartací se vzorek zmenší na 

analytický vzorek, který se pomele v mlecí soupravě. 

Z pomletého vzorku se naváţí určitý hmotnostní podíl, který se smíchá s pojidlem a na 

lisu se ulisuje tableta, která se proměří na energodisperzním fluorescenčním RTG 

spektrometru. 

Podstata metody: 

Zkušební vzorek se ve formě lisované tablety umístí do paprsku budícího RTG. záření 

z RTG. trubice, které vyvolá excitaci atomů prvků přítomných ve vzorku. Měří se četnosti 

nahromaděných impulsů charakteristických záření jednotlivých prvků za danou dobu a 

koncentrace se vyhodnotí na základě naměřených kalibračních křivek. 

 

 

Obr. č. 3: Přístroj na stanovení obsahu chlóru [15] 
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Princip stanovení fluoru v tuhých palivech: 

Metoda je zaloţena na úplném spálení zkoušeného vzorku v kalorimetrické tlakové 

nádobě v prostředí stlačeného kyslíku. Sloučeniny fluoru jsou převedeny na fluorid absorpcí 

v roztoku hydroxidu draselném. Koncentrace fluoridových iontů je určena pomocí iontově 

selektivní elektrody a příslušné kalibrační křivky. 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Vzorek GEOBALU 3 [15] 
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6.1.1 Automatický analyzátor na sušinu 

Obsah vody ze sušiny se zjistí na automatickém analyzátoru sušiny, kde je základním 

principem gravimetrie. Výpočet sušiny nebo obsahu vody se provádí podle ČSN 14 346. 

(Obr. č. 8 : automatický analyzátor na sušinu). 

 

Obr. č. 8: Automatický analyzátor na sušinu [15] 

 

Obsah vody – hmotnostní podíl vody obsaţené v kalu se stanoví jako úbytek 

hmotnosti po vysušení za určených podmínek, vyjadřuje se v procentech nebo v gramech na 

kilogram. 

Sušina – tuhé látky, získané vysušením za stanovených podmínek, jejichţ hmotnost se 

udává v gramech nebo kilogramech. 

Podstata zkoušky – vzorky kalu se vysuší do konstantní hmotnosti v sušárně 105°C 

±5°C. Z rozdílu hmotnosti kalu před sušením a po sušení se vypočte koncentrace veškerých 

látek a obsah vody. [20] 
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Rušivé vlivy – během uchování vzorku můţe ve vzorcích kalu docházet ke změnám 

(např. k pohlcení nebo uvolnění vody, oxidu uhličitého a dalších látek), které mohou vést 

k nesprávným výsledkům. Během sušení můţe také docházet k chemickým změnám vzorků 

(např. absorpcí oxidu uhličitého v případě zásaditých vzorků nebo absorpcí kyslíku 

způsobenou redukovanými látkami). [20] 

Manipulace se vzorky – je nezbytné udrţovat při práci čistotu. Při manipulaci se 

vzorkem kalu je nutné nosit rukavice, ochranu obličeje a očí, prostředky pro dostatečnou 

ochranu těla pro případ roztrţení lahví. Vznikající plyn je obvykle hořlavý, a proto všechna 

zařízení v okolí mají být v takovém provedení, aby byly odstraněny jakékoli zdroje vznícení. 

[20] 

6.1.2 Přístroje a pomůcky 

 Sušárna řízená termostatem, s nucenou cirkulací vzduchu, udrţující teplotu 105 °C 

±5 °C 

 Exsikátor obsahující vysoušedlo, např. silikagel nebo oxid fosforečný 

 Analytické váhy váţící s přesností na 1 mg nebo lépe 

 Odpařovací miska nebo kelímek. Laboratorní nádoba odolná vůči teplotě 105 °C pro 

stanovení veškerých látek, nebo vůči teplotě 550 °C, pokud se poţaduje následné 

stanovení ztráty ţíháním (viz. EN 12 879). Vhodné materiály jsou porcelán, křemenné 

sklo a platina. [20] 

 

