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Anotace: 

ZEMANOVÁ, Kateřina. Využití destrukce toxických odpadů na bázi aromatických látek 

z hlediska ochrany ŽP. VŠB-TU Ostrava. 2015. 

Přítomnost aromatických nitrosloučenin v odpadech je riziková pro člověka i životní 

prostředí. Diplomová práce je proto zaměřena na postupy směřující k likvidaci 

aromatických nitrosloučenin. Jako zástupce byl použit nitrobenzen a pro jeho likvidaci 

v mikro a semimikroměřítku bylo zvoleno několik postupů. Výsledky experimentů ukazují, 

že nejvhodnějšími způsoby destrukce nitrobenzenu jsou jeho redukce zinkem v kyselině 

chlorovodíkové s následnou oxidací vzniklého anilinu manganistanem v kyselině sírové a 

spalování. Destrukce nitrobenzenu pomocí peroxidu vodíku v přítomnosti mikrovln je 

možná, avšak její reprodukovatelnost je nízká, proto by bylo potřebné se dále tímto 

způsobem zabývat.  

Klíčová slova: životní prostředí, nebezpečné odpady, aromatické nitrosloučeniny, 

nitrobenzen, likvidace. 

Summary: 

ZEMANOVÁ, Kateřina. Utilisation of Destruction of Toxic Waste Based on Aromatic 

Substances from the Point of View of Environmental Protection. VŠB-TU Ostrava. 2015. 

The presence of aromatic nitro compounds in waste poses risk for both humans and 

environment. The thesis is focused on methods of aromatic nitro compounds destruction. 

For that, nitrobenzene was selected as an aromatic nitro compound representative and 

several destruction methods conducted in micro and semimicro scale were evaluated. The 

results show reduction of nitrobenzene using zinc and hydrochloric acid followed by 

oxidization using potassium permanganate and sulphuric acid and incineration to be the 

most suitable ways of nitrobenzene liquidation. Although destruction of nitrobenzene using 

hydrogen peroxide and microwaves is possible, its reproducibility is low and therefore, the 

method needs further exploration. 

Keywords: environment, hazardous waste, aromatic nitro compounds, nitrobenzene, 

liquidation. 
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Úvod 
Hromadění odpadů patří mezi jeden z nejpalčivějších problémů dnešní 

společnosti. Tento jev souvisí jak s výrobní, tak se spotřební činností a nese v sobě rizika 

pro člověka i pro životní prostředí. Některé druhy odpadů mohou mít přímo nebezpečné 

vlastnosti. Celý svět se proto snaží zabývat omezováním tvorby odpadů, zefektivněním 

jeho následného využití či jeho zneškodnění. Je zde tedy evidentní snaha nalézt nové 

postupy, ať již u průmyslových výrobců či u široké veřejnosti (např. recyklace), které by 

hromadění odpadů bránily.  

Jeden ze základních přírodních zákonů, který definoval Rudolf Clausius, je 

entropie. Ve stručnosti je založen na principu, který tvrdí, že není možné materiály zcela 

využít, aniž by se vytvořily vedlejší produkty [1].  Je proto důležité, orientovat se na vznik 

těchto látek a věnovat pozornost především jejich množství, bezpečnosti, způsobům 

dalšího využití a vhodné destrukci, která bude mít nejen ekologické, ekonomické, ale i 

bezpečnostní aspekty.  

Ústředním tématem této diplomové práce je chemický odpad. Tento druh odpadu 

je v porovnání s komunálním odpadem produkován v menším objemu, skrývá však v sobě 

nebezpečí, neboť může obsahovat některé velmi nebezpečné látky. Je proto zapotřebí 

úzkostlivěji dbát na řadu faktorů, které souvisí s jeho manipulací, skladováním či likvidací. 

Každý odpad má svá vlastní specifika a je třeba dbát na striktní dodržování legislativních 

předpisů.  

Tato práce se specificky zaměřuje na destrukci toxických chemických odpadů. 

Využívá k tomu chemických metod s cílem získat co nejvíce bezpečné směsi z hlediska 

ochrany životního prostředí. Provedené experimenty budou ukazovat průběh destrukce 

vybraných nebezpečných odpadů za použití oxidačních a redukčních činidel. Zkoumány 

budou nejenom výchozí směsi z hlediska identifikace látek, ale rovněž bude realizována 

optimalizace pokusů, na základě změny reakčních podmínek. Průběh likvidace bude 

hodnocen pomocí tenkovrstvé chromatografie. 
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Teoretická část 
1. Charakteristika odpadů, klasifikace a její význam 

Odpad je „každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit“ a jeho přesná definice je stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech [2].  

Odpad lze klasifikovat dle řady různých kritérií.  

 

1.1. Klasifikace dle fyzikálního skupenství 

Nejjednodušší dělení se nabízí na základě látkového skupenství odpadu na plynné, 

kapalné a pevné [1]. Tato klasifikace se může jevit jako velmi zjednodušená, protože 

neříká nic o chemickém složení odpadu, jeho vlivu na člověka a životní prostředí, 

eventuálně jeho původu. Na druhou stranu napovídá, jakým způsobem je nutné s odpadem 

v rámci odpadového hospodářství nakládat. Manipulace s pevnými, netěkavými a 

nerozpustnými látkami se obecně jeví snazší než nakládání s kapalinou nebo plynem. 

V některých případech však toto členění nemusí být jednoznačné, protože se skupenství 

odpadu během manipulace může měnit [7, 8]. Pevné těkavé látky se mohou měnit v plyn či 

se během převozu mohou rozpustit vlivem hydrometeorologických podmínek. Z tohoto 

důvodu je nutné brát ohled na charakter směsi, a zároveň na možné situace, které ke změně 

skupenství mohou přispět.  

 

1.2. Klasifikace dle původu odpadu 

Členění dle původu odpadu se většinou zaměřuje na jednotlivé sféry hospodářské 

činnosti člověka. Ty jsou na všech svých stupních - počínaje získáváním surovin (těžba, 

zemědělství), jejich konverzí na výrobky (průmysl, stavebnictví), spotřebou výrobků a 

finálním zpracováním odpadů - zatíženy vznikem odpadu [3, 4]. Pokud bychom vyšli 

z posledních údajů Českého statistického úřadu, bylo v České republice v roce 2013 

vyprodukováno 23,7 milionů tun odpadu [5, 6]. Jeho největším producentem bylo 

stavebnictví a zpracovatelský průmysl (viz obr. č. 1). Tato klasifikace tedy umožňuje 

hodnotit efektivnost konverze zdrojů v jednotlivých oblastech ekonomie a sledovat její 

vývin v čase. Sledování těchto parametrů přitom nemá pouze ekonomický rozměr. Do 

značné míry nám ukazuje, jakým způsobem jsme schopni šetřit přírodní zdroje a 
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minimalizovat zatížení prostředí odpadem, čímž významně zasahuje do oblasti ochrany 

životního prostředí. 

 

Obr.č.1:     Procentuální zastoupení produkce odpadu v jednotlivých sférách  hospodářské činnosti   
v České republice v roce 2013 [6]. 

 

Dle obr. č. 1 je patrné, že barva modrá označuje primární ekonomickou sféru, tedy 

získávání surovin. Celkově se jedná o nejmenší procento tvorby odpadů v České republice. 

Odstíny žluté vyjadřují sekundární sféru, tedy tvorbu produktů. Zpracování odpadů 

zastupuje barva červená. Významné zastoupení mají i odpady ze spotřeby, které 

charakterizuje barva zelená.  

Dělení odpadů dle původu lze rozdělit na dvě hlavní větve, a to na vedlejší 

produkty z výrobních činností a na odpad ze spotřeby. Z hlediska nebezpečnosti má ve 

výrobní sféře nejmarkantnější vliv chemický průmysl. Nebezpečné odpady jsou pro životní 

prostředí závažným problémem a vznikají jak v rámci z chemických organických, tak 

anorganických výrob. Za zmínku stojí uvést například výrobu chromové žluťi či zinkové 

běloby, jež patří k nebezpečným látkám [7]. Spotřební sféru vyplňují zejména komunální 

odpady, přesněji definované jako „veškeré odpady vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání [1].“ Dále můžeme do této skupiny zařadit elektrošrot, odpady 

z dopravní činnosti, ze zdravotnictví a taktéž sem patří speciálně stanovené odpady, jež 

jsou přítomny v menším objemu [8]. 
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Původ odpadu je používán jako kritérium pro zařazení odpadu do Katalogu 

odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Pomocí této 

vyhlášky lze odpadu přiřadit šestimístný kód, jehož první dvojčíslí charakterizuje skupinu, 

druhé podskupinu a třetí druh odpadu. Odvětví, obor nebo technologický proces, ve kterém 

odpad vzniká, jej zařazují do jedné z 20 skupin Katalogu odpadů [2]. 

Ke každé skupině odpadu je přidělena další kategorie, které náleží jedno 

z následujících pojmenování: 

• zvláštní odpad, 

• zvláštní nebezpečný odpad, 

• ostatní odpad [1]. 

Zvláštní a ostatní odpad je charakterizován s přihlédnutím k jeho vlivu na životní 

prostředí a zvláštní nebezpečný odpad ovlivňuje nejen životní prostředí, ale také člověka 

[8]. Nebezpečný odpad je definován v zákoně č. 185/2001 Sb., ve znění právních předpisů. 

Detailně se zde píše, že jde o „odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností,...[2]“ Nebezpečné vlastnosti jsou následující:  

1. výbušnost (H1) – schopnost látky explodovat. Látka může vyvolat určitou 

chemickou reakci, při které má vzniklý plyn takový tlak a rychlost, že může být 

okolní prostředí značně poškozeno [8]. 

2. oxidační schopnost (H2) – tuto vlastnost mají látky poskytující kyslík. Jeho 

uvolňováním mohou podporovat hoření ostatních látek. Pokud při těchto reakcích 

dojde k nadměrnému uvolnění plynu, může následovat i výbuch [2]. 

3. vysoká hořlavost (H3-A) a hořlavost (H3-B) – hořlavost je definována jako 

náchylnost materiálů k hoření a vznícení. Je ovlivněna jak fyzikálními, tak 

chemickými vlastnostmi [7]. 

4. dráždivost (H4) – vlastnost látky způsobit zánět při styku s pokožkou nebo sliznicí 

[2]. 

5. poškození zdraví (H5) – tuto vlastnost mají látky, které po průniku do organizmu 

mohou vést k jeho poškození, tedy narušit jeho fyziologické funkce [8]. 
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6. toxicita (H6) – jedná se o schopnost látky proniknout do organizmu různými 

expozičními cestami (orálně, dermálně, inhalačně), přičemž může způsobit smrt či 

závažné poškození zdraví [2]. 

7. karcinogenita (H7) – tyto látky mohou způsobit nebo přispět k rakovinnému 

bujení buněk vedoucímu k vzniku rakovinných nádorů [2]. 

8. žíravost (H8) – vlastnost látky poškodit strukturu materiálu, ať již při krátkém, 

dlouhodobějším či opakovaném styku [8]. 

9. infekčnost (H9) – jedná se o přítomnost životaschopných mikroorganizmů  

vyvolávajících onemocnění živých organizmů [7]. 

10. teratogenita (H10) – toxicita pro reprodukci způsobující funkční poškození 

organizmu a častější výskyt vrozených (ale přitom nedědičných) malformací [10]. 

11. mutagenita (H11) – mutagenní látky mohou vyvolat genetické (dědičné) vady 

v organizmu. Tato schopnost má velmi blízko ke karcinogenitě [2]. 

