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ANOTACE  

 

Název diplomové práce: Návrh řešení staré ekologické zátěţe z výroby anilinu 

 

Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou staré ekologické zátěţe 

nacházející se v pardubickém odštěpném závodě Synthesia a.s.. V úvodu práce jsou 

vysvětleny definice starých ekologických zátěţí a následně uveden stručný přehled 

současného stavu legislativy, týkající se starých ekologických zátěţí. 

 

V další části je srovnána neekologická výroba anilinu Béchampovým zpŧsobem  

s ekonomičtějšími a ekologičtějšími moderními zpŧsoby výroby. Poté je popsána historie 

vzniku skládky odpadŧ, známé jako laguny ţelezitých kalŧ, jejich stručný popis a sloţení. 

Následně je popsáno odstranění obsahu lagun a současně začleněna technologie sanace 

lagun. V poslední teoretické části jsou uvedeny nejšetrnější varianty pro vyuţití (resp. 

odstranění) odpadních ţelezitých kalŧ. 

 

V závěru práce byl proveden pokus o získání (resp. oddělení) organické sloţky – 

anilinu z ţelezitých kalŧ, které byly vyrobeny Béchampovým zpŧsobem ve školních 

laboratořích s návrhem na jeho vyuţití v chemickém prŧmyslu a dále zhodnocení 

nejvhodnějšího zpŧsobu vyuţívání či odstraňování ţelezitých kalŧ. 

 

Klíčová slova: staré ekologické zátěţe, legislativa, ţelezité laguny, anilin, ţelezité kaly, 

odstranění obsahu lagun, sanace, zpracování a vyuţití ţelezitých kalŧ, destilace s vodní 

parou 



SUMMARY 

 

Topic of Mc. S. Thesis: The Design of Treatment of Old Ecological Load from the 

Aniline Production 

 

Presented thesis deals with the issue of old ecological burdens in the Pardubice 

branch plant Synthesia a.s.. In the introduction to the work are explained the definition of 

old environmental loads and subsequently given a brief overview of the current state of 

legislation, related to the old ecological burdens. 

 

In the next section is compared ecologically harmful production of aniline by 

Bechamp’s method with more economical and greener modern methods of production. It is 

then described the history of the formation of landfill, known as lagoon of ferruginous 

sludge, their brief description and composition. Subsequently is described the removal of 

contents of the lagoons, and at the same time incorporated technology clean-up of lagoons. 

In the last of the theoretical part are listed ecologically viable options for utilization (or 

removal) of waste ferruginous sludge. 

 

In the conclusion an attempt was made to obtain (or to eliminate) the organic 

constituents - aniline from the ferruginous sludge, in the school laboratories with  

a proposal for his usage in the chemical industry and further evaluation of the most 

appropriate method of use or removal of ferruginous sludge. 

 

Key words: old ecological burdens, legislation, ferruginous lagoon, aniline, ferruginous 

sludge, delete the contents of the lagoons, redevelopment, processing and utilization of 

ferruginous sludge, the distillation of steam. 
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Seznam pouţitých zkratek 

České zkratky 

BC-MCHZ - závod BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory 

BČOV – biologická čistírna odpadních vod 

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku za pět dní 

CO2 – oxid uhličitý 

Cr - chrom 

ČIŢP – Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

Fe – ţelezo 

Fe2O3 – oxid ţelezitý 

Fe3O4 – oxid ţeleznato-ţelezitý (magnetovec, magnetit) 

FNM ČR – Fond národního majetku České republiky 

HCl – kyselina chlorovodíková; chlorovodík 

HF – kyselina fluorovodíková; fluorovodík 

Hg - rtuť 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou 

MCHZ – Moravské chemické závody (Ostrava) 

MŢP ČR – Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

NEK – RP – norma environmentální kvality 

NL – nerozpustné látky 

NEL – nepolární extrahovatelné látky (ropné látky) 

NOx – oxidy dusíku (noxy) 

OP – Operační program 



OS – organická sloţka 

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB – polychlorované bifenyly 

SEKM – systém evidence kontaminovaných míst 

SEZ – staré ekologické zátěţe 

SO2 – oxid siřičitý 

S – NO – skládka skupiny S – nebezpečný odpad 

SPŠCH – Střední prŧmyslová škola chemická (Pardubice) 

STOH – skládka tuhých odpadních hmot 

ÚČOV Ostrava – Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická (Praha) 

ŢP CENIA - Česká informační agentura ţivotního prostředí 

Cizojazyčné zkratky 

BASF (Badische Anilin & Soda-Fabrik) je německá agrochemická firma, která patří k největším na světě. 

