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Anotace 

Diplomová práce řeší problematiku sniţování zpracování průmyslových odpadních látek 

termickým zpracováním. Zabývá se alternativními metodami a jejich hodnocením při 

zpracování průmyslových odpadů z výrob kyseliny akrylové a jejích esterů v podniku 

Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov. V teoretické části jsou popsány alternativní 

metody úpravy a koncového řešení likvidace průmyslových odpadních látek, historie 

a vznik kapalných odpadních látek z výrob kyseliny akrylové a jejich monomerů, trendy 

a současná legislativa při jejich zpracování. Praktická část je zaměřena na zpracování 

odpadních vod z výrobních celků kyseliny akrylové a n-butylesteru kyseliny akrylové. 

Byly navrţeny a laboratorně odzkoušeny úpravy na zpracování procesních odpadních vod 

z výroby kyseliny akrylové stripovací metodou. Další úprava se týká laboratorního 

a poloprovozně odzkoušené neutralizaci procesních odpadních vod z výroby kyseliny 

akrylové a n-butylesteru kyseliny akrylové s následným biologickým odbouráním 

organických látek na podnikové biologické čistírně odpadních vod. V závěru jsou pak 

navrţeny koncepční strategie zpracování odpadních látek z výrob kyseliny akrylové 

a jejich monomerů v podniku  Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov. 

Klíčová slova:  

Likvidace odpadů, alternativní metody, kyselina akrylová, formaldehyd, butylester 

kyseliny akrylové, odpadní vody, stripování, neutralizace, biologické odbourávání. 



Annotation 

The diploma thesis is focused on elimination of thermal treatment of industrial wastes. 

Alternative methods are analyzed with the focus on treatment of wastes from manufacture 

of acrylic acid and its esters in Momentive Specialty Chemicals, a.s. In the theoretical part, 

alternative methods of industrial waste pre-treatment and final disposal are described. 

History and current trends and legislation are discussed. The experimental part of the thesis 

deals with the treatment of wastewater from acrylic acid and n-butyl acrylate plants. A 

method for process wastewater treatment by using stripping was proposed and tested in the 

laboratory. Furthermore, neutralization of process wastewater with subsequent biological 

treatment of organic compounds in the municipal wastewater treatment plant was proposed 

and tested in the pilot scale. In the end, a concept of future treatment of wastes from acrylic 

monomers production in Momentive Specialty Chemicals, a.s. was outlined. 

Key words: 

Waste treatment, alternative methods, acrylic acid, formaldehyde, butyl acrylate, 

waste water, stripping, neutralization, biological treatment 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce navazuje na moji bakalářskou práci
1
, ve které jsem se zabýval 

stavem zpracování odpadních látek z výroben kyseliny akrylové a jejích esterů 

v Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s. termickou cestou. Zde jsou kapalné 

i plynné odpadní látky centrálně shromaţďovány a likvidovány oxidačním  spalováním 

v pecích. Tento proces byl na svou dobu v osmdesátých letech minulého století velmi 

pokrokový a ekologický. Díky zlepšování alternativních technologií čištění odpadních 

kapalných a plynných látek, je technologie termické likvidace jiţ téměř překonána.  

V diplomové práci se budu věnovat jiţ provedeným a dále moţným alternativním 

procesům zpracování kapalných odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejích esterů 

v Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov. Jedná se zejména o chemicko-biologické 

procesy, kterými se zabývám jiţ od roku 2005. Jde především o optimalizaci odpadní vody 

z výroben, její chemickou úpravu a následné zpracování na čistírně odpadní vody (ČOV).  

Cílem mé diplomové práce je navrhnout takové způsoby odstraňování kapalných 

odpadů z výrobny kyseliny akrylové, které umoţní sniţování objemu spalin z termického 

zpracování odpadních látek. Jedná se zejména o oxidy uhlíku a oxidy dusíku do ovzduší. 

Neméně důleţitá je i úspora fosilních paliv, především zemního plynu.  
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2 ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE LIKVIDACE ODPADNÍ VODY 

Alternativní metody zpracování silně znečištěných vod lze v dnešní době rozdělit 

podle pouţité metody na fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické a biologické. Jmenované 

metody, jsou schopny sníţit obsah oxidů uhlíku do ovzduší na setinové hodnoty oproti 

spalovacím oxidačním procesům. Dalším plusem těchto technologií je úspora zemního 

plynu. Díky kalům z ČOV se nám dále do budoucna vytváří další zásoby alternativních 

paliv a zdrojů fosforu, včetně dalších recyklovatelných surovin. V následujících kapitolách 

přehledně uvedu metody, které se obecně pouţívají v dané problematice zneškodňování 

odpadní vody. Podrobněji se však budu věnovat metodám, které přímo souvisí s mou prací.  

2.1 Fyzikální metody 

Základní fyzikální metodou separace určitých látek je filtrace. Je to metoda, při 

které se oddělují tuhé částice od kapaliny, nebo plynu. Tato směs protéká přes filtrační 

vrstvu, která je tvořena zrnitým materiálem nebo filtrační síťovinou
2
. Zfiltrovaná kapalina, 

která vytéká z filtrační vrstvy, se nazývá filtrát. Tuhé částice zachycené na filtračním 

materiálu jsou pak filtrační koláč. Rozlišuje se několik druhů filtrace, podle koncentrace 

tuhých částic.  

Při filtraci čistých kapalin přes vrstvu zrnitého materiálu (tzv. sorpční materiál), 

se jedná o tzv. hloubkovou, nebo objemovou filtraci, která se pouţívá pro málo 

koncentrované suspenze ve vodárenství, terciární čištění odtoků z ČOV (např. zachytávání 

vloček aktivovaného kalu). Působí zde řada mechanismů, jako je cezení, sedimentace, 

adsorpce, difuse
3
. Filtry pracují v tzv. filtračním cyklu coţ znamená, ţe zpravidla pracují 

ve dvojici, kdy jeden filtruje a ve druhém probíhá praní filtrační náplně. Jako náplň se 

pouţívá křemenný písek, aktivní uhlí, materiály lehčí neţ voda (např. polystyren).Typy 

filtrů: pomalé filtry, otevřené (atmosférické) rychlofiltry, tlakové filtry, vícevrstvé, 

obráceně protékané, semikontinuální a kontinuální. Na Obrázku č. 1 je znázorněn princip 

pískového filtru. 
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Obrázek 1: Nákres pískového filtru
3
 

Dalším typem filtrace je oddělování čistých kapalin přes ionexové filtry. 
 Tento 

typ filtrace spočívá v zachytávání a nahrazení neţádoucích iontů v kapalině za ionty, které 

změní její fyzikálně chemické vlastnosti
4
. V současné době se pouţívají iontoměniče na 

bázi syntetických organických materiálů. Výměnné reakce mezi ionty jsou zpravidla 

vratné, a proto se filtry dají jednoduše regenerovat. Na Obrázku č. 2 je zobrazeno schéma 

filtru s iontoměničem
5
. 
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Obrázek 2: Schéma filtru s iontoměničem
5 

Aby byly filtrační metody kompletní, tak na dalším Obrázku č. 3 je zobrazena 

filtrace koncentrovaných suspenzí, přes filtrační pletivo (tkaninu). Tento typ filtrace se 

vyuţívá zejména při odvodňování kalů vznikajících na ČOV.  

 

Obrázek 3: Nákres bubnového filtru
5
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Dalším druhem fyzikálních metod čištění odpadní vody, je sedimentace. Jde 

o základní přirozenou metodu separace pevných látek a kapalin. Principem sedimentace je 

samovolné klesání pevných částeček vlivem větší měrné hmotnosti. I přes nástup nových 

technologií, zůstávají sedimentační nádrţe nepostradatelnou součástí úpraven a čistíren 

odpadní vody i mnohých technologických linek. Při vyuţívání sedimentačních nádrţí, je nutné 

zajistit dostatečnou dobu zdrţení proudící kapaliny, aby mohlo dojít k vlastní sedimentaci 

pevných částic. Proto se sedimentační nádrţe budují v poměrně velkých objemech, aby bylo 

dosaţeno změny kinetického pohybu kapaliny a oddělení částic. Nádrţe mohou být tvaru 

kruhového, čtvercového a podle směru průtoku vody jsou děleny na horizontální, radiální 

a vertikální. 
6
 Jsou-li sedimentační nádrţe správně navrţeny, jsou schopny dosáhnout vysoké 

účinnosti separace a tím minimalizovat zatíţení biologického stupně čištění vody. Nádrţe 

bývají vybaveny technickým zařízením na odstraňování usazených částic, zpravidla pojezdové 

stírače, či hydropneumatická čerpadla. 
7 

Na Obrázku č. 4 je zobrazeno schéma radiální 

sedimentační nádrţe, běţně pouţívané v odvětví čištění odpadní vody.  

 

 

Obrázek 4: Radiální sedimentační nádrţ
7
 (1 – přítok, 2 – odtok, 3 – kal, 4 – česle, 5 – pohyblivý most,  

6 – sběrný ţlab, 7 – ponořená stěna, 8 – shrabovač kalu, 9 – shrabovač plovoucích látek, 10 – šachta na 

plovoucí látky, 11 – pohyb mostu)
6
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Další velmi pokrokovou metodou čištění odpadní vody je membránová 

separace. Jedná se v podstatě o druh filtrace, nicméně jí vyhrazuji zvláštní místo 

v systému řazení metod likvidace odpadní vody. Metoda je zaloţena na definované 

propustnosti membrány, přes kterou protéká znečištěná voda. Díky velikosti pórů 

v matrici jsou na nich zachyceny všechny větší částice. Mechanicky předčištěná 

odpadní voda je provzdušňována, biologicky čištěna a posléze vedena na membránu, 

kde je oddělena pevná sloţka (aktivovaný kal, retentát) od sloţky kapalné (vyčištěná 

odpadní voda, permeát). Membrána představuje fyzickou bariéru, která látky zachytí, 

aniţ by je teplotně, biologicky či chemicky změnila (nevznikají tak ţádné nebezpečné 

látky). Podle druhu membrány mohou být kromě nerozpuštěných látek, bakterií atd. 

zachyceny potenciálně také viry.
 8

 Dá se tedy říci, ţe tato technologie v sobě funkčně 

spojuje dosazovací nádrţ a terciální dočištění (včetně dezinfekce). Nejčastěji 

vyuţívaným typem filtrace v oblasti čištění odpadní vody je mikro filtrace o pórovitosti 

v rozmezí 0,1 - 10 μm a pracovním tlaku menším neţ 0,5 MPa. Velikost pórů  umoţňuje 

zachycení minerálních mikročástic, koloidních látek a bakterií a vzhledem ke kolmataci 

na membráně, kdy se sniţuje efektivní velikost pórů, je dosaţeno i zachycení  některých 

virů z odpadních vod. Obrázek č. 5 znázorňuje řez filtrační membránou. 

 

Obrázek 5: Řez filtrační membránou – zvětšeno elektronovým mikroskopem 
8 

Podle velikosti zachytávání částic, se membránové systémy dělí do skupin, které 

jsou uvedeny v Tabulce č. 1. 