12. uvolňování toxických plynů při styku s vodou/vzduchem/kyselinou (H12) – 

látky s tímto účinkem uvolňují v reakci s kyselinou, vodou či vzduchem toxický či 

vysoce toxický plyn [7]. 

13. uvolnění nebezpečných látek při nebo po jejich destrukci do životního 

prostředí (H13) – tuto vlastnost mají látky, ze kterých v průběhu likvidace nebo po 

uvolnění do životního prostředí vznikají látky škodlivé, jež mají negativní dopad na 

životní prostředí [8]. 

14. ekotoxicita (H14) – ekotoxicita představuje zdroj rizika pro alespoň jednu složku 

biotického systému [2]. 

 

Zákon o odpadech řeší pouze definici nebezpečného odpadu, proto je pro úplnost 

třeba vymezit rozdíl mezi odpadem toxickým a nebezpečným. První jmenovaný má vztah 

pouze k vlastnostem odpadu, oproti tomu nebezpečný má navíc spojitost s vnějšími 

podmínkami a poškození může být vyvoláno i vlivem toxicity [8]. 
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1.3. Klasifikace dle vlivu na člověka a životní prostředí 

Posuzování tohoto faktoru je důležitým předpokladem pro to, abychom věděli, 

jakým způsobem máme s odpadem manipulovat a do jaké míry je třeba dbát na ochranu 

člověka a/nebo životního prostředí. Při nevhodném zacházení s nebezpečným odpadem 

může dojít k poškození obou nejen při jednorázové, ale také při dlouhodobé expozici. 

Mohou zde existovat celkem tři situace - negativní působení na člověka, na životní 

prostředí, nebo může nastat jejich kombinace. Mezi odpady mající negativní vliv jak na 

člověka, tak na životní prostředí lze zařadit zejména těžké kovy a celou řadu organických 

sloučenin, přičemž za zmínku stojí například dioxiny, jako jsou DDT či PCB [8]. 

 

2. Nebezpečné odpady z průmyslové výroby 

Vzhledem k tématu diplomové práce se v této kapitole zaměříme na odpady 

z průmyslové výroby, jakožto významného producenta chemických odpadů. Je však nutné 

nezapomínat, že tyto odpady mohou být produkovány i jinými sférami hospodářské 

činnosti člověka. Za zmínku stojí například demoliční odpady, jež mohou obsahovat 

minerály ze skupiny silikátů (azbest), určité procento olovnatých barev - trubky z olova, 

nebezpečné součásti z klimatizací či například baterie od osvětlení s náhradním zdrojem. 

Separace těchto nebezpečných materiálů z demoličních odpadů je náročná a v některých 

případech se neprovádí vůbec [1,7]. Převážnou většinu odpadů z průmyslové činnosti je 

možné řadit mezi odpady nebezpečné a dle jejich povahy lze tyto odpady rozčlenit do dvou 

hlavních skupin: 

• mechanické, 

• chemické [8]. 

Z hlediska nebezpečnosti jsou odpady chemické povahy mnohem významnější, jelikož jen 

velmi ojediněle existuje chemický odpad, jenž nemá ani jednu z nebezpečných vlastností 

[1]. Z hlediska zátěže pro životní prostředí, lze tyto odpady uspořádat do 3 kategorií, a to:  

• silná zátěž (těžební, chemický, papírenský a strojírenský průmysl), 

• střední zátěž (textilní, sklářský, potravinářský či kožedělní průmysl), 

• mírná zátěž (dřevozpracující a polygrafický průmysl) [7]. 
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Omezení a odstranění nebezpečných vlastností je základním principem při nakládání 

s odpady. Jedním z cílů je oddělení či přeměna nebezpečné složky v druhotnou surovinu. 

Pro bezpečné nakládání je ale zapotřebí dodržovat další podmínky zajištění bezpečnosti 

práce. To souvisí s vyloučením či zmírněním všech rizik a přijetí veškerých 

bezpečnostních opatření [7]. 

 

2.1. Odpady z průmyslových chemických procesů 

 Základním principem při výrobním postupu je přeměna suroviny na produkt, který 

je požadován za pomocí potřebných chemických reakcí a přeměn fyzikálního charakteru  

[10]. Obvykle se jedná o těchto pět fází: 

• „dodání a příprava surovin, 

• syntéza, 

• separace produktu a jeho čištění (rafinace), 

• manipulace s produktem a jeho skladování, 

• odstraňování emisí (odpadů) [1].“ 

Mezi významné zdroje chemického odpadu (z výrobní činnosti) můžeme zařadit 

zejména: 

• suroviny, jež nezreagovaly, 

• jejich nečistoty, 

• produkty vedlejších chemických reakcí, 

• a látky pomocné pro chemické procesy (např. rozpouštědla, katalyzátory) 

[1,7]. 

Do této skupiny se řadí i odpady, které pochází z provozů čistíren odpadních vod 

[10]. 

Nebezpečné odpady vznikají zejména z anorganických a organických chemických 

výrob.  
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2.2. Nebezpečné anorganické průmyslové odpady 

 

Anorganické odpady svým množstvím převažují nad odpady organickými. Na 

tomto místě je rovněž vhodné zmínit situaci, kdy sloučenina může být velice nebezpečná i 

přesto, jsou-li v ní obsaženy prvky, které nejsou považovány za nebezpečné či jejich míra 

nebezpečnosti je podstatně menší [20]. Jako příklad můžeme uvést směs uhličitanu 

draselného a kyanamidu vápenatého. Obě látky mají dráždivé účinky a kyanamid je navíc 

zdraví škodlivý [20]. Žádná z nich ale nemá účinky toxické. Pokud však dojde k redukci 

uhličitanu draselného a kyanamidu vápenatého uhlíkem vzniká kyanid draselný. Ten již 

akutní toxicitu prokazuje [9,20]. 

Nebezpečné odpady v anorganické výrobě lze podle skupenství rozdělit na tuhý, 

kapalný a plynný odpad. Anorganické pevné odpady představují širokou škálu 

rozmanitých zplodin. Je zajímavé, že více jak polovinu pevných anorganických odpadů 

zastupuje jen pár druhů vedlejších odpadových produktů. Jako příklad lze uvést zelenou 

skalici, síran sodný, odpadní sádrovec či karbidové vápno [1]. Kapalný odpad je 

nejběžnější a přitom nejzávažnějším vedlejším produktem z chemické výroby. Jedná se 

především o odpadní vody, jež znečišťují vodní toky. Množství těchto látek se odvíjí od 

druhu výroby a vyspělosti její technologie.  Pro přiblížení, mezi typické odpadní kapaliny 

lze zařadit chladící a technologické odpadní vody znečištěné anorganickými látkami [8]. 

Konkrétním případem může být výroba sody Solvayovým způsobem. V odpadních vodách 

se vyskytuje značné množství solí, které se následně dostávají do vodních toků [1]. Plynné 

odpady z průmyslové produkce vznikají jak z technologických postupů jako takových, tak 

i z energetických jednotek, jež zásobují energií dané provozy (vznik plynných exhalátů). 

Do této kategorie patří především oxid sírový, siřičitý a oxidy dusíku. Dalšími prvky ve 

sloučeninách může být chlor, sulfan, chlorovodík a jiné [8, 20]. 

Mezi odpady, jenž patří k nejvýznamnějším „velkotonážním“ anorganickým 

chemikáliím a současně mají jednu či více nebezpečných vlastností, je možné uvést:  

• kyselinu sírovou – nejvýznamnější je její plynná forma. Kyselina sírová má 

žíravé a oxidační účinky [7]. 

• hydroxid sodný – hydroxid sodný se vyrábí amalgamovým způsobem a 

největším problémem je přítomnost rtuti v odpadech. Rtuť je toxická včetně 
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toxicity stran reprodukce, karcinogenní, mutagenní a škodlivá pro životní 

prostředí [1, 20]. 

• chlor – mezi nebezpečné vlastnosti chloru patří toxicita, nebezpečnost pro 

životní prostředí (zejména je toxický pro organizmy ve vodním prostředí) a 

nebezpečnost pro zdraví [1, 19]. 

• kyselinu fosforečnou – jejímž odpadem je fosfosádrovec, ve kterém jsou 

obsaženy následující látky: síran vápenatý, fluorid vápenatý, fluorid 

křemičitý a další nečistoty [20]. Pro další zpracování těchto odpadů existuje 

několik postupů, ale ty se kvůli malé efektivnosti používají jen výjimečně. 

Ve většině případů se tyto odpadní sloučeniny skládkují [1]. Uvedené látky 

způsobují člověku podráždění, sloučeniny fluoru mají navíc žíravé a toxické 

účinky [1,20]. 

• kyselinu dusičnou – její odpady z tuhých podílů jsou zanedbatelné, 

značnou část tvoří kapalné odpady. Jedná se především o znečištění chladící 

vody, která se ovšem dá upravit neutralizací v uzavřeném okruhu. Životní 

prostředí je znečišťováno zejména toxickými oxidy dusíku [1]. 

K nebezpečným látkám z chemické výroby řadíme i anorganické pigmenty. Uvést 

můžeme například oxid zinečnatý (zinkovou bělobu), chroman olovnatý (chromovou žluť) 

a oxid titaničitý (titanová běloba) [1, 20]. První dvě zmíněné sloučeniny jsou velmi 

nebezpečné pro životní prostředí, z toho chromová žluť je navíc toxická pro člověka [8, 

20]. Titanová běloba je začleněna zákonem o odpadech do kategorie vybraných odpadů. 

Tato látka se používá jako pigment do barviv a někdy je obsažena i v některých krémech 

na opalování [20]. Největší problém při její výrobě je odpadní produkt – zelená skalice 

(síran železnatý). Až do nedávna nebyly pro skalici stanoveny žádné masovější postupy 

pro další zpracování. Ve většině případů se umisťovala na skládku nebezpečných odpadů. 

V souvislosti s touto sloučeninou stojí za zmínku havárie, která se stala u Třebíče na 

skládce pro nebezpečný odpad v roce 1996. Jednalo se o velké množství  (9 tisíc tun) 

odpadní zelené skalice, ze závodu Precheza, a.s. Přerov. Na skládce došlo k vytvoření 

vodní plochy s kyselým výluhem. Česká inspekce životního prostředí nařídila vyčerpání 

tohoto výluhu. Tomuto příkazu nebylo vyhověno a skládka byla uzavřena. V době jejího 

uzavření navíc obsahovala o 20 tisíc tun odpadů více. V dalších letech se kontaminace 



10 
 

prostředí rozšiřovala. Zjistilo se, že jímka pro skládkové vody byla odtoková a navíc bylo 

poškozeno potrubí s uzavírací armaturou. To zapříčinilo masivní kontaminaci podzemních 

vod [11]. Skládkování titanové běloby již nemusí být výhradním způsobem 

nakládání.V dnešní době se může využít: 

• jako čiřicí prostředek – pro průmyslové vody za pomocí síranu železitého. 

Dále je vhodná ve sloučení s fyzikálně-biologickou technologií pro 

chemické srážení odpadových vod a při likvidaci fosforu zvyšuje její užití 

účinnost procesu [10]. 

• k výrobě železitých pigmentů – tyto pigmenty velmi dobře kryjí, jsou 

chemicky stabilní, odolné povětrnostním podmínkám a jsou charakteristické 

širokou barevnou stupnici od žluté přes červenou až po černou. Jejich další 

výhodou jsou nízké náklady. Používají se především v oblastech, kde se 

využívá probarvování např. zámkové dlažby, plastů a barev [10]. 

