
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

Ostrava 2011                                                                                    Tomek Jan 



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Katedra bezpečnostního managementu

Zpracování odpadních vod v Unipetrolu RPA 
vznikajících při parciální oxidaci vakuového zbytku

Student: Tomek Jan
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Večerková
Studijní obor: Bezpečnost práce a procesů 
Datum zadání bakalářské práce: 31.11.2010
Termín odevzdání bakalářské práce:15.04.2011  



Prohlášení 

Čestně  prohlašuji,  že  jsem  bakalářskou  práci  na  téma  „Zpracování  odpadních  vod 

v Unipetrolu RPA“ vypracoval samostatně a veškerou literaturu, kterou jsem použil,  jsem 

uvedl v seznamu literatury. 

 

V Litvínově dne: 11.4.2011                                                               ........................................ 

                                                                                                     Jan Tomek

Prohlášení

Prohlašuji, že
• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním
své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu
na výsledek obhajoby 1);

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě
v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
(dále jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;

• beru  na  vědomí,  že  VŠB  –  TUO  má  právo  nevýdělečně  ke  své  vnitřní  potřebě 
diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);

• beru  na  vědomí,  že  podle  §  60  3)  odst.  1  autorského  zákona  má  právo  VŠB –  TUO 
na uzavření  licenční  smlouvy  o  užití  školního  díla  v  rozsahu  §  12  odst.  4  autorského 
zákona;

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou
práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB 
– TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 
úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 
výše);

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce
využito  softwaru  poskytnutého  VŠB  –  TUO  nebo  jinými  subjekty  pouze  ke  studijním 
a výzkumným  účelům  (tedy  pouze  k nekomerčnímu  využití),  nelze  výsledky 
diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům;



• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový
produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se 
projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Jméno, příjmení                                                                                                       Jan Tomek 

Adresa                                                                                                      Litvínov, Husova 150

Dne: 11.04.2011                                                                                Podpis:.............................. 

........................................................
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
právních
předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků
oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis
vysoké školy.
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů 
před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě
pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo
rozmnoženiny.
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.
2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo
studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).
3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 
odst.
3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle 
u
soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy 
školy
nebo školského či vzdělávacího zařízení.
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti
s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle
okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití
školního díla podle odstavce 1.



Poděkování

Na  tomto  místě  bych  chtěl  poděkovat  vedoucí  mé  bakalářské  práce  

Ing. Janě Večerkové Ph.D. za věcné podněty, připomínky a čas, který mé práci věnovala. Dále 

bych  rád  poděkoval  Ing.  Tomáši  Herinkovi  Ph.D.,  který  byl  mým  konzultantem,  

za  praktické  rady  a  cenné  zkušenosti  předané  během konzultací.  Také  děkuji  Ing.  Petru 

Fulínovi  z laboratoří  výzkumného ústavu za odborné  vedení,  poskytnuté  zkušenosti,  rady, 

které  mi  věnoval  při  vypracování  bakalářské  práce  a  p.  Pavlu  Weignerovi  za  poskytnutí 

podkladů a zajímavých podnětů.



Anotace

Cílem bakalářské práce zpracované na téma  Zpracování odpadních vod v Unipetrolu  

RPA vznikajících při parciální oxidaci vakuového zbytku bylo nalézt vhodnou metodu, která 

by  zaručovala  odstranění  nežádoucích  látek  z odpadních  vod  při  zachování  současné 

technologie  při  níž  tyto  vody  vznikají.  Odstraněním těchto  látek  se  naplňují  legislativní 

požadavky a normy, které jsou na průmyslové odpadní  vody kladeny. Literární  rešerše je 

zaměřena na procesy odstraňování  nežádoucích látek z odpadních vod s obsahem sulfidů, 

kyanidů a těžkých kovů. Jsou zde popsány metody, které jsou používány v zahraničí a v rámci 

Unipetrolu RPA. Praktická část je zaměřena na metodu detoxikace odpadních vod pomocí 

čistého  kyslíku.  Sledován  byl  úbytek  sulfidů  a  kyanidů  v závislosti  na  množství 

spotřebovaného kyslíku a na teplotě a čase. Laboratorními pokusy bylo dokázáno, že sulfidy 

a kyanidy  se  v odpadní  vodě  oxidovaly  na  sírany  a  oxid  uhličitý,  ale  zároveň  dochází 

k oxidaci vanadu, který byl doposud v nerozpustné formě. 

Klíčová slova - oxidace, odpadní vody, sazové vody, kyanidy, sulfidy, vanad

Annotation

The  objective  of  my  bachelor’s  work  elaborated  on  the  theme  Processing  of  

wastewaters  occurring  during  partial  oxidation  of  vacuum residue  within  Unipetrol  RPA  

company  was to discover sufficient method that would guarantee elimination of unsuitable 

substances from wastewaters while keeping existing technology under which the wastewaters 

are produced. Elimination of these substances fulfils legal requirements and procedures put 

on industrial wastewaters. Literary research is focused on elimination processes of unsuitable 

substances  from wastewaters  containing sulphides,  cyanides  and heavy metals.  There are 

described methods used abroad and within Unipetrol RPA company. Practical part is focused 

on  detoxication  method  of  wastewaters  with  pure  oxygen.  Reduction  of  sulphides  and 

cyanides was monitored in dependence on the amount of used oxygen and in dependence of 

heat and time. By laboratory tests it was proved that in wastewaters sulphides and cyanides 

oxidised to sulphates and carbonic acid gas but there also occurred oxidation of vanadium 

which until now was in insoluble form.       

Key words – oxidation, wastewater, soot wastewater, cyanides, sulphides, vadium
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1 ÚVOD

Neustále  se  zvyšující  poptávka  po motorových palivech vede  zcela  logicky k jejich 

vyšší produkci. Z chemie již víme, že za vyšší produkcí paliv stojí složitější zpracování ropy, 

mezi než patří hydrogenační1 rafinace. Z toho vyplývá stále vyšší poptávka po vodíku, který 

je základním prvkem hydrogenací. Výroba vodíku není jednoduchá záležitost, z praxe známe 

elektrolýzu vody, ale pro výrobu v řádech desítek tisíc kubických metrů hodinově je tento 

způsob výroby značně neekonomický.

V našem případě výroby vodíku by se dalo hovořit o průmyslové symbióze, protože 

odpadní produkt z výroby motorových paliv slouží jako výchozí surovina k výrobě vodíku. 

V praxi to znamená, že zbytek po výrobě motorových paliv: vakuový zbytek, černý destilát, 

visbreakingový zbytek se pomocí parciální oxidace zplyní na surový plyn, který obsahuje 

vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík, kyanovodík a saze. Surový plyn se v několika 

fázích  zbavuje  nežádoucích  látek.  Tyto  stupně  zahrnují  absorpci  sirovodíku  roztokem 

 methyldiethanolaminu, dále konverzi oxidu uhelnatého na oxid uhličitý a absorpci vzniklého 

oxidu uhličitého roztokem triethanolaminu. Před těmito úpravami se plyn primárně zbavuje 

hrubých nečistot, které jsou v něm obsaženy ve formě sazí. Toho dosahujeme tím, že plyn 

přímo vypíráme vodou a obdobným principem odstraňujeme i kyanovodík.

 Uvedené skutečnosti poukazují na to, že při úpravě surového syntézního plynu nám 

vznikají sazové a kyanovodíkové vody, které svým charakterem a chemickým složením není 

možné  vpouštět  volně  do  povrchových  vod.  Legislativa  nám svými  limity  jasně  stanový 

1 Hydrogenace – chemická reakce za přítomnosti vodíku



podmínky,  za  kterých  se  odpadní  vody  mohou  z průmyslového  areálu  vypouštět. 

Nedodržením těchto limitů hrozí vysoké sankce,  které mohou podnik ekonomicky ohrozit 

a z tohoto hlediska je  brán na likvidaci odpadních vod vysoký zřetel.  Z těchto důvodu se 

musíme  snažit  produkci  odpadních  vod  snižovat  a  to  buď,  nastavením  výhodnějších 

provozních  podmínek nebo modernizací  výroby.  Vzniklé  vody ve větší  míře  zpracovávat 

a nezpracované vody efektivněji čistit.

Cílem této bakalářské práce je nalézt jednoduchý a ekonomicky přijatelný způsob jak 

odpadní  vody  vznikající  při  parciální  oxidaci  ve  výrobně  zplyňování  mazutu  vyčistit. 

Primárně  se  zabývat  detoxikací  sazových,  kyanidových  a  odsazených  vod.  Pokusit  se 

aplikovat  výsledky,  kterých  jsme  dosáhly  v laboratorních  podmínkách  do  provozních 

podmínek v Unipetrolu RPA.





2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Parciální oxidace

Suroviny,  tj.  ropné  zbytky,  které  mají  odlišné  vlastnosti  (hlavně  typ  uhlovodíků 

a hustota)  se  dají  rozlišit  do  těchto  typů:  černého  destilátu,  vakuového  zbytku, 

visbreakingového ty se dopravují ze společnosti Česká Rafinérská a. s., jedním ze tří plnících 

potrubí a jsou skladovány ve třech tancích T-001, T-010 a T-020 při teplotě 95-165 °C. Ze 

zásobníku se surovina přečerpává k jednotlivým reaktorům a ty jsou uspořádány do tří sekcí, 

každá sekce je o dvou reaktorech ve, kterých  probíhá parciální2 oxidace ropných produktů. 

Tato reakce probíhá za přítomnosti kyslíku a vodní páry v provozním souboru PS 200. Tento 

proces se provozuje kontinuálně a pouze termicky tj. bez katalyzátoru v reaktorech Shell při 

teplotě 1300-1400 °C a tlaku 3,6 MPa. [1]

Reakce je možno celkově vyjádřit následujícími rovnicemi:

CnHm +   n/2  O2           n CO  +  m/2  H2                                                                              (1)

CnHm +   n  H2O           n CO  +  (m/2 +n) H2                                                                       (2)

Při zplyňování uhlovodíků zůstane vždy část uhlíku ve formě sazí ve vyrobeném plynu. 