  



Miloslav Brzek: Hodnocení alternativních metod zpracování a likvidace kapalných 

odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejích esterů  

2014  7 

Tabulka 1: Přehled typů filtrace a příklady odseparovaných částic v µm 
9 

Terciální filtrace Mikro-filtrace Ultrafiltrace Nano-filtrace Reverzní osmosa 

Makročástice Mikročástice Makromolekuly Molekuly Ionty 

1 000 - 10 10 – 10
-1 

10
-1

 – 10
-2 

10
-2

 – 10
-3

 10
-3

 – 10
-4

 

Písek, pyl, vlasy Koloidy, bakterie Bílkoviny Viry Ionty kovů 

Aktivovaný kal Membránový filtr → → → 

Mezi hlavní výhody této technologie patří omezené poţadavky na prostor, malá 

zastavěná plocha – nahrazení prostorově náročných dosazovacích nádrţí
9
.  

Do přehledu fyzikálních metod čištění kapalných odpadů patří také stripovací 

procesy. Stripping (také striping nebo stripování) je proces, kterým jsou z kapaliny 

odháněny proudem procházejícího plynu těkavé látky. Pro tento účel lze pouţít vzduch, 

nebo kouřové plyny, obsahující cca 10% CO2 a vodní páru. Proces stripování probíhá ve 

stripovacích věţích, kde dochází ke kontaktu mezi kapalnou (l) a plynou (g) fází. 

Obrázek č. 6 zobrazuje čištění kontaminovaných vod pomocí stripování. 

 
Obrázek 6: Schéma sanační jednotky vyuţívající stripovací proces

10
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Pokud odpadní vody obsahují znečištění, které z ní lze odstranit pomocí jiného 

rozpouštědla jedná se o extrakční metodu. Metoda je zaloţena na rozdílné rozpustnosti 

látky v obou kapalinách. Extrakční činidlo bývá obvykle organická kapalina a je nutný 

intenzivní kontakt obou rozpouštědel. Výstupem je pak extrakt a rafinát. Do extraktu 

přechází znečišťující látka z vody a rafinátem bývá vyčištěná voda. Ilustrační Obrázek č. 7 

zobrazuje extrakci merkaptanů při zpracování produktů z ropy.  

 
Obrázek 7: Schéma extrakce merkaptanů procesem MEROX (převzato a upraveno

12
) 

Vysvětlivky k obrázku: (1 – extraktor s výplní, kde probíhá přechod merkaptanů do extrakčního roztoku a 

vyčištění suroviny, 2 – regenerátor je zařízení na regeneraci extrakčního roztoku , 3 – separátor slouţí 

k oddělení extrakčního roztoku od vzniklých sulfidů)   

Při této metodě je do extrakční kolony nastřikována surovina a extrakční roztok. Na 

výplni kolony dojde k přechodu merkaptanů ze suroviny do extrakčního roztoku. Hlavou 

kolony odchází rafinát (vyčištěný produkt) k dalšímu zpracování. Ze spodní části kolony je 

odebírán extrakt (odstraněné merkaptany v extrakčním roztoku) následné regeneraci.  

Při čištění odpadní vody, se ve speciálních případech (například čištění fenolových 

vod) pouţívá metoda destilace. Při destilaci dochází k oddělování kapalných látek ze 

směsi dvou a více kapalin. Tento proces, probíhá na základě různých teplot varu 

jednotlivých sloţek obsaţených ve směsi. Při zahřátí např. dvousloţkové směsi na teplotu 

varu, přechází do plynné fáze směs bohatší na těkavější sloţku. V případě čištění odpadní 

vody se uplatňují vakuové odparky, kde se za sníţeného tlaku odděluje vodní fáze jako 

destilát. Následně lze destilát vyuţít zpět do procesu, nebo vypouštět do kanalizace 

splňuje-li stanovené limity kanalizačního řádu. 
13 

Na Obrázku č. 8 je jednoduché schéma 

destilace s kolonou. 
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Obrázek 8: Schéma destilační jednotky (převzato a upraveno
14

) 

Vysvětlivky k obrázku: destilační kolona můţe být opatřena patry, nebo výplní, kde se ustanovuje dynamická 

rovnováha kapalina-plyn, destilační kolny jsou opatřeny chladičem destilátu na hlavě kolony a zpravidla i 

chladičem patního produktu. 

Je-li v odpadní vodě znečištění obsaţeno v nízké koncentraci, lze s úspěchem na 

jeho odstranění pouţít adsorpční metodu. Princip metody spočívá v tom, ţe se odpadní 

voda uvede do styku se zrnitou pevnou fází, obvykle velmi porézní. 15 Na povrchu této 

pevné fáze, se znečišťující sloţky odpadní vody v rozličné míře adsorbují obvykle 

v závislosti na své molární hmotnosti nebo na polaritě. K adsorpci se pouţívá např. aktivní 

uhlí, aktivní oxid hlinitý, silikagel, molekulární síta a syntetické pryskyřice. Na Obrázku č. 9 

je zobrazena adsorpce nečistot z odpadní vody na aktivním uhlí. Adsorpce zde probíhá 

v sériovém zapojení adsorbérů pro dokonalejší vyčištění odpadní vody.   
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Obrázek 9: Schéma adsorpční jednotky pro čištění odpadních vod
15

 

2.2 Chemické metody 

Chemické metody čištění odpadní vody mají svou nezastupitelnou úlohu. Čištění 

probíhá pomocí chemických reakcí na molekulární úrovni. To znamená, ţe tam kde nelze 

čistit vodu fyzikální metodou, pouţívá se metoda chemická. Mezi důleţité metody, kterými 

se mimo jiné zabývám v praktické části, patří oxidační metody a neutralizace, jejichţ popis 

je uveden v následujících odstavcích.    

Metoda odstraňování organických polutantů z odpadních vod pomocí oxidačních 

procesů, se v poslední době prosazuje stále častěji. Zejména s nástupem tak zvaných 

pokročilých oxidačních metod (Advance Oxidation Processes), se jejich pouţití v praxi 

silně akcelerovalo. 
16 

V zásadě tyto metody vyuţívají velmi silné reaktivity hydroxylových 

radikálů (OH
●
). Reakce hydroxylových radikálů s organickými polutanty je velmi rychlá 

(OH
•
 + H

+
 + e

-
↔ H2O) a dochází při ní aţ k mineralizaci organických látek za vzniku 

oxidu uhličitého (CO2) a vody (H2O).  

Výhodou těchto metod je to, ţe probíhají za normálních teplot a tlaků. Nevýhodou 

pak je poměrně drahé generování hydroxylových radikálů, protoţe jako surovina se 

pouţívá například peroxid vodíku (H2O2), nebo ozon (O3). Pouţití těchto metod je 

nejvhodnější pro organicky znečištěné vody do 5 000 mg·l
-1

 CHSKCr (chemická spotřeba 

kyslíku stanovená dichromanem). Pro vody organicky znečištěné nad 5 000 mg·l
-1

 CHSKCr 

je pak vhodnější tzv. mokrá oxidace. Ta ovšem probíhá za vyšších teplot (125 – 300 °C) 
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Vyčištěná voda 

Aktivní uhlí na regeneraci 
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a tlaku (0,5 – 20 MPa), coţ podstatně zvyšuje náklady na odstraňování organických 

polutantů. Při hodnotách CHSKCr okolo 200 g·l
-1

 se jednoznačně jiţ vyplatí pouţití 

spalovacích procesů, kdy lze vyuţít odpadního tepla, obsaţeného v organickém znečištění. 

Na Obrázku č. 10 je uvedeno schéma uspořádání zařízení při mokré oxidaci pro čištění 

odpadní vody. 

 

Obrázek 10: schéma mokré oxidace odpadních vod
17

 

Vysvětlivky k obrázku: do odpadní vody se přidá technologicky určené mnoţství katalyzátoru a kyseliny. 

Směs es předehřeje ve výměníku a vstupuje do reaktoru. Za pomoci přivedené páry a kyslíku při tlaku aţ 

20 MPa, dojde k mineralizaci organických látek v odpadní vodě.   

Další chemickou metodou je neutralizace, která spočívá v reakci kyseliny 

a zásady. Při pouţití této metody, je dávkována do zásadité odpadní vody kyselina. Je-li 

odpadní voda kyselé povahy, je nutné pro neutralizaci přidat zásadu. V případě kyselé 

vody (pH pod hodnotu 6 směrem k nule) to bývá zpravidla vápenné mléko Ca (OH)2 

a další hydroxidy, nebo je moţno nechat odpadní vodu protékat přes vrstvu 

zásadotvorných sloučenin (vápenec, dolomit apod.). V případě zásaditých vod (pH se 

pohybuje v rozmezí hodnot 8 - 14) se pouţívají roztoky anorganických kyselin (např. 

kyselina sírová, chlorovodíková či dusičná). Neutralizace se provádí zpravidla 

v neutralizačních stanicích, kde lze hodnotu pH přesně řídit. 
18
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2.3 Biologické metody 

Základním pilířem čištění odpadní vody jsou v současné době biologické metody. 

Ty se rozdělují podle toho, zda probíhají za přítomnosti kyslíku, nebo bez jeho přítomnosti. 

V případě, přítomnosti kyslíku se jedná o aerobní procesy. Naopak, není-li kyslík 

přítomen, jedná se o procesy anaerobní. Kaţdý výše jmenovaný proces má své výhody 

a samozřejmě i nevýhody. Záleţí vţdy na povaze odpadní vody, obsahu organického 

znečištění a nároku na kvalitu vyčištěné vody, jaký proces se pro čištění vody zvolí. 
19, 20

 

Aerobní procesy jsou nejstarší metody pouţité pro čištění odpadní vody. Jiţ první 

čistírny odpadní vody, byly vybaveny systémem aktivovaného kalu, coţ je mikrobiální 

společenství, podílející se na odstraňování biologicky rozloţitelných látek v odpadní vodě. 

Mechanismus přeměny organických látek na finální produkty, kterými jsou oxid uhličitý, 

voda a nárůst organické hmoty aktivovaného kalu, je komplikovaný a optimálně funguje 

v poměrně úzkém pásmu fyzikálně chemických podmínek. V aerobním prostředí, slouţí 

produkty metabolismu jedněch organismů jako surovina pro další organismy. Výstupem 

těchto procesů je vyčištěná voda, zbavena organických látek, které lze dále biologicky 

rozloţit. Nevýhodou aerobních procesů je značný nárůst organické hmoty ve formě kalu, 

který se musí nadále zpracovávat a likvidovat, tak jak je zobrazeno na Obrázku č. 11. 

 

 

Obrázek 11: Základní schéma čistírny odpadních vod s kalovým hospodářstvím. 

Procesy: A – sedimentace, B – stabilizace, C – kondicionace, zahušťování a odvodňování
21 
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Na obrázku je zobrazeno schéma čištění odpadní vody v ČOV pomocí aktivačního 

procesu. Ten vyuţívá aerobních procesů k odstraňování organického znečištění z odpadní 

vody s velkou produkcí přebytečného kalu. Tento kal, ve kterém je soustředěna většina 

hmoty z odbouraného organického znečištění, se pak dále zpracovává zpravidla za pomoci 

anaerobních pochodů, jak je uvedeno v následujícím odstavci.  

Anaerobní procesy se vyznačují tím, ţe probíhají bez přítomnosti kyslíku. 