Je tomu teprve několik let, kdy podnik Precheza, a.s. zavedl v ČR bezodpadovou 

výrobu titanové běloby. Díky novému způsobu, a to oxidačnímu postupu, nevzniká jako 

odpadní produkt žádný síran železnatý, tudíž zcela odpadají problémy s ním spojené. 

Vznikající vedlejší produkty se naopak používají jako vedlejší výrobky, které jsou 

prodejné pro návazné výroby. V porovnání s titanovou bělobou je jejich hodnota nižší, 

nicméně se velmi pozitivně předchází vzniku dalších odpadů a to má kladné 

environmentální i finanční aspekty [1]. Pro představu lze zmínit, že do výroby vstupuje cca 

200 tisíc tun surovin za rok a objem odpadů činí jen 1,5 % hmotnosti z tohoto celkového 

množství [1]. Jako další úspěch lze brát prodej know-how technologie výroby oxidu 

titaničitého do dvou závodů v Číně [12]. 

Mezi zvlášť nebezpečné odpady se řadí dle zákona o odpadech i kyanidy. 

Vznikají v průmyslu strojírenském a kovozpracujícím. Značná část vzniká také při extrakci 

kovů. Jedná se o takovou technologii, kdy se kov (např. zlato) získává kyanidovým 

loužením, což znamená, že je drahý kov možné izolovat pomocí roztoků z alkalických 

kyanidů. Jedná se o poměrně problematický proces z důvodů provozních rizik a vyšší 

pravděpodobnosti vzniku havárie. Odpadní kyanidy se vyskytují ve vysoce 

koncentrovaném stavu a mají značný podíl vodorozpustného obsahu [7]. Jejich účinky jsou 

toxické, žíravé a nebezpečné pro životní prostředí [19, 20]. 
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2.3. Nebezpečné organické průmyslové odpady 

Organické odpady jsou sice produkovány v menším množství než odpady 

anorganické, organické směsi jsou však mnohem rozmanitější a většina z nich jsou látky 

velmi toxické či jiným způsobem nebezpečné. Chemické reakce organických sloučenin 

mají často tendence dostat se do rovnovážného stavu a zároveň jsou provázeny následnými 

či vedlejšími reakcemi. Technologie pro organickou výrobu jsou proto charakteristické 

svou výraznou tvorbou meziproduktů a vedlejších produktů, které jsou zdrojem mnohdy 

toxických odpadů. Za zmínku stojí i čištění aparatur např. oplachem, což může být zdrojem 

odpadů sekundárním [1,8].  

Pokud rozdělíme organické odpady dle skupenství, nejvýznamnější skupinou jsou 

kapalné odpady. Pevné většinou nemají tak závažné účinky, naopak plynný odpad toxický 

být může [1]. 

Mezi organické výroby řadíme: 

• tzv. základní výrobu, do které můžeme zařadit konkrétně zpracování ropy, 

využívání uhlí chemickým způsobem, petrochemii, 

• a výrobu speciálních produktů (vč. jejich meziproduktů). Pro představu 

zde lze jmenovat: tenzidy, pesticidy, detergenty, léčiva, organické pigmenty 

a barviva aj. „Při výrobě barev a laků se používá celá řada nebezpečných 

látek, jako jsou hořlavé monomery pro výrobu polymerních materiálů, 

toxické pigmenty a další materiály. Rovněž při výrobě mýdel a detergentů se 

používají některé nebezpečné chemikálie, jako korozivní NaOH pro 

zmýdelnění tuků a H2SO4 pro sulfonaci [1].“ 

Samostatnou průmyslovou oblast z hlediska chemické výroby tvoří výroba celulózy 

a papíru. V těchto provozech se vyskytují četné nebezpečné látky. Ze skupiny aldehydů lze 

například zmínit formaldehyd a ze skupiny aromatických sloučenin fenol. Obě uvedené 

látky mají toxické účinky a jsou škodlivé pro lidské zdraví. Uplatňují se při výrobě 

pojivových pryskyřic. Ke zpracování dřeva se používají další látky s nebezpečnými 

vlastnostmi, mezi které se řadí hydroxid sodný a sulfid sodný (žíravé účinky) [1]. Odpady  

z těchto výrob mají často podobu odpadních vod, kalů a exhalátů. To souvisí se sníženým 

využitím dřeva a ke snížení dochází i v zemědělské výrobě, přičemž se rovněž poškozuje 

životní prostředí [14]. Pro některé odpady z dřevařského průmyslu se najde například 
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sekundární využití pro výrobu desek a podobně. Další odpady lze využít k získání energie, 

a to spalováním. Co se týká energetického přínosu, není v současné době významný [7]. 

Významným producentem nebezpečných organických odpadů je petrochemický 

průmysl. Za zmínku stojí uvést zvláště uhelný dehet. Ten vzniká jako vedlejší produkt při 

výrobě koksu či svítiplynu. Obsahuje rozmanité směsi fenolů, organických cyklických 

látek a určité zastoupení polycyklických aromatických uhlovodíků. Poslední kategorie 

zmíněných látek je označována zkratkou PAU a jejich molekula je složena alespoň ze dvou 

benzenových jader. Řadí se mezi významné karcinogenní a mutagenní látky, a zároveň u 

nich byly prokázány negativní účinky na dýchací, imunitní, reprodukční systém, 

krvetvorbu i kůži [13]. Nejznámější a nejprozkoumanější polycyklický aromatický 

uhlovodík – benzo[a]pyren - obsahuje pět benzenových jader a je považován za vysoce 

karcinogenní, mutagenní a nebezpečný pro životní prostředí. Je zde nicméně vhodné 

zmínit, že sám o sobě nemá významné toxické účinky, protože účinnou látkou není 

benzo[a]pyren jako takový, ale jeho  metabolit (epoxid), který vzniká až v organizmu. 

V malém množství se v dehtu vyskytuje také bifenyl, který disponuje svou mírnou 

toxicitou a v určité literatuře se zmiňují i o jeho karcinogenitě [15]. 

 Při výrobě pesticidů, tenzidů a jiných produktů se v odpadech může vyskytovat 

benzen, jenž je často používán ve výrobních procesech, toulen a xyleny, sloužící jako 

rozpouštědla a ethylbenzen, ze kterého se vyrábí styren. Styren se používá k produkci 

polysterenu, skelných laminátů, či například k výrobě syntetického kaučuku. Styren je 

podezřelý z karcinogenity, jelikož se v organismu přeměňuje na fenylethylenoxid [15]. 

 Průmysl zabývající se výrobou léčiv „se vyznačuje nízkým poměrem konečného 

produktu k surovinám, především u léčiv vyráběných extrakcí přírodních produktů a 

fermentací. Z těchto důvodů ve farmaceutických výrobách vniká velké množství odpadů 

obsahujících nebezpečné složky [7].“ Odpadní rozpouštědla nelze znovu ve 

farmaceutickém průmyslu využívat, své uplatnění ale mohou nalézt v jiných provozech, 

například tam, kde se provádí výroba barev a laků [1].  

Při syntéze barviv lze zmínit nebezpečnou látku anilin. Ta se získává například 

redukcí nitrobenzenu [1]. Nitrobenzen patří ke karcinogenním, mutagenním, toxickým 

látkám a je nebezpečný pro životní prostředí [23]. 
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3. Způsoby likvidace nebezpečných odpadů a jejich podstata 

 Hlavní cíle zpracování odpadních nebezpečných materiálů jsou zejména: 

• odstranění, zmenšení množství či objemu škodlivých látek, 

• získání energie, 

• obnova surovin.  

Mezi nejběžněji zpracovávané nebezpečné chemické odpady patří především 

tekuté chemikálie organického původu a odpady obsahující těžké kovy a odpadní oleje [1]. 

Metody likvidace nebezpečných neseparovaných odpadů jsou často technologicky 

nákladné a složité, přitom se jedná o významnou část produkovanou chemickým 

průmyslem [1]. 

 

3.1. Spalování 

Spalování je v podstatě tepelný způsob zpracování odpadu. Hlavním cílem tohoto 

procesu je snížení celkového objemu odpadů a odstranění jejich nebezpečných vlastností 

takovým způsobem, že se pomocí technologií látky potencionálně nebezpečné zachytí do 

pevné složky získané ze spalování [8]. „V principu je spalování odpadů vysokoteplotní 

oxidace spalitelných materiálů obsažených v odpadech. Odpad je v podstatě velmi 

heterogenní materiál obsahující organické a minerální složky, kovy a vodu. Organický 

podíl odpadu hoří v přítomnosti kyslíku po dosažení spalovací teploty. Vlastní spalovací 

proces probíhá v plynné fázi za současného uvolnění energie [1].“ Vedlejším produktem 

procesu spalování je tvorba energie a to buď ve formě tepla či elektřiny, případně obou 

forem současně. Jedním z běžných způsobů spalování je spalování přímé [1]. V České 

republice se nachází prozatím jen tři provozy, kde se provádí tento druh tepelného 

zpracování odpadů. Budování dalších závodů naráží na finanční problémy a na nesouhlas 

rozhodujících orgánů a obyvatel [16]. Další možností spalování je například 

spoluspalování protříděných odpadů, zplyňování, mokrá oxidace či energetické využití 

skládkového plynu. Krom výše uvedených lze odpady spalovat také alternativním 

způsobem. Tento proces se používá tam, kde se vyskytují odpady, které mají jen omezené 

použití a zároveň dosavadní technologické aplikace byly neúspěšné [1]. 
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 Během dokonalého oxidačního procesu jsou hlavními produkty spalování: oxid 

uhličitý, vodní pára, eventuálně oxidy dalších prvků. Podle druhu spalovaného odpadu a 

v závislosti na technologii zůstává v odpadu ze spalování malé množství dalších látek. Při 

nedostatku kyslíku vzniká toxický a extrémně hořlavý oxid uhelnatý. Tomu lze zamezit 

dostatečným přívodem vzduchu. Na teplotě a naopak na přebytku vzduchu je závislá 

tvorba oxidů dusíku. Dle zkušeností z dosavadních technologií se zatím nepodařilo vzniku 

oxidů dusíku stoprocentně zabránit [1]. Pokud jsou v odpadech obsaženy organické 

chlorované sloučeniny, spalovacím procesem následně vznikají další nebezpečné a toxické 

zplodiny, nejčastěji chlorovodík, fosgen a chlor. Pokud jsou v materiálech, určených ke 

spalování, obsaženy polychlorované bifenyly, jejich oxidací vznikají vysoce toxické 

polychlordibenzofurany (PCDF) a polychlordibenzodioxiny (PCDD) [1,7,8]. 

Významným produktem spalování je také škvára. Je složena z organických a 

anorganických látek [8]. Nacházejí se v ní odpadní kovy a nedostatečně spálené organické 

látky. Sušina škváry obsahuje zejména oxidy křemíku, vápníku, hliníku a železa, 

uhličitany, síru a chlor [1]. Další produkt, který vzniká spalováním je popílek. Ten 

obsahuje silikátové minerály, oxidy a chloridy. K majoritním prvkům lze zařadit vápník a 

chlor. Podíl organických látek obsažených v popílku je téměř vždy vyšší, než je tomu u 

škváry, na druhou stranu koncentrace polyaromatických uhlovodíků je vyšší ve škváře [8]. 

Co se týká rozpustnosti, tak v porovnání se škvárou se složky popílku mnohem lépe 

rozpouští ve vodě [7]. „Obsah snadno rozpustného materiálu v samotném popílku se 

pohybuje mezi 21-23% hm., u směsí popílku s dalšími produkty čištění spalin jsou tyto 

hodnoty 21-35% hm [1].“ 

 

3.2. Biologické způsoby zpracování 

 Aby došlo k biologické destrukci odpadů je nutné, aby vedlejší produkty byly 

biologicky degradovatelné, tedy aby podléhaly anaerobnímu či aerobnímu rozkladu. 