6.1.3 Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou vazbou 

 Prakticky všechny vzorky měřené touto technikou je třeba před analýzou převést do 

roztoku. Jeho transport do plazmatu probíhá obvykle pomocí peristaltické pumpy (někdy se 

také označuje jako peristaltické čerpadlo). Jeho pomocí se vzorek dostává do zmlţovače, 

který z původně kapalného vzorku vyrobí jemný aerosol a tato „mlha“ kapiček roztoku je 

proudem argonu unášena do plazmového hořáku. Přitom se obvykle pouţívá dvou – nebo 

i třícestné čerpadlo, které v prvním kanále transportuje roztok vzorku, v druhém kanále roztok 

interního standardu a třetí můţe být pouţit například pro řadu ředění příliš koncentrovaných 

vzorků. [21] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zml%C5%BEova%C4%8De&action=edit&redlink=1
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Nejčastěji jsou pouţívány pneumatické kapilární zmlţovače, které jsou konstrukčně 

nejvíce propracovány. V těchto zmlţovačích se slabý proud roztoku vstřikuje tenkou tryskou 

do proudu argonu a v systému několika koncentrických trubic vzniká poměrně velmi dobře 

definovaný a homogenní aerosol vzorku. Jeho hlavní nevýhodou je moţnost zanesení trysky 

malými nerozpuštěnými částečkami ve vzorku nebo vykrystalovanými solemi při analýze 

příliš koncentrovaných roztoků. [21] 

  Při vstupu analyzovaných prvků do plazmatu dochází k vybuzení jejich emisních čar. 

Aby bylo moţné vyuţít těchto emisních čar pro analytické účely, je třeba odvést vznikající 

záření do součásti, která je schopna jej rozdělit podle jeho vlnových délek – tzv. 

monochromátor a dále určit intenzitu vyzařování při určené vlnové délce, coţ 

zprostředkovává detektor. Neţ se začne s přístrojem pracovat, musíme ho kalibrovat. [21] 

6.1.4 Analyzátor rtuti AMA - 254 

Tento přístroj naváţí malé mnoţství vzorků na lopatičku, vzorek se zahřeje, poté se 

spálí a páry se vedou do patrony, kde se rtuť vypudí. Následně je změřeno zachycené 

mnoţství rtuti. 

6.1.5 Mineralizační jednotka 

Rozdrcený vzorek naváţíme a umístíme do teflonových nádobek, pak se vloţí do 

obalu, kde se přidá kyselina dusičná a chlorovodíková. Nádoba se uzavře a vloţí do přístroje, 

který má název mineralizátor. Po 20 minutách vzorky vytáhneme a necháme vychladit, dáme 

do zkumavek a doplníme patřičné mnoţství. 
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6.2 Výsledky zkoušení – chemické vyšetření na palivo GEOBAL 3 

Vzorek č.1 byl odebrán 18.2.2011 

Tabulka č.5: Výsledky zkoušení jednotlivých složek paliva GEOBAL 3 ze dne 18. 2. 2011 

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření 

Ukazatel Hodnota Jednotka Typ Použitá metoda Nejistota 

Hg (rtuť) 0,484 mg/kg A SOP OV 200.03 ±20% 

As (Arsen) 2,83 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Cd (Kadmium) 1,07 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Chlor <0,10 % hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,03% 

Cr (Chrom) 12,2 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Cu (Měď) 119 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Ni (Nikl) 8,46 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Pb (olovo) 274,0 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Tl (Thallium) <1,50 mg/kg A SOP OV 201.06  