Mikroorganismy účastnící se anaerobního procesu jsou organismy, které svými 

metabolickými procesy odstraňují organické látky, kde výsledným produktem rozkladu je 

plynná fáze. Plynná fáze se nazývá bioplyn, který podle povahy a obsahu organických 

látek můţe obsahovat 20 – 70 % metanu, dále pak oxid uhličitý 20 – 40 %, vodík, sulfan, 

vodu a amoniak. Výhodou anaerobních procesů je významně niţší nárůst organické hmoty 

v anaerobním kalu. Jsou také schopny zpracovávat větší mnoţství organických látek 

v odpadní vodě neţ procesy aerobní. Přidanou hodnotou je pak produkce bioplynu, který 

lze vyuţít jako zdroj energie. 
22, 23 

Nevýhodou anaerobních procesů bývá větší citlivost na 

výkyvy provozních parametrů jako je rozmezí teploty, nebo hodnota pH, ale také kvalita 

vyčištěné vody na výstupu ze zařízení. Následně se pak musí zařazovat dočišťovací 

zařízení. 
24

 Na Obrázku č. 12 je uvedeno schéma takové anaerobní (metanizační) nádrţe, 

která je součástí čistírny odpadní vody. V této nádrţi probíhají anaerobní procesy 

s vývinem bioplynu.  

 

Obrázek 12: Schéma anaerobní (metanizační) nádrţe
24 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole se budu zabývat popisem současného stavu problematiky 

zpracování a likvidace kapalných odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejích esterů 

v Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov. Řešení zpracování a likvidace probíhá ve 

více úrovních, které jsou zařazeny do procesu likvidace, nebo jsou ve stádiu ověřování či 

vypracovaných studií.  

Chemické závody v Sokolově byly zaloţeny v roce 1914 na prahu 1. světové války. 

Jejich cílem byla výroba dusíkatého vápna z karbidu vápníku pro armádu. Jednalo se o výrobu 

energeticky velmi náročnou. Po válce se tato výroba stala bezpředmětnou a bylo nutné se 

zaměřit na jiné v té době potřebné chemické produkty, jejichţ základ vycházel z výroby 

karbidu vápníku. S postupem času se z důvodu ekonomické neefektivnosti a vysoké 

energetické náročnosti provozy s výše uvedenou výrobou postupně odstavovaly. Odstavované 

výrobny byly nahrazovány  novým výrobním programem zaměřeným především na 

akrylátovou chemii, která je velmi ţádaná nejen ve stavebním průmyslu. V roce 1985 byla 

v CHZ Sokolov po výstavbě a zkušebním provozu dána do provozu výrobní jednotka Kyselina 

akrylové a jejich esterů (KA I) a následovaly další výrobní jednotky. 

3.1 Vznik procesních odpadních látek 

Procesní odpadní látky v  Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s. z výrob KA I, 

KA III a DII byly zpracovávány termickou oxidací v pecích označovaných jako F-610, F-630 

pro odpadní látky z výrob KA I a DII a pecích označovaných jako 2F-610 a 2F-630 pro 

odpadní látky z výrobny KA III jak jsem popsal ve své bakalářské práci. V této práci se budu 

zabývat odpadními látkami z výrobního celku č. 3: Výrobna kyseliny akrylové KA III. Pro 

ilustraci je schematicky zobrazen výrobní celek KA III na Obrázku č. 13. 
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Obrázek 13: Schematické zobrazení odpadních látek z výrobního celku KA III 

(vytvořeno v programu CAD) 

Na obrázku je znázorněn vznik kapalných odpadů ve výrobní jednotce KA-III. 

Jednotlivé kapalné odpady jsou barevně odlišeny a z obrázku je patrno, ţe se shromaţďují 

odděleně podle fyzikálně chemických vlastností a podle toho, jak se budou likvidovat. 

Kontaminovaná voda z areálu KA III v Momentive Specialty Chemicals a.s., 

Sokolov je veškeré voda, která obsahuje kyselinu akrylovou, methylester kyseliny 

akrylové, n-butylester kyseliny akrylové, jejich meziprodukty nebo suroviny při výrobě, 

jako jsou například akrolein, toluen, formaldehyd, těţké organické destilační zbytky, 

methanol, kyselina p-toluensulfonová, hydrochinon (pouţívaný jako inhibitor polymerace), 

hydroxid sodný a další nebezpečné, jedovaté nebo ţíravé látky. Technické parametry 

pouţívaného výrobního zařízení výrobní jednotky KA III (cca čtyři sta dvacet aparátů 

včetně esterů) jsou předmětem know-how a průmyslového tajemství Momentive Specialty 

Chemicals Sokolov, a.s. 
25

 Jakým způsobem se nakládá s kapalnými odpadními látkami, je 

popsáno v následující kapitole. 
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3.2 Současný způsob nakládání s kapalnými odpadními látkami 

Kapalné odpadní látky se v Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov 

shromaţďují odděleně, podle jejich původu, ale také podle jejich fyzikálně chemických 

vlastností. Některé kapalné odpady mají původ jako destilační zbytky organických látek 

a jsou vhodné pro vyuţití ve spalovacích procesech. Naopak další je odpadní voda z čištění 

zařízení, výplachů, ale především voda, která vzniká při chemických procesech.  

V této kapitole se budu proto zabývat především výše uvedenými odpadními 

látkami. Vyuţití alternativních metod zpracování kapalných odpadů, zejména odpadní 

vody z chemického průmyslu, kde se pracuje především s organickými látkami, se dostává 

do popředí odstraňování nečistot z této vody pomocí aerobních a anaerobních procesů 

v podnikových i městských čistírnách odpadní vody. Další z pouţívaných metod, jsou pak 

především stripovací procesy a chemické odbourávání organických látek neutralizačními, 

sráţecími nebo oxidačními reakcemi.  

Pro zpracování zbytkových organických kapalin, jejichţ původ je v chemických 

výrobnách v Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov se například nabízí pyrolýzní 

a katalytické zpracování, kdy v současné době probíhají dílčí testy na poloprovozních 

zařízeních. Naopak v případě čištění odpadní vody se v Momentive Specialty Chemicals 

Sokolov a.s. uvaţuje o cestě biologického odbourávání organických polutantů na 

podnikové ČOV. V roce 1993 začala rekognoskace a opravy kanalizačních systémů 

v podniku, které byly postaveny v roce 1919 a byly průběţně napojovány a opravovány do 

roku 1970 s ne zcela kompletní dokumentací. Po zkompletování  této dokumentace 

a rozdělení kanalizačních systémů do tří proudů na dešťový, splaškový a mechanicky 

znečištěný proud do podnikové ČOV, se začalo ve spolupráci s podnikovým odborem 

ţivotního prostředí (OŢP) na opravách těchto kanalizačních systémů.  

Po opravách kanalizace, se začala vyuţívat k likvidaci dešťové a následně i odpadní 

znečištěná voda z chemických výrob na podnikové čistírně odpadní vody pod dohledem 

pracovníků OŢP. Důleţitým krokem k vyuţití těchto oddělených kanalizačních systémů 

a zpracování vody na podnikové ČOV byla zpřísněná legislativa, úspory v nákladech ve 

výrobních jednotkách, ale především nový trend  strategie v Momentive Specialty 

Chemicals  Sokolov, a.s.  zaměřující se nejen na ekonomický a  bezpečný, ale také na 

ekologický přístup.  
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V dalších kapitolách se zaměřím na kroky které se i díky mému přičinění 

zrealizovaly v rámci výrobního celku KA III. Systém odpadních látek z výroben KA III je 

rozdělen podle výrobních jednotek s ohledem na jejich skupenství, fyzikální vlastnosti 

a chemické sloţení. Odpadní látky z výrobny KA III se dělí na: 
26

 

A. Odpadní vody z výroben KA III označované jako WW (Waste Water).   

Tyto se dělí na dvě skupiny a to na odpadní vody: 

1. Odpadní vody kyselé (WWB) z výroben kyseliny akrylové a methylesteru 

kyseliny akrylové.  

Odpadní vody z výroby kyseliny akrylové vznikají odseparováním vody na 

separační jednotce kyseliny akrylové v provozním souboru PS202 v dehydratační koloně 

2C210. Zde se pomocí toluenu oddestiluje voda jako azeotrop toluenu, který se po 

ochlazení v dělící nádobě rozvrství na vodu a toluen, jak je vidět na Obrázku č. 14 

 

Obrázek 14: Separační kolona 2C-210 – vytvořeno v programu CAD 
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Toluen se vrací zpět do výrobního procesu a odpadní voda se odčerpává do 

provozního souboru PS206, kde nastává termické zpracování odpadů a to do tanku 

směsných odpadních vod označovaný jako 2T601. 

Odpadní vody z výroby methylesteru vznikají esterifikací kyseliny akrylové 

a methanolu  jako vedlejší produkt. Z výrobny se oddělují v dělící koloně methanolu a 

vody 2C340 jako patní proud. Tento byl do roku 2009 čerpán do směsného tanku 2T601 na 

termické zpracování ve spalovně 2U600. Od roku 2009 bylo vyuţito nově opravených 

kanalizačních systémů a tato odpadní voda se po stabilizaci výrobních parametrů jednotky 

2U300 a spolupráci s OŢP začala likvidovat na čistírně odpadní vody v Momentive 

Specialty Chemicals a.s., Sokolov. 

2. Odpadní vody zásadité (WWA) z výrobní jednotky n-butylesteru kyseliny 

akrylové z provozního souboru PS204.  

Tyto vznikají esterifikací kyseliny akrylové s n-butanolem v reakční sekci výrobny 

AEB. Voda je z procesu jako odpadní látka odseparována ve vypírací koloně 2C422 jako 

patní proud. Ve 2C422 jsou pomocí hydroxidu sodného vypírány zbytkové kyseliny 

z meziproduktu n-butylakrylátu. Patní proud z 2C422 je veden do přepadové nádrţe 

sběrače kondenzátu z ejektorového systému 2U400 nazývaném 2D425. Z 2D425 je jako 

meziprodukt vedena do dělící kolony 2C430 kde se oddělí lehké organické podíly jako 

destilát a odpadní vodu jako rafinát. Tato odpadní voda byla do roku 2009 čerpána na 

likvidaci do sběrného tanku 2T601 na termické zpracování ve spalovně 2U600. Od roku 

2009 se po úpravě technologie, kde se patní proud z 2C422 přeinstaloval na odčerpání do 

spalovny 2U600, čímţ se odlehčilo separaci organických a anorganických látek z patního 

proudu 2C430. Patní proud z 2C430 se po stabilizaci výrobní jednotky 2U400 a spolupráci 

s pracovníky OŢP začal likvidovat na čistírně odpadní vody v Momentive Specialty 

Chemicals a.s., Sokolov 

B. Kapalné odpadní látky deštového původu označované jako RW (Rain Water).  

Jedná se o RW které jsou zachyceny v havarijních jímkách tanků a v hlavním 

výrobním objektu KA III. Tato dešťová voda, je díky moţné kontaminaci v rámci úniků 

látek z vlastních výrobních zařízení kyseliny akrylové, methylesteru, n-buthylesteru 

a dalších technologických zařízení  povaţována za kontaminovanou. 
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1. Dešťové vody z havarijních jímek zásobníků surovin, výrobků a odpadních kapalin. 