Jde o největší chemickou společnost, která produkuje chemikálie, plasty, chemické přísady a přípravky na 

ochranu rostlin aţ po surovou ropu a zemní plyn. 

DuPont - (Ei du Pont Nemours and Company) je americká chemická společnost, která se řadí k největším 

světovým firmám v oboru chemických výrob a výrobkŧ. V posledních letech se podniky rozšířily po celém 

světě – pŧsobí v oblasti: elektronické a komunikační technologie, chemikálie, nátěry a barevné technologie, 

bezpečnost a ochrana, zemědělství a výţiva. 

EEA – (European Environmental Agency) - Evropská agentura pro ţivotní prostředí 

IARC (International Agency for Research on Cancer) - Mezinárodní agentura pro výzkum 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

V  České republice rozsah starých ekologických zátěţí plyne z nedostatečného 

řešení problematiky v minulosti. V současné době je v mnoha případech alarmující jejich 

urychlené řešení vzhledem k dopadŧm na zdravotní stav obyvatelstva a ţivotní prostředí, 

protoţe v nemalé míře se ekologické zátěţe vyskytují v blízkosti lidských sídel. 

 

V dnešní době patří mezi nejzávaţnější ekologické zátěţe ty, které jakoukoli 

formou souvisejí s chemickým prŧmyslem. Přestoţe byly některé části chemických výrob 

uţ dávno ukončeny, dodnes zanechávají viditelnou stopu. V obecné rovině mŧţeme tvrdit, 

ţe jedny z nejvýznamnějších ekologických zátěţí jsou nezabezpečené skládky, nebezpečné 

odpady silně kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin a ve velké míře 

znehodnocené podzemní vody nebezpečnými organickými polutanty. 

 

Příkladem těchto nezabezpečených skládek nebezpečného odpadu jsou laguny 

ţelezitých kalŧ, které vznikaly tzv. Béchampovou redukcí. Touto redukcí se v minulosti 

vyráběl anilin a další chemické látky. Anilin je charakteristický svou toxicitou a stabilitou 

v prostředí, kontaminuje zeminu a podzemní vodu. Tato stará ekologická zátěţ vznikla za 

období nedemokratických reţimŧ, kdy se na ochranu ţivotního prostředí příliš nehledělo. 

Nachází se na území chemického závodu Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín, na které jsem 

se v předloţené diplomové práci zaměřila, neboť tento typ ekologické zátěţe se 

z dostupných informací jinde v naší republice nevyskytuje. Podnětem byl mŧj zájem o tuto 

problematiku, který byl umocněn také rozruchem kolem nutnosti sanace této lokality, 

vzhledem k nebezpečí úniku anilinu a ostatních chemických látek (z jiných organických 

výrob) zejména do podzemních vod, které se z větší části odvodňují do vodoteče Velké 

strouhy, z menší části přímo do toku Labe. 

 

V současné době je sanace lokality stále aktuální. Převáţná většina ţelezitých kalŧ 

byla z lagun vytěţena. Po odtěţení cca 80% mnoţství byly ţelezité kaly mechanicky 

upraveny a vyuţity či odstraněny v cementárenském a cihlářském prŧmyslu. Po těţbě kalŧ 

a kontaminované zeminy se převáţná část lokality firmou Subterra a.s. Divize 3 

odsanovala. V současné době se čeká na finanční prostředky, aby se co nejdříve dořešila 

deponie zbytku ţelezitých kalŧ nacházející se ve zbylé laguně D4, která není nijak 

zabezpečená, čímţ dochází k ohroţení spodních vod a splavování kontaminovaného 
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materiálu do jiţ vysanovaného prostoru. V současné době probíhá na lokalitě monitoring 

podzemních vod s pololetní frekvencí a v daném rozsahu. 

 

V první kapitole popisuji základní charakteristiku starých ekologických zátěţí  

a jejich legislativu. V další podkapitole se zmiňuji o zátěţích vznikajících z chemických 

výrob se zaměřením na organickou výrobu. V druhé kapitole ekologické aspekty výrob 

anilinu popisuji nešetrný Béchampŧv zpŧsob výroby s porovnáním ohleduplnějších 

moderních metod. Po odstranění obsahu jedovaté sloţky z lagun stručně uvádím fáze 

realizace sanace lagun ţelezitých kalŧ. V poslední teoretické kapitole popisuji zpŧsob 

úpravy ţelezitých kalŧ s konečným vyuţitím (resp. odstraněním) v prŧmyslu. 