Z malé části sazí a čpavku vzniká kyanovodík podle rovnice:

C  +  NH3                          HCN  +  H2                                                                                         (3)

Protože vyrobený plyn obsahuje asi 2,7 % hm. sazí ze zpracované suroviny, je plyn po 

výstupu z kotle veden do vstřikovacího chladiče V-210, kde se z něho vypírají saze pomocí 

vody a přitom se plyn ochladí na 120-140 °C. Po oddělení sazové vody v odlučovači V-211 je 

plyn veden do spodní části kolony C-211, kde prochází přes dvě vrstvy kroužků a ochlazuje 

se přímým zkrápěním vodou na teplotu cca 50 °C a současně se z něho vyperou zbytky sazí, 

část kyanovodíku a čpavku. [1]

 Horní část kolony, která je vybavena 18-ti ventilovými patry typu „Glitsch“ je plyn 

zkrápěn chlazenou měkkou vodou. Tím se z něho vypere kyanovodík část sirovodíku a plyn 

se ochladí až na teplotu 18-23 °C, před výstupem z kolony prochází plyn přes 300 mm silnou 

2 Parciální - částečná



vrstvu nerezových drátů o průměru 0,5-0,7 mm zvanou „Inchemistr“, kde se odloučí v plynu 

obsažený kondenzát. [1]  Zjednodušené schéma cesty plynu z reaktoru do vypírací kolony je 

znázorněno na obrázku č. 1. Plyn je odváděn do provozního souboru DPS 300. 

Obrázek č.1 Stručné schéma rozvodu sazových a kyanidových vod



2.2 Sazové vody

2.2.1 Uvolnění sazových vod

Z každého ze šesti odlučovačů V-211 je sazová voda přiváděna o tlaku cca 3,2 MPa a o 

teplotě cca 120-140  0C šesti samostatnými potrubími do uvolňovací kolony C-251 (soubor 

250). Na horní části kolony je v každém ze šesti potrubí zabudován uvolňovací ventil LICA 

2103 A, B, 6LV 2203 A, B a 6LV 2303 A, B. Před těmito ventily je možnost sazovou vodu 

odvádět jen částečně uvolněnou z tlaku do výrobní jednotky Chezacarb.  Za uvolňovacími 

ventily se tlak redukuje na tlak faklového3 systému, který je cca 10-30 kPa. Při snížení tlaku 

se uvolňují páry, které obsahují HCN, H2S, NH3, CO2, H2, CO. Směs těchto par se ochlazuje 

ve výměníku E-253 a odvádějí se do faklového potrubí. Sazová voda z uvolňovací kolony C-

251, jejíž hladina je regulována pomocí LICA 2521, odtéká nepřetržitě do T-252. [2] Odvod 

sazové a  kyanidové vody je  znázorněn v druhé části  obrázku č.  1.  Analytické  hodnoty o 

složení sazové vody můžeme vidět v tabulce č. 1. Kompletní bilanční zhodnocení produkce 

FWK (bráno  v úvahu při  teoretickém konstantním zatížení  výrobní  jednotky)  je  uvedeno 

v tabulce přílohy č.1. 

Sazová voda se na výrobnu Chezacarb dopravuje pomocí čerpadel P-107 vodu lze při 

její dopravě na výrobnu Chezacarb  podrobit oxidaci. Oxidace sazové vody je možná pouze 

při  provozu  čerpadel  P-107A,B  z důvodu  stabilního  tlaku  dopravovaného  média  tzn. 

Oxidovat lze jen sazovou vodu, která prošla T-252. Sazová voda, která se může čerpat za 

uvolňovacími  ventily  na  výrobnu  Chezacarb  se  neoxiduje  z důvodu  nebezpečí  průniku 

kyslíku zpět do reaktoru nebo faklového potrubí. [2] 

3 Faklový sytém – havarijní systém který odvádí plynné složky výrobny při nežádoucích stavech na polní hořák



Tabulka 1. Statistické hodnoty analýzy sazové vody

Saze
g/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

S²ˉ
mg/l

NH4
+

mg/l
Fe

(celk.)
mg/l

Fe
(rozp.)
mg/l

V
(celk.)
mg/l

V
(rozp.)
mg/l

Ni
(celk.)
mg/l

Ni
(rozp.)
mg/l

pH

Průměr 8,8 190 169 237 866 33 3,1 115 2,4 30,1 1,22 9,5
Max. 14,5 508 385 800 1283 62 6,8 204 112,0 50,7 5,63 13,1
Min. 3,1 54 78 44 272 4 1,4 20 0,2 2,4 0,20 8,8

2.2.2 Zpracování sazových vod na výrobně Chezacarb

V předešlé  kapitole  jsme  popsali  vznik  sazových  vod  a  nyní  se  seznámíme  s jejím 

zpracováním. Principem zpracování je přechod sazí obsažených ve vodě z vodní báze na bázi 

benzínovou. Musíme však ještě podotknout že výrobna Chezacarbu není schopna zpracovat 

veškerou  sazovou  vodu  produkovanou  Zplyňováním  mazutu  (dále  jen  ZM).  Výrobna  je 

rozdělena na dvě totožné linky A, B. [3] 

SVS se přivádí do dvou sekcí chladičů E-101. Voda se po ochlazení ve výměnících vede 

dvěmi  samostatnými  větvemi  do  zásobníku  H-101.  Do  obou  potrubních  větví  je  přes 

směšovače dávkován do proudu sazové vody oxid uhličitý pro úpravu hodnoty pH. Sazová 

voda se pro zpracování odebírá ze zásobníku H-101 a vede se přes odstředivá čerpadla P-101 

do cirkulačního okruhu sazové vody s ke granulátorům Z-201 A1, A2, B1, B2. Přebytečné 

množství nezpracované sazové vody přechází přes regulační ventil PV 1009 zpět do spodní 

části  zásobníku  H-101,  čímž  se  dosahuje  současně  neustálého  promíchávání  obsahu 

a zabraňuje tak sedimentaci sazí. [3]

Dalším mediem potřebným pro izolaci sazí ze sazové vody je benzín, který se skladuje 

v zásobnících H-102 A, B a H-105. Pro zpracování sazové vody v granulátorech je rovněž 

veden  v  cirkulačním okruhu.  Benzín  ze  zásobníků  H-102  A,  B,  které  mohou  být  trvale 

propojeny, se vede na sání  čerpadel P-102 a dále do cirkulačního okruhu, který je veden 

souběžně s cirkulačním okruhem sazové vody.  Přebytečné  množství  benzínu se přepouští 

regulačním ventilem PV 1013 zpět do zásobníku H-102 A nebo H-102 B. [3]

Dosud  popsaná  část  technologie  byla  společná  pro  obě  výrobní  linky.  Vlastní 

zpracování sazové vody v granulátorech představuje počátek rozdělení procesu do dvou linek. 

Dále již bude popsána pouze jedna linka. Jak bylo popsáno do granulátoru je nastřikována 

sazová voda a benzín.  Poměr míchání obou medií je závislý zejména na obsahu sazí a na 

fyzikálně  chemických  vlastnostech  SVS  a  cirkulačního  benzínu.  Vzájemným  mícháním 

dochází k přesmyku sazí z vodní fáze do organické fáze, tedy k přechodu suspenze voda – 



saze na suspenzi  benzín – saze.  Míchací  poměr musí  být  udržován tak,  aby ze  suspenze 

benzín – saze, která má charakter pasty, vznikly kuličky o velikosti 1 – 2 mm. Z horní části 

granulátoru přepadá směs vody a granulátu uzavřeným žlabem do vibračního síta Z-202 A1, 

A2, kde se od sebe oddělí odsazená voda a granulát (>0,7 mm) působením mechanického 

pohybu děrované  přepážky.  Granule  zachycené  na  sítě  se  odvádějí  samospádem na  další 

zpracování do fluidní sušárny S-201 A. Odsazená voda, která obsahuje částice sazí menší než 

je velikost štěrbin vibračního síta se odvádí a její zpracování a vliv na čištění bude popsán 

v následujících kapitolách. [3] Analytické hodnoty a složení jsou znázorněny v tabulce č. 2. 

V horní  části  sušárny  je  zabudován  rozdělovač  Z-203,  který  zajišťuje  rovnoměrné 

rozdělení přiváděných granulí po celé ploše horního patra sušárny. Fluidní sušárna je zařízení 

pro odstranění benzínu a vody z granulí. Je rozdělena do dvou pater, přičemž sušené medium 

(granule) a sušící medium (vodní pára) postupují v příčném protiproudu. [3]

Do první  části  se  zavádí  jako  fluidní  medium vodní  pára  nízkotlaká,  nasycená  při 

teplotě 120  ºC a do druhé části se zavádí vodní pára nízkotlaká, přehřátá v ohřívači E-209 A 

na teplotu 260  ºC. [3]

Vysušené  sazové  granule  o  teplotě  cca  200  °C,  které  odchází  z  fluidní  sušárny  se 

dopravují samospádem do fluidního chladiče S-202 A, kde se ochladí na výstupní teplotu 

50 °C. Jako fluidní medium a současně chladící  medium se používá studený dusík,  který 

cirkuluje v uzavřeném okruhu. [3]

Vyrobené  a  zchlazené  sazové  granule  vstupují  kontinuálně  do  zásobníku,  tlakového 

zásobníku  a  dopravují  se  pneumatickým  trubkovým  systémem  do  velkokapacitních 

zásobníků. Doprava se uskutečňuje proudem dusíku v plastovém potrubí. Podle druhu použité 

suroviny pro zplynění, režimu na reaktorech Shell ve výrobně Zplyňování mazutu a podle 

kvalitativních parametrů jsou vyráběny dva druhy sazí Chezacarb EC (A, B) - exportní saze 

a tři  sorbenty  (S,  SH,  Eko),  které  jsou  využívány  v  oblasti  elektrovodivostní 

a elektromagnetické  úpravy  plastů,  sorpčních  procesů  apod.  Podle  toho  který  typ  sazí  je 

zrovna  vyráběn  se  sazová  voda  na  Chezacarb  oxiduje  nebo  ne.  Oxidací  se  snižuje 

elektrovodivost sazí a u typu EC B nebo Eko je požadována elektrovodivost na maximální 

hodnotě. [3] 