Dešťová odpadní voda z havarijních jímek zásobníků surovin, meziproduktů, 

výrobků a odpadních látek označovaná jako (HJ) tanků, která je zobrazena na výše 

uvedeném Obrázku č. 13, byla do roku 2005 likvidována výhradně termickou oxidací 

v peci 2F610. Od roku 2005 je ve spolupráci s pracovníky podnikového odboru ţivotního 

prostředí (OŢP) zavedeno pravidelné odebírání vzorků těchto vod a po spolupráci 

s pracovníky OŢP a ČOV byla vypracována dokumentace a technické zabezpečení na 

komunikaci, vzorkování a následné zpracování RW na podnikové ČOV. Dle tohoto 

dokumentu ,o vypouštění dešťové vody, se po analýze na organické kontaminanty a pH  

v laboratoři podnikového OŢP rozhodne o vypuštění do kanalizace a následně pak dočistí 

v biologické čistírně odpadní vody v Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov. 

V případě vyšší koncentrace organických látek v této odpadní vodě, které by mohly 

způsobit problémy na čistírně, je následně shromaţďována v podzemních jímkách. 

Z těchto jímek je podle výšky hladiny odpadní voda přečerpávána do tanku 2T601 a poté 

termicky zpracována v peci 2F610.  

2. Dešťová voda z pater hlavního výrobního objektu výrobny KA III.  

Dešťová vod z pater hlavního výrobního objektu (PS201, PS202, PS203, PS204), to 

znamená z pater, která jsou dle stavební výšky označovány jako patra 7 m, 11 m a 16m je 

shromaţďována v nadzemní nádrţi dešťové vody s označením 2D613, jak je znázorněno 

na Obrázku č. 15. Na patrech z výrobních jednotek by nemělo docházet ke kontaminaci 

dešťových vod (RW) organickými polutanty z výrob AA, AEM a AEB, neboť při dodrţení 

technologické kázně nedochází k přímému styku pouţívaných látek a výrobků s okolím. 

Realizace vlastního systému shromaţďování dešťové vody z pater hlavního výrobního 

objektu výroben KA III byla spuštěna v roce 2005. Do té doby byla veškeré dešťová voda 

z hlavního výrobního objektu likvidována termickou oxidací v peci 2F610 na spalovně 

KA III.  
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Obrázek 15: Shromaţďování dešťových vod z pater HVO KA III v 2D613 

3. Dešťové vody z přízemí HVO KA III a spalovny odpadních látek PS206. 

Dešťové vody z přízemí výroben kyseliny akrylové (50% AA- PS201, 99% AA 

PS202), výrobny methylakrylátu (AEM - PS203 a výrobny n-butylakrylátu (AEB- PS204) 

mohou být kontaminovány organickými polutanty z technologického procesu výrob AA, 

AEM a AEB, nebo anorganickými látkami pouţívaných při výrobách. Hlavním důvodem 

kontaminace RW z přízemí je především čištění zařízení, hlavně  filtrů čerpadel 

technologického zařízení. Po technologických úpravách, se podařilo eliminovat 

kontaminaci RW z výrobny kyselinou akrylovou na minimum a od roku 2009 se po 

odebrání vzorků z havarijní podzemní  jímky 2Z614 (kam jsou RW z přízemí výrobny 

kyseliny akrylové deponovány) do laboratoře OŢP, kdy se na základě výsledků analýz 

rozhodne, kam budou RW z této jímky odčerpány. Zpravidla jsou odčerpávány do 

splaškové kanalizace, na zpracování v podnikové ČOV. RW z výroben AEM a AEB jsou 

společně shromaţďovány v podzemní havarijní jímce 2Z616. V rámci technologických 

opatření a ve spolupráci s pracovníky OŢP, se podařilo odstranit většinu moţných zdrojů 
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kontaminace polutanty z těchto výrob a po ovzorkování této jímky, se daří zpracovávat tato 

voda aerobní činností na podnikové ČOV. Problémem zůstává dešťová voda z výrobny 

AA (PS202), která se shromaţďuje v podzemní havarijní jímce 2Z615. Oplachy a čištění 

zařízení se soustředilo do této části výrobny, a proto je spadlá dešťová voda na  přízemí 

průběţně kontaminována organickými a anorganickými polutanty z výroben AA(PS201), 

99% AA, AEM a AEB. Tato voda svedená do jímky 2Z615 je stále likvidována termickou 

cestou na spalovně KA III. Stejný problém je také v provozním souboru PS206 spalovny 

kontaminovaných odpadních látek KA III. Veškeré dešťové vody (RW) z havarijní vany 

termických zařízení 2F610, 2F630 a jejich technologických příslušenství jsou 

shromaţďovány v podzemní havarijní jímce 2Z618. Z důvodu častého čištění 

technologického zařízení v havarijní vaně termických zařízení 2F620, 2F630 a jejich 

technologických příslušenství je tato voda kontaminovaná a musí se bohuţel stále spalovat. 

C. Kapalné destilační zbytky. 

Kapalné destilační zbytky, jsou ve výrobně kyseliny akrylové a jejích esterů 

generovány v koncových destilačních kolonách. Tyto kapalné odpady mají povahu těţkých 

destilačních zbytků původní látky, která byla podrobena závěrečné čistící operaci na 

destilační koloně. Zpravidla jde o organické látky s poměrně vysokou viskozitou. Protoţe 

jsou tyto zbytky z destilací tepelně namáhány, jsou schopny vytvářet díky nenasycené 

vazbě polymerní struktury. Při polymeraci se uvolňuje velká energie, která můţe ohrozit 

zdraví zaměstnanců a způsobit škody na zařízení. Proto se tyto látky shromaţďují 

v zásobníku 2T602 a odtud se pak spalují přímo v peci 2F610.      

D. Plynné odpadní látky. 

Ve výrobnách KA III vznikají také plynné odpady, které jsou rozděleny na dvě části. 

Jedním z plynných odpadů je procesní odplyn z výrobny oxidace propylenu z provozního 

souboru PS201 označovaný jako PVG (Proces Vent Gas), který je odváděn z chladící kolony 

kyseliny akrylové 2C110 na termické zpracování do provozního souboru spalovny PS206. 

Jedná se o zbytkový přetlakový odplyn z výrobny oxidace propylenu, který má objem 

cca 11 000 Nm
3
/h a díky svému chemickému sloţení je pachově postiţitelný, protoţe má 

velmi štiplavý zápach. Přibliţné sloţení procesního odplynu PVG je 87,5 % hm. dusíku, 

6 % hm. kyslíku, 3 % hm. vody, 2 % hm. oxidu uhličitého a 1,5 % hm. směsi oxidu 

uhelnatého, akroleinu, propylenu a kyseliny akrylové. 
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Dalším z odpadních odplynů je sběrný odplyn ze skladovacích tanků, 

technologických nádob a jímek na odpadní vody, který je přes dmychadlo odplynu 

zpracováván také v provozním souboru spalovny. Sběrný odplyn označovaný jako VG (Vent 

Gas) má taktéţ specifický zápach a je silně pachově postiţitelný. Jeho přibliţné sloţení je 

97,5 % hm vzduchu a zbytek tvoří plynné fáze vody a organických látek, především 

1,5 % hm. methylakrylátu a 1 % hm toluenu, kyseliny akrylové a n-butylakrylátu. 

Oba druhy odpadních odplynů se díky svým chemickým sloţením a především 

pachovým postiţitelnostem zpracovávají termickou cestou v odpalovacím zařízení 

označovaném jako pec 2F630.
 26 
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4 SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ POŢADAVKY 

Díky celosvětovému trendu za sniţování emisí skleníkových plynů přijala evropská 

unie opatření s legislativními návrhy jako je: Sníţení emisí skleníkových plynů do roku 

2020. Toto rozhodnutí přispívá ke splnění závazku Evropské unie sníţit do roku 2020 

emise skleníkových plynů o 20 % oproti roku 1990. Stanovuje cíle sníţení emisí pro kaţdý 

členský stát a definuje podmínky kontroly jejich dodrţování. V případě uzavření 

mezinárodní dohody mohou být tyto cíle zpřísněny. Předpisy EU pro oblast ţivotního 

prostředí se vyvíjely několik desítek let. V současnosti jsou jedněmi z nejpřísnějších na 

světě. Hlavními prioritami jsou: ochrana ohroţených druhů a přírodních stanovišť 

a efektivnější vyuţívání přírodních zdrojů. V obou případech jde o cíle, jejichţ plnění 

podporuje inovace a podnikání a pomáhá ekonomice. Česká republika, implementovala 

toto rozhodnutí jako: Národní program sniţování emisí (NPSE). Základní koncepci 

v oblasti ochrany ovzduší představuje dokument Národní program sniţování emisí České 

republiky (NPSE), který byl schválen dne 11. června 2007 usnesením vlády České 

republiky č. 630. Cílem NPSE je sníţit rizika pro lidské zdraví, sníţit zátěţ ţivotního 

prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro 

regeneraci postiţených sloţek ţivotního prostředí a pro sniţování. V souvislosti s těmito 

cíli, je kladen důraz na podporu nových environmentálně šetrných technologií a vyuţití 

potenciálu energetických úspor. Cílem této koncepce je zamezení výše uvedených rizik, 

která plynou ze znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle 

Environmentálního pilíře Strategie udrţitelného rozvoje České republiky. 
27

 

Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým hospodářstvím 

intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, v České republice vznikl první zákon 

o odpadech aţ v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s odpady v ČR na legislativní 

úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. druhotných surovin nebylo ošetřeno 

ţádným sloţkovým předpisem. S legislativou stanovenými právy a povinnostmi je úzce spjata 

i odpovídající správní činnost. V roce 2001 byl vydán zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
28

 

který klade důraz na předcházení vzniku odpadů, stanoví hierarchii nakládání s nimi 

a prosazuje základní principy ochrany ţivotního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání  

s odpady. Dalším z důleţitých zákonů je úplné znění zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru znečišťování ţivotního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích 

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/8fc3e5c15334ab9dc125727b00339581?OpenDocument
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povinností v oblasti ţivotního prostředí a o změně některých zákonů. 
29

 Nařízení vlády 

č. 45/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje 

poţadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování ţivotního prostředí. Dále 

pak zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 

(chemický zákon) č.350/2011 Sb. 
30

 Hlavním cílem legislativy je především ochrana zdraví 

člověka.  

4.1 Základní legislativní poţadavky v rámci bezpečnosti práce 

Jednou z hlavních zákonných norem, zabývající se bezpečností práce je Zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, 
31

 který řeší mimo jiné bezpečnostní poţadavky na pracovišti. 

Dalším důleţitým legislativním dokumentem je také Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 

12. prosince, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
32

 Navazují vyhlášky, 

jako jsou například: Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení,
 33

 Vyhláška č. 427/2004 Sb. ze dne 2. července 

2004, kterou se stanoví bliţší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví 

člověka. Tato vyhláška stanoví, v souladu s právem Evropských společenství, postup 

hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka. 
34 

4.2 Základní legislativní poţadavky v rámci ochrany vod 

Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES z 23. 