Biologické pochody jsou řízeny biochemickými reakcemi za pomocí enzymů 

(biokatalyzátorů) [8]. Cílem je: 

• snížení koncentrace nebezpečných látek v odpadu na předem definovaný 

limit – za pomocí rozkladu či biotransformací na látky bez nebezpečných 

vlastností, 
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• transformace nebezpečných látek na látky inertní, 

• zavedení inovativní biostabilizace (např. redukční přeměna rozpustných 

látek na látky nerozpustné) a bioimobilizace jakožto integrovaná 

technologie – zajištění vzniku přírodních organických látek a biologickou 

přeměnu perzistentních organických polutantů [7]. 

Mezi biologické zpracování řadíme zejména kompostování, anaerobní digesci a 

biologickou detoxikaci nebezpečných látek obsažených v odpadech [1,7]. 

 

Kompostování 

Kompostování je „aerobní fermentační proces probíhající za řízených podmínek. 

Proces umožňuje zhodnocení organických odpadů a ničí patogenní organismy v odpadech 

[1].“ Patří mezi oblíbenou recyklační technologii a její výhody spočívají v nízkých 

provozních nákladech, životní prostředí je znečišťováno v menším měřítku a konečný 

produkt je užitečný [8]. Je prokázáno, že tímto způsobem se sníží množství a celkové 

objem vedlejších odpadních produktů až o 30 procent [1]. Oproti skládkování, kde 

nahromaděný odpad zůstává v nezměněné podobě po dlouhý časový úsek a je rizikem 

stran kontaminace vodních zdrojů a ovzduší, kompostováním lze navrátit původní 

materiály do životního prostředí. Nebezpečné látky se rozkladem zneškodňují či se 

přetransformují na zcela jiné materiály [1]. Pesticidy a polychlorované bifenyly 

v kompostech způsobují problémy. Jejich rozpustnost ve vodě je minimální a pokud nejsou 

součástí kompostovacích procesů mikroorganismy schopné tyto látky rozložit, dochází při 

využití kontaminovaných kompostů k bioakumulaci bifenylů [8]. 

 

Anaerobní digesce 

Hlavním principem anaerobní digesce je mikrobiální přeměna organických 

odpadů, jejímž výsledným produktem je bioplyn a digestát. Celý proces probíhá bez 

přístupu vzduchu [1]. Používá se i k destrukci tuhých a polotekutých organických 

odpadních hmot. Při porovnání s kompostováním jsou kladeny menší nároky na plochu pro 

zařízení, nedochází k uvolňování páchnoucích emisí a je možné díky tomuto zpracování 

získávat energii [8]. 
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Biologická detoxikace nebezpečných látek obsažených v odpadech 

Pro biologickou detoxikaci nebezpečných látek je možné použít jeden ze tří 

způsobů:  

• Biodegradaci – použity jsou živé organismy či jejich produkty, jež mají schopnost 

rozložit nebezpečné látky. Jde o ekonomicky výhodný a účinný způsob, který 

životní prostředí zatěžuje minimálně. Zpracování odpadů probíhá přímo tam, kde se 

odpad aktuálně vyskytuje. Odpadá tudíž riziko při manipulaci s ním. Lokalita, kde 

se nachází, je jen minimálně narušena a detoxikace odpadů může probíhat 

nepřetržitě [8]. 

• Zapracování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi do půdy – „je proces 

zneškodňování odpadů, při kterém jsou odpady smíchány nebo zapracovány do 

povrchové vrstvy půdy a řízeným způsobem degradovány, transformovány nebo 

imobilizovány [8].“ Vhodné použití je zejména pro organické odpady, jež se dají 

biologicky rozložit či pro odpady radioaktivní. Tento způsob je naopak nevhodný 

pro anorganické odpady, které v převážné většině obsahují těžké kovy, kyanidy, 

kyseliny a amoniak [7]. 

• Enzymatické systémy - biologické katalyzátory jsou schopné přeměnit nebezpečné 

odpadní produkty na neškodný materiál. Pro příklad lze uvést přeměnu toxických 

pesticidů na méně odolné a méně toxické látky [7,8]. 

 

3.3. Fyzikální způsoby zpracování odpadů 

Na začátek je vhodné uvést, že i malé množství látek s nebezpečnými vlastnostmi 

mění inertní odpad na odpad nebezpečný a na základě toho je třeba si uvědomit, jakým 

způsobem se bude s odpadem nakládat [8]. To ale finančně ovlivňuje procesy odstraňování 

toxických látek. Žádoucí by proto bylo oddělit nebezpečné složky a zbytek 

přetransformovat na odpad, se kterým není třeba nakládat zvláštním způsobem [8]. 

Separování materiálu na jednotlivé složky je velice výhodné, jak z finančního, tak 

technologického hlediska a je možné jej provádět pomocí fyzikálních procesů [1]. 



17 
 

Pro zvolení správné metody fyzikálního způsobu likvidace nebezpečných odpadů, 

je nezbytné znát jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Pokud by nebyly známé tyto 

vlastnosti například pro tuhý odpad, mohlo by dojít ke nebezpečným chemickým reakcím, 

které by mohly technologický proces i jeho operátory poškodit [8]. Na první místo je nutné 

řadit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která má za úkol vyloučit jakýkoliv vznik 

nebezpečí. Důležitá je tedy znalost fyzikálních a chemických vlastností, procesu, možností 

a důsledků technologie [7,8]. 

Mezi nejdůležitější fyzikálněchemické vlastnosti ovlivňující výběr metody 

fyzikálního způsobu likvidace odpadů patří zejména: 

• skupenství, 

• rozpustnost, 

• hustota, 

• těkavost, 

• teplota varu, tání [7]. 

Nejvíce používané jsou metody adsorpce, destilace, sušení, rozpouštědlová 

extrakce, vymražování a stripování vzduchem [1]. 

 

Adsorpce 

Adsorpce je založena na principu zachycení plynné či kapalné látky na povrch 

látky pevné (nejčastěji je aplikováno aktivní uhlí). To se uskutečňuje pomocí přitažlivých 

sil. Dle druhu sil se jedná o adsorpci fyzikální (Van der Waalsovy přitažlivé síly) či 

chemickou (chemické vazby). Nejvíce se použití uplatní pro organické odpady, ačkoliv 

anorganické lze tímto způsobem rovněž kvalitně odstranit. Užívá se také v případech, kdy 

není v přítomnosti odpadů známo konkrétní složení chemických látek, například při čištění 

vod. Jde o vratnou metodu, což může sloužit k opětovnému použití [7,8]. 
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Destilace 

Tato metoda se používá pro oddělování kapalných látek. Je založena na principu 

těkavosti látek, kdy každá látka má stanovenou danou teplotu, při které se vypařuje. Patří 

sice mezi nejběžnější používanou metodu, ale pro nebezpečné odpady má jen omezené 

využití [8]. Pro tento princip je důležité, aby měl nebezpečný materiál jen malé množství 

tuhých podílů. Je potřeba, aby se dala surovina lehce přečerpávat. Uplatnění najde 

především pro odstranění organických kapalných látek, jakož jsou rozpouštědla [7,8]. 

  

Sušení 

Princip procesu je založen na odstranění rozpouštědla (nejčastěji vody) z pevných 

a kapalných látek s nebezpečnými vlastnostmi jeho odpařením. Tímto procesem je 

množství škodlivých odpadů sníženo a zároveň je extraktováno rozpouštědlo, které by 

mohlo vést k narušení následných způsobů zpracování [7]. 

 

 Rozpouštědlová extrakce  

Touto metodou se pomocí vyluhováním dají získat a následně odstranit látky, jež 

mají nežádoucí účinky jak na člověka, tak i na životní prostředí. Proces se zpravidla skládá 

ze dvou fází. Nejprve je zapotřebí extrahovat složku z kapaliny jinou kapalinou (ve které je 

daná složka více rozpustná) a následně se provede loužení, kde se oddělí rozpustná látka 

z látky, jenž rozpustná není a to například působením rozpouštědla (vody) [7]. Organická 

složka ve vodném roztoku se tedy extrahuje do rozpouštědla, jež není s vodou mísitelné. 

Tímto způsobem se například odstraňují fenoly z odpadních vod, které pocházejí 

z koksárenského a petrochemického průmyslu nebo polychlorované bifenyly 

z transformátorových olejů [7,8]. 

 

 Vymražování 

Jedná se o další způsob zpracování nebezpečných odpadů. Díky nízkým teplotám, 

při kterých se vytváří led, je možné separovat vodu z nebezpečných roztoků. Tato metoda 

se uplatňuje například při sanaci lagun obsahující nebezpečné odpadní hmoty [1,7,8]. 
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Stripování vzduchem 

Proces je založen na transportu rozpuštěných molekul z kapalné látky do proudu 

vzduchu nebo vodní páry. „Hnací silou pro přenos hmoty je zde koncentrační gradient 

mezi plynnou a kapalnou fází. Dobře fungující stripovací zařízení může dosáhnout až 99 % 

odstranění těkavých organických látek z vody [8].“ Používá se pro extrakci nebezpečných 

látek organického charakteru, především chlorovaných (tetrachlorethylen) a aromatických 

rozpouštědel (benzen, toluen) [1,8]. 

 

3.4. Chemické způsoby zpracování odpadů 

Za určitých podmínek lze chemické odpady (jak kapalného, tak i pevného 

charakteru) upravit pomocí chemických reakcí. Ve většině případů je nutno použít 

rozpouštědla. Nejvhodnějším je voda, jelikož rozpouštědla organického původu jsou sama 

o sobě problematická [7]. Chemické metody mohou být s fyzikálními způsoby propojené, 

pro příklad lze uvést chemickou reakci, při které vznikne sraženina nebezpečného odpadu 

a fyzikálními metodami lze látky od sebe separovat pomocí filtrace či sedimentace [1].  

 Pro likvidaci odpadů se v první řadě vychází z jejich chemické struktury. Za 

pomocí různých chemických reakcí se nebezpečné odpadní hmoty transformují z látek 

toxických na látky netoxické, případně na látky toxikologicky méně významné [7]. 

K detoxikaci odpadů se využívají zejména neutralizační, oxidačně redukční, hydrolytické a 

komplexotvorné chemické reakce [8]. 

 

Neutralizační reakce 

Jde o způsob, který umožňuje upravovat nebezpečné látky tak, aby je bylo možné 

ukládat na skládky. Jde o chemickou reakci, kdy kyselina reaguje se zásadou, přičemž jako 

produkt vzniká sůl a voda. Nejedná se tedy o látky nebezpečné. Používá se zejména pro 

kyselé či alkalické odpady [1]. Pro příklad lze uvést neutralizaci kyseliny sírové nejlépe za 

přítomnosti alkalických uhličitanů či hydroxidů. Produktem vznikne její sůl, jenž je 

neškodná a lze ji vodou spláchnout. Neutralizace organických kyselin se provádí za 

pomoci alkalických hydroxidů [1,18]. 
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 Oxidačně redukční reakce 

Používá se především pro odpady obsahující těžké kovy, sulfidy, chromany, 

kyanidy, pesticidy, aminy či nitrolátky. Zneškodňování je založeno na použití sloučeniny, 

jenž má oxidační či redukční vlastnosti. Mezi používaná oxidační činidla patří zejména 

peroxid vodíku, chlornan vápenatý a ozon [1]. Peroxid vodíku je vhodný pro celou řadu 

odpadů z průmyslových technologií, jež obsahují toxické látky, jako například 

formaldehyd, fenoly, kyanidy či merkaptany. Chlornan vápenatý se využívá hlavně pro 

odpady kapalné obsahující kyanidy a ozon převážně pro úpravu pitné vody. Hlavním 

redukčním činidlem je oxid siřičitý (například pro odpady s šestimocným chromem) a 

tetrahydridoboritan sodný (pro zpracování kovonosných odpadních materiálů) [7,8]. 