Tabulka č. 2. Statistické hodnoty analýzy vratné vody odsazené

Saze CN ˉ SCNˉ S²ˉ NH4
+ Fe Fe V V Ni Ni



g/l mg/l mg/l mg/l mg/l (celk.)
mg/l

(rozp.)
mg/l

(celk.)
mg/l

(rozp.)
mg/l

(celk.)
mg/l

(rozp.)
mg/l

Průměr 0,8 169 230 497 mg/l 9,2 5,8 99,3 21,1 4,9 3,10 9,1
Max. 2,6 330 577 1046 1513 9,2 28,0 99,3 211,0 4,9 10,10 12,5
Min. 0,2 2 124 0 210 9,2 1,4 99,3 0,3 4,9 0,66 8,1

 

2.3 Kyanidové vody

Kyanovodíková voda, která nám vznikla přímým vypíráním plynu vodou v koloně C-

211 je  přiváděna  z DPS 200 tlakem v systému do uvolňovací  nádrže  V-1304.  Analytické 

složení je uvedeno v tabulce č. 3. Odtud po uvolnění tlaku na úroveň tlaku faklového systému 

je odváděna do mísící nádrže V-1305 do této nádrže je současně přiváděn i kondenzát. Tato 

voda byla v minulosti odváděna na Novou popelovou skládku (dále jen NPS) společně se 

sazovou vodou. Zavedením detoxikace se voda může využívat na tzv. „recikl“ kdy nám voda 

cirkuluje  v okruhu  a  je  využívána  na  vypírání  kyanovodíku  opakovaně.  Do  okruhu  je 

přiváděna  čerstvá  voda,  která  nahrazuje  ztráty,  které  vznikají  strháváním  kapalné  fáze 

plynem. [4]

2.3.1 Způsoby detoxikace

Detoxikace může být prováděna 

 oxidací  kyslík-dusíkovou  směsí  v potrubí  (trubní  reaktor)  za  přítomnosti 

malého množství sazí a za současného čerpání vod na NPS. Kdy detoxikace CN - probíhá 

v trubním reaktoru za předem definovaného množství kyslík-dusíkové směsi (v závislosti na 

výstupním  obsahu  CN-),  další  podmínkou  detoxikace  je  přítomnost  sazí,  které  umožňují 

samostatnou detoxikaci  CN  ˉ.  Kyslík  k oxidaci  je  přiváděn  z   DPS 200 kde  je  využíván 

k parciálním  oxidacím.  GNK  je  přiváděn  z hlavního  potrubního  rozvodu.  Reakce  je 

znázorněna následující rovnicí. [4]

2 CN ˉ  +   O2           2 CNO                                                                                                 (4)

 detoxikací v detoxikačních řadách V-1306 a V-1316 a vypouštěním vody do 

dešťové kanalizace.V těchto zásobnících se přidává do kyanidové vody buď hydroxid sodný 

nebo chlornan sodný. Množství je závislé na obsahu CNˉ. Tato metoda se však v současné 



době nevyužívá  nebo se používá jen ve  výjimečných případech.  Reakce  jsou znázorněny 

následujícími rovnicemi. [4]

NaOH    +   HCN          NaCN    +    H2O                                                                            (5)

2 N2CN   +  5 NaClO     + 2 NaO      N2   +  2 Na2CO3  +  H2O                                (6)

Tabulka č. 3. Statistické hodnoty analýzy kyanidové vody z C-211

Saze
g/l

Cl ˉ
mg/l

SCNˉ
mg/l

H2S
mg/l

NH3

mg/l
Fe

(celk.)
mg/l

Fe
(rozp.)
mg/l

V
(celk.)
mg/l

V
(rozp.)
mg/l

Ni
(celk.)
mg/l

Ni
(rozp.)
mg/l

pH

ZA V-1304
Průmě

r
0 N 230 271,2

23,2
0,81 N N N N N N

Max. 0 N 577 448,2 433,3 1,27 N N N N N N
Min. 0 N 124 76,3 0,64 0,47 N N N N N N

 

2.4 Legislativní požadavky

V předchozím  textu  došlo  k  seznámení  s problematikou  vzniku  sazových 

a kyanidových vod. Z výše uvedeného nám vyplývá, že máme tři zdroje odpadních vod:

 Sazová  voda  vzniklá  parciální  oxidací  a  jejíž  přebytky,  které  nejsou 

zpracovány na výrobně Chezacabr jsou čerpány na NPS trubním reaktorem I, 

II. Tato voda je oxidována. 

 Vratná  voda  odsazená,  která  se  z výrobny  Chezacarb  čerpe  do  trubního 

reaktoru I, II k nezpracované sazové vodě.

 Kyanidová  voda,  která  nám  vznikla  v pračce  kyanovodíku  a  pokud  není 

oxidována a vracena do cirkulačního oběhu je oxidována a čerpána do trubního 

reaktoru I, II.

Z uvedených informací je zřejmé, že množství a složení odpadních vod čerpaných na 

NPS je  závislé  na více faktorech.  Chemické složení je  závislé  především na nastavených 

parametrech parciální oxidace a poměrové množství mezi sazovými a odsazenými vodami je 

závislé na výkonu zpracování výrobnou Chezacarb.



 Z těchto údajů je patrné, že tyto vody nelze bez jejich úprav vypouštět do kanalizace 

nebo povrchových vod a podmínky pro jejich vypouštění nám určuje Krajský úřad životního 

prostředí s odvoláním na Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. a plněním limitů daných Nařízením 

vlády č. 61/2003 Sb. Zákon nám charakterizuje odpadní vody a určuje podmínky pro jejich 

vypouštění.

 2.4.1 Charakteristika odpadních vod

Odpadní  vody  jsou  vody  použité  v obytných,  průmyslových,  zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou jakost (složení, teplotu) 

jakož  i  jiné  vody  z těchto  staveb,  zařízení  odtékajících  a  pokud  mohou  ohrozit  jakost 

povrchových  nebo  podzemních  vod.  Odpadní  vody  jsou  i  průsakové  vody  z odkališť, 

s výjimkou vod, které  jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace,  a vod, které 

odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 

Dobrým chemickým  stavem odpadních  vod  se  pak  rozumí:  chemický  stav  potřebný  pro 

dosažení  cílů  ochrany  vod  jako  složky  životního  prostředí,  při  kterém  koncentrace 

znečisťujících  látek  nepřekračují  normy  enviromentální  kvality.  Normou  enviromentální 

kvality rozumíme koncentrace znečisťujících látek nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech 

nebo  živých  organismech,  která  nesmí  být  překročena  z důvodu  ochrany  lidského zdraví 

a životního prostředí. [5]

2.4.2 Povinnosti subjektů produkujících odpadní vody

Kdo  vypouští  odpadní  vody  do  vod  povrchových  nebo  podzemních,  je  povinen 

zajišťovat  jejich  zneškodňování  v souladu  s podmínkami  stanovenými  v povolení  k jejich 

vypouštění.  Dále  je  povinen  v souladu  s rozhodnutím  vodoprávního  úřadu  měřit  objem 

vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu 

úřadu, který rozhodnutí vydal. [5]

Vodoprávní  úřad  tímto  stanoví  místo  a  způsob  měření  objemu  a  znečištění 

vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory 

ke  zjištění  míry  znečištění  vypouštěných  odpadních  vod  mohou  provádět  jen  odborně 

způsobilé osoby. [5]



Při  stanovování  těchto  podmínek  je  vodoprávní  úřad  povinen  přihlížet  k nejlepším 

dostupným  technologiím  v oblasti  zneškodňování  odpadních  vod,  kterými  se  rozumí 

nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění 

odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod. [5]

2.4.3 Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečných látek

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu 

nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace nebo povrchových vod je třeba 

povolení  vodoprávního úřadu.  Při  vydávání  povolení  je  vodoprávní  úřad  vázán emisními 

standarty a lhůtami pro jejich dosažení. [5]

Pokud se do kanalizace nebo povrchových vod vypouštějí  odpadní  vody obsahující 

zvlášť nebezpečné závadné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených 

výrob, je potřeba povolení pro každou z těchto výrob vydat samostatně. [5]

Jsou-li  průmyslové  odpadní  vody  s obsahem  zvlášť  nebezpečných  závadných  látek 

vypouštěny  do  kanalizace,  která  je  součástí  výrobního  areálu,  a  jsou  čištěny  v zařízení 

určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat 

povolení až k místu výpusti z tohoto zařízení. [5]

 

2.4.4 Seznam některých nebezpečných látek a limity pro jejich 
vypouštění

   
Nařízení  vlády  č.  61/2003  Sb.  O  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného  znečištění 

povrchových  vod  a  odpadních  vod.  Nám  stanovuje  přípustné  hodnoty  pro  vypouštění 

odpadních vod pro různá průmyslová odvětví.  V tabulce č. 4 je uveden příklad některých 

kontaminantů a jejich limity pro vypouštění. [6]

Tabulka č. 4 Limity pro vypouštění průmyslových vod dle NV. č. 61/2003 Sb.

Stanovená složka Jednotka Přípustné hodnoty Stanovená složka Jednotka Přípustné hodnoty



pH 6 - 9 NL mg/l 40

CHSK-Cr mg/l 200 BSK5 mg/l 15

N - NH4
+ mg/l 30 CN ˉ celkové mg/l 1

Železo mg/l 8 Sírany mg/l 800

Nikl mg/l 0,5 Sulfidy mg/l 1

Arsen mg/l 0,5 Vanad mg/l 0,5

2.5 Alternativní možnosti zpracování sazových, kyanidových vod u 
nás a v zahraničí

Zpracování odpadních vod podobného charakteru není nijak jednoduchou záležitostí. 