října 2000. Ochranu vod, 
35 

jejich vyuţívání a práva k nim, upravuje zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
36

 Některá jeho paragrafová 

ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv. podzákonnými předpisy (nařízení vlády, 

vyhlášky). Jde například o Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
37 

Dále pak vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

č.123/2012 Sb. 
38
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4.3 Základní legislativní poţadavky v rámci ochrany ovzduší 

Základními právními předpisy v oblasti ochrany ovzduší, je zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší 
39 

a zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, 

a o fluorovaných skleníkových plynech. 
40 

Oba zákony předpokládají doplnění prováděcími 

předpisy ve formě nařízení vlády nebo vyhlášek Ministerstva ţivotního prostředí. Zákon 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů 

znečišťování ovzduší, nástroje ke sniţování mnoţství látek, které znečišťují ovzduší, 

působnost správních orgánů a opatření k nápravě a sankce. Zákon č. 73/2012 Sb., upravuje 

práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země 

a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a fluorovaných 

skleníkových plynů. Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb. je vyhláška 

č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, 

a fluorovaných skleníkových plynů. 
41 

Řada povinností v oblasti ochrany ovzduší má svůj 

základ v předpisech Evropské unie. Jedním z nejdůleţitějších je rámcová směrnice 

2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 
42

 Dalším podstatným 

předpisem je směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. 
43 

Z hlediska ochrany ozonové 

vrstvy Země jsou zásadními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 

16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých 

fluorovaných skleníkových plynech. Z této iniciativy vyšel zákon č. 383/2012 Sb. Zákon 

o podmínkách obchodování s emisními povolenkami. 
44 

Tento zákon zapracovává 

příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo pouţitelné předpisy Evropské 

unie a v souladu s Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně klimatu, 

upravuje především práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel 

a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Tyto zákony 

doplňují prováděcí vyhlášky. Dne 1. prosince 2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 415/2012 Sb., 

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 
45 

Dne 15. října 2012 nabyla účinnosti vyhláška 

č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu 

informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. 
46  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části diplomové práce se zaměřím na zhodnocení nových alternativních 

metod, pouţitých k likvidaci kapalných odpadů z výrobny KA III a navrţení nových 

strategických metod, které budou vyuţívány pro odstraňování kapalných odpadů.  

Mnou navrhovaná technologie zpracování těchto vod, je zaloţena na experimentu 

odstrippování organických látek, konkrétně formaldehydu z procesní odpadní vody ze 

separační kolony 2C210 resp. 2D211 vodní fáze (VF) s následným zpracováním na aerobní 

čistírně odpadních vod (ČOV). Návrh spočívá v tom, ţe se budou tyto vody likvidovat na 

čistírně odpadních vod společnosti Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s.  

Vodu, která vzniká po oddělení v separační koloně, však nelze přímo pouţít 

v čistírně odpadních vod. Je to dáno chemickým sloţením, zejména vysokým obsahem 

formaldehydu a organických kyselin. Tato odpadní voda je pro aerobní mikroorganismy 

smrtelná, coţ bylo v historii několikrát experimentálně ověřeno, Po pečlivém výběru 

společností, zabývající se aplikací stripovacích metod na čištění odpadní vody, jsem 

oslovil společnost Ekomonitor. Na vyţádání jsem společnosti Ekomonitor dodal veškeré 

podklady, týkající se sloţení odpadní vody z výše zmiňované kolony 2C-210, produkované 

mnoţství a popis současného nakládání s touto vodou. Oslovená společnost podle svého 

vyjádření, garantovala odstranění většinového mnoţství obsaţeného formaldehydu. Také 

odstranění organických kyselin (kyseliny octové, akrylové a mravenčí) mělo být na velmi 

vysoké úrovni. Tato veskrze pozitivní sdělení ve mně vzbudily určité pochybnosti, a proto 

jsem ve spojení s laboratoří podnikového výzkumu provedl laboratorní test stripování 

odpadní vody. Výsledky tohoto testu jsou uvedeny v kapitole (6.1. Výsledky získané 

v praktickém testu).  

Velmi slibnou metodou odstraňování organických polutantů z odpadní vody  

z 2C-210 se jeví oxidace pomocí šestimocného ţeleza takzvanými ţelezany neboli ferraty. 

Tato poměrně nová technologie čištění vody je postupně zaváděna do praxe a má 

pozoruhodné výsledky. Za účelem ověření moţnosti aplikace výše uvedené technologie na 

odpadní vodu produkovanou v Momentive Sokolov, jsem oslovil jediného evropského 

zástupce společnosti Ferrate Treatment Technologies (USA) v Maďarsku. Tato společnost 

poskytuje komerčně vyráběné jednotky zaloţené na principu vyuţití šesti valenčního 
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ţeleza. Ten spočívá v tom, ţe ţelezo obvykle ztrácí 2-3 elektrony, avšak v případě 

sloučenin s netranzitními kovy jako je sodík, nebo draslík, ztrácí ţelezo elektronů šest. To 

jej činí mimořádně reaktivním a tuto vlastnost lze vyuţít právě k čištění vody.  

Ţelezany (ferraty) jsou tedy silnými oxidačními činidly, coţ znamená, ţe ničí 

bakterie a viry a rozbíjejí organické molekuly. Zároveň jsou koagulanty a flokulačními 

činidly. Přitahují ve vodě další chemické látky a sráţejí je pro snazší odstranění. Poté se 

sami sráţí na oxidy ţeleza. Důvodem, proč tyto „zázračné materiály“ zatím nebyly pro 

čištění vody vyuţívány, je jejich nestabilita a s ní související obtíţnost skladování. Tento 

problém byl překonán tak, ţe se příslušné ţelezany syntetizují na místě z dostupných 

surovin, zpravidla bělícího prostředku, chloridu ţelezitého a hydroxidu sodného. Řešení 

syntetizace ţelezanů in situ, umoţnilo razantně sníţit náklady na čištění odpadní vody a to 

v závislosti na míře jejího znečištění. Podle údajů výše uvedené společnosti se jedná 

o mobilní zařízení, které je „ušito na míru“ zákazníkovi (viz Obrázek č. 16).  

 

Obrázek 16: Mobilní zařízení FERRATOR společnosti Ferrate Treatment Technologies
47

 

Společnosti Ferrate Treatment Technologies, jsem s laskavým svolením podnikového 

vedení předal fyzikálně-chemické hodnoty odpadní vody, ale také současný stav podnikové 

čistírny odpadní vody. Na základě korespondence s výše uvedenou společností jsem 

vypracoval návrh na čištění odpadní vody z kolony 2C-210 a předloţil jej podnikovému 

výzkumu k posouzení a navázání uţší spolupráce s výše uvedenou společností. 

Další metodou, kterou se zde budu zabývat, je chemická neutralizace kyselých 

odpadních vod ze separační kolony 2C-210 proudem zásaditých odpadních vod z vypírací 

kolony 2C-422 s následným zpracováním na čistírně odpadních vod. Metoda zpracování 

chemickou cestou spočívá v neutralizaci odpadních vod z 2D-211 smícháním s odpadními 
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vodami z 2C-422. Po řádné neutralizaci odpadních vod, jsem pak provedl test na 

zpracování těchto upravených vod na místní čistírně odpadní vody Momentive Specialty 

Chemicals, a.s. Aby tento test mohl být proveden, oslovil jsem konzultační firmu Aqua 

Contact, která měla laboratorně ověřit, zda je moţno zneutralizované vody dále 

zpracovávat na podnikové čistírně odpadní vody. Pracovníci této firmy zpracovali 

referenční test odbourání formaldehydu z odpadních vod z 2D-211 VF, který uvádím 

v kapitole 6.2 část první. V průběhu všech testů jsem pouţíval předepsané bezpečnostní 

zásady a důleţitou součástí pro moji práci bylo dodrţení výše uvedených legislativních 

poţadavků. 

5.1 Popis praktické metody 

Ve spolupráci s pracovníky podnikového výzkumu, především ing. Hanušem 

Slavíkem jsem provedl laboratorní test moţnosti stripování formaldehydu z procesní 

odpadní vody 2D-211. Sestavil jsem laboratorní aparaturu, která se skládala 

z ocejchovaného průtokoměru pro přesné dávkování vzduchu, nádoby s fritou pro 

rovnoměrné rozvedení vzduchu v testované kapalině a termostatu s vodou pro moţnost 

ohřevu strippované kapaliny.  Provedl jsem tři testy s různými časovými intervaly 

stripování a různými teplotami strippované kapaliny.  

Druhou testovanou metodou, kterou jsem zvolil, byla chemicko-biologická 

úprava odpadní vody z 2D-211 VF a 2C-422. Metoda zpracování chemickou cestou 

spočívá v neutralizaci odpadní vody z 2D-211 smícháním s odpadní vodou z 2C-422, která 

má zásaditý charakter. Hlavní zásadou při neutralizaci roztoků se sloţitým chemickým 

sloţením je vypracování kalibrační křivky neutralizace těchto roztoků. Do připravených 

skleněných vzorkovnic o objemu 1 l jsem odebral vzorky odpadních vod z 2D-211 

a z 2C-422 ze vzorkovacích míst jak je vidět na obrázcích č. 17 a 18. 
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Obrázek 17: Vzorkovací místo odpadních vod z 2D-211 (VF) 

 

 

Obrázek 18: Vzorkovací místo odpadních vod z 2C-422 BTM 

Vlastní neutralizační test jsem prováděl v laboratoři podnikového výzkumu ve 

spolupráci s ing. Hanušem Slavíkem, jenţ se podílel i na stripovacím testu.  

Po pěti opakovaných pokusech neutralizace kyselých odpadních vod z 2C-211 zásaditými 

odpadními vodami z 2C422 jsem z naměřených hodnot vypočetl průměrné hodnoty.  
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Provozní test neutralizace odpadní vody, vycházející z laboratorních zkoušek, 

probíhal ve větším zařízení. Pro tuto realizaci jsem pouţil kalibrovaný mobilní kontejner 

s vlastní cirkulací s objemem 1500 litrů, který je uveden na Obrázku č. 19. 

 

Obrázek 19: Mobilní kontejner 1500 litrů 

Po neutralizaci odpadní vody test pokračoval na místní čistírně odpadní vody 

v Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov. Zde jsem pak ověřoval moţnost 

zpracovat tuto neutralizovanou odpadní vodu pomocí aerobního čištění. Sloţky této 

neutralizované vody, jako jsou kyselina octová, mravenčí, butanol, toluen nejsou 

problémové z hlediska biologické rozloţitelnosti. Nejistota je především u formaldehydu, 

kyseliny akrylové a dalších sloţek, jejichţ vliv na nitrifikaci a biocenózu aktivovaného 

kalu můţe být specifický a v literatuře není běţně uváděn. Specifikem dále je absence 

nutrientů, tedy dusíku a fosforu. Také vyšší obsah nerozpuštěných látek, můţe vést 

k výrazně niţší produkci kalu při čištění v aktivační biologické lince. 