 

Cílem diplomové práce a mojí snahou bylo navrhnout nové řešení staré ekologické 

zátěţe vyuţitím ţelezitých kalŧ, které se nacházejí např. ve zbylé laguně D4. Metoda 

spočívala v získání organické sloţky obsaţené v ţelezitých kalech, v našem případě anilinu 

pomocí chemické metody, a nastínit tak jeho další moţnosti vyuţití v  prŧmyslu.  

U vytěţených ţelezitých kalŧ z lagun D1, D2, D3 a D5 byla organická sloţka zcela 

odstraněna a nevyuţita. 

 

Praktickou část jsem vykonávala ve školní  laboratoři Střední prŧmyslové školy 

chemické v Pardubicích, pod odborným dohledem a konzultantem Ing. Janem Ptáčkem 

(pedagogem SPŠCH). 



Lucie Marholdová: Návrh řešení SEZ z výroby anilinu 
 

2011  Stránka 3 
 

2 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŢE 

2.1 Charakteristika starých ekologických zátěţí 

 

Problematika tzv. starých ekologických zátěţí v ČR je komplikovaná uţ jen  

z dŧvodu nejednosti v uţívané terminologii. S pojmem staré ekologické zátěţe (dále SEZ) 

se setkáváme běţně a nejen v odborných kruzích. Tento termín však právo nezná, coţ 

zpŧsobuje jisté disproporce. Jako příklad toho mŧţeme uvést Kodex ţivotního prostředí. 

Ten uţívá spojení ekologická zátěţ, kterou se rozumí ekologická újma, u níţ nelze zjistit 

pŧvodce nebo nelze vŧči pŧvodci vyvodit odpovědnost. Tím tedy nemŧţe dojít k uloţení 

opatření k nápravě. SEZ bývají občas téţ nazývány jako historické kontaminace 

(znečištění), postupné (skryté) znečištění, ekologická závada, ekologický závazek, nebo 

stará ekologická škoda. [1] 

 

SEZ dle MŢP ČR lze vysvětlit jako závaţnou kontaminaci horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním  

s nebezpečnými látkami v minulosti (příkladem jsou ropné látky, pesticidy, PCB, 

chlorované a aromatické uhlovodíky, těţké kovy aj.). Kontaminaci mŧţeme povaţovat za 

SEZ pouze v případě, ţe pŧvodce kontaminace neexistuje nebo není znám. Kontaminovaná 

místa mohou být rozmanitého charakteru. Mŧţe se jednat o skládky odpadŧ, prŧmyslové  

a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, 

bývalé vojenské základny, nebo území postiţená těţbou nerostných surovin. [2] 

 

Dalším moţným vysvětlením, dle autora M. Havrlanta, jsou ekologické zátěţe 

„jevy, představující změnu složek přírodního subsystému krajiny s degradačními 

(devastačními) účinky, poškozující (znehodnocující) jejich kvalitu, snižující jejich 

využitelnost“. [1] 

 

Vznik zátěţí je podle autora M. Havrlanta spojen s výrobními i nevýrobními 

aktivitami společnosti, jako je průmyslová výroba, těţba surovin, zemědělství, lesní  

a vodní hospodářství, doprava, vojenství, cestovní ruch a rekreace aj. Narušení 

potenciálu krajiny se tedy promítá zvláště do těchto sloţek, jako je reliéf, suroviny, 

ovzduší, vodstvo, půda, biota - sociální sféra, kulturní sféra, technosféra, sídla, sítě 

apod. [1] 
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SEZ mŧţeme rozdělit na dva druhy: 

1) Zátěţe výrobní - vznikají po ukončení provozu rŧzných prŧmyslových výrob  

a technologií. Jedná se o těţbu surovin, prŧmyslové skládky, chemické závody, 

zemědělské podniky. 

2) Zátěţe nevýrobní - jde především o zátěţe zpŧsobené armádou. [1] 

 

2.2 Řešení problematiky starých ekologických zátěţí v České republice 

 

Na území ČR přetrvává rozsáhlý výskyt SEZ vlivem více jak šedesátiletého 

pŧsobení nedemokratických reţimŧ (tzn. od roku 1938 do roku 1989), kdy nebyla ochrana 

ŢP a nakládání se závadnými látkami při prŧmyslové a další výrobě na vysoké úrovni. 