Můžeme brát  v úvahu  zpracování  odpadní  vody  jako  celku.  Nebo  odpadní  vody  nejprve 

mechanicky  separovat  a  poté  čistit  zvlášť  filtrát  a  zvlášť  usazeninu.  V následujících 

kapitolách se seznámíme s několika možnými způsoby zpracování.

2.5.1 Využití FWK k přípravě modifikovaného granulátu

Tato metoda spočívá ve vzájemné homogenizaci elektrárenského popílku a produktu 

z procesu odsíření kouřových plynů teplárny T 700 za použití odčpavkované sazové vody. 

Množství produktu odsíření závisí zejména na výkonu teplárny T 700 a obsahu síry v uhlí, 

dále pak na účinnosti odsíření (výstupní koncentraci SO2). [7] 

Příprava  modifikovaného granulátu  je  diskontinuální,  šaržovitá  v jednom nebo dvou 

mixerech.  Při  provozu  je  nutné  předpokládat  se  spotřebou vody až  48  m³  za  hodinu  ale 

zároveň se musí počítat s tím, že když granulace nebude v provozu tak se sazové vody budou 

muset odklonit tzn. mít alternativní řešení zpracování. [7]

Byl proveden provozní pokus přípravy modifikovaného granulátu na T 700 jehož cílem 

bylo ověření využití detoxikovaných odpadních vod z POX po odčpavkování jako záměsové 

vody při přípravě granulátu na T 700. [7]

Výsledky:

Na základě poznatků z průběhu provozního pokusu lze, mino jiné konstatovat: 



 Modifikovaný  granulát  vyrobený  s použitím  sazové  vody  je  z hlediska 

homogenity na srovnatelné úrovni se standartně vyrobeným granulátem kde 

byla použita čistá voda.

 Použití detoxikované sazové vody neovlivňuje negativně granulát z hlediska 

výluhových zkoušek. Granulát lze ukládat obdobným způsobem jako granulát 

vyrobený standardním způsobem. [7]

Obrázek č. 2 Stručné schéma přípravy modifikovaného granulátu

2.5.2 Separace sazí pomocí odstředivky

Jedním z procesu  předčištění  sazových  vod je  separace  sazí.  Sazové  vody  obsahují 

kolem  1%  nerozpuštěných  látek,  právě  v podobě  sazí.  Pro  sazové  vody  detoxikované 

a odčpavkované je  hledáno jejich  využití  tam,  kde by obsah sazí  nepřekážel,  např.  právě 

zmíněného modifikovaného granulátu. Dále mohou být saze použity pro míchací zkoušky 

s odvodněným  biokalem  a  čistým  chezacarbem  pro  případ  jejich  částečné  likvidace 

spalováním v biopalivu. [7]

 Zkouška  separace  sazí  z detoxikovaných  sazových  vod  byla  provedena  v areálu 

Biologické čistírny. Voda byla shromážděna v zásobníku a ze zásobní nádrže byla voda už 

přímo čerpána na odstředivé zařízení za kontinuálního dávkování flokulantu4 Praestol K 232 

L. Před zahájením bylo na vzorku sazové vody zkouškou hledána optimální dávka flokulantu. 

4 Flokulant – látka napomáhající srážení pevných látek v kapalině

PopílekProdukt 
odsíření

Servisní 
voda

Modifikovaný 
granulát



Po smíchání sazové vody s flokulantem se vytvořily vločky, které byly dobře filtrovatelné 

přes  síto.  Reakce  flokulantu  s FWK  je  dobře  patrná  na  obrázku  v příloze  2.  Zkouška 

předpověděla  dobrou separaci  sazí  z vody odstředěním za  přispění  flokulantu.  Provedeny 

byly  celkem tři  separační  testy s různým nastavením odstředivky.  Byla  prokázaná vysoká 

účinnost odstranění sazí, která činila až 99 %. [7]

2.5.3 Detoxikace odpadních vod pomocí ozónu

Cílem  této  metody  je  aplikace  oxidačního  procesu  ozon/peroxid  vodíku 

k dekontaminaci  odpadních  vod  ze  zplynování  mazutu  na  základě  změn  sledovaných 

parametrů CHSK-Mn, CN ˉ, S ²ˉ, pH a to přímo na místě vzniku odpadních vod. 

Hlavními  součástmi  zařízení  je  generátor  ozonu  s max.  výkonem  60 g O3/hˉ¹  při 

produkci  z kyslíku,  fotometr  s průtočnou  celou  pro  měření  koncentrace  ozonu,  pH-metr 

s kombinovanou skleněnou elektrodou umístěnou tak, aby bylo možno trvale sledovat změny 

pH upravované vody. Fotografie ozonizátoru je znázorněna na obrázku č. 3. S touto metodou 

byl proveden experiment přímo na výrobně ZM. K experimentu bylo použito patnácti litrů 

odpadní vody, vzorek byl v aparatuře upraven roztokem hydroxidu sodného na pH cca 10,7. 

V průběhu experimentu  bylo  klesající  pH průběžně upravováno dalšími  přídavky roztoku 

hydroxidu sodného. [7]

Potřebná  reakční  doba  spolu  s velikostí  průtoku  odpadní  vody  zásadním způsobem 

ovlivňuje výši investice a provozních nákladů. Detoxikací kyanidů vznikají Kyanatany a ty 

nejsou klasifikovány jako látky vysoce toxické nebo toxické ale jako látky zdraví škodlivé. 

Kromě toho probíhá při pH < 7 jejich hydrolýza, při níž se rozkládají na amoniové kationty 

a CO2 resp. hydrogenuhličitany:

OCN ˉ   +   2 H3O+   →   NH4
+      +     CO2   +   H2O                                                                (7)

OCN ˉ   +   3H2O   →    NH4
+    +     HCO3ˉ   +   OH ˉ                                                          (8) . 

Vyhovující čas potřebný k ozonizaci je 50 minut po uplynutí tohoto času již vzorek také 

neobsahuje  druhou kritickou složku,  tj.  sulfidové,  hydrogensulfidové anionty  a  je  rovněž 

prakticky ukončena oxidace přítomných organických látek. Takto upravenou vodu by bylo 

možno vypouštět na ČOV nebo znovu využít k praní plynu. Při použití kratší doby ozonizace 



(25 minut) by bylo možno využívat vodu k opakovanému praní plynu (odstraněna sulfidická 

síra, koncentrace kyanidů snížena na cca 10 mg/l. [7] Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 Analytické výsledky po ozonizaci

Vzorek Čas

(min)

pH CHSK- Mn

(mg/l)

S² ˉ

(mg/l)

CN ˉ

(mg/l)

1 0 10,67 312 203,9 141,7

2 5 10,40 272 42,8 101,7

3 10 10,47 184 8,2 41

4 30 10,38 104 0 10,3

5 60 10,08 13,7 0 0,3

6 90 1é,33 13,5 0 0

7 120 10,17 13,4 0 0

Obrázek č. 3 Generátor ozónu

2.5.4 Zpracování sazové vody v Holandské firmě Shell

V této firmě u města Rotterdam zpracovávají ropné zbytky obdobným způsobem jako 

v Unipetrolu RPA, tzn. Parciální oxidací v reaktorech Shell. Vzniklou odpadní vodu využívají 

jako surovinu pro získání kovů (V, Ni) pro metalurgii.



Jejich metoda se nazývá MHF (Multiple Heart Furnace). 

Principem této metody je v odfiltrování sazové vody, získání sazového koláče, který je 

vysušen a za přesně definovaných podmínek spalován na výsledný produkt o obsahu 50% 

V2O5 a 23% NiO. Schéma procesu je uvedeno v příloze č. 2. [8]

2.5.5 Detoxikace sazových a kyanidových vod čistým kyslíkem

Sazové vody jsou v současnosti  detoxikovány v trubním reaktoru I.  nebo II.  kyslík-

dusíkovou směsí. Do trubního reaktoru jsou FWK čerpány ze zásobníku T-252. Oxidovat se 

mohou také sazové vody, které jsou čerpány trubním reaktorem III. na výrobnu Chezacarbu.

 Celková délka trubního reaktoru I., II. je 2650 metrů. Z toho je délka trubního reaktoru 

na výrobně ZM 150 metrů, v areálu závodu 1050 metrů a za areálem k výpusti na NPS délka 

činí 1450 metrů. Délka Trubního reaktoru na Chezacarb je cca 600 metrů. Pohled na trubní 

reaktor je znázorněn na obrázku  v příloze č. 2.

Voda  z trubního  reaktoru  I.,  II.  vytéká  do  sběrného  žlabu  čerpací  stanice  0314 

v Kopistech. Charakter odpadních vod je zřetelný na obrázcích č. 4 a 5.

.

Obrázek č. 4 Ukončení trubních reaktorů I., II



           Obrázek č. 5 Detail na výpusť z trubních reaktorů I., II.

Oxidaci odpadních vod je možné provádět pomocí čistého kyslíku pouze za současného 

přidávání dusíku. Při najíždění směsi kyslíku a dusíku do potrubí odčerpávaných odpadních 

vod se musí nejprve otevřít vstup dusíku a až následovně kyslíku.

Množství  dusíku  je  měřeno  clonou  FRA 2543  se  signalizací  minimálního  průtoku 

(20m3
n.h-1). Regulace dodávaného množství dusíku je prováděna ručně ventilem na potrubí 

a z velínu  pomocí  HC 2545.  Dusík  je  přiveden  z potrubního  mostu.  Potrubí  kyslíku  je 

přivedeno  z potrubního  mostu.  Množství  kyslíku  je  měřeno  clonou  FRA 2541  a  je  též 

regulováno ručně a z velínu pomocí HC 2544. Před napojením do společného potrubí kyslík-

dusíkové  směsi  je  na  vedení  dusíku  i  kyslíku  instalována  zpětná  klapka.  Tato  metoda je 

předmětem dalšího zkoumání a je podrobně popsána v experimentání části.



3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

3.1 Oxidace

Oxidačně – redukční reakce, jsou  reakce při níž se mnění oxidační čísla prvků (redoxní 

reakce). Každou redoxní reakci lze formálně rozdělit na dva dílčí děje: 

 Oxidaci - je pochod, při kterém se zvyšuje oxidační číslo prvku.