Do kontejneru jsem ve spolupráci se svými dvěma spolupracovníky při dodrţení 

všech bezpečnostních zásad načerpal 540 l odpadní vody z 2D-211, zapnul a zkontroloval 

jsem cirkulaci roztoku v kontejneru a postupně jsem přičerpával odpadní vody z patního 

proudu 2C-422. Při vlastní reálné neutralizaci jsem postupoval velmi obezřetně v okolí 

neutrální oblasti, protoţe neutralizační křivka zde má strmý průběh. Po načerpání 460 l 



Miloslav Brzek: Hodnocení alternativních metod zpracování a likvidace kapalných 

odpadů z výrobny kyseliny akrylové a jejích esterů  

2014  31 

jsem obsah kontejneru nechal 20 min cirkulovat a odebral vzorek do skleněné vzorkovnice 

o objemu 1 l. Tento vzorek jsem odnesl do laboratoře podnikového výzkumu na stanovení 

hodnoty pH, které bylo ve shodě s očekávaným výsledkem. Stanovená hodnota pH 

v laboratoři byla 7,2. Dne 4. 3. 2013 jsem nechal převézt kontejner po domluvě 

s pracovníky podnikového OŢP a ČOV na podnikovou čistírnu odpadních vod. Hodinová 

zátěţ splaškové kanalizace je v denním průměru 30 m
3
·h

-1
. S ohledem na dodrţení 

emisních limitů, uvedených v Tabulce č. 2, určených pro vypouštění vod z podnikové 

ČOV Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s., které vyplývají z rozhodnutí 

Integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje odboru ţivotního 

prostředí a zemědělství. 
48

 

Tabulka 2: Emisní limity stanovené vodoprávním úřadem pro vypouštění vyčištěných vod do recipientu pro 

Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov
48 

 Jednotka 
Přípustná 

hodnota 
Mezní hodnota 

Celkové 

mnoţství za rok 

CHSKcr mg/l 50 70 70 

NL105 mg/l 40 50 50 

RL105 mg/l 1 100 1 250 1 800 

RAS (RL550) mg/l 1 000 1 100 1 600 

N-NH4
+
 mg/l 3 4 6 

SO4
-2

 mg/l 300 350 500 

Cl
-
 mg/l 250 300 300 

pH – 7,0 - 9,5 7,0 - 9,5 – 

Vysvětlivky ke zkratkám v Tabulce č. 2: CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, 

NL105 – obsah nerozpuštěných látek stanovených při 105°C, RL105 – obsah rozpuštěných látek stanovených 

při 105 °C (odparek), RAS (RL550) – celkový obsah rozpuštěných anorganických solí stanovených při 

550 °C, N-NH4
+
 - obsah celkového dusíku, SO4

-2
 – obsah síranů, Cl

-
 - obsah chloridů, pH – stanovení 

kyselosti či zásaditosti vypouštěné vody. 

 Na výpustní potrubí kontejneru, jsem nainstaloval kalibrovaný průtokoměr 

s ověřenou kapacitou 200 l·h
-1

. Po konzultaci s pracovníky podnikového odboru OŢP a ČOV 

jsem zahájil v 10:00 hod. vypouštění zneutralizovaných odpadních vod do splaškové 

kanalizace na vstupu do podnikové ČOV. Nastavil jsem průtok 100 l.h
-1

. (viz Obrázek č. 20).  
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Obrázek 20: Kanalizační stoka před šnekovými dopravníky 

Ve spolupráci s pracovníky akreditované laboratoře odboru ţivotního prostředí 

v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov jsem odebíral kaţdé dvě hodiny vzorky na 

výstupu za aerobní aktivací biologického čištění odpadních vod (viz Obrázek č. 21).  

 

Obrázek 21: Jednoduché proudové schéma podnikové biologické ČOV v Momentive Specialty Chemicals 

Sokolov, a.s. 
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Během celého testu, který trval 14 h od začátku vypouštění zneutralizovaných vod se 

parametry vzorků, které jsou předepsány vodoprávním úřadem na výstupu za dosazovací 

nádrţí, téměř nezměnily. Následně jsem kontroloval po dobu jednoho týdne (kaţdý den) 

výsledky vzorků na výstupu z podnikové čistírny odpadních vod do recipientu, jejichţ 

parametry jsou uvedeny v Tabulce č. 2. Výsledky těchto analýz také nejevily ţádné změny. 

5.2 Pouţité analytické metody 

Analýzy koncentrace formaldehydu v odpadní vodě byly provedeny indikační 

metodou MERCK pomocí testovacích prouţků a v jednom testu pro zpřesnění výsledků 

pomocí kapalinového chromatografu. Při analýzách indikační metodou MERCK bylo 

nutné vzorky 500× ředit, aby se dosáhlo koncentrace FAL v rozsahu hodnotící škály. Co se 

týká stanovení koncentrace FAL, není přesnost této metody pro vysoké koncentrace FAL 

velká, nicméně pro porovnání změny koncentrací FAL, přepokládanému úbytku FAL 

v odpadní vodě v řádu desítek procent při stripování je dostačující. 

Měření hodnoty pH bylo prováděno pomocí kalibrovaného mobilního pH metru 

Voltcraft PH 100 ATC. 

Chemická spotřeba kyslíku CHSK podle ČSN ISO 15705 (75 7521) Jakost  

vod – stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve zkumavkách. CHSKCr  je 

analytická metoda stanovení chemické spotřeby kyslíku oxidovatelných organických látek 

ve vzorku redoxní titrační metodou pomocí odměrného roztoku dichromanu draselného. 

Metoda je pouţitelná pro neředěné vzorky vody mající hodnoty CHSKCr aţ do 1 000 mg·l
-1

 

a koncentraci chloridů nepřesahující 1 000 mg·l
-1

. Vzorky vody s vyšší hodnotou CHSKCr 

bylo nutné ředit. Vzorky jsou oxidovány za standardních podmínek mineralizací s kyselinou 

sírovou a dichromanem draselným za přítomnosti síranu stříbrného a síranu rtuťnatého. 

Stříbro působí jako katalyzátor pro oxidaci odolnějších organických látek. Rtuť zmenšuje 

rušivé vlivy způsobené přítomností chloridů. Mnoţství dichromanu spotřebovaného pro 

oxidaci vzorku se stanoví měřením absorbance vzniklého Cr
 
(III) při vlnové délce 600 nm. 

Obsahy ostatních látek v odpadní vodě, se stanovovaly standardní metodou pomocí 

plynové chromatografie GC-MDS a kapalinové chromatografie LC-MASS, tak jak je popsáno 

v podnikové dokumentaci zkušebních postupů pro jednotlivé sloţky (např. stanovení obsahu 
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kyseliny akrylové, kyseliny octové butanolu, kyseliny mravenčí, formaldehydu, methanolu, 

methylakrylátu, butylakrylátu). 
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6 VÝSLEDKY 

 Výsledky testů  jsou rozděleny do tří podkapitol. V první podkapitole 6.1 je 

vyhodnocení úbytku formaldehydu z odpadní vody 2D211 pomocí stripovací metody. Ve 

druhé podkapitole 6.2 jsou zobrazeny v první části výsledky nitrifikačních testů a moţné 

optimální dávky odpadních vod s formaldehydem zpracovatelných biologickou cestou. Ve 

druhé části podkapitoly 6.2 jsou uvedeny výsledky nutné k neutralizaci a zpracování 

odpadních vod 2 2D211 a 2C422 chemicko- biologickou cestou. 

6.1 Výsledky získané v praktickém testu sníţení obsahu formaldehydu 

Test sníţení obsahu formaldehydu z procesní odpadní vody 2D-211 jsem provedl 

v oddělení výzkumu Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov. Test proběhl na 

aparatuře sestavené k tomuto účelu. Tato aparatura měla simulovat účinky stripování na 

odpadní vodu z výše uvedeného zařízení. Vstupní odpadní voda měla sloţení, uvedené 

v Tabulce č. 3. Je zdůrazněn další parametr, kterým je mnoţství jednotlivých sloţek, jeţ 

jsou vyprodukovány chemismem výroby za časovou jednotku. 

Tabulka 3: Fyzikální a chemické sloţení odpadních vod z 2C-210 

SLOŽKA kg·h
-1 

% hm. Charakteristika proudu 

H2O 3 440 96 Průtok:   3 900 kg.h
-1

 

Formaldehyd 11 0,3 Teplota: 25 °C 

Kyselina akrylová 22 0,6 Hustota 988 kg.m-
3 

Kyselina octová 123 3 Viskozita 0,7 cP 

Odpadní voda, jejíţ sloţení je uvedeno v Tabulce č. 3, byla na výše uvedené 

aparatuře podrobována dvaceti čtyř hodinovému intenzivnímu provzdušňování. Výsledky 

tohoto testu jsou uvedeny v Tabulce č. 4. 

Tabulka 4: Test provzdušňování odpadních vod z 2D-211 při laboratorní teplotě po dobu 24 h  

(Násada: 100,73 g) 

Čas Teplota Průtok vzduchu Vystrippováno Obsah FAL ve zbytku 

hod °C l.h
-1

 g ppm g 

0 23 100 0,00 2 000 2,00 

1 23 100 2,41 2 000 1,97 

3 23 100 6,01 2 000 1,87 

6 23 100 10,54 2 000 1,76 

         24 23 100 41,75 2 000 1,12 

Vysvětlivky: lab. – laboratorní teplota = 23 °C, g – gram, ppm – part per milion – hmotnostní 

jednotka pouţívaná v laboratorním měření, pozor, není jednotkou SI. Platí přepočet 1 ppm = 0,000 1 g, 

násada – mnoţství vstupní vody před zahájením testu 
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Z analýz vyplývá, ţe při stripování FAL z WW nedošlo ke sníţení koncentrace 

FAL ve zbytkové kapalině. Hmotnostní úbytek FAL byl způsoben prostým odpařením 

FAL, přičemţ se odpařovala i strippovaná odpadní voda. Bylo vystrippováno cca 43 % 

kapaliny za 24 h. Koncentrace formaldehydu se nezměnila, stripování tedy nebylo účinné. 

Dále následoval stejný test, ale s vyšší provozní teplotou, která by měla zaručit vyšší 

stripovací účinek na obsaţený formaldehyd v odpadní vodě. Doba trvání testu byla 3 h. 

Zjištěné výsledky jsou uvedeny v Tabulce č. 5.  

Tabulka 5: test provzdušňování odpadních vod z 2D-211 při 50°C po dobu 3 h (Násada: 100,68 g) 

Čas Teplota Průtok vzduchu Vystrippováno Obsah FAL ve zbytku 

h °C l·h
-1

 g ppm g 

0 50 100 0,00 2 000 2,00 

1 50 100 4,77 2 000 1,92 

3 50 100 12,93 2 000 1,73 

Vysvětlivky: g – gram, ppm – part per milion – hmotnostní jednotka pouţívaná v laboratorním měření, pozor, 

není jednotkou SI. Platí přepočet 1 ppm = 0,000 1 g, násada – mnoţství vstupní vody před zahájením testu 

Z analýz vyplývá, ţe při stripování FAL z WW nedošlo ke sníţení koncentrace FAL 

ve zbytkové kapalině. Hmotnostní úbytek FAL byl způsoben prostým odpařením FAL, 

přičemţ se odpařovala i strippovaná odpadní voda. Bylo vystrippováno cca 13 % kapaliny 

za 3 h, koncentrace formaldehydu se nezměnila, stripování rovněţ nebylo účinné. 

Ve třetím testu byla opět zvýšena teplota vstupní odpadní vody aţ na 90 °C, s cílem 

sníţit obsah formaldehydu na co nejniţší hodnotu. Výsledky zobrazuje Tabulka č. 6. 