Systematické odstraňování těchto SEZ začalo ve větší míře aţ po nastolení demokracie, 

tzn. začátkem roku 1990. V současné době je známo několik tisíc lokalit na území 

republiky, které lze označit za ekologickou zátěţ. Tedy za místo, které mŧţe škodlivě 

pŧsobit na okolní krajinu či obyvatele, nebo na něm přímo hrozí nebezpečí. Tisíce z těchto 

lokalit jsou podrobně zkoumány a na stovkách probíhá nebo proběhla sanační práce. Na 

odstraňování SEZ se přitom podílí celá řada institucí a organizací. Velký zájem na vyřešení 

tohoto ekologického problému má samozřejmě především stát, který uţ vyhranil celkem 

více jak 23 mld. Kč. Proces odstraňování SEZ je zajišťován z mnoha zdrojŧ. Největší 

finanční podíl odvádí Ministerstvo financí ČR, které zajišťuje plnění, tzv. ekologických 

smluv, které mohly podniky s Fondem národního majetku ČR uzavírat během privatizace  

v devadesátých letech. Dalšími zdroji financí jsou také rozpočty jednotlivých resortŧ: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo ţivotního prostředí, v neposlední řadě Evropská 

unie, kraje, města a obce, soukromníci. [3] 

 

Významným zdrojem financování jsou peníze z evropských fondŧ v podobě 

Operačního programu (dále jen OP), prioritní osy 4, oblasti podpory 4.2 - Odstraňování 

starých ekologických zátěţí, jehoţ hlavním cílem pro období 2007–2013 je dokončení 

inventarizace, řešení a odstranění závaţných (rizikových) SEZ. Prostřednictvím Státního 

fondu ţivotního prostředí z tohoto OP mohou čerpat státní i soukromé organizace, podniky 

či neveřejné organizace, také kraje, pro které je to zásadní moţnost, jak se podílet na 

odstraňování ekologických zátěţí na svém území. [3] 
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Finanční stránka odstraňování SEZ se obtíţně odhaduje. V současné době je  

v ČR hotový monitoring nejznámějších ekologických zátěţí a postupně se likvidují. 

Závaţnost SEZ se rozhoduje pomocí metodiky kategorizace, která určuje priority pro jejich 

odstraňování. Mezi dŧleţitá kritéria patří rozsah kontaminace, nebezpečnost látek, kterými 

je lokalita znečištěna, zpŧsob vyuţití prostoru v současné době nebo záměry pro 

budoucnost. Vláda tak vyčlenila ze státního rozpočtu nemalou částku na jejich odstranění. 

[3] 

 
2.2.1 Legislativa související s danou problematikou 

 
Problematika řešení SEZ se řídí zejména následujícími platnými právními předpisy: 

[4], [5], [6] 

 Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 

zákona č. 179/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  

o zrušení Fondu národního majetku České republiky 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (§ 10) 

 Zákon č. 158/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (§ 42) 

 Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů 

 Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdy v platném 

znění 

 Vyhláška č. 18/2009 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 

prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 

ložisek v platném znění 

 Aktuální metodika a software MŽP v oblasti řešení starých ekologických zátěží 

 Dotační program Operační program ŽP, oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých 

ekologických zátěží 

 Směrnice 2004/35/ES o enviromentální odpovědnosti 
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Ekologické zátěţe a kontaminovaných území, prŧzkumy znečištění, rizikové 

analýzy a moţnosti financování nápravných opatření řeší: [5] 

1) Metodické pokyny: 

 Metodický pokyn MŢP Analýza rizik kontaminovaného území (Věstník MŢP č. 3, 

březen 2011) 

 Metodický pokyn MŢP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit (Věstník 

MŢP č. 3, březen 2011) 

 Metodický pokyn MŢP k řešení problematiky stanovení indikátoru moţného znečištění 

ropnými látkami při sanacích kontaminovaných míst (Věstník MŢP č. 3, březen 2008) 

 Metodický pokyn MŢP Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu 

závadného stavu kontaminovaných lokalit (Věstník MŢP, červen 2007) 

 Metodický pokyn MŢP Vzorkování v sanační geologii (Věstník MŢP č. 2, příloha 2, 

únor 2007) 

 Metodický pokyn MŢP pro prŧzkum kontaminovaného území (Věstník MŢP č. 9, září 

2005) 

2) Metodické příručky: 

 Metodická příručka ISCO Aktualizace 2010 

 Metodická příručka MŢP Aplikace geofyzikálních metod při ochraně vodních zdrojŧ 

(2010) 

 Metodická příručka MŢP Základní principy hydrogeologie (2010) 

 Metodická příručka MŢP Moţnosti geofyzikálních metod (2009) 

 Metodická příručka MŢP pro pouţití reduktivních technologií in situ při sanaci 

kontaminovaných míst (2007) 