 Redukci - je děj kdy se naopak oxidační číslo snižuje. [9]

Změny oxidačních čísel prvků jsou způsobeny výměnami elektronů. Při oxidaci dochází 

k uvolňování elektronů prvkem, naopak při redukci jsou elektrony jiným prvkem přijímány. 

Každou oxidaci doprovází současně redukce a naopak. Jestliže se tedy nějaký prvek oxiduje, 

musí se současně jiný prvek redukovat. Pro bližší charakteristiku oxidačně – redukčních dějů 

používáme pojmy:



 Oxidační činidlo – látka, která při reakci způsobuje oxidaci jiné látky, přičemž 

sama redukuje.

 Redukční činidlo – látka, která při reakci způsobuje redukci jiné látky, přičemž 

sama oxiduje. [9]

3.2 Oxidace sazových a odsazených vod kyslíkem

Oxidacemi uvedených odpadních vod se zabývá Výzkumný ústav Unipetrolu RPA už 

delší dobu. Jako zaměstnance ZM mě problematika detoxikace zajímala a v rámci bakalářské 

práce jsem se zúčastnil  pokusů v týmu pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají. 

Mým  úkolem  k řešení  byla  detoxikace  VVO,  které  se  odvádějí  z výrobny  Chezacarb 

a napojují se k nezpracované sazové vodě do potrubního reaktoru I. a II. Tyto vody nejsou 

oxidovány a tak předmětem pokusů byl vliv kyslíku za níže uvedených  podmínek v kapitole 

3.3.1

K laboratorním  pokusům  je  využívána  laboratorní  sada  (autokláv  s příslušenstvím), 

který je zapůjčen z Ústavu organické technologie VŠCHT Praha.

Popis zařízení

Pokusy  s oxidací  sazové  vody  WFK a  odsazené  vratné  vody VVO jsou prováděny 

v nerezovém  tlakovém  autoklávu  o  objemu  0,425  litru.  Autokláv  je  umístěn  společně 

s dalšími ovládacími prvky v konstrukci.

Jedná se o následující části zařízení:

Přívod  kyslíku  vybavený  jehlovým  ventilkem  a  analogový  ručičkový  manometr 

s rozsahem  0-4  MPa,  který  nám  sleduje  tlak  v autoklávu.  Ve  vrchní  části  autoklávu  je 

nainstalován elektromotor s příkonem 100 W a otáčkami 1350 minˉ¹, který je přichycen ke 

konstrukci.  K vlastní  hřídeli,  která  je  vedena  žebrovaným  nástavcem  je  připojen  přes 

válcovou řemenici. Přenos otáčivého pohybu od válcové řemenice na hřídelku míchadla se 

děje  prostřednictvím magnetické spojky.  Vlastní  autokláv je  rozebíratelný a sestává se ze 

dvou částí. Spodní část se zaobleným dnem tvoří vlastní nádobu autoklávu. Vrchní část je 

rozšířena  o přírubu,  kterou prochází  míchadlo se dvěma čtyřlistými vrtulkami,  které  jsou 

svým sklonem orientovány proti sobě. Ve vrchní části je dále termojímka pro termočlánek  na 

měření  teploty  uvnitř  autoklávu,  odfukový  ventilek,  který  zároveň  slouží  pro  připojení 



hadičky  od kompresoru,  pokud potřebujeme v autoklávu  vytvořit  podtlak.  Tlaková  sonda 

s digitálním zobrazením a malý jehlový ventilek s trubičkou, která  vede na dno autoklávu 

a přes níž můžeme za zvýšeného tlaku obsah vypustit nebo naopak při vytvořeném podtlaku 

nasát  vzorek.  Spodek  nádoby  je  vybaven  šroubem  pro  vypouštění  vzorků.  Zařízení  je 

vyobrazeno na obrázku č. 6. Na spodní část autoklávu se dá nainstalovat elektrická pícka, do 

které se regulátorem příkonu dodává potřebná energie v závislosti na rozdílu mezi žádanou 

a skutečnou  hodnotou.  Výše  zmíněný  termočlánek  je  tedy  měřícím  i  regulačním.  Na 

regulátoru je možno sledovat průběh teploty v autoklávu a tím i případné teplotní změny. [10]

Obrázek č. 6 Laboratorní zařízení - autokláv

3.2.1 Postup při provádění experimentů

Vzorky sazové vody a vratné vody odsazené se odebírají do plastových lahví o objemu 

jeden litr.  Z dřívějších pokusů vyplynulo,  že je nutné ke každému pokusu odebrat čerstvý 

vzorek. Pokud se vzorek v laboratoři skladoval, začal podléhat degeneraci vlivem vzdušného 

kyslíku  a  úniku  rozpuštěných  plynů  H2S  a  NH3.  Stáním  rovněž  docházelo  k výrazným 

změnám ve vlastnostech sazových částic. Toto je patrné pokud se podíváme na tabulku č. 7 

a 8 na hodnotu S² ˉ (před detoxikací) a vidíme rozdílné hodnoty, neboť s totožným vzorkem 

se pracovalo i druhý den.  Láhev se vzorkem sazové FWK vody nebo vratné vody odsazené 



VVO se důkladně protřepe a odlévá se do menší vzorkovnice a ta se zváží. Zkompletovaný 

a předem vyčištěný autokláv je odsán vývěvou a FWK nebo VVO byly vakuem do autoklávu 

nasáty. Lahvička byla po odběru vzorku opět zvážena a tím bylo zjištěno množství vody, které 

bude podrobeno detoxikaci (zpravidla se jednalo o cca 150 – 200 g vzorku). Potom se na 

vlastní autokláv spodem nainstalovala elektrická pícka a bylo zapnuto míchadlo a topení s 

nastavenou  žádanou  hodnotou  teploty.  Čas  potřebný  k vyhřátí  vzorku  v  autoklávu  se 

pohybovala v rozmezí 10–40 minut podle úrovně požadované teploty. Po dosažení žádané 

teploty  byl  do  autoklávu  pootevřen  a  vpuštěn  kyslík  z  tlakové  láhve.  Takto  se  ponechal 

systém požadovanou dobu (1–20 min), přičemž byly zaznamenávány změny teploty a tlaku. 

Po uplynutí požadované doby bylo vypnuto topení, z autoklávu byla sejmuta pícka a autokláv 

byl  ponořen do nádoby s chladící  vodou,  pokud se pokus prováděl  za  vyšších  teplot.  Po 

chlazení byl autokláv odtlakován. Poté se odšroubována zátka ve spodní části autoklávu a byl 

vypuštěn  vzorek zoxidované FWK nebo VVO do skleněné lahvičky.  Ten byl  pak předán 

k analýzám. 

U každého vzorku (před oxidací a po oxidaci) se stanovovala hodnota pH, čpavku jako 

NH4
+, H2S jako S²ˉ, anionty CN ˉ a  SCN ˉ. Obsah sazí se stanovoval ve vzorku odebrané 

sazové vody. U vybraných vzorků se rovněž stanovoval obsah vanadu.

3.2.2 Metody analytického stanovení

Metodou pro stanovení CN ˉ a  SCN ˉ je Argentometrie. Tato metoda odměrné analýzy 

je založena na kvantitativním vysrážením iontů Ag+ jako nerozpustných solí. Bod ekvivalence 

je  indikován  tehdy,  když  dalším  přídavkem  odměrného  činidla  již  nevzniká  vizuálně 

postřehnutelná  sraženina,  nebo  když  přidaný  indikátor  vytvoří  barevnou  sloučeninu 

(v případě Ag2 Cr O4 je hnědá). [11]

Metodou  pro  stanovení  NH4
+,  H2S  je  Potenciometrie.  Tato  metoda  využívá  pro 

stanovení koncentrace sledované látky měření elektromagnetického napětí elektrochemických 

článků, které nejsou proudově zatěžovány. Určujeme-li koncentraci stanovované látky přímo 

z elektromotorického  napětí  článku,  jedná  se  o  potenciometrii  přímou,  pokud  sledujeme 



změny  napětí  článku  v závislosti  na  přídavku  titračního  činidla,  jde  o  potenciometrickou 

titraci. [12]

Metodou pro stanovení kovů je emisní atomová spektrometrie. Stanovení je založeno na 

přechodu  elektronů  z vyšší  energetické  hladiny  na  nižší.  Elektron  z valenční  vrstvy  je 

excitován  do  energeticky  bohatší  vrstvy.  Po  této  excitaci  se  elektron  v jedné  nebo  více 

etapách vrací na svou původní vrstvu. Celý jev se odehrává v plazmě5 (elektricky neutrální, 

více či méně ionizovaný plyn) v našem případě se jedná o argon. Kvantitativní a kvalitativní 

hodnoty  odečteme ze  spektrálních  čar  → vlnová délka emitovaného elektromagnetického 

záření nese informaci kvalitativní a intenzita emitovaného záření nese údaj kvantitativní. [13]

 3.3 Detoxikace vratných vod odsazených VVO

Jak bylo zmíněno oxidace probíhají v autoklávu kde se nachází jak plynná fáze, tak fáze 

kapalná a  v případě sazových vod i  fáze pevná.  Jelikož se laboratorními pokusy snažíme 

nasimulovat skutečné podmínky v trubním reaktoru tak nám autokláv slouží jako vícefázoví 

reaktor. Z literatury víme, že vícefázový reakční systém je tvořen minimálně dvěmi fázemi, 

oddělené od sebe mezifázovým rozhraním. Vícefázové reakční soustavy jsou typické tím, že 

v nich  dochází  k interakci  chemické  reakce  s přenosovými  jevy,  které  se  klasifikují  jako 

sdílení hmoty, tepla a hybnosti při určitém parciálním tlaku. [10] Z uvedeného vyplývá, že 

musíme diskutovat vliv na konverzi6   CN ˉ,  SCN ˉ,  H2S, NH3/NH4
+ v závislosti  na době 

reakce,  teplotě  a  obsahu  sazí  jako katalyzátoru  oxidace  při  konstantním parciálním tlaku 

kyslíku.