Jako příklad oxidační reakce lze uvést detoxikaci kyanidového ionu na méně 

nebezpečnější kyanátový [1]. 

 

Hydrolytické reakce 

Jde o rozkladnou reakci, při které je spotřebována voda. Lze ji použít pro celou 

škálu kapalných, pevných i plynných odpadů. Problém ale spočívá v dlouhé reakční době, 

proto se velmi často používají katalyzátory, jenž tuto dobu zkracují [1]. Nejvhodnější 

použití je pro takové odpady, jež jsou schopné reagovat s vodou (nedají se uložit na 

skládku odpadů), přičemž tvoří nebezpečné produkty. Tímto způsobem je možné reaktivní 

vlastnosti nebezpečných látek zcela odstranit. Pro reakci je postačující jen použití vody a 

tepla, přičemž, nečistoty obsažené v odpadech nemají na reakci vliv [8]. Své uplatnění 

mohou hydrolytické reakce nalézt například pro reakci hydroxidu draselného 

s benzylchloridem za vzniku benzylalkoholu a chloridu draselného. Alkohol jenž vznikl se 

většinou oxiduje dále na karboxylovou kyselinu [1]. 

 

Srážecí reakce 

Toxické látky, které jsou rozpustné se touto reakcí přetransformují na látky 

neškodné a nerozpustné. Jde o chemickou reakci, kdy se smíchají dva roztoky, přičemž se 

vytvoří jen málo rozpustná látka – sraženina [7]. Následně pomocí filtrace a vysušení je 
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možné nerozpustnou látku odstranit a zbytek následně uložit například do odpadu 

komunálního [7,8]. 

 

4. Aromatické nitrosloučeniny jako toxické odpady 

Aromatické nitrosloučeniny náleží do skupiny organických látek, které vykazují 

celou řadu nebezpečných vlastností včetně akutní toxicity [23]. Tyto látky jsou široce 

využívány v chemickém průmyslu riziko intoxikace je značné. Aromatické nitrosloučeniny 

jsou například využívány jako výchozí látky při výrobě syntetických azobarviv. Některé 

náleží do kategorie pesticidních přípravků a nelze opomenout využití těchto látek 

v průmyslu výbušnin (TNT). Řada aromatických nitrosloučenin kapalného skupenství 

(např. nitrobenzen) se používá také jako rozpouštědla. Již z těchto náznaků je tedy patrné, 

že se jedná o v praxi široce používané látky a pracovníci působící v oblasti chemie a 

technologie syntetických barviv, výbušnin atd. tvoří rizikovou skupinu, pokud jde o 

expozici těmito látkami [23].  

 Jaké jsou tedy účinky aromatických látek na lidský organismus? Tyto látky mají 

například dráždivé účinky, které však jsou větší u alifatických nitrolátek než u látek 

aromatických. Nitrosloučeniny vykazují řadu mnohem nebezpečnějších vlastností ve 

vztahu k živým organismům. Jedním z typických příkladů tohoto typu, specifický 

obzvláště pro aromatické nitrolátky, je methemoglobinemie, která se projevuje tzv. 

cyanózou (zmodrání konečků prstů, rtů, ušních boltců atd.) [23]. Methemoglobinemie, jak 

již z názvu vyplývá je způsobena přeměnou části hemoglobinu, který obsahuje železo 

v oxidačním stavu +2 na methemoglobin, který obsahuje železo v oxidačním stavu +3. 

[23]. Důsledek této přeměny pro lidský organismus souvisí s poklesem schopnosti 

transformovat kyslík prostřednictvím erytrocytů. Tento účinek vykazují i alifatické 

nitrolátky, ovšem v menším měřítku. Aromatické nitrosloučeniny také nepříznivě působí 

na centrální nervovou soustavu, ledviny, játra, případně nepříznivě ovlivňují krvetvorbu. 

Byly zjištěny i negativní vlivy těchto látek na zrak. Zřejmě nejzávažnějšími účinky těchto 

látek na lidský organismus jsou účinky karcinogenní [29]. Mezi nejvýznamnější 

karcinogeny této skupiny patří analoga známějších aromatických aminů. Jako příklady 

můžeme uvést 4-nitrobifenyl, 4,4-dinitrobifenyl apod. Mechanizmus není přesně znám, lze 

však předpokládat, že tyto látky se v organismu přeměňují na karcinogenní aminy. S tím 
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souvisí způsoby metabolizace aromatických nitrosloučenin coby xenobiotik v lidském 

organismu. Aromatické nitrosloučeniny se metabolizují dvěma cestami. Jednu z nich 

představuje redukce, druhým způsobem je pak oxidace [23]. Průběh metabolizace je 

možné ukázat na příkladě nitrobenzenu. V lidském organismu může být nitrobenzen 

postupně redukován na nitrosobenzen, fenylhydroxylamin až na anilin. Jedním 

z mezistupňů je transformace fenylhydroxyaminu na ortho-aminofenol a para-aminofenol 

[24]. Vznik těchto aminů je evidentní. Zároveň existuje i možnost enzymatické oxidace 

nitrobenzenu na para-nitrofenol, případně jiné produkty. Na metabolizaci se podílí enzymy 

označované jako oxygenázy patřící do rodiny enzymů P-450. Tyto enzymy obsahují 

společně s proteinem i hemový kofaktor, u kterého dochází k reverzibilní rovnováze mezi 

formou obsahující železo v oxidačním stavu + 2 a železo obsahující v oxidačním stavu +3. 

Enzymy působí v obou směrech. Vzniklé metabolity podléhají různým typů konjugačních 

reakcí například s kyselinou glukorunovou a jsou vylučovány žlučí do střevního obsahu 

nebo filtrovány v ledvinách [29].  

 

5. Metody likvidace aromatických nitrosloučenin 

Vzhledem nebezpečným vlastnostem aromatických nitrolátek je třeba při jejich 

výskytu v odpadech, zajistit jejich kvalifikované zneškodňování. Tomu dominují likvidace 

chemickou cestou a spalování. Co se týče likvidace nitrolátek chemickou cestou, používá 

se především redukčních postupů, které jsou kombinovány s postupy oxidačními [23]. 

Aromatické nitrosloučeniny se redukují například zinkem v prostředí kyseliny 

chlorovodíkové za vzniku aromatických aminů. Vzhledem k tomu, že aromatické aminy 

jsou opět toxické a vysoce nebezpečné látky, je zapotřebí tyto meziprodukty dále 

zneškodňovat. Pro tyto účely se velmi osvědčila oxidativní destrukce aromatických aminů 

manganistanem draselným v kyselině sírové [28]. Při této likvidaci vzniká složitá směs 

v některých případech neidentifikovaných nízkomolekulárních látek, jejichž škodlivost je 

ale podstatně nižší, než u příslušných výchozích látek (předpokládanými produkty mohou 

být oxid uhličitý apod.) Tento postup je široce využíván a je klasifikován jako úspěšný pro 

likvidaci obzvláště nebezpečných nitrolátek (např. 4-nitrodifenyl) [23]. Redukce 

aromatických nitrolátek může být uskutečněna i jinými způsoby. Příkladem by mohlo být 

využití Dewarovy slitiny v alkalickém prostředí, například hydroxidu draselného. Kromě 

tohoto postupu jsou rovněž navrhovány přímé destruktivní oxidace nitrolátek, při kterých 
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vznikají málo toxické nízkomolekulární látky, např. karboxylové kyseliny [29]. Tyto 

destrukce se provádějí pomocí peroxidu vodíku, často v přítomnosti mikrovlnného nebo 

ultrafialového záření. Pokud se jedná o posledně jmenované postupy, jsou prozatím určeny 

jen pro malá množství látek [23].  

 Pro likvidaci většího množství odpadů na bázi aromatických nitrosloučenin se též 

využívá spalování. Hořlavost těchto látek je rozdílná. Například nitrobenzen je řazen mezi 

látky málo hořlavé (3. třída nebezpečnosti), na druhé straně je naopak TNT, což je látka 

výbušná [23]. Z uvedených faktů vyplývá, že k likvidaci těchto látek spalováním je potřeba 

přistupovat individuálně. Již zmíněný nitrobenzen je nutné smíchat s látkou o vyšší 

hořlavosti například s etanolem a pak je možné nebezpečný odpad spalovat [29]. Při 

spalování nitrolátek je ale zapotřebí zajistit zachycení nitrózních plynů vznikajících při 

spalování. K tomu lze použít hašené vápno, jež je přidáno do příslušné směsi [20]. 
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Experimentální část 
6. Účel experimentů 

Diplomová práce je zaměřena na postupy směřující k likvidaci odpadů obsahující 

vysoce toxické látky. Protože se jedná o široké spektrum látek a jejich likvidačních 

postupů, byly vybrány z nebezpečných látek aromatické nitrosloučeniny a ze způsobů 

jejich likvidace postupy oxidační a redukční. Pokud jde o redukční postupy, jedná se o 

redukci aromatických nitrosloučenin na aromatické aminy, které byly následně oxidovány 

na méně škodlivé nízkomolekulární látky. Pokud jde o oxidační postupy, prováděla se 

oxidace aromatických nitrosloučenin peroxidem vodíku v přítomnosti mikrovlnného 

záření. Mezi oxidační postupy je možné také zařadit spalování nitrolátek, které však 

vyžadují přítomnost látky vysoce hořlavé, vzhledem k nízké hořlavosti aromatických 

nitrosloučenin (např. nitrobenzen).  

Z důvodu jednoduchosti provedení a hodnocení jako modelová látka byl vybrán 

nitrobenzen.  

 

6.1.  Použité chemikálie 

 

• anilin       Lachema, ČR 

• amoniak       Penta, ČR 

• dusitan sodný      Lachema, ČR 

• hydroxid sodný      Kittfort, SK 

• kyselina sírová      Lachner, ČR 

• kyselina chlorovodíková    Penta, ČR 

• kyselina octová      Penta, ČR 

• kyselina šťavelová      Reachim, Rusko 

• kyselina jantarová     Reachim, Rusko 

• kyselina glutamová    Reachim, Rusko 

• manganistan draselný     Lachema, ČR 
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• nitrobenzen      Lachema, ČR 

• o-Nitrofenol      Lachema, ČR  

• p-dimethylamino-benzaldehyd    Lachema, ČR 

• p-Nitrofenol      Lachema, ČR 

• peroxid vodíku      Kittfort, SK  

• siřičitan sodný      Lachema, ČR  

• tert-butyl hydroperoxid (70%)    Kittfort, SK 

• toluen       Lachner, ČR 

• zinek       Lachema, ČR 

Použité chemikálie byly čistoty p.a. případně p.  