3) Ostatní legislativa 

 Směrnice FNM ČR a MŢP ČR pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 

závazky při privatizaci č. 3/2004 

 Platnost a vyuţitelnost metodického pokynu MŢP z roku 1996, a to části „Kritéria“ 

 

Nejdŧleţitějším metodickým krokem MŢP v oblasti managementu odstraňování 

SEZ, je od roku 2008 hodnocení rizik, vytvořeno celostátně jednotnou metodikou 

Kategorizace priorit pro odstraňování SEZ. Vyhodnocení všech lokalit podle metodik 

Hodnocení priorit – kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst 

bude dokončeno u známých lokalit do roku 2012 a u nových do roku 2015. [7] 
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2.2.2 Obecné odstraňování starých ekologických zátěţí 

 
Po odstranění zdroje znečištění mŧţe docházet k postupnému odstraňování 

ekologických zátěţí samovolně, tj. procesy přirozené atenuace (např. ředění, biologická 

degradace, oxidace, procesy sorpce a desorpce apod.). Rychlost přirozené atenuace však 

závisí na chemické stavbě látek, koncentraci nebezpečných látek, na mnoţství typŧ 

nebezpečných látek a na schopnosti ekosystémŧ tyto látky odbourávat. [8] 

 

Vlivem vysoké kontaminace se ekologické zátěţe odstraňují především sanacemi. 

Sanace lze definovat jako přijetí opatření (ozdravení přírody a ŢP) vedoucí ke zlepšení 

škod zpŧsobených lidskou činností na krajině nebo majetku. [9] 

 

Cílem sanace je odstranění znečištění v zeminách, podzemní vodě a stavebních 

konstrukcích na mez přijatelného rizika pro zdraví obyvatel a jednotlivých sloţek ŢP, nebo 

omezení jejich vlivu. Je nutno vycházet z místních prŧzkumŧ, z nichţ se pak určí konkrétní 

technická řešení. Většinou se jedná o převezení odpadu na zabezpečenou skládku, nebo jde 

o jeho zapouzdření – zatěsnění, svedení sráţkových vod mimo prostor skládky, případně 

odplynění, stanovení monitorovacích bodŧ. Mezi nápravná opatření vyuţívaná v krajině se 

řadí revitalizace a rekultivace. Náklady na odstranění bývají velmi vysoké a ve většině 

případŧ mohou dokonce převýšit trţní cenu objektu. [9], [10] 

 

V roce 1996 dle pokynŧ Evropské agentury pro ţivotní prostředí (EEA) zřídilo 

evidenci informací o kontaminovaných místech. Systém evidence kontaminovaných míst 

(dále jen SEKM) umoţňuje systematicky evidovat údaje o zátěţích nebo lokalitách, 

popisuje rizikovost lokalit, určuje priority při jejich sanaci bez ohledu na typ a pŧvod 

zátěţe. Data v systému jsou prŧběţně aktualizovány po celé ČR. Atributová část databáze 

obsahuje údaje o zátěţích, auditech, údajích potřebných pro vedení správního řízení, 

popisu území z hlediska morfologie, klimatu, geologie, hydrologie a hydrogeologie, flóry  

a fauny. V databázi je dále obsaţen popis dŧleţitých parcel a staveb, kterých se zátěţ 

dotýká, nebo které mohou být pŧvodci kontaminace. Zároveň je obsahem popis skládek, 

které se vyskytují v rámci zátěţe ŢP (lokality), včetně obsaţených odpadŧ, jejich pŧvodcŧ, 

popis oblastí kontaminovaných vod a zemin. Připojen je popis oblastí rizik, která se dají od 

zátěţe očekávat, sanovaných ploch nebo ploch určených k sanaci, seznam technických 

prací, které byly na lokalitě prováděny (včetně databáze prŧzkumných a pozorovacích 

objektŧ), seznam kontaminantŧ a jejich kritéria a jiné další údaje. Databáze je určena 
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nejenom pro orgány státní správy a odborníky, ale i pro laickou veřejnost, a to na 

internetových stránkách http://www.sekm.cz/ či na stránkách Informační agentury ŢP 

CENIA http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/. [2], [11], [12] 

 

2.3 Staré ekologické zátěţe vzniklé z chemických výrob 

 

V praxi je chemický prŧmysl vnímán v uţším slova smyslu hlavně jako závod 

(podnik), který produkuje základní anorganickou a organickou výrobu, gumárenskou, 

plastikářskou nebo farmaceutickou výrobu. Chemický prŧmysl v dnešní době zahrnuje cca 

50 výrobních jednotek. V ČR mezi největší patří Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov; Paramo, 

a.s. Pardubice; Synthesia, a.s. Pardubice; BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava; Česká 

rafinérská, a.s. Litvínov aj. [13] 