3.3.1 Pokusy s VVO v závislosti teploty na čase

Pokusy byly prováděny s čerstvým vzorkem VVO ale u druhého pokusu byl  použit 

vzorek z předešlého dne, degradace vzorku jak bylo výše zmíněno, je patrná z hodnot tabulek 

č.  7  a  8.  Sazová  voda,  která  byla  surovinou  pro  Chezacarb  a  ze,  které  je  VVO  byla 

podrobována oxidacím již v potrubí na Chzacarb. Ve vzorcích jsme sledovali oxidaci H2S na 

elementární síru a konversi kyanidů na rhodanidy:

5 Plazma – elektricky neutrální více či méně ionizovaný plyn (používají se vzácné plyny – argon, neon)
6 Konverse – chemické přeměna (např. CO na CO2)



S²+    +    2H+    +    ½O²    →    H2O    +    S                                                                            (9)

vzniklá elementární síra následně reaguje s kyanidovým anionem za vzniku rhodanidu:

S    +     CN ˉ    →    SCN ˉ                                                                                                    (10)

 Vzorek byl  podroben postupně oxidaci  po dobu 5,  10 a  20 minut  při  teplotě  30°, 

následující vzorek oxidaci po dobu 5, 10, 20 minut za teploty 50°C a totéž při teplotě 70°C. 

Parciální tlak kyslíku byl zvolen s ohledem na tlak v potrubí VVO na 400 kPa.

Tabulka č. 6 Detoxikace VVO při 30°C a tlaku O2 400 kPa.

S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+

mg/l
pH

mg/l
Vanad
mg/l

Nikl
mg/l

Železo
mg/l

Vzorek před detoxikací 513,4 65,1 188,5 595,2 8,91 78,8 14,7 17,8
Detoxikace 5 minut 3,6 20,6 286 528,4 8,93 54,3 12 15
Detoxikace 10 minut 3,4 22,3 345,6 609,9 8,91 71 14,2 19,1
Detoxikace 20 minut 0,7 23,1 370,4 644,9 8,88 81,3 16,1 21,8

Graf č. 1. Detoxikace sulfidů v závislosti teploty na čase
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Z tabulky i grafů je viditelné, že se sulfidy odbouraly na požadované hodnoty téměř ve 

všech případech. Při teplotě 30°C  a času do deseti minut jejich hodnoty zůstali mírně nad 

požadovanou hodnotou. Z hodnot vyplývá závěr, že vliv teploty má větší význam než doba 

oxidace, která při vyšších teplotách probíhá již po pěti minutách na požadovanou úroveň.

Tabulka č. 7 Detoxikace VVO při 50°C a tlaku O2 400 kPa.

S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+

mg/l
pH

mg/l
Vanad
mg/l

Nikl
mg/l

Železo
mg/l

Vzorek před detoxikací 96,9 14,6 410,6 486,5 8,84 76 13,7 16,5
Detoxikace 5 minut <0,4 <1 527,5 509,6 8,83 67,5 12,9 14,4
Detoxikace 10 minut 0,3 <1 533,8 484,2 8,83 72,7 14,5 15,6
Detoxikace 20 minut <0,3 <1 564 531,5 8,82 77,8 15,3 16,7

Graf č. 2. Detoxikace kyanidů v závislosti teploty na čase
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Z tabulky i grafů je viditelné, že se kyanidy chovají rozdílně od sulfidů. Při teplotě 

30°C se jejich koncentrace ustálila a ani při delším čase se neměnila, spíše mírně stoupala. 

Ovšem při zvýšení teploty na 50°C respektive 70°C jejich koncentrace klesla na minimální 

úroveň.  Což  by  se  dalo  vysvětlit  tím,  že  se  zvyšující-se  teplotou  kyanidy  lépe  reagují 

s elementární sírou a přechází tak na rhodanidy. I v tomto případě usuzujeme, že vliv teploty 

má větší význam než doba oxidace kde stačilo deset minut k dosažení požadovaných hodnot.

Tabulka č. 8 Detoxikace VVO při 70°C a tlaku O2 400 kPa.



S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+

mg/l
pH

mg/l
Vanad
mg/l

Nikl
mg/l

Železo
mg/l

Vzorek před detoxikací 558,1 45,2 386,7 597,1 8,77 77.9 14 16,9
Detoxikace 5 minut <0,6 <1 515,3 530,3 8,86 62,8 12,6 16,7
Detoxikace 10 minut <0,4 <1 532,5 519,5 8,91 74 14,2 17,3
Detoxikace 20 minut 0,3 <1 540,7 531,4 8,86 78,3 13,3 17,5

Graf č. 3. nárůst rhodanidů v závislosti teploty na čase
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V tomto grafu poukazujeme na to, že koncentrace rhodanidů téměř ve všech případech 

lineárně narůstá. Nejmarkantnější nárůst je v prvních pěti minutách reakce a po desáté minutě 

reakce téměř ustává. Vliv teploty a doby reakce je z tohoto hlediska diskutabilní, spíš by se 

dalo přiklánět k tomu, že reakce je závislá na vstupních koncentracích sulfidů a kyanidů.

3.3.2 Pokusy s VVO v závislosti času na teplotě

V této  sérii  pokusů  jsme  zaměnili  způsob  a  jednotlivý  vzorky  byly  podrobovány 

oxidacím: po dobu 5 - ti minut (pak 10 a 20) při působení teplot 30, 50 a 70°C. V předešlé 

sérii  pokusů  se  vzorky  při  teplotě  30°C  (pak  v 50  a  70)  oxidovali  5,  10  a  20  minut. 

Z celkového hlediska by neměl být výsledek odlišný od předcházející série pokusů (pouze 

z hlediska vstupních koncentrací) ale pohled na grafické znázornění bude z jiného úhlu. 



Vzorek VVO nebyl  totožný jako v  předešlé  sérii  pokusů neboť  sazová voda,  která 

odcházela  na  výrobnu  Chezacarb  nebyla  v tomto  případě  oxidována.  Což  je  patrné  na 

vstupních koncentracích.

Při pokusech byli opět sledovány změny v soustavě, které se projevily mírním snížením 

tlaku kyslíku. Teplota v počátku reakce stoupala o 1,5 – 2°C ale při delší době oxidace se 

ustálila a pozvolna klesal. V případě oxidace při 70°C až pod tuto nastavenou hodnotu. To si 

vysvětlujeme tím že exotermní zabarvení reakcí je jen mírné a následný pokles teploty je dán 

celkovým chladnutím vzorku.

Tabulka č. 9 Detoxikace VVO  po dobu 5 minut a tlaku O2 400 kPa.

S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+

mg/l
pH

mg/l
Vanad
mg/l

Nikl
mg/l

Železo
mg/l

Vzorek před detoxikací 682,9 184,1 396,5 692,7 8,46 80,2 15,8 18,9
Teplota detoxikace 30°C <0,5 39,9 648,7 654,9 8,59 68,5 14,2 22,9
Teplota detoxikace 50°C <0,3 38,8 675,9 696,8 8,58 87,7 17,8 22,9
Teplota detoxikace 70°C 0,3 12,5 726,3 526,1 8,59 95,8 20,5 23,1

Graf č. 4. detoxikace sulfidů v závislosti času na teplotě
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Z následující tabulky a grafu se dá konstatovat, že se sulfidy odbouraly v tomto případě 

na požadované hodnoty  až po deseti  minutách a při teplotě  50°C. Při  působení 70°C se 

koncentrace již neměnila. To potvrzuje domněnku že detoxikace sulfidů probíhá nejlépe při 



teplotě cca. 50°C a času potřebného k reakci okolo deseti minut a je zde znovu patrné, že vliv 

teploty je v případě sulfidů hlavní podmínkou k detoxikaci. 

Tabulka č. 10 Detoxikace VVO po dobu 10 minut a tlaku O2 400 kPa.

S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+

mg/l
pH

mg/l
Vanad
mg/l

Nikl
mg/l

Železo
mg/l

Vzorek před detoxikací 1195,6 247,3 360,9 705 8,37 82,8 16,7 18,7
Teplota detoxikace 30°C 16,3 114,6 550,6 670,7 8,58 66,5 13 17,8
Teplota detoxikace 50°C 12,1 81,6 698,6 710,9 8,46 88,2 18,6 22,1
Teplota detoxikace 70°C 0,4 50,4 703,1 727,6 8,56 90,1 20,2 21,6

Graf č. 5. detoxikace kyanidů v závislosti času na teplotě
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Z tabulky i  grafů bylo zjištěno, že se kyanidy nepodařilo odbourat na požadovanou 

koncentraci. Dalo by se tedy usuzovat, že koncentrace, která byla v tomto případě až pětkrát 

větší (což bylo způsobeno tím, že se FWK neoxidovala) než v předešlých pokusech se může 

snížit  působením  vyšších  teplot,  což  je  ale  v praktických  technologických  podmínkách 

problematické – teplota VVO je cca 40-50°C (znovu zahřívat). Nebo do potrubí nainstalovat 

více stupňovou detoxikaci, případně zvýšit tlak kyslíku.



Jedním  z dalších  možných  vlivů  na  tuto  skutečnost  je  to,  že  síra  je  vázána   ke 

zbytkovému obsahu sazí a z toho důvodu její obsah rozpuštěný v kapalině nestačil na reakci 

všech kyanidů na rhodanidy. V tomto případě by k uvolnění molekul síry z povrchu sazí mělo 

napomoci  zvýšení  tlaku  v kyslíku.  Tyto  skutečnosti  se  budou  muset  potvrdit  či  vyvrátit 

v dalších sériích pokusů.

Tabulka č. 11 Detoxikace VVO po dobu 20 minut a tlaku O2 400 kPa.