Zn (Zinek) 650 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

suma PCB 0,85 mg/kg A SOP OV 333.06 ±20% 

sušina 81,0 % A SOP OV 040.01 ±5% 

síra původní S
r
 2,28 % hm. SA 

SOP č.p O7 (ČSN ISO 

19579) 
±0,02% 

obsah vody 19,0 % hm. A SOP OV 040.01 ±5% 

teplota měknutí 1495 °C SN ČSN ISO 540 ±30% 

teplota tání 1500 °C SN ČSN ISO 540 ±30% 

fluor 0,0024 % hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,0009% 

popel původní 

A
r
 

41,47 % hm. SA 
SOP č.p 06(ASTM D 5142-

90) 
±0,10% 

hořlavina 

prchavá V
daf

 
100,5 % hm. SA SOP č.P 03(ČSN ISO 562) ±0,17% 

výhřevnost 

původní Q
r
i 

11,60 MJ/kg SA SOP č.P 05(ČSN ISO 1928) ±0,65 MJ/KG 

Poznámky k analýze: Mineralizace vzorku byla provedena lučavkou královskou. 
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Upřesnění SOP:  

SOP OV 040.01 (ČSN EN 14346, část A) 

SOP OV 200.03 (ČSN 75 7440) 

SOP OV 201.06 (ČSN EN ISO 11885) 

SOP OV 333.06 (ČSN EN 12766-1) 

 

 

ČSN EN 14346 - Výpočet sušiny stanovením podílů sušiny ve vodě 

 

ČSN 75 7440 - Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a 

atomovou absorpční spektrometrií 

 

ČSN EN ISO 11885 - Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s 

indukčně vázaným plazmatem 

 

ČSN EN 12766-1 - Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků 

- Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií pouţitím 

detektoru elektronového záchytu. 
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Místo provedení zkoušky (pracoviště): 

Analýzy byly provedeny na pracovišti SZÚ Ostrava.
 

Metody v sloupci TYP:  "A" akreditovaná zkouška, "SA" subdodávka akreditovaná, "SN" 

subdodávka neakreditovaná 

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu 

rozšíření k = 2, coţ odpovídá hladině spolehlivosti přibliţně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů 

vzorků. 

Tabulka č.6: Výsledky zkoušení jednotlivých složek paliva GEOBAL 3 ze dne 18. 2. 2011 

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření 

Ukazatel Hodnota Jednotka Typ 
Použitá 

metoda 
Nejistota 

Oxid vápenatý (CaO) 17,3 % hm. A 
SOP OV 

201.06 
±20% 

sušina 81,0 % A 
SOP OV 

040.01 
±5% 

obsah vody (veškerá 

voda) 
19,0 % hm. A 

SOP OV 

040.01 
±5% 

Poznámky k analýze:  

Hodnota oxidu vápenatého je udána v % hm. v původním vzorku, přepočteno na suchý vzorek 

je obsah oxidu vápenatého 21,4 % hm. 

Upřesnění SOP: 

SOP OV 040.01 (ČSN EN 14346, část A) 

SOP OV 201.06 (ČSN EN ISO 11885) 

Vzorek č. 2 byl odebrán 20. 2. 2011 
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Tabulka č.7: Výsledky zkoušení jednotlivých složek paliva GEOBAL 3ze dne 20. 2. 2011 

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření 

Ukazatel Hodnota Jednotka Typ Použitá metoda Nejistota 

Hg (rtuť) 0,491 mg/kg A SOP OV 201.03 ±20% 

As (Arsen) 3,97 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Cd (Kadmium) 1,22 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Chlor <0,10 %hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,03% 

Cr (Chrom) 13,4 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Cu (Měď) 132,0 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Ni (Nikl) 11,0 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Pb (olovo) 314,0 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

Tl (Thallium) <1,5 mg/kg A SOP OV 201.06  

Zn (Zinek) 791,0 mg/kg A SOP OV 201.06 ±20% 

suma PCB 0,7 mg/kg A SOP OV 333.06 ±20% 

sušina 77,0 % A SOP OV 040.01 ±5% 

síra původní S
r
 2,92 %hm. SA 

SOP č.p O7 (ČSN ISO 

19579 
±0,02% 

obsah vody 23,0 %hm. A SOP OV 040.01 ±5% 

teplota měknutí 1480 °C SN ČSN ISO 540 ±30% 

teplota tání 1485 °C SN ČSN ISO 540 ±30% 

fluor 0,0023 %hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,0009% 

popel původní A
r
 40,81 %hm. SA 

SOP č.p 06(ASTM D 

5142-90) 
±0,10% 

hořlavina prchavá 

V
daf

 
93,4 %hm. SA 

SOP č.P 03(ČSN ISO 

562) 
±0,17% 

výhřevnost 

původní Q
r
i 

10,62 MJ/kg SA 
SOP č.P 05(ČSN ISO 

1928) 
±0,65 MJ/KG 

Poznámka k analýze: Mineralizace vzorku byla provedena lučavkou královskou 

Upřesnění SOP: 