 

Od druhé poloviny 19. století docházelo k výrazné industrializaci území ČR, čímţ 

se rozvíjela těţba uhlí, jednotlivé prŧmyslové obory, stavěla se ţeleznice, rozšiřovala se 

široká škála uţívaných (škodlivých) látek s negativním dopadem na kvalitu podzemních  

a povrchových vod. V období od padesátých do osmdesátých let 20. století docházelo ke 

kontaminaci částí prŧmyslových areálŧ, především podzemních vod. Z hlavních 

kontaminantŧ to byly ropné látky, chlorované alifatické uhlovodíky, těţké kovy aj. Ke 

kontaminaci docházelo buď vlivem nevyhovujících či nedostatečně zabezpečených 

technologií, nebo v druhé řadě z nedbalosti obsluhy. Bylo kontaminováno také horninové 

prostředí (především ropnými produkty) v souvislosti s rozvojem automobilové, 

ţelezniční, letecké dopravy a dopravy produktovody. Chemická zařízení jsou nejčastěji 

bodovými zdroji znečištění. V druhé polovině 20. století vznikaly ekologické zátěţe typu 

bývalých vojenských prostor, které byly uţívány sovětskou armádou. Armáda vyuţívala  

v ČR cca 73 lokalit. Výběr lokalit pro provedení sanací zohledňoval míru jejich ekologické 

rizikovosti a sanační práce byly postupně prováděny na nejvíce postiţených lokalitách. Ve 

stejném časovém období se začaly uţívat a vyrábět špatně odbouratelné látky, které 

představovaly znečištění podzemních a povrchových vod (např. chlorované alifatické 

uhlovodíky, PCB, pesticidy a ropné produkty). [13] 

 

 

 

 

http://www.sekm.cz/
http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/
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Únik toxických látek mŧţe být dvojího druhu: 

1) únik látek, které jsou spojeny se závadou technologií 

(např. suroviny, meziprodukty, produkty) 

2) únik látek, které vznikly přeměnou látek vyskytujících se v technologickém 

procesu, která pro něj není charakteristická 

(např. při poţáru zásob nebo výrobního zařízení) [13] 

 

Teprve od devadesátých let 20. století se obecně začala sniţovat kontaminace 

prostředí. Například docházelo k pozitivním změnám uţívaných technologií výroby  

a zabezpečení z hlediska úniku látek do prostředí. Postupně byly odstraňovány jednotlivé 

SEZ a jejich vliv na okolní prostředí byl sniţován. [13] 

 

ODPADY Z ORGANICKÝCH VÝROB 

 

Dle Katalogu odpadů patří do skupiny 07. Skupina zahrnuje rozsáhlé oblasti 

chemické výroby od zpracování, distribuci, přes pouţívání základních organických 

sloučenin, plastŧ, syntetického kaučuku a vláken, organických barviv a pigmentŧ, 

farmaceutických výrobkŧ, tukŧ, maziv, mýdel, detergentŧ, dezinfekčních prostředkŧ a 

kosmetiky, čistých chemických látek a dalších, blíţe nespecifikovaných chemických 

prostředkŧ. Charakteristickým rysem těchto výrob je, ţe historicky patřily mezi největší 

znečišťovatele ŢP. Nakládání s odpady prakticky neexistovalo a vše se řešilo prostým 

skladováním na pozemku v nezabezpečeném skladu nebo vypouštěním do podloţí. [13], 

[14] 

 

V současné době produkce odpadŧ dominuje odpad s Katalogovým číslem  

07 01 08 „Jiné destilační a reakční zbytky“ (pocházející z výrob základních organických 

sloučenin), do nichţ patří právě i anilin. Z celkem zhruba 40 tis. tun se pouze 1126 tun 

odstraňuje spalováním. Zbytek se nejčastěji vyuţívá k prodeji jako surovina (regenerace). 

Pro chemické výroby je typické, ţe většinu svých odpadŧ předávají externím firmám 

k zneškodnění a hlavně dalšímu vyuţití. [13], [14] 
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3 Ekologické aspekty výrob anilinu 

 

Anilin (téţ aminobenzen, benzenamin nebo fenylamin) byl objeven v letech 1825 

aţ 1840. Název anilin pochází z latinského názvu rostliny, ze které se pŧvodně získávalo 

indigo. Tato látka jako většina aminŧ mírně zapáchá po rybách. Ve volné přírodě se anilin 

nachází v černouhelném dehtu. Prŧmyslově vyráběný anilin je olejovitá bezbarvá kapalina 

nasládlého, charakteristického zápachu, která na vzduchu snadno oxiduje a zabarvuje se na 

ţlutou aţ hnědavou barvu. Se samotným anilinem jako finálním produktem se spotřebitel 

nesetká - anilin je typický meziprodukt pro další chemickou výrobu. 