S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+

mg/l
pH

mg/l
Vanad
mg/l

Nikl
mg/l

Železo
mg/l

Vzorek před detoxikací 1076,4 262,2 234,5 683,9 8,38 100 20,1 22,9
Teplota detoxikace 30°C 18,9 109,9 576,7 649,1 8,44 85,8 16,6 23,2
Teplota detoxikace 50°C 10,4 78,3 718,5 698,1 8,38 101 20,6 24,3
Teplota detoxikace 70°C 1 54,2 710,1 705,3 8,5 104 21,7 25,4

Graf č. 6. nárůst rhodanidů v závislosti času na teplotě
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Z tohoto grafu se dá opět konstatovat, že koncentrace rhodanidů postupně narůstá. Ale 

při této závislosti vidíme, že nárůst je až do teploty 50°C lineární a pak se téměř zastaví.



3.3.3 Vyhodnocení detoxikace VVO

Z výsledků je patrné že vliv vzrůstající teploty má vliv na reakční rychlost a konverzi 

sirovodíku  na  elementární  síru.  Rovněž  je  patrný  značný  nárůst  rhodanidů.  Výsledky 

jednotlivých pokusů můžeme vidět v tabulkách č. 6 - 11. Obecně lze konstatovat že úspěšnost 

detoxikace je závislá na několika faktorech:

 Reakční teplota

 Čas potřebný k reakci (reakční doba)

 Parciální tlak kyslíku

 Vnitřní difúze7 (velikost primárních částic)

 Vnější difúze (promíchávání reakční směsy)

 Zbytkový obsah sazí (pravděpodobně sloužící jako katalyzátor)

Jedním z poznatků  o  vlivu  reakční  teploty  je  to,  že  detoxikace  při  30°C neprobíhá 

dokonale. Zde můžeme předpokládat, že systém při nižších teplotách pracuje v kinetickém 

režimu za konstantního tlaku a míchání. Při zvyšování teploty v autoklávu (reaktoru) mohou 

nastat dvě situace:

 V prvním případě,  pokud tenze par kapalné fáze je  zanedbatelná vůči tlaku 

kyslíku,  se  zvyšováním  teploty,  a  tím  i  zvyšováním  reakční  rychlosti  lze 

dosáhnou toho, že systém přechází do difúzní oblasti.

 V druhém případě,  který  lze  očekávat  tehdy,  pokud se  uplatňuje  tenze  par 

kapaliny na celkovém tlaku systému. Nám při zvyšování teploty stoupá reakční 

rychlost, ale zároveň se zvyšuje tenze par kapalné fáze v systému. [14]

To  je  zřejmé  u  výsledků  druhého  a  třetího  pokusu,  kdy  se  nám  za  teploty  50°C 

respektive 70°C podařilo dosáhnout požadovaných koncentrací. Z pozorování také vyplynulo, 

že změny tlaku v autoklávu jsou minimální. Pokus se provádí za počátečního tlaku 400 kPa 

7 Difůze – rozptylování částic v prostoru



(0,40 MPa), kterého dosáhneme po dopuštění kyslíku. Tlaková změna se ustálí po cca dvou 

minutách na 380 kPa (0,38 MPa).  Tuto skutečnost  lze vysvětlit  tím,  že od určitého tlaku 

dochází  k nasycení  vzorku  (v  případě  FWK  také  sazí)  sorbovaným  kyslíkem  a  další 

zvyšování tlaku nemá na průběh oxidace vliv. Ovšem vliv parciálního tlaku kyslíku, který 

společně s parciálním tlakem páry působí na difúzní oblast je pro přenos hmoty přínosem. 

Podrobné zkoumání tlaku kyslíku  není  v našem případě pro praktické využití  směrodatné 

z důvodu, že trubní reaktor I., II. ústí volně do sběrného žlabu a podmínky se tak mění od cca 

500 kPa do atmosférického tlaku.  Z výsledků je rovněž patrný lineární nárůst  rhodanidů, 

který odpovídá zvyšující se teplotě a době oxidace.

Dosažené výsledky musíme diskutovat i  z pohledu proudění  FWK, VVO v trubním 

reaktoru a v autoklávu.  V literatuře je  uvedeno, že přenos hmoty a tepla ve vícefázových 

reaktorech  je  obvykle  zajišťován  turbulencí  mobilních  fází.  Proudění  má  několik  funkcí, 

přenáší  kapalinu  nasycenou  kyslíkem  k povrchu  katalyzátoru  (domníváme  se,  že  saze 

obsažené v sazových vodách slouží jako katalyzátor) a homogenizuje reakční směs. Obecně 

lze říct, že vícefázový reakční systém se nachází v tzv. kinetickém režimu, pokud rychlost 

všech přenosových jevů je větší, než rychlost chemické reakce. [14]

 Z uvedeného vyplývá, že pro promíchání reakční směsy je důležitá turbulentní oblast. 

V laboratorních podmínkách je nasimulování pohybu vod v potrubí obtížné (autokláv pracuje 

za  konstantních  otáček  1350 minˉ¹  a  neměnného tvaru  míchadla),  ale  domníváme se,  že 

turbulentní proudění v potrubním reaktoru I. a II. je dostačující.

Rozlišujeme dvě oblasti proudění,  charakterizované Reynoldsovým číslem. Je-li   Re 

< 30,  je  proudění  laminární,  při  Re >  100 turbulentní.  Toto  platí  pro  nádoby s hladkými 

stěnami. Reynoldsovo číslo je definováno jako: [15]

μ - viskozita kapaliny

n - počet otáček míchadla

ρ - hustota kapaliny

d - průměr lopatky míchadla






2

Re
dn

n



Z výsledků je patrné, že detoxikace síranů proběhla úspěšně. V případě kyanidů kdy ve 

druhé sérii pokusů byla koncentrace několikrát vyšší než v první sérii pokusů, můžeme říct, 

že  koncentrace poklesly v poměru ke vstupním hodnotám rovněž uspokojivě ale abychom 

dosáhli  požadovaných  koncentrací  budou  se  muset  provést  dílčí  technologické  změny 

(opatření).

3.4 Detoxikace sazové vody FWK

Bylo provedeno několik pokusů detoxikace sazových vod a to při teplotě 120°C což je 

teplota při, které se sazová voda odvádí na výrobnu Chezacarb a několik pokusů s teplotou 

180°C. Výsledné hodnoty jsou viditelné v tabulkách č. 12 a 13.

Tabulka č. 12 FWK po detoxikaci při teplotě 120°C a tlaku O2 340 kPa.

S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+ 

mg/l
Rozdíl obsahu SCN ˉ

mg/l
Obsah sazí

g/l
Reakční doba

min

Vzorek před 
detoxikací 36,5 41,8 189 282 3,7
Vzorek po 
detoxikací < 0,3 1,8 254 538 + 65 1
Vzorek před 
detoxikací 32,4 97,3 207 614 5,1
Vzorek po 
detoxikací < 0,3 < 0,1 155 203 - 52 5
Vzorek před 
detoxikací 40,3 76,1 233 664 6,1
Vzorek po 
detoxikací < 0,3 3,0 178 579 - 55 10
Vzorek před 
detoxikací 68,0 79,0 255 679 6,3
Vzorek po 
detoxikací < 0,3 1,8 318 900 + 63 20

Tabulka č. 13 FWK po detoxikaci při teplotě 180°C a tlaku O2 340 KPa.

S² ˉ
mg/l

CN ˉ
mg/l

SCN ˉ
mg/l

NH4
+ 

mg/l
Rozdíl obsahu SCN ˉ

mg/l
Obsah sazí

g/l
Reakční doba

min
Vanad
mg/l

Vzorek před 
detoxikací 45,7 55,4 245 516 5,2 0,11

Vzorek po 
detoxikací < 0,3 < 0,1 181 219 - 64 1 45,6
Vzorek před 
detoxikací 62,0 78,0 222 363 5,0 0,15



Vzorek po 
detoxikací < 0,3 < 0,1 216 303 - 10 2 28,0
Vzorek před 
detoxikací 87,4 98,2 281 594 5,3 0,13

Vzorek po 
detoxikací < 0,3 < 0,1 175 267 - 114 5 28,9

Vzorek před 
detoxikací 63,4 82,3 185 536 4,9 0,14

Vzorek po 
detoxikací < 0,3 2,3 180 468 - 5 10 10,6

3.4.1 vyhodnocení detoxikace FWK 

Při těchto  pokusech v laboratorních podmínkách  bylo zjištěno, že detoxikace,  tedy 

oxidace  sirovodíku  a  následné  sloučení  kyanidů s elementární  sírou  za  vzniku rhodanidů 

probíhá velmi rychle. Tento výsledek nám koresponduje i s pokusy s VVO. Je viditelné, že 

reakce probíhají za těchto teplot a vlivu parciálního tlaku kyslíku velmi uspokojivě. 

Vliv vnější difúze je problematické hodnotit vzhledem k vysoké hodnotě Reynolsova 

čísla, které je dané rychlostí míchání v autoklávu. Vnitřní difúze je ovlivňována množstvím 

sazí (katalyzátoru) z výsledků je patrné, že obsah sazí nad 3,5 g/l zaručuje úplnou oxidaci 

sirovodíku. Při pokusech s VVO je toto také patrné, ovšem v laboratorních podmínkách při 

zdržení   5  až  10  minut  této  skutečnosti  nelze  přiřazovat   podstatnou  roli  z důvodu,  že 

v provozních podmínkách je obsah a kvalita sazí diametrálně odlišná. [10]

 U reakce kyanidů můžeme pozorovat lepší výsledky než při pokusech s VVO. Příčinou 

bude ale to že v případě vzorků FWK se koncentrace nedostala přes 100 mg/l (koncentrace se 

odvíjejí podle typu zpracovávané suroviny). Jak bylo uvedeno již u pokusů s VVO je zřejmé, 

že vliv na slučování síry s kyanidy je ovlivňováno tím kolik elementární síry je vázáno na 

sazích. Tyto vazby síry na saze probíhají paralelně a dalo by se říct, že je to konkurenční 

proces a ten může negativně ovlivňovat odstraňování kyanidů. [10]

 

Obsah vznikajících rhodanidů, které nám vznikají oxidacemi VVO a FWK se pohybuje 

ve  značných  rozsazích.  Je  zřejmě  způsobeno  následnými  oxidacemi  na  kyanatany.  Na 

stanovení těchto složek není Unipetrol přístrojově vybaven.