Tabulka 6: Test provzdušňování odpadních vod z 2D-211 při 90°C po dobu 3 h Násada: 100,64 g 

čas Teplota Průtok vzduchu Vystrippováno Obsah FAL ve zbytku 

h °C l.h
-1

 g ppm g 

0 90 100 0,00 2 000 2,00 

1 90 100 27,84 2 000 1,46 

2 90 100 56,53 2 000 0,86 

Vysvětlivky: g – gram, ppm – part per milion – hmotnostní jednotka pouţívaná v laboratorním měření, pozor, 

není jednotkou SI. Platí přepočet 1 ppm = 0,0001 g, násada – mnoţství vstupní vody před zahájením testu 

Z analýz opět vyplývá, ţe při stripování FAL z WW nedošlo ke sníţení koncentrace 

FAL ve zbytkové kapalině. Hmotnostní úbytek FAL byl způsoben prostým odpařením 

FAL, přičemţ se odpařovala i strippovaná odpadní voda. Bylo vystrippováno cca 57 % 

kapaliny 2 h, koncentrace formaldehydu se nezměnila, stripování nebylo účinné.  
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6.2 Výsledky získané v testu chemicko-biologické úpravy odpadní vody 

První část testu se týká provedení inhibičních testů nitrifikace jako referenční test 

odbourání formaldehydu z odpadních vod z 2D-211 VF ve společnosti AQUA CONTACT. 

Za účelem provedení inhibičních testů nitrifikace byl pouţit vzorek odpadní vody 

2D-211VF dodaný společností Momentive Specialty Chemicals, a.s. dne 5. 6. 2012. 

Vzorek aktivovaného kalu byl odebrán na městské ÚČOV Praha v nitrifikačním reaktoru 

aktivace rovněţ dne 5. 6. 2012. Inhibiční testy nitrifikace byly provedeny 6. 6. 2012 po 

několikahodinovém provzdušnění kalu odebraném v profilu nitrifikace na podnikové ČOV 

Momentive. Paralelně byly provedeny 4 nitrifikační testy: 

1. Test referenční bez přídavku odpadní vody. 

2. Test – ředění 2400×, tj. s přídavkem 8 mg.l
-1

formaldehydu. 

3. Test – ředění 1200×, tj. s přídavkem 16 mg.l
-1

 formaldehydu. 

4. Test – ředění 600×, tj. s přídavkem 32 mg.l
-1

 formaldehydu. 

Vzorek odpadní vody z profilu 2D-211 VF vykazoval hodnotu CHSKCr  

60 g.l
-1

 (stanoveno v akreditované laboratoři Momentive Specialty Chemicals, a.s.). Testy 

vzorku z profilu 2D-211 VF pomocí metody CHSKCr v laboratoři AQUA–CONTACT  

CHSKCr na úrovní 60 g·l
-1

 (naměřená hodnota CHSKCr 59 270 mg·l
-1

) potvrdil měření 

v akreditované laboratoři Momentive Specialty Chemicals, a.s. Hodnoty CHSKCr  určují 

organické znečištění odpadních vod z 2D211 VF jejichţ sloţení je uvedeno v tabulce č. 3. 

Testy byly realizovány s očekávaným poměrem ředění pro likvidaci tohoto proudu na 

podnikové ČOV do výše volné kapacity oproti stávajícímu stavu (ředění 593×), a dále pro 

dvojnásobné a čtyřnásobné ředění k této hodnotě. Vypočtené koncentrace formaldehydu po 

naředění vychází 32 mg·l
-1

, 16 mg·l
-1 

a 8 mg·l
-1 

pro největší poměr ředění. 

Aktivovaný kal v podnikové ČOV (koncentrace sušiny kalu 6,52 g·l
-1

, organický 

podíl 71,4 %) byl kondicionován přídavkem nutrientů (50 mg·l
-1

 N-NH4 a 5 mg·l
-1

 P-PO4), 

temperován na teplotu 20 °C. Vzhledem k tomu, ţe i při takovém velkém ředění po 

nadávkování odpadní vody do prostředí silně klesla hodnota pH, u testu č. 3 dokonce pod 

hodnotu 6, byla u všech testů hodnota pH zvýšena přídavkem hydroxidu sodného na 7,7. 

Protoţe v průběhu nitrifikačního testu pH silně klesalo v důsledku nitrifikace, bylo vţdy po 

půl hodině, po odběru vzorku, pH opět neutralizováno na hodnotu cca 7,6 – 7,7, a to 

u všech čtyř testů. Vzorky byly odebírány po dobu tří hodin s frekvencí 30 min, okamţitě 
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filtrovány a dále v nich stanovovány ukazatele N-NH4 a dále přírůstek N-NO2 a N-NO3. 

Nitrifikační rychlost je reprezentována přírůstkem oxidovaných forem dusíku. Rychlost 

odstraňování N-NH3 bude vţdy větší neţ součet rychlostí přírůstku N-NO2 N-NO3 neboť 

část dusíku je spotřebována na syntézu biomasy (vzorek obsahuje organické znečištění). 

Naměřené výsledky ukazují, ţe při koncentraci formaldehydu 8 mg·l
-1 

nebyla 

detekována ţádná inhibice. Při vyšších koncentrací jiţ docházelo k určitému ovlivnění 

nitrifikačních rychlostí, přičemţ přídavek 32 mg·l
-1 

jiţ ukázal na sníţení nitrifikační rychlosti 

o cca 1/3 oproti referenčnímu testu. Z tohoto pohledu se doporučuje poloprovozní testy 

zahájit na úrovni koncentrace formaldehydu po smísení do 10 mg·l
-1

. Lze předpokládat, ţe 

adaptací kalu lze dosáhnout sníţení inhibičních vlivů. I při dávce 32 mg·l
-1 

formaldehydu se 

ovlivnění nitrifikačních rychlostí nejeví natolik zásadní, ţe by aktivovaný kal po adaptaci 

měl vykazovat sníţené nitrifikační rychlosti. 

Pro detekci odstraňování organického znečištění, byl proveden s kalem odebraným 

z čistírny odpadní vody v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov respirační test 

s přídavkem odpadní vody na úrovni hodnoty poměru ţivin k mikroorganismům (F/M) 

okolo 0,05 mg.l
-1

. Pro aktivační směs se jednalo o dávku 6 ml odpadní vody do objemu 

1 litr, tj. ředění cca 167×. Toto ředění odpovídá koncentraci formaldehydu cca 115 mg·l
-1

. 

Odpadní voda musela být za tímto účelem neutralizována přídavkem hydroxidu sodného, 

aby po jejím nadávkování byla udrţena reakce pH v oblasti neutrality.  

Respirační test byl rozfázován na několik částí. V prvé fázi byla měřena endogenní 

respirační rychlost. Poté byl přidán amoniakální dusík a byla měřena respirační rychlost 

nitrifikace. V další fázi byla nadávkována odpadní voda a po odstranění substrátu byla 

nadávkována allylthiomočovina pro potlačení nitrifikace za účelem zjištění, zda se 

respirační rychlost sníţila zpět na úroveň původní rychlosti endogenní respirace. Zároveň 

byly během testu odebírány vzorky pro stanovení hodnoty CHSK.
 

Závěr: Na základě výše uvedených poznatků jsem se rozhodl zneutralizovat silně 

kyselé odpadní vody z destilační kolony 2C-210 resp. vodní fáze 2D-211 se silně 

zásaditými odpadními vodami z vypírací kolony 2C-422 BTM jako předúpravu na test 

vypouštění zneutralizovaných odpadních vod na podnikové ČOV. 

Druhá část je zaměřena na získání výsledků z neutralizačního průběhu mísení odpadní 

vody z kyselé povahy ze zařízení 2D-211 VF, jehoţ sloţení je uvedeno v Tabulce č. 3 
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kapitoly 6.2 Snížení obsahu formaldehydu a zásadité vody ze zařízení 2C-422, jejíţ sloţení 

je obsahem následující Tabulky č. 7. 

Tabulka 7: Sloţení odpadních vod z 2C-422, zdroj- Technologický reglement pro výrobu 

SLOŢKA kg·h
-1

 % hmotnostních Charakteristika proudu 

H2O 150 75,0 Průtok:  200 kg.h
-1

 

Akrylát sodný 33 16,5 Teplota: 35 °C 

Hydroxid sodný 5 2,5 Hustota 964 kg.m-
3 

Para-toluen sulfonan sodný 2 1,0 Viskozita 0,93 cP 

Vlastnímu mísení odpadní vody zásadité a kyselé povahy předcházel laboratorní 

test, za účelem sestavení neutralizační křivky pro tento typ vod. Z této křivky jsem pak 

vycházel v případě provozního testu. V Tabulce č. 8 jsou uvedeny hodnoty pH při 

neutralizační reakci kyselých a zásaditých vod. Vzorek o objemu 100 ml odpadní vody 

z 2D-211 kyselé povahy byl postupně neutralizován odpadní vodou zásaditého charakteru 

z 2C-422 za účelem dosaţení neutrálního pH, resp. hodnoty mírně zásadité pro stanovení 

křivky pohybující se i v tomto pásmu (pH>7). 

Tabulka 8: Mísení a neutralizace odpadní vody z 2D-211 a 2C-422 

Krok ředění 100 ml odpadních 

vod z 2D-211 

Dávka přidané odpadní vody z 

 2C-422 v ml 
Hodnota pH 

1 0 2,2 

2 2 3,41 

3 4 3,76 

4 6 3,97 

5 8 4,11 

6 10 4,23 

7 20 4,61 

8 30 4,88 

9 40 5,11 

10 50 5,33 

11 60 5,56 

12 70 5,84 

13 80 6,31 

14 82 6,45 

15 84 6,68 

16 85 6,84 

17 86 7,09 

18 87 7,58 

19 88 8,78 
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Z hodnot uvedených v Tabulce č. 7, jsem pak následně sestavil kalibrační křivku 

neutralizace výše uvedených odpadních vod (viz Obrázek č. 21). 

 

Obrázek 22: Kalibrační křivka neutralizace odpadní vody z 2D-211 a 2C-422 

Z grafu je patrné, ţe přídavek zásaditých vod, reprezentovaných ze zařízení 2C-422 

do kyselých vod z 2D-211, se do oblasti neutrálního pH vhodného pro čištění na ČOV 

v Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov dostane při přídavku více neţ 80 % 

objemu neutralizované vody. Kalibrační křivka neutralizace poslouţila k neutralizaci vod 

v provozním testu s kontejnerem.  

V tabulce č. 9 je uvedeno sloţení směsi odpadních vod po neutralizaci. Tato směs 

byla řízeně vypouštěna do podnikové ČOV. 

Tabulka 9: Sloţení směsi odpadních vod po neutralizaci
 

 Jednotka Výsledek 

AA % hm. 1,04 

ACA % hm. 0,06 

FAL % hm. 0,68 

TOL % hm. 0,01 

BuOH % hm. 0,40 

AA a ACA jsou po neutralizaci přítomny ve formě sodných solí.  
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Zprůměrované výsledky na výstupu do recipientu v období testu vypouštění 

zneutralizovaných odpadních vod z 2D-211 a 2 C-422 a jejich porovnání s typickými 

hodnotami je uvedeno tabulce č. 10. 