SOP OV 040.01 (ČSN EN 14346, část A) 

SOP OV 200.03 (ČSN 75 7440) 

SOP OV 201.06 (ČSN EN ISO 11885) 

SOP OV 333.06 (ČSN EN 12766-1) 
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Metody v sloupci TYP:  "A" akreditovaná zkouška, "SA" subdodávka akreditovaná, "SN" 

subdodávka neakreditovaná 

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu 

rozšíření k=2, coţ odpovídá hladině spolehlivosti přibliţně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů 

vzorků. 

Tabulka č.8: Výsledky zkoušení jednotlivých složek paliva GEOBAL 3 ze dne 18. 2 .2011. 

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření 

Ukazatel Hodnota Jednotka Typ 
Použitá 

metoda 
Nejistota 

oxid vápenatý (CaO) 17,6 % hm. A 
SOP OV 

201.06 
±20% 

sušina 77,0 % A 
SOP OV 

040.01 
±5% 

obsah vody (veškerá 

voda) 
23,0 % hm. A 

SOP OV 

040.01 
±5% 

Poznámky k analýze: Hodnota oxidu vápenatého je udána v % hm. v původním vzorku, 

přepočteno na suchý vzorek je obsah oxidu vápenatého 21,4 % hm. 

 

Upřesnění SOP: 

SOP OV 040.01 (ČSN EN 14346, část A) 

SOP OV 201.06 (ČSN EN ISO 11885) 
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Tabulka č.9: Nároky na jednotlivé složky paliva GEOBAL , dle podnikové normy PN 2/TPS/2010 

společnosti BALTOM,s.r.o. 

Sloţka, vlastnost Jednotka Minimum Maximum 

Voda hmot % 25 - 

Popel hmot % 55 - 

Hořlavina hmot % - 25 

Výhřevnost MJ/kg 19 10 

Síra veškerá hmot % 2 - 

Chlór hmot % 0,7 - 

Fluor hmot % 0,2 - 

PCB mg/kg 1.5 - 

Měď mg/kg 1000 - 

Zinek mg/kg 3000 - 

Nikl mg/kg 100 - 

Olovo mg/kg 1000 - 

Kadmium mg/kg 10 - 

Chrom mg/kg 100 - 

Arsen mg/kg 50 - 

Rtuť mg/kg 2 - 

Thalium mg/kg 10 - 

tavitelnost popele-bod měknutí °C - 1000 

-bod tání °C - 1200 

 

 

Hodnoty z naměřených vzorků byly porovnávány s hodnotami uvedenými v tabulce č. 

9. Cílem bylo zjistit, zda odebrané vzorky vyhovuji či naopak nevyhovují interní směrnici 

společnosti BALTOM, s.r.o. Přezkoumáním bylo zjištěno, ţe odebrané vzorky vyhovují 

interní směrnici v 100 % rozsahu. Můţeme tedy konstatovat, ţe výroba paliva je v pořádku 

a vyhovuje všem předepsaným standardům. Pro přehlednost porovnání uvádím tabulku č. 10. 