 

6.2. Použitá laboratorní a přístrojová technika 

 

• analytické váhy       KERN, Německo 

• materiál pro tenkovrstvou chromatografii  

– tenká vrstva Alugram Sil G/UV254   Macherey-Nagel, Německo 

• chromatografická komora    Macherey-Nagel, Německo 

• mikrovlnná trouba (výkon 700W, 2450MHz)  Goddess, Turecko 

• UV detekční komora 

(vlnová délka λ =  254nm, λ = 366 nm)  CAMAG, Švýcarsko 

• porcelánový kelímek     EPL, ČR 

• hodinové sklíčko     Kavalier, ČR 

• kádinka 100 cm3     Kavalier, ČR 

• pH papírek      Lachner, ČR 

• elektrický vařič      Eta, ČR 
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• pipety       Kavalier, ČR 

• skleněná tyčinka     Kavalier, ČR 

 

6.3. Kontrola způsobů likvidace aromatických nitrosloučenin 

 

 Průběh likvidace aromatických nitrolátek byl sledován pomocí chromatografie na 

tenké vrstvě. K chromatografické analýze bylo použito tenké vrstvy silikagelu 

s fluorescenčním indikátorem (Alugram Sil G/UV254). Jako elučního činidla bylo použito 

toluenu. Chromatogram byl detekován pod UV lampou při vlnové délce λ = 254 nm. 

Uvedené sloučeniny (nitrobenzen, anilin, nitrofenoly aj.) se na chromatogramu objevují 

jako tmavé skvrny na světélkujícím pozadí. Detekce aromatických aminů byla kromě toho 

provedena ještě okouřením oxidy dusíku a parami amoniaku (béžové až tmavohnědé 

skvrny). Nitrofenoly byly kromě již zmíněné UV detekce detekovány parami amoniaku 

(žluté až oranžové skvrny), viz obr. č. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2: Obrázek chromatogramu po detekci parami amoniaku 

  

Vznik či zánik aromatických aminů při likvidačních operacích byl orientačně 

kontrolován zkumavkovými testy s Ehrlichovým činidlem (1% roztok 4-

dimethylaminobenzaldehydu ve zředěné kyselině chlorovodíkové v poměru 1:1). 

V přítomnosti aromatického aminu se po přidání Ehrlichova činidla objeví žluté zbarvení, 

viz obr. č. 3. 

A CB D
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Obr. č. 3.: Zkumavkový test pomocí Ehrlichova činidla  

 

6.4. Metodika redukce nitrobenzenu zinkem v kyselém prostředí 

  

Destrukce nitrobenzenu redukcí 

 Nitrobenzen je látkou vysoce toxickou, jenž má negativní účinky nejen na lidský 

organizmus, ale také i na životní prostředí. Může způsobovat methemoglobinemii či 

negativně ovlivňovat krvetvorbu [23]. Experiment dokazuje, že lze provést destrukci 

nebezpečných odpadů obsahující nitrobenzen s využitím jednoduchých a snadno 

dostupných látek v mikro a semimikroměřítku [21]. 

 Tento experiment je založen na redukční reakci. K toxickému nitrobenzenu se přidá 

zinek a kyselina chlorovodíková. Nitrobenzen se snadno redukuje na anilin, viz rovnice 

(1). Test, jenž je proveden za pomocí Ehrlichova činidla dokazuje přítomnost 

aromatických aminů (žluté zbarvení). Produkt redukce nitrobenzenu – anilin je však také 

toxickou látkou, proto je třeba jej dále podrobit destrukci za vzniku méně toxických 

produktů [22]. 
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Pomůcky a chemikálie:  

•    kádinka o objemu 100 cm3, skleněná tyčinka, hodinové sklíčko, elektrický vařič,  

3x zkumavky,  pH papírek, tenká vrstva Alugram Sil G/UV254,  UV detekční 

komora (vlnová délka λ =  254nm, λ = 366 nm ), analytické váhy, pipety, komora 

pro tenkovrstvou chromatografii,  

•    nitrobenzen, anilin, konc. kyselina chlorovodíková, práškový zinek, Ehrlichovo 

činidlo, voda, hydroxid sodný, toluen, konc. amoniak, dusitan sodný.  

Postup: 

 Do kádinky (100 cm3) se napipetuje 0,5 g nitrobenzenu, k němu se přidá 2,5 g 

práškového zinku a 5,0 g koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Kádinka se překryje 

hodinovým sklíčkem a opatrně se zahřívá (cca 5 minut) na elektrickém vařiči (v digestoři) 

(Obr. č.4). Po ukončení zahřívání se několik kapek reakční směsi předloží do zkumavky a 

přidá se cca 3 cm3 vody. K roztoku ve zkumavce se následně přidá několik kapek 

Ehrlichova činidla. V případě redukce nitrobenzenu na anilin se objeví žluté zabarvení. 

Obsah kádinky s reakční směsí se neutralizuje (pomocí pH papírku) 5% hydroxidem 

sodným do slabě alkalické reakce. Směs se zfiltruje a filtrát se protřepává s cca 3 cm3 

toluenu. Toluenový extrakt se nanese na tenkou vrstvu silikagelu společně se standardy 

nitrobenzenem a anilinem. Detekce chromatogramu se provede pod UV lampou a následně 

nitrózními plyny a parami amoniaku. V reakční směsi se prokáže přítomnost anilinu a 

zároveň nepřítomnost nitrobenzenu, viz příloha A. 

     
Obr. č. 4: Zahřívání reakční směsi       
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6.5. Metodika oxidace anilinu manganistanem draselným v kyselém 
prostředí  

 

Destrukce anilinu  oxidací 

 Aromatické aminy náleží mezi dusíkaté deriváty uhlovodíků a jsou zařazeny 

mezi vysoce toxické sloučeniny. Zmíněné látky způsobují methemoglobinemii a patří také 

mezi karcinogeny [17, 19]. Nejen z tohoto důvodu je žádoucí soustředit se na jejich 

bezpečnou likvidaci.  

 Destrukce aromatických aminů je založena na oxidační reakci. V našem případě 

anilin je oxidován manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové. Anilin se štěpí na 

nízkomolekulární fragmenty. Na konci reakce již není přítomen v reakční směsi - negativní 

test s Ehrlichovým činidlem [21, 22]. 

 

Pomůcky a chemikálie:  

•    kádinka o objemu 100 cm3, skleněná tyčinka, hodinové sklíčko, elektrický vařič,  

3 zkumavky,  pH papírek, tenká vrstva Alugram Sil G/UV254,  UV detekční 

komora (vlnová délka λ =  254nm, λ = 366 nm ), analytické váhy, pipety, komora 

pro tenkovrstvou chromatografii,  

•    anilin,  konc. kyselina sírová, manganistan draselný, Ehrlichovo činidlo, voda, 

hydroxid sodný, toluen, konc. amoniak, dusitan amonný. 

 

Postup: 

 Do kádinky o objemu 100 cm3 se předloží 0,1 g anilinu, k němu se přidá 3 g 

koncentrované kyseliny sírové a následně 1,5 g manganistanu draselného. Kádinka se 

překryje hodinovým sklíčkem a opatrně se zahřívá (cca 5 minut) v digestoři. Po ukončení 

zahřívání se reakční směs odbarví přidáním pevného siřičitanu sodného. Několik kapek 

reakční směsi se předloží do zkumavky a přidá se cca 3 cm3 vody. K roztoku se dodá 

několik kapek Ehrlichova činidla. V případě, že anilin je zoxidován, nevytvoří se žluté 

zbarvení. Obsah kádinky s reakční směsí se neutralizuje 5% hydroxidem sodným (pomocí 
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pH papírku). Reakční směs se protřepe s cca 3 cm3 toluenu. Toluenový extrakt se nanese na 

tenkou vrstvu silikagelu společně se standardem (anilin). Detekce chromatogramu se 

provede pod UV lampou a následně nitrózními plyny a parami amoniaku. V reakční směsi 

by neměl být obsažen anilin, viz příloha A.  

 
 
 

6.6. Metodika mikrovlnné oxidativní destrukce nitrobenzenu peroxidem 
vodíku 

 

Destrukce nitrobenzenu v přítomnosti mikrovln  

 

 Jedná se o likvidaci toxického odpadu, obsahující nitrobenzen, oxidací peroxidem 

vodíku za přítomnosti mikrovlnného záření [26, 27]. Vlastní průběh reakce je realizován 

v mikrovlnné troubě. Důkazem destrukce jsou meziprodukty para-nitrofenol a ortho-

nitrofenol, jež jsou prokázány pomocí tenkovrstvé chromatografie, viz chemická reakce (2) 

[25, 26]. Kromě nitrofenolů se tvoří další strukturně jednodušší produkty (např. 

karboxylové kyseliny) [24, 25, 26]. 
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Pomůcky a chemikálie: 

•   mikrovlnná trouba (700 W, 2450 MHz), zkumavky, komora pro tenkovrstvou 

chromatograii, tenká vrstva Alugram Sil G/UV254,  UV detekční komora (vlnová 

délka λ =  254nm, λ = 366 nm ), analytické váhy, pipety, porcelánový kelimek, 

hodinové sklíčko, 

•    nitrobenzen, konc. peroxid vodíku, toluen, konc. kyselina chlorovodíková, konc. 

amoniak, dusitan sodný. 

Postup: 

 Do porcelánového kelímku se na analytických vahách naváží odpovídající množství 

reaktantů: 0,01 g nitrobenzenu a 0,5 g peroxidu vodíku a překryje se hodinovým sklíčkem. 

Následně se kelímek vloží do mikrovlnné trouby, nastaví se příslušné parametry a to výkon 

a doba ohřevu (Obr. č. 5). Po ukončení reakce se vyjme kelímek s reakční směsí  a nechá 

se vychladnout. Po vychladnutí se přidá 1 cm3 toluenu pro extrakci vzorku a následně se 

provede chromatografická analýza, která spočívá v nanesení vzorku vybraných standardů a 

reakční směsi na tenkou vrstvu s luminiscenčním indikátorem. Tenká vrstva se 

v chromatografické komoře nechá vyvíjet.  Následně se chromatogram okouří nitrózními 

plyny a amoniakem. Detekce chromatogramu ukazuje přítomnost ortho-nitrofenolu a para-

nitrofenolu, což dokládá průběh destrukce nitrobenzenu, viz příloha A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 5: Mikrovlnná trouba 
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6.7. Metodika spalování nitrobenzenu 

 

Destrukce nitrobenzenu spalováním 

 

 Tato likvidace toxických látek se provádí zejména za specifických podmínek a 

převážně je využívána pro velké objemy odpadů ve spalovnách. Malé množství lze 

spalovat v digestoři. Tato činnost je spojena s určitými riziky. Jedná se většinou o látky 

hořlavé a je zde zvýšený výskyt sazí. Nitrobenzen je kapalina zařazená do 3. třídy 

nebezpečnosti, její spalování je proto obtížné [23]. Malé objemy lze spálit, pokud se smísí 

s látkou o vyšší hořlavosti, např. ethanolem, jenž je v přebytku a s neutralizačním 

prostředkem, který vzniklé oxidy dusíku dokáže zachytit (např. hydroxid vápenatý) [17]. 

 

Pomůcky a chemikálie:  

•   porcelánová miska, špejle, tyčinka, trojnožka, 

•   nitrobenzen, ethanol, hydroxid vápenatý 

 

Postup:  

 Porcelánová miska se uloží na trojnožku a tento komplet se umístí do digestoře. Do 

misky se předloží 1 cm3  nitrobenzenu a 20 cm3  ethanolu. Směs se řádně promíchá. 

Nakonec se do směsi přidá cca 0,5-1 g hydroxidu vápenatého. Pomocí hořící špejle se 

obsah misky zapálí. Po ukončení procesu se organický i anorganický zbytek rozpustí ve 

vodě. 
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6.8. Optimalizace podmínek experimentů 

 V rámci diplomové práce byly zkoumány různé způsoby destrukce aromatických 

nitrolátek za účelem tvorby podkladů pro pokusy. Tyto látky jsou obsaženy v odpadech 

z průmyslové výroby a jsou nebezpečné jak pro člověka, tak pro životní prostředí.  