 

Tabulka 10: Analýzy výstupního proudu vody z podnikové ČOV 

 Jednotka 
Přípustná 

hodnota 

Naměřené 

hodnoty 

Typické 

hodnoty 

CHSKcr mg.l
-1

 50 26 25 

NL105 mg.l
-1

 40 16 16 

RL105 mg.l
-1

 1 100 844 845 

RAS (RL550) mg.l
-1

 1 000 758 754 

N-NH4
+
 mg.l

-1
 3 0,13 0,13 

SO4
-2

 mg.l
-1

 300 148 149 

Cl
-
 mg.l

-1
 250 126 125 

pH – 7,0 - 9,5 8,5 8,5 

AA mg.l
-1

 – 0 0 

ACA mg.l
-1

 – 0 0 

FAL mg.l
-1

 – 0 0 

TOL mg.l
-1

 – 0 0 

BuOH mg.l
-1

 – 0 0 

Vysvětlivky k tabulce 10 - CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, NL105 – obsah 

nerozpuštěných látek stanovených při 105°C, RL105 – obsah rozpuštěných látek stanovených při 105 °C 

(odparek), RAS (RL550) – celkový obsah rozpuštěných anorganických solí stanovených při 550 °C, N-NH4
+
 - 

obsah celkového dusíku, SO4
-2

 – obsah síranů, Cl
-
 - obsah chloridů, pH – stanovení kyselosti či zásaditosti 

vypouštěné vody, AA – acrylic acid (kyselina akrylová), ACA – acetic acid (kyselina octová), FAL – 

formaldehyde, BuOH - buthanol 

Výsledné testy potvrdily minimální odchylky od běţných hodnot zpracovávaných 

vypouštěných vod z podnikové ČOV do recipientu. Především hodnota CHSKcr, zaručující 

řádné odbourání organických látek z odpadních vod byla v průměru navýšena pouze 

o 1 mg·l
-1 . Hodnoty formaldehydu, kyseliny akrylové a dalších sledovaných organických 

sloţek nebyly analyticky detekovány.   
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7 DISKUSE 

Všechny odpadní látky z výroben KA III se do roku 2009 likvidovaly termickou 

cestou a to oxidačním spalováním jak je popsáno v mé bakalářské práci. Spálením 1 m
3 

zemního plynu vzniká 2,75 kg CO2. Na spálení 1 m
3
 odpadních vod z výroben KA III je 

třeba v průměru 150 m
3 

zemního plynu. Díky nově pouţité technologii biologické 

likvidace odpadních dešťových a odpadních procesních vod z výroben KA III v podnikové 

čistírně odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals Sokolov, a.s, se podařilo během 

čtyř let uspořit přes 31 milionů Kč
49

. Emise oxidu uhličitého do ovzduší se ušetřením 

nespáleného zemního plynu sníţily o více neţ 14 miliónů kg CO2, jak je vidět v následující 

Tabulce č. 11. 

Tabulka 11: Úspory při pouţití alternativních metod
34 

Rok 

Odpadní 

dešťové 

vody 

v m
3 

Odpadní 

procesní 

vody 

v m
3
 

Celkově 

vod přes 

ČOV v m
3
 

Cena 

zemního 

plynu 

v Kč 

Úspora 

v milionech  

Kč 

Ušetřené emise CO2  

v milionech kg 

(spálením CH4) 

2009 2829 4761 7590 7,37 5,693 3,131 

2010 3712 5254 8966 7,96 6,724 3,698 

2011 3454 5620 9074 7,85 8,028 3,679 

2012 3458 5618 8920 8,04 10,704 3,744 

Suma  13453 21253 34550 * 31,149 14,188 

Z výsledků stripování odpadních vod z 2D-211 VF v laboratorních podmínkách se 

bohuţel nepotvrdila teorie o praktickém zpracování těchto vod pomocí stripovací kolony 

navrhované firmou Ekomonitor. Z výsledků testů neutralizace je jasné, ţe bude třeba 

navrhnout neutralizační linku s úpravou odpadních vod pomocí NaOH. Celkové mnoţství 

odpadních vod z 2C-422, která činní 0,2 m
3
·h

-1 
nestačí pokrýt neutralizaci 4 m

3
·h

-1 

odpadních vod z 2D-211. Kapacita podnikové ČOV, která sice vyhověla mému testu, ale 

zřejmě nebude stačit na čtyřicetinásobné vyšší zatíţení těmito odpadními vodami a bude 

třeba spolupracovat s městkou čistírnou odpadních vod Sokolov, která je návaznou čistící 

stanicí v sousedství areálu podnikové čistírny odpadních vod Momentive. Městská čistírna 

odpadních vod Sokolov, by měla mít dostatečnou kapacitu na zpracování těchto 

zneutralizovaných odpadních vod. 

Moţnou úsporu zemního plynu s předpokládaným (ročně běţně provozovaných) 

pracovním fondem 7 500 h výroby kyseliny akrylové a n-butylesteru ve výrobně  

KA III a sníţení emisí CO2 do ovzduší uvádím v tabulce č. 12. 
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Tabulka 12: Předpokládané bilanční úspory v Kč a emisí CO2 

Rok 

Odpadní 

vody z  

2D-211 

v m
3 

Odpadní 

vody z  

2C-422 

v m
3
 

Celkově vod 

přes ČOV 

v m
3
 

Cena 

zemního 

plynu 

V Kč 

Úspora 

v milionech 

Kč 

Ušetřené emise CO2 

v milionech kg 

(spálením CH4) 

2015 31 200 1560 32 760 8 36,691 13,513 

2016 31 200 1560 32 760 9 41,277 13,513 

2017 31 200 1560 32 760 9 41,277 13,513 

2018 31 200 1560 32 760 10 45,833 13,513 

2019 31 200 1560 32 760 10 45,833 13,513 

Suma  156 000 6 800 163 800 * 201,911 67,565 

V tabulce č. 12 jsou uvedena předpokládaná data, vycházející z předchozího  pětiletého 

trendu výrobních kapacit výrob kyseliny akrylové a n-butylesteru v Momentive Specialty 

Chemicals Sokolov, a.s. Postupné navyšování cen zemního plynu vychází taktéţ z trendů 

minulých pěti let s přihlédnutím k celosvětové obchodní a politické situaci, s navyšujícím se 

trendem zdraţování fosilních paliv. Výsledné úspory ušetřených emisí CO2  je závislá na včasné 

realizaci tohoto experimentu. Ekonomické hledisko je sice spekulativní, ovlivnitelné mnoha 

faktory, ale je to moţná cesta zpracování odpadních vod ekologickou cestou s vysokými 

finančními úsporami.  
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8 ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo posoudit a zhodnotit současný stav nakládání 

s odpadními látkami ve firmě Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov s důrazem na 

výrobnu kyseliny akrylové KA-3 a zároveň se pokusit nalézt a ověřit alternativní metody 

zpracování těchto odpadů. Z prověřených metod se jako perspektivní a pouţitelná jeví 

metoda zpracování zneutralizovaných odpadních vod na podnikové ČOV, v případě její 

nedostatečné kapacity pak přichází v úvahu spolupráce s nedalekou městskou ČOV. 

Pokusy o vystripování formaldehydu z odpadních vod se ukázaly jako neúčinné. 

Cílovým stavem v Momentové Specialty Chemicals Sokolov, a.s. je zpracování 

odpadů minimalizující provozní náklady při dodrţení platných emisních limitů 

a minimalizaci negativního dopadu technologie na ţivotní prostředí. Takového stavu je 

moţné dosáhnout kombinací tří technologických celků pro zpracování jednotlivých typů 

odpadů: 

- Katalytická oxidace pro likvidaci všech plynných odpadů. 

- Kotel na kapalná/plynná paliva pro likvidaci destilačních zbytků při současné 

produkci technologické páry. 

- Biologické čištění odpadních vod s předřazenou fyzikálně-chemickou úpravou. 

Veškeré plynné odpady jednotek kyseliny akrylové budou přiváděny do jednotky 

katalytické oxidace. Veškeré destilační zbytky z výroby akrylových monomerů, budou 

zpracovány v nově instalovaném kotli na kapalné/plynné palivo. Zde bude vyráběna 

nízkotlaká pára. Současně s destilačními zbytky můţe být v kotli likvidován také 

zahuštěný podíl odpadních vod s vysokým obsahem organiky, který by mohl odpadat 

z předúpravy odpadních vod při pouţití separačních membrán. Kotel můţe být také 

uzpůsoben pro spalování bioplynu v případě, ţe pro čištění odpadních vod bude pouţita 

anaerobní technologie. Kvůli obsahu síry v destilačních zbytcích bude nutné do trasy 

spalin z kotle instalovat vypírku SO2. 

Veškeré odpadní vody z výroby kyseliny akrylové a jejích monomerů budou po 

fyzikální nebo chemické předúpravě (filtrace, membrány pro odstranění organických látek, 

chemické vysráţení nebo oxidace formaldehydu, neutralizace) zavedeny do biologické 

čistírny odpadních vod. Moţné je vyuţití městské ČOV provozované firmou Veolia. 
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Pokud by v rámci předúpravy nedošlo k významnému sníţení koncentrace organických 

látek, likvidace veškerých odpadních vod by si vyţádala intenzifikaci aktivace městské 

ČOV.  

Vzhledem k poměrně vysokému obsahu organických látek v odpadních vodách je 

zajímavou alternativou k aerobnímu čištění anaerobní technologie. Hlavní výhodou 

anaerobního čištění je konzervace energie. Při anaerobních procesech odbourávání 

organických látek totiţ vzniká bioplyn s vysokým obsahem CO a methanu, který lze vyuţít 

jako palivo např. v kotli na destilační zbytky, o kterém byla řeč výše. Další výhodou 

anaerobní technologie je eliminace rizika pachové exhalace, se kterým je naopak u aerobního 

způsobu čištění nutné počítat. Výstup z anaerobního reaktoru by navíc obsahoval podstatně 

méně organických látek (účinnost odbourání CHSK přes 90 %) a byl by tak daleko snáze 

zpracovatelný v aktivaci podnikové nebo městské ČOV. Jako ideální se proto jeví 

technologická linka fyzikálně-chemická předúprava – anaerobní reaktor – aktivace. 

Vyčištěné vody z biologického čištění je moţné po úpravě recyklovat a pouţít jako napájecí 

vodu nebo k doplňování okruhů chladící vody v  technologických zařízeních.  

Výše popsané úpravy technologie by vedly k poklesu výroby páry v technologii 

oproti stávajícímu stavu. Finanční úspory, kterých je moţné dosáhnout při realizaci výše 

popsané koncepce lze velmi hrubě odhadnout na 67 mil. Kč/rok. Přesnější odhad 

investičních nákladů v tuto chvíli není k dispozici, mohu se ale pokusit alespoň o řádový 

odhad nákladů. Náklady na instalaci jednotky (jednotek) katalytické oxidace lze hrubě 

odhadnout na 40 mil. Kč. Náklady na instalaci kotle na destilační zbytky by neměly 

překročit 10 mil. Kč. Náklady na instalaci anaerobního reaktoru včetně jednotky pro 

předúpravu vod a bioplynového hospodářství odhaduji na 70 mil. Kč. Dalších 20 mil. Kč 

mohou stát úpravy aktivací ČOV. Celkové investiční náklady lze tedy velmi hrubě 

odhadnout na 40 + 10 + 10 + 70 + 20 mil. Kč = 150 mil. Kč. Při započtení 50% rezervy na 

nejistotu odhadu se dostávám na 225 mil. Kč a návratnost investice 3,4 roku. Návratnost 

investice bude ovlivněna budoucím vývojem cen zemního plynu, elektrické energie 

a emisních povolenek. Proto bude nutné při zvaţování této investice pracovat ve variantách 

a provést citlivostní analýzu. 
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