 

Proč se anilin vlastně vyrábí? 

Vyrábí se z něj diizokyanát, který je výchozí surovinou pro výrobu plastŧ, tzv. 

polyuretanů. Ty se vyuţívají jako izolační tvrdé pěny, které mají dvakrát lepší tepelně 

izolační vlastnosti neţ pěnový polystyren. Tyto pěny plní funkci stavební a konstrukční 

tepelné izolace. Aplikují se dále do chladniček a mrazniček a do některých částí 

automobilu (např. palubní desky, polstrování sedadel aj.). Deriváty anilinu lze dále 

vyuţívat jako gumárenské chemikálie, které stabilizují pryţ proti stárnutí, taktéţ na výrobu 

agrochemikálií (herbicidŧ, pesticidŧ), léčiv (sulfonaminŧ), anilinových barviv a jiných 

organických sloučenin. [15], [16], [17], [18], [19] 

 

                                                       

a) Prostorový model b) Strukturní model 

Obrázek 1 Struktura anilinu [17] 

 

Čím je pro ŢP a člověka anilin nebezpečný? 

Mezi nebezpečné vlastnosti anilinu dle zákona č.350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, patří hořlavost, toxicita 

(zejména pro vodní organismy) a nebezpečnost pro ŢP (výstraţné symboly viz obrázek  

č. 2). Podle IARC karcinogenita anilinu je hodnocena skupinou 3, tzn. neklasifikovaný 

jako lidský karcinogen. Smrtelná dávka anilinu je 1g. [17], [18] 
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Obrázek 2 Výstražné symboly anilinu [17] 
 

Tabulka 1 R-věty a S-věty anilinu [18] 

R 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50 S 26-27-36/37/39-45-46-61-63 

 toxický při vdechování, styku s kŧţí  

a při poţití 

 pouţívat vhodný ochranný oděv, 

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít 

 nebezpečí váţného poškození očí  při zasaţení očí je nutné okamţitě 

dŧkladně vypláchnout vodou a vyhledat 

lékařskou pomoc  

 toxický - hrozí nebezpečí váţného 

poškození zdraví při dlouhodobé 

expozici vdechováním, stykem s kŧţí  

a poţíváním 

 okamţitě odloţit veškeré kontaminované 

oblečení 

 vysoce toxický pro vodní organismy  zabránit uvolnění do ţivotního prostředí  

 nedostatečně prokázané karcinogenní 

účinky 

 při poţití okamţitě vyhledat lékařskou 

pomoc a ukázat tento obal nebo označení 

 mŧţe vyvolat senzibilizaci při styku 

s kŧţí 

 v případě úrazu nebo necítí-li se člověk 

dobře, okamţitě musí vyhledat lékařskou 

pomoc 

 moţné riziko nevratných účinkŧ  při nehodě nadýcháním je nutné 

postiţenou osobu dopravit na čerstvý 

vzduch a uvést do klidu 
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 Jaká platí legislativa pro sníţení anilinu ve vodném prostředí? 

 Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které stanovují imisní 

standardy pro obsah anilinu v povrchových vodách (příloha č. 3 – Ukazatele 

vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na 

užívání vod). Pro anilin NEK-PR platí hodnota 5 µg.l
-1

. Hodnota přípustného 

znečištění povrchových vod je pro anilin 10 mg.l
-1

 (imisní standard). [20] 

 Podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, je anilin nebezpečnou závadnou látkou. Souhrn opatření  

v oblasti ochrany vod na sníţení znečištění vod anilinem vychází z tohoto zákona. 

Vypouštění odpadních vod je tedy na základě povolení vodoprávního úřadu, ten 

stanovuje jednak emisní limity podle druhu a typu vypouštěných odpadních vod  

a mnoţství znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a zároveň přihlíţí na imisní 

standardy a cílový stav jakosti vod ve vodním toku. [20] 

 Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění, je provedena 

zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,  

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci). 

 Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích  

a o změně některých dalších zákonů. 

 Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. [20], [21] 

 

Odpady - dle vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu  

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů) jsou v příloze 1 uvedeny kategorie odpadŧ, které obsahují nebo mohou 

obsahovat anilin: [20] 

 07 01 01*Promývací vody a matečné louhy (odpady z výroby, zpracování, distribuce  

a pouţívání základních organických sloučenin) 

 07 01 08*Jiné destilační a reakční zbytky 

 07 01 10*Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla 
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 15 01 10*Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

 16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

 16 07 09*Odpady obsahující jiné nebezpečné látky (Odpady z čištění přepravních  

a skladovacích nádrţí a sudŧ, kromě odpadŧ uvedených ve skupinách 05 a 12) 

 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

 

Anilin jako nebezpečný odpad je moţné přijímat pouze na skládky skupiny  

S - nebezpečný odpad. 

 
3.1 Srovnání výroby anilinu Béchampovým způsobem se způsoby 

moderními 

 
 Ţádná chemická výroba na světě není k ŢP zcela neutrální. Existují technologie 

méně či více šetrné. Anilin jako meziprodukt pro chemickou výrobu se začal vyrábět uţ 

před 2. světovou válkou, tzv. Béchampovou redukcí (nazvaná podle Prof. Dr. Béchampa), 

která probíhá v kyselém prostředí za pŧsobení kyseliny chlorovodíkové. Redukce se 

prováděla pŧsobením ţeleza (ţeleznými pilinami), cínu nebo zinku, které se pouţívaly jako 

redukční činidlo. Výhodou byla jednoduchost výroby a nenáročnost výrobního zařízení. 

Redukce však měla velké nevýhody. [22] 

 

 

 

 
nitrobenzen  anilin 

Rovnice 1 Béchampova redukce [23] 

 

 Nevýhody: 

 Ţelezo se neoxidovalo aţ na hydrát ţelezitý, ale na hydratovaný oxid ţeleznato-ţelezitý 

(neboli magnetovec, magnetit). 

 Z pohledu pouţívaných surovin byla výroba neekonomická, protoţe výrobna 

produkovala na 1 tunu anilinu několik tun zvlhlých hydratovaných oxidŧ ţeleza. 
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 Kvalita dodávaných ţelezných pilin se měnila. Ţelezo mělo rŧznou aktivitu, tím se tedy 

prodlouţila doba redukce. 

 Z pohledu vlivu na ŢP byla neekologická – pracná likvidace ţelezitých kalŧ. Ţelezný 

kal = hydratované oxidy ţeleza a nezreagované ţelezo (ţelezné piliny), byly filtrací 

oddělovány od poţadovaných produktŧ (vznikaly potíţe při filtraci narušováním 

filtračních plachetek a rámŧ kalolisu). Filtr, na němţ se ţelezný kal zachytil, se promyl 

vodou. Nerozpuštěný, tzv. filtrační koláč, který byl znečištěn i zbytky surovin  

a odpadŧ (např. organické sloţky: především anilinu, nitrobenzenu) se ukládal na 

skládku. Ve výrobně tedy vznikaly velké skládky (laguny, téţ chemické ţumpy) 

ţelezitých kalŧ. [18], [22] 

 

Oproti tomuto zpŧsobu výroby přispěla k minimalizaci znečišťování ŢP jiţ  

v 80. letech česká firma BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava (dříve MCHZ, a.s. Ostrava), 

která se řadí mezi pětici největších výrobcŧ anilinu v Evropě. Firma vyuţívá katalytickou 

redukci nitrobenzenu plynným vodíkem na měděném katalyzátoru při teplotě  

220 – 300°C. Jde o českou originální technologii vyvinutou touto firmou ve spolupráci 

s prof. Ing. Josefem Paškem, DrSc. a jeho kolektivem z VŠCHT v Praze. 

 

Výhody: 

 Samotná chemická reakce má výtěţnost 100 % anilinu, 99 % nitrobenzenu a vodíku 

(reakce má velmi dobré technicko-ekonomické parametry) 

 Proces výroby je ekonomičtější z pohledu pouţívaných surovin (suroviny se během 

procesu regenerují, např. kyselina chlorovodíková). Dále ve vyuţívání velkého 

reakčního tepla k výrobě páry. To je z hlediska úspory energie velký efekt (na 1tunu 

anilinu se vyrobí aţ 2 tuny páry, přičemţ se na rektifikaci surového anilinu spotřebuje 

asi 1 tuna páry a další 1 tuna páry je čistý dobropis). 

 Především je tato výroba anilinu ohleduplnější k ţivotnímu prostředí, a proto velmi 

rychle vytlačila neefektivní redukci nitrobenzenu ţeleznými pilinami v roce 1975.  

[24], [25], [26], [27] 

 

Moderní technologie výroby anilinu má dva kroky: 

1) Výroba nitrobenzenu → nitrací benzenu 

2) Hydrogenace nitrobenzenu → na anilin [28