 

 

 

 

¨ 
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Tabulka č.10: Porovnání vzorků s interní směrnicí 

Složka,vlastnost Jednotka Minimum Maximum Vzorek č.1 Vzorek č.2 

Voda hmot % 25 - 19,00 23,00 

Popel hmot % 55 - 41,47 40,81 

Hořlavina hmot % - 25 100,50 93,40 

Výhřevnost MJ/kg 19 10 11,60 10,62 

Síra veškerá hmot % 2 - 2,28 2,92 

Chlór hmot % 0,7 - <0,10 <0,10 

Fluor hmot % 0,2 - 0,0024 0,0023 

PCB mg/kg 1.5 - 0,85 0,70 

Měď mg/kg 1000 - 119,00 132,00 

Zinek mg/kg 3000 - 650,00 791,00 

Nikl mg/kg 100 - 8,46 11,00 

Olovo mg/kg 1000 - 274,00 314,00 

Kadmium mg/kg 10 - 1,07 1,22 

Chrom  mg/kg 100 - 12,20 13,40 

Arsen mg/kg 50 - 2,83 3,97 

Rtuť mg/kg 2 - 0,48 0,49 

Thalium mg/kg 10 - <1,50 <1,50 

Vysvětlivky:      

Vzorek vyhovuje      

Vzorek nevyhovuje      

 

Z uvedené tabulky č. 10 vyplývá, ţe všechny analyzované vzorky vyhovují interní 

směrnici v plném rozsahu. 
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7. Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou staré ekologické zátěţe Laguny 

OSTRAMO. Základem práce byla teoretická studie, která se týkala stručných informací 

o staré ekologické zátěţi. V této části šlo především o popis lagun a skladování odpadů 

z rafinérie. Pokračovala jsem obsahem lagun a vysvětlila jsem všechny zjištěné kontaminanty, 

které se v areálu lagun nacházejí.  

Dále jsem se zaměřila na technologii výroby palivové směsi, která probíhala během 

zkušební výroby na laguně R2, kde byly provedeny technologické kroky předčištění 

a částečné homogenizace ropných kalů. Ve zkušebním segmentu bylo zapravováno pálené 

vápno. Po chemickém procesu úpravy kalů, který se zaměřuje především na jejich 

neutralizaci, nastává vyzrání upraveného materiálu, ve kterém je hlavním procesem vysráţení 

a vyzrání sádrovce CaSO4. Kdyţ je výrobek připravený, je nakládán a odváţen na příslušnou 

spalovací koncovku.  

Byla popsána nápravná opatření, která byla prováděná na podzemní těsnící stěně, 

čistírně lagunových vod, drenáţním systému, zařízení na odčerpávání volné fáze 

a dekontaminační stanici.  

Praktická část práce je zaměřená na technologii výroby přepracování odpadů 

z kyselinové rafinace na tuhé palivo GEOBAL 3, které je moţno pouţít jako palivo 

v cementárnách. Také se stává základem pro další palivové směsi, které se mohou vyuţít ve 

velkých energetických celcích. Tato výroba tuhého paliva je zaloţena na adsorpci odpadů ze 

sludgeových lagun v uhelném hruboprachu a uhlí po předchozí neutralizaci CaO.  

V další části je uveden výrobní postup a v rámci vzorkování jsem navštívila laboratoře 

SZÚ (Státní zdravotnický ústav). Vzorkování v laboratořích SZÚ obnášelo předúpravu vzorků 

a práci s laboratorní technikou. V poslední kapitole jsou uvedeny analýzy paliva GEOBAL 3, 

které jsem následně porovnala se standardy podnikové normy. Z výsledků vzorků vyplývá, ţe 

palivo je vyráběno dle platných interních předpisů. 
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10. Přílohy  

 

Příloha č. 1- Zařazení odpadů 

Vytěžený obsah lagun byl zařazen jako: 
 

05 08 99 

Odpad druhově blíţe neurčený nebo výše neuvedený směsný odpad 

neuvedený/směsný odpad z regenerace olejů 

 

Kategorie N 

Odtěžené kontaminované navážky z podloží a hrází a kontaminovaná povrchová rekultivační 

vrstva navážek byly zařazeny jako: 

 

17 05 01 Zemina a/nebo kameny kategorie O/N 
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Příloha č. 2 - Etapy výstavby podzemní stěny 

Tabulka č. 4 : Etapy výstavby podzemní těsnící stěny [1] 