 Při oxidaci anilinu manganistanem draselným v kyselém prostředí bylo 

optimalizováno množství kyseliny sírové. Ehrlichovo činidlo při poměru reakčních látek 

1:1 vykazovalo pozitivní reakci na přítomnost anilinu, ale šlo zřejmě jen o stopové 

množství, jelikož na chromatogramu anilin již detekován nebyl. Při zvýšení množství 

kyseliny sírové na dvojnásobek již Ehrlichovo činidlo neukázalo přítomnost anilinu, což 

potvrdila i tenkovrstvá chromatografie.  

Při realizaci experimentu oxidativní destrukce nitrobenzenu peroxidem vodíku 

v přítomnosti mikrovln byla při optimalizaci sledována následující kritéria:  

- doba zahřívání reakční směsi, 

- poměr výchozích látek, 

- změna oxidačního činidla, 

- mikrovlnný výkon, 

- umístění nádobky s reakční směsí. 

Ohřev reakční směsi byl 2 min., 5 min. a 10 min. Zkoumán byl také vliv mikrovlnného 

výkonu. Z výsledků je patrné, že minimální výkon není dostačující a je třeba ho upravit 

alespoň na výkon střední. Poměr peroxidu vodíku ku poměru nitrobenzenu byl stanoven 

pro 1:1 a 4:1. Při optimalizaci podmínek byl zaměněn peroxid vodíku také za tert-

butylhydroperoxid (70%), na výsledek experimentu to však nemělo vliv.   

Optimálního výsledku bylo dosaženo při použití výchozích látek v poměru 1:1, 

době ohřevu 5 minut a středním mikrovlnném výkonu. Již při době ohřevu 5 min. a 

maximálním výkonu se reakční směs z porcelánového kelímku vypařovala. Umístění na 

rotačním talíři nemá rozhodující vliv na destrukci.  Obr. č. 6 dokazuje, že při těchto 

podmínkách v porcelánovém kelímku nitrobenzen zreagoval. Z chromatogramu je patrné, 

že se při destrukci nitrobenzen transformoval na para-nitrofenol a ortho-nitrofenol (žluté 

skvrny) (Obr. č. 7). Reprodukovatelnost experimentu je však nevyhovující. Tato zkušenost 

vyžaduje další studium podmínek destrukce. Mimo jiné, mikrovlnná trouba nemusí být 
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adekvátní náhradou mikrovlnného reaktoru. Vznik karboxylových kyselin (šťavelová, 

malonová, jantarová) nebyl za daných podmínek prokázán (jedním z důvodů byla i otázka 

detekce).  

 
Obr. č. 6: Porcelánový kelímek s výsledným produktem experimetnu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 7: Obrázek chromatogramu produktů oxidativní destrukce nitrobenzenu v přítomnosti 

mikrovln (A- standard ortho-nitrofenol, B – standard para-nitrofenol, C-standard 
nitrobenzen, D – produkt destrukce (reakční směs)) 
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7. Výsledky a diskuze 
 Jak bylo již několikrát zmíněno, pro potřeby naplnit zvolený záměr, z širokého 

spektra likvidace toxických odpadů jako modelový příklad byla vybrána likvidace 

aromatických nitrosloučenin. Jedná se o látky, jejichž toxické působení na lidský 

organismus je dlouhodobě zkoumáno, přičemž výsledky tohoto výzkumu ukazují na 

mimořádnou nebezpečnost pro člověka. Nejedná se pouze o methemoglobinemii, která 

může vzniknout jako důsledek působení těchto látek, jde o mnohem nebezpečnější efekt, 

karcenogenní, mutagenní a teratogenní působení. Je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že 

tyto látky se v lidském organismu v řadě případů metabolizují na aromatické aminy, jejichž 

toxicita pro člověka je opět velmi dobře známa [23].  

 Ze způsobů likvidace aromatických nitrolátek byli vybrány oxidačně redukční 

procesy. Důvodů bylo několik. Jedním z nich byla skutečnost, že patří k nejrozšířenějším 

postupům likvidace. Vzhledem k tomu, že práce směřuje mimo jiné k experimentům 

zaměřeným na likvidaci vysoce toxických látek, v tomto případě je možné takovéto 

experimenty jednoduše realizovat s využitím snadno dostupných látek, což se ukázalo při 

řešení jednotlivých konkrétních situací. Záměrem bylo též provést experimenty v mikro a 

semimikro měřítku, tedy s využitím minimálního množství chemikálií.  

 V rámci diplomové práce byl jako zástupce aromatických nitrolátek zvolen 

nitrobenzen a byly navrženy čtyři základní typy experimentů vedoucí k jeho likvidaci a 

převedení na méně toxické směsi. Byla to za prvé redukce nitrobenzenu zinkem v kyselém 

prostředí, za druhé oxidace produktu této reakce tj. anilinu manganistanem draselným 

v kyselém prostředí. Za třetí přímá oxidace nitrobenzenu peroxidem vodíku v přítomnosti 

mikrovln a jako poslední jeho spalování.  

 Redukce nitrobenzenu zinkem v prostředí kyseliny chlorovodíkové je prvním 

příkladem reakce směřující k destrukci nitrobenzenu. Jedná se o reakci, která probíhá bez 

větších komplikací, vyznačuje se vysokou selektivitou, což je v dané situaci velice cenné, 

tj. vzniká prakticky jeden finální produkt tj. anilin. Reakci je možné provést v mikro a 

semimikroměřítku ve zkumavce, nebo v kádince případně v aparatuře pro mikro nebo 

semimikro preparaci. Průběh likvidace nitrobenzenu a jeho převedení na anilin je možné 

sledovat několika způsoby. V rámci našich experimentů byl použit test s Ehrlichovým 

činidlem, kterým je možné snadno prokázat přítomnost anilinu v reakční směsi po redukci. 
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Finální hodnocení průběhu reakce bylo provedeno pomocí tenkovrstvé chromatografie. Na 

tenkou vrstvu silikagelu byl nanesen vzorek reakční směsi společně se standardy 

(nitrobenzen, anilin). Detekce chromatogramu proběhla pod UV lampou. Jmenované 

sloučeniny se objevily na chromatogramu jako tmavé skvrny a experiment byl hodnocen 

jako úspěšný. Provedení reakce nevyžadovalo speciálních dovedností, průběh reakce a jeho 

kontrola je zcela transparentní.  

 Pokud ovšem hodnotíme toxicitu produktu vzniklého redukcí nitrobenzenu, tzn. 

anilinu, jev tato sloučenina rovněž nebezpečná. Proto je nezbytné přistoupit k dalšímu 

kroku, tzn. likvidaci anilinu. Ta se provádí oxidací manganistanem draselným 

v přítomnosti kyseliny sírové. Dochází přitom k totální destrukci molekuly anilinu 

pravděpodobně za vzniku nízkomolekulárních látek, čímž by měla být naplněna zásada 

převedení toxické látky na látku netoxickou. Oxidace manganistanem draselným 

v kyselině sírové je spojena s dalšími dílčími kroky, které umožňují vyhodnocení reakce. 

Takovým krokem je například redukce přebytečného manganistanu draselného siřičitanem 

sodným. Průběh reakce je možné monitorovat několika způsoby. V rámci experimentů 

bylo opět použito Ehrlichovo činidlo pro důkaz přítomnosti aromatického aminu v reakční 

směsi. Výsledek testu s Ehrlichovým činidlem byl negativní, což prokazuje totální 

destrukci anilinu. Kvalifikovanějším způsobem je analýza reakční směsi pomocí 

tenkovrstvé chromatografie. Pro ověření výsledků Erlichova testu byl proto na tenkou 

vrstvu silikagelu nanesen vzorek reakční směsi společně se standardem (anilin). Detekce 

byla provedena pod UV lampou již popsaným způsobem. I v tomto případě je možno říci, 

že anilin jako toxická látka byl zlikvidován. Pokud jde o transparentnost procesu, zde 

existuje řada problémů, např. mechanismus destrukce molekuly anilinu není detailně znám. 

Průběh experimentů nicméně ukazuje, že tato reakce může být prováděna jako reakce 

zkumavková nebo ji lze uskutečnit v malé kádince. Možné je rovněž provedení reakce na 

aparatuře pro mikro nebo semimikro preparaci.  

 Další metodou likvidace aromatických nitrolátek je oxidace peroxidem vodíku. 

Tuto reakci je možné zesílit pomocí mikrovln, které urychlují rozklad peroxidu vodíku na 

kyslík a vodu a pokud působí dostatečnou dobu je rozklad úplný [25]. Z hlediska 

odpadového hospodářství je tak nespornou výhodou to, že tento destrukční proces 

nezvyšuje přítomnost nebezpečných látek v odpadu. K likvidaci tohoto typu se využívá 

různých druhů specializovaných mikrovlnných reaktorů. Mikrovlnná oxidativní destrukce 
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nitrobenzenu má opět několik etap. V prvním kroku dochází k oxidaci molekuly 

nitrobenzenu na nitrofenoly, tj. oxidace probíhá při zachování aromatického skeletu. Další 

pokračování oxidace je však spojeno s destrukcí aromatického skeletu. Produktem této 

reakce je řada různých typů nízkomolekulárních sloučenin, především karboxylových 

kyselin (šťavelová, malonová, jantarová). Z tohoto nástinu je zřejmé, že destrukce je reakcí 

vedoucí k široké škále různých typů směsí. Vzhledem ke komplikovanosti průběhu 

destrukční reakce byly podmínky pro oxidativní destrukci v rámci tohoto experimentu 

zvoleny tak, aby se tvořil pouze primární produkt destrukce, tj. nitrofenoly. Reakce byla 

provedena v komerční mikrovlnné troubě v porcelánovém kelímku překrytém hodinovým 

sklíčkem. V kelímku byl přítomen nitrobenzen a peroxid vodíku v příslušných množstvích. 

Po ukončení vlastního procesu byl kontrolován průběh oxidační reakce pomocí tenkovrstvé  

chromatografie. Vzorek reakční směsi byl nanesen na tenkou vrstvu silikagelu společně se 

standardy, tj. ortho-nitrofenolem a para-nitrofenolem. V reakční směsi byly identifikovány 

oba meziprodukty destrukce. V těchto improvizovaných podmínkách měla ale reakce 

poměrně nízkou reprodukovatelnost. Ke zlepšení této situace by mohlo vést využití 

mikrovlnného reaktoru, ve kterém je mikrovlnné pole více homogenní a umožňuje 

experimentovat i s nastavením frekvence. 

 Poslední typ experimentu představuje spalování nitrobenzenu. Vzhledem k nízké 

hořlavosti této látky byl k nitrobenzenu přidán ethanol. Směs nitrobenzenu a ethanolu, 

který byl v přebytku, byl spalován v přítomnosti pevného hydroxidu vápenatého, jenž byl 

použit k zachycení oxidů dusíku vznikajících spalováním. U tohoto postupu došlo ke 

kompletní likvidaci tekutých složek na plynné produkty. Detekci dusičnanu vápenatého a 

dusitanu vápenatého v hydroxidu vápenatém nebyla provedena vzhledem k malému 

množství těchto látek (spaluje se jen malé množství nitrobenzenu). 