V průběhu detoxikace dochází i k nežádoucí reakci, kterou je oxidace přítomného V2O3 

(ve  vodě nerozpustný)  na  V2O5 (ve  vodě částečně  rozpustný)  a  ten ve vodě přechází  na 

HVO3, který nám reaguje s NH4OH na NH4VO3. Zmíněný nárůsty obsahu vanadu ve vodách 

je  znázorněn  ve  výše  uvedených tabulkách laboratorních  pokusů.  Rozpuštěný vanad lze 

převést zpět do nerozpuštěné formy (vysrážet) přídavkem solí železa, např. pomocí Fe(SO4)3:

3 VO3
/  + Fe+++  =  Fe (VO3)3    ve vodě nerozpustný                                                               (9)

4. ZÁVĚR

V první části vypracované bakalářské práce byla provedena analýza vzniku odpadních 

vod.  Jejich  bilanční  zhodnocení  a  popis  částečného  zpracování  za  vzniku odpadních  vod 

odlišného charakteru.  Literární  rešerše je zaměřena  na procesy odstraňování  nežádoucích 

látek z odpadních vod s obsahem sulfidů, kyanidů a těžkých kovů. Jsou zde popsány metody, 

které jsou používány u nás i v zahraničí, které jsou zaměřeny na odstraňování mechanických 

a chemicky vázaných látek ve vodách. Výběr vhodné metody je složitou záležitostí, pokud 

bereme  v úvahu  podmínku  zachování   stávající  technologie  a  z toho  vyplývající   stupeň 

znečištění odpadních vod kontaminanty a jejich množství, tak při dodržení nastavených limitů 

pro jejich vypouštění je  zpracování závislé hlavně na ekonomickém hledisku, které by se 

odráželo ve vybudování provozu určeného pouze k čištění odpadních vod. Bakalářská práce 

je  dále  zaměřena  na  popis  stávající  metody  detoxikace  kde  se  využívá  k odbourávání 

nežádoucích chemických činitelů kyslík.

        Hlavním cílem druhé části bakalářské práce bylo z odebraných testovacích vzorků 

sazové  vody  a  vratné  vody  odsazené  experimentálně  ověřit,  jaké  podmínky  mají 

nejpříznivější vliv na detoxikaci odpadních vod. Diskutované podmínky ke zkoumání byly 

hlavně: Reakční teplota, reakční doba, parciální tlak kyslíku, vnitřní difúze, vnější difúze a 

obsah sazí jako potenciální katalyzátor.

Z výsledků  experimentů  jsme  došli  k závěrům, že  oxidace  sirovodíku  probíhala  za 

podmínek  uvedených  v bakalářské  práci  velice  dobře.  Z podmínek  ovlivňujících  reakci 

můžeme uvést že zásadní vliv na průběh detoxikace má reakční teplota a obsah sazí, které 

slouží jako katalyzátor.

U detoxikace kyanidů není jednoduché stanovit přesné podmínky k jejich odbourání. 

V jejich případě se jedná o kumulaci několika faktorů jako je obsah volné síry ku obsahu síry 



vázané  na  sazích,  kdy  tento  poměr  rozhoduje  o  vazbě  elementární  síry  s kyanidovým 

anionem. V praxi při množství jaké protká trubním reaktorem se tyto podmínky sejdou tak že 

detoxikace  probíhá  na  přijatelné  úrovni.  Dá  se  tedy  konstatovat  že  podmínkami  určující 

průběh této reakce jsou: reakční teplota, reakční doba, parciální tlak kyslíku a vnitřní difúze.

Na problematiku   musíme nahlížet nejen z laboratorního pohledu ale i z pohledu vlastní 

technologie, která nám určuje podmínky, jako je teplota, tlak ale i vliv proudění. Jak už bylo 

výše zmíněno nasimulování  rychlosti  a  tvaru proudění  ve vlastním potrubním reaktoru je 

v autoklávu, který má konstantní otáčky a tvar míchadla obtížné.

Pozorováním  u  ústí  trubního  reaktoru  bylo  zjištěno  že  výtok  odpadních  vod  není 

plynulý a probíhá v pulsech – kapalina,  plyn.  To je  způsobeno pravděpodobně tím že při 

klesající rychlosti se v potrubí postupně vytvářejí dvě vrstvy. Vlastní oxidace při proudění 

v potrubí by pak nastávala jen v oblasti mezifázového povrchu.

Z uvedeného závěru navrhuji tato opatření:

 Do potrubí trubních reaktorů I., II. a III. Nainstalovat v místě napojení 

kyslík – dusíkové směsi trysky, které by zajišťovaly rovnoměrné rozpuštění 

kyslíku  v odpadních  vodách  a  způsobovaly  by  přechod  pulsačního  toku 

k pěnivému popřípadě k bublinkovému

 K dosažení  výše  uvedených  podmínek  může  být  navrhnuta  více 

stupňová oxidace. Tzn. Že kyslík by se do trubních reaktorů nevpouštěl pouze 

v jednom místě ale v průběhu potrubí by měla být další napojení.

 Do  potrubí  VVO  z Chezacarbu  nainstalovat  zařízení  k oxidaci.  Toto 

potrubí  není  tímto  zařízením  vybaveno  a  VVO,  které  se  pak  napojují  do 

trubního  reaktoru  se  zbytkovými  sazovými  vodami  zvyšují  koncentrace 

nežádoucích látek.  Laboratorně bylo zjištěno že i přes nepřítomnost většího 

obsahu sazí detoxikace probíhají na přijatelné úrovni.

5. Seznam značek, zkratek

Seznam použitých symbolů

Symbol Význam Jednotka
c koncentrace [mol.lˉ¹]



m hmotnost [g]
P tlak [Pa]
t teplota [°C]
V Objem [ml]
τ vzorku Čas stanovení vzorku [s]

Seznam použitých zkratek

ZM Zplyňování mazutu
POX Parciální oxidace
ČOV Čistírna odpadních vod
BIČ Biologická čistírna
DPS Dílčí provozní soubor
PS Provozní soubor
T 700 Teplárna – elektrárna
MHF Multiple heart furnace
NPS Nová popelová skládka
FWK Sazové vody
FWC Kyanidové vody
SVS Surové vody sazové
VVO Vratné vody odsazené
T Tank – zásobník
V Zásobník
H Nádrž
E Výměník tepla
P Pumpa, čerpadlo
Z Směšovač, granulátor, síto
S Sušárna, chladič
C Kolona
LICA, LV Regulátor hladiny
HC Regulátor průtoku
PV Regulátor tlaku
FRA Měření průtoku
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8. Přílohy

8.1 Příloha tabulky

Kompletní bilanční zhodnocení o obsahu sazových vod

Typ suroviny

jednotka Černý d. Vakuový zb. Vysbr. St. Vysbr. Vv.

Vypírací voda m³/t sur. 1,75 1,75 1,75 1,75

Kontaminant Saze g/l 12 12 12 12

Popel mg/l 130 515 494 653

Vanad mg/l 32 100 125 197

Nikl mg/l 11 44 43 58

Železo mg/l 4 10 9 11

Kyanidy mg/l 110 130 199 120

Sírany mg/l 71 83 112 126

Obsah v FWK Bilance množství na tunu suroviny

Saze Kg/t sur 21 21 21 21



Popel Kg/t sur 0,230 0,9 0,865 1,145

Vanad Kg/t sur 0,065 0,06 0,18 0,345

Nikl Kg/t sur 0,02 0,08 0,08 0,1

Železo Kg/t sur 0,007 0,02 0,02 0,02

Kyanidy Kg/t sur 0,193 0,228 0,349 0,21

Sírany Kg/t sur 0,125 0,145 0,196 0,220

Bilance na 40 t/h suroviny, provoz 4 reaktorů

Saze Kg/h-40 t. 840 840 840 840

Popel Kg/h-40 t. 9 36 35 46

Vanad Kg/h-40 t. 2,3 7 9 14

Nikl Kg/h-40 t. 0,8 3 3 4

Železo Kg/h-40 t. 0,3 0,7 0,6 0,8

Kyanidy Kg/h-40 t. 7,72 9,12 13,96 8,4

Sírany Kg/h-40 t. 5 5,8 7,84 8,8

Bilance 40 t/h suroviny – za rok (8200 h.)

Saze t/rok 6888 6888 6888 6888

Popel t/rok 75 296 284 375

Vanad t/rok 19 57 72 114

Nikl t/rok 6,6 25 25 33

Železo t/rok 2,4 5,7 5,36,6 6,56

Kyanidy t/rok 63,3 74,8 114,5 68,9

Sírany t/rok 41 47,5 64,3 72,2

Tato tabulka je pouze orientační (hypotetická). Je zde počítáno s provozem čtyř reaktorů což 

je bráno jako průměr. V provozu mohou být tři nebo pět reaktorů. Také zatížení surovinou je 

bráno průměrně a taktéž množství vypírací vody. Hodnoty se tak mohou lišit v rozmezí +/- 15 

%.



8.2 Příloha obrázky

Vzorek FWK po přidání flokulantu 25, 50, 75 ml/l  a po 10 min.sedimentace

Na obrázku jsou tři kádinky se vzorkem sazové vody a je patrné jak vyšší množství 

flokulantu pomáhá k lepšímu usazování pevných podílů a k lepší sedimentaci.

  



Pohled na potrubní reaktory z družicových snímků



Na snímku je zvýrazněna trasa trubních reaktorů s popisem jednotlivých vzdáleností. Těmi 

jsou  například  přechody  z mostní  konstrukce  na  jinou  mostní  konstrukci  nebo  zakřivení 

potrubí vlivem okolního terénu.

Schéma zpracování sazové vody metodou MHF



Na schématu je vyobrazené jak se sazový koláč (pevný podíl, který zbude na filtrační 

vložce) vysuší a následně se před spalováním semele. Po spálení se prachová částice separují 

od spalin a odvádějí se do balící jednotky.
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