  I. etapa II. etapa III. etapa IV. etapa V. etapa Součet Zvýšení 

Rok výstavby  1972 1982 1983-84 1989-91 1992 1972-92 1997 

Délka etapy (m) 145,0 205,3 156,0 615,6 142,6 1264,5 71 

Šířka stěny (m) 0,55 0,80 0,80 0,80 0,60  1,2-2,2 

Hloubka stěny (m) 7,5 cca 13 –15  1,1-1,4 
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Příloha č. 3 - Znečištění surové haldové vody 

Tabulka č. 5 : Znečištění surové haldové vody  

Znečištění surové haldové vody je charakterizováno těmito max. hodnotami: 

 

CHSKCr 10 000 mg/l 

BSK5 3 900 mg/l 

NEL 500 mg/l 



Bc. Aneta Tvarůţková: Odstraňování starých ekologických zátěţí. 

 

2011   

 

Příloha č. 4 - Podnikové normy spol. BALTOM, s.r.o. 

1. ČSN 01 5110   Vzorkováním materiálů. Základní ustanovení 

2. ČSN 01 5111   Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů 

3. ČSN 44 1304   Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení 

4. ČSN 65 6063   Ropné výrobky. Stanovení popela 

5. ČSN 65 6234   Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici  

6. ČSN 65 6690   Ropné oleje. Upotřebené ropné oleje regenerovatelné 

7. ČSN 75 7952  Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení 

nepolárních uhlovodíků - ropných látek. 

8. ČSN 83 0550   Fyzikálně chemický rozbor kalů. 

9. ČSN EN 933-2   Zkoušení geometrických vlastností kameniva. 

10. ČSN EN 1233   Jakost vod. Stanovení chromu. Metody AAS 

11. ČSN EN 22719   Ropné výrobky a maziva. Stanovení bodu vzplanutí 

v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense 

12. ČSN ISO 1928   Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti. 

13. ČSN ISO 8288 Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a 

olova. Metody plamenové AAS. 

14. ČSN EN ISO 5961 Jakost vod. Stanovení kadmia AAS 

15. ČSN EN ISO 11969  Jakost vod. Stanovení arsenu. Metoda AAS (technika hydridů) 

16. TVN 75 7440 Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním 

spektrofotometrem  

17. Vyhláška 13/2009Sb.o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z 

hlediska ochrany ovzduší 
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Příloha č. 5 - Fotodokumentace z laboratoří Státního zdravotního ústavu 

 

Obr. č. 1: Stanovení PCB, předúprava PCB [15] 

 

 

Obr. č. 2: Vysušený vzorek GEOBAL3[15] 
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Obr. č. 3: Čelisťový drtič [15] 

 

 

Obr. č. 4: Analytická váha [15] 
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Obr. č. 5: Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou vazbou [15] 

 

 

Obr. č. 6: Analyzátor rtuti  AMA-254[15] 
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Obr. č. 7: Digestoř s nádobami na vzorky [15] 

 

Obr. č. 8: Mineralizační jednotka [15] 
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Příloha č. 6 - Fotodokumentace z Lagun OSTRAMO 

Laguna R3

Laguna R2

Laguna R1

Laguna R0

 

Obr. č. 1: Letecký snímek Lagun OSTRAMO [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Schematický řez Lagunami OSTRAMO [7] 
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Obr. č. 3: Laguna R3[15] 

 

 

Obr. č. 4: Bývalá čistírna hlušinových vod [27] 
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Obr. č. 5: Demolice čistírny hlušinových vod [27] 

 

Obr. č. 6: Přetékání části náplně laguny R1do vytěženého prostoru laguny R2[15] 
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Obr. č. 7: Vytěžená část laguny R2, v pozadí technologie nepřímé termické desorpce [15] 

 

 

Obr. č. 8: Vytěžená část laguny R2 [15] 
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Obr. č. 9: Zavápňování laguny R3 [27] 

 

 

Obr. č. 10: Dvě technologické linky nepřímé termické desorpce [15] 
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