 Celková analýza výsledků získaných prostřednictvím výše zmíněných experimentů 

ukazuje, že nejvhodnějším způsobem likvidace nitrobenzenu se jeví jeho redukce zinkem 

v kyselině chlorovodíkové s následnou oxidací vzniklého anilinu manganistanem 

v kyselině sírové a spalování. Jedná se o procesy po chemické stránce reprodukovatelné a 

vysvětlitelné, pokud jde o redukci nitrobenzenu. Detailní popis oxidace anilinu či jeho 

spalování jsou však záležitostí složitou. K pokusům je potřeba  minimum běžně 

dostupných chemikálií. 
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 Mikrovlnná oxidace nitrobenzenu peroxidem vodíku je příkladem moderního 

postupu likvidace toxické látky. Nároky na tento postup jsou však mnohem vyšší a 

výsledky ukazují, že s nejjednodušším vybavením nelze dosáhnout bezproblémově 

požadovaného efektu. Ekologický potenciál tohoto procesu však ukazuje, že je vhodné na 

optimalizaci mikrovlnných postupů vedoucích ke zvýšení reprodukovatelnosti výsledků  

destrukce dále pracovat.  

 Spalování nitrobenzenu se uskutečňuje při větším objemu odpadu, redukce 

nitrobenzenu a jeho následná oxidace anilinu je vhodná pro menší objemy. Oxidace 

nitrobenzenu v přítomnosti mikrovln byla testována pro likvidaci malého množství 

nitrobenzenu (promývací vody aj.).  
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Závěr 
Tato diplomová práce je zaměřena na destrukci toxických odpadů na bázi 

aromatických látek z hlediska ochrany životního prostředí. V teoretické části je řešena 

charakteristika a způsoby klasifikace odpadů, která vychází ze zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. Dále je rozebírána problematika nebezpečných odpadů, jejich likvidace a 

v závěru jsou detailněji probírány aromatické nitrosloučeniny a možnosti jejich destrukce. 

Praktickou část tvoří série experimentů, jejíchž účelem je prokázat destrukci aromatických 

nitrosloučenin. Pro tyto účely byl jako zástupce nitrolátek vybrán nitrobenzen. Pro jeho 

likvidaci bylo zvoleno několik postupů. Nitrobenzen byl jednak redukován zinkem 

v kyselém prostředí, přičemž produkt této reakce byl následně oxidován manganistanem 

draselným. Dále byla využita přímá oxidace nitrobenzenu peroxidem vodíku v přítomnosti 

mikrovln a posledním postupem bylo spalování. Experimenty byly provedeny v mikro a 

semimikro měřítku, což odpovídá trendu hledání nových způsobů likvidace aromatických 

nitrosloučenin obsažených v nebezpečných odpadech jak v rámci EU [26], tak i mimo EU 

[25]. Dále byla provedena optimalizace reakčních podmínek. Experimentální výsledky 

prokázaly, že nejvhodnějším způsobem destrukce nitrobenzenu je jeho redukce zinkem 

v kyselině chlorovodíkové doprovázená oxidací vzniklého anilinu manganistanem 

v kyselině sírové a spalování. Destrukce nitrobenzenu pomocí peroxidu vodíku 

v přítomnosti mikrovln je možná, avšak její reprodukovatelnost je nízká.  

Je evidentní, že ekologické, ekonomické a bezpečnostní priority jsou zcela 

oprávněné a je žádoucí je dále podpořit. Veškeré tyto aspekty vedou k naplnění hlavního 

trendu v této oblasti, to jest zvýšení úrovně životního prostředí, efektivnější ekonomika a 

pozitivní vliv na zdraví a bezpečnost člověka.  



40 
 

Použitá literatura 
[1] KURAŠ, M. Odpady a jejich zpracování. 1.vyd., Chrudim : Ekomonitor, 2014, 344 s., 

ISBN: 978-80-86832-80-7. 

[2] ŘÍMANOVÁ, D. Zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů s výkladem. 4. vyd. 

Praha : Bova Polygon, 2005, 600 s., ISBN: 80-7273-128-9. 

[3] HERČÍK M., DIRNER V. Ochrana životního prostředí a legislativa. 1. vyd. Ostrava : 

Vysoká škola podnikání, 2004. 158 s ISBN 80-8676764-05-2 

[4] VESELÁ M. Tři čtvrtiny odpadu produkují asi 2% firem. [online]. 2013 [cit. 2015-03-

25] Dostupné z: <http://www.statistikaamy.cz/2014/02/tri-ctvrtiny-odpadu-produkuji-asi-

2-firem/> 

[5] Produkce, využití a odstranění odpadů – 2013. Produkce odpadů v roce 2013. [online]. 

2014 [cit. 2015-03-25] Dostupné z: < 

https://www.czso.cz/documents/10180/20543775/2800201401.pdf/dc648a21-6ff6-4654-

a1a9-9405ec90b936?version=1.0> 

[6] TRNKOVÁ E., HOVORKOVÁ M. Produkce odpadů v roce 2013 a nakládání s nimi. . 

[online]. 2015 [cit. 2015-03-25] Dostupné z: <http://www.tretiruka.cz/news/produkce-

odpadu-v-roce-2013-a-nakladani-s-nimi/> 

[7] KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. 1. vyd., Chrudim : Ekomonitor, 2008, 143 s., 

ISBN: 978-80-86832-34-0. 

[8] KURAŠ, M. Odpady, jejich využití a znečišťování. 1. vyd., Praha : Český ekologický 

ústav, 1994, 241 s., ISBN: 80-850-8732-4. 

[9] MINDL J., PANCHARTEK J. Velký chemický slovník: Část česko-anglická. Praha : 

VŠCHT, 2012, 688 s., ISBN: 978-80-7080-792-7. 

[10] SLEZÁK M., Ekologické aspekty chemických technologií a technologií zpracování 

odpadů, část1,2. vyd., Univerzita Pardubice, 2004, 184 s., ISBN: 978-80-71947059. 

[11] HAVEL M., Arnika – Program Toxické látky a odpady. [online]. 2005 [cit. 2015-03-

25] Dostupné z: <http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/arnika-chce-pomoci-vystavy-

informovat-o-skladce-v-pozdatkach?all_ids=1> 

[12] VANĚČEK V., ZÍKA I., Environmentální aspekty podnikání č. 1. s. 24, Praha : 

CEMC 2005, CEMC.  

[13] HOLOUBEK I., Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v prostředí, 1. vyd., 

Praha : Český ekologický ústav, 1996, 134 s., ISBN 80-85087-44-8. 



41 
 

[14] ZBOŘIL J., Kurs celoživotního vzdělávání Odpadové hospodářství. Sborník 

přednášek, část 2, str.107, VŠCHT Praha, únor 2007. 

[15]  BARDODĚJ Z., Chemie v hygieně a toxikologii. 2. vyd.,Praha : Karolinum, 1994, 81 

s., ISBN: 80-7066-911-X. 

[16] NOVÁK P., BERNÁT P., Na pomoc energetickému využití odpadů, mimořádná 

příloha časopisu Odpadové fórum, prosinec 2007.  

[17] KOLÁŘ, K. Likvidace a recyklace odpadů jako výukový projekt. Hradec Králové, 

1999. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ č. 898. Vysoká škola 

pedagogická v Hradci Králové. 

[18]  PALEČEK, J., HORÁK J., LINHART I.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. 1. 

vyd., Praha : VŠCHT, 1999, 189 s. ISBN 80-708-0266-9. 

[19]  STEINLEITNER H., aj.: Tabulky hořlavých a nebezpečných látek. 1. vyd., Praha : 

Svaz požární ochrany ČSSR, 1980, 851 s. 

[20] MARHOLD J.: Přehled průmyslové toxikologie, Anorganické látky: Sv. 2, 1. vyd. 

Praha : Avicenum, 1980, 522 s. 

[21] LUNN G., SANSONE E. B.: Destruction of Hazardous Chemicals in the Laboratory. 
New York : John Wiley and Sons, INC., 1994.  
 
[22] KOLÁŘ K., BRENDL M., MYŠKA K.: Modely likvidace toxických dusíkatých 
derivátů uhvodíků. In Aktuální otázky výuky chemie XV. Hradec Králové : Gaudeamus, 
2005, s. 544-545. 
 
[23] MARHOLD J.: Přehled průmyslové toxikologie, Organické látky. Sv. 1,1. vyd., Praha 
: Avicenum, 1986, 760 s.  
 
[24] WU, T. N.: Practise Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste 
Management, 12, 2, 2008, s. 102-115. 
 
[25] ZENG H., LU L., LIANG M., LIU J., LI Y.: Degratadion of trace nitrobenzene in 
water by microwave-enhanced H2O2-based process. Frontiers of Environmental Science & 
Engineering. 2012, volume 6, s. 477-483.  
 
[26] BIDLO R., BRDIČKA V., KOLÁŘ K.: Výzkum, teorie a praxe v didaktice 
chemie/přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století. Destrukce aromatických 
nitrolátek v přítomnosti mikrovln jako demonstrační experiment. Hradec Králové : 
Gaudeamus, 2014, Sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a 
IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu, s. 158-161.  
 
[27] WU T.: Environmental perspectives of microwave applications as remedial 
alternatives: Review. 2008 
 



42 
 

[28] HYŠPLEROVÁL., HYŠPLER R., GROSS T., MYŠKA K., KOLÁŘ K., 
PACHOLÍČEK M.: Odpady. Metodická doporučení, Nizozemsko-český projekt Tulipán, 
VŠP, Hradec Králové 2000, 62 s.  
 
[29] HORÁK J., LINHART I., KLUSOŇ P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 
I vyd. Praha : VŠCHT, 2004, 188 s. ISBN: 80-7080-548-X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

Seznam obrázků 

Obr.č.1:    Procentuální zastoupení produkce odpadu v jednotlivých sférách  hospodářské 

činnosti   v České republice v roce 2013 [6]........................................................3 

Obr. č. 2:  Chromatogram po detekci parami amoniaku......................................................26 

Obr. č. 3.:  Zkumavkový test pomocí Ehrlichova činidla ....................................................27 

Obr. č. 4:  Zahřívání reakční směsi ......................................................................................28 

Obr. č. 5:  Mikrovlnná trouba ..............................................................................................31 

Obr. č. 6:  Porcelánový kelímek s výsledným produktem experimetnu ..............................34 

Obr. č. 7:  Obrázek chromatogramu produktů oxidativní destrukce nitrobenzenu 

v přítomnosti mikrovln (A- standard ortho-nitrofenol, B – standard para-

nitrofenol, C-standard nitrobenzen, D – produkt destrukce (reakční směs)).....34 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Přílohy 
 

PŘÍLOHA A Chromatografická dokumentace 

 

1. Redukce nitrobenzenu zinkem v kyselém prostředí 

 
 
nitrobenzen:    0,5 g 
zinek:    2,5 g 
konc. kys. chlorovodíková:  5,0 g 
eluční činidlo:   toluen 

 

 

 

 

 

 

2. Destrukce anilinu oxidací 

anilin:     0,1 g 
konc. kys. sírová:   3,0 g 
manganistan draselný:  1,5 g   
eluční činidlo:   toluen 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CB

A – anilin 
B – nitrobenzen 
C – reakční směs 

A B

A – anilin 
B – reakční směs 
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3. Mikrovlnná oxidativní destrukce nitrobenzenu peroxidem vodíku 

 

nitrobenzen: 0,01 g 
peroxid vodíku: 0,5 g  
čas: 10 min. 
výkon: max. 
eluční činidlo: toluen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nitrobenzen: 0,01 g 
peroxid vodíku: 0,5 g  
čas: 2 min. 
výkon: max. 
eluční činidlo: toluen  
 
 
 
 
 

A CB D

A – ortho-nitrofenol 
B – para-nitrofenol 
C – nitrobenzen 
D – reakční směs 

A – ortho-nitrofenol 
B – para-nitrofenol 
C – nitrobenzen 
D – reakční směs 

A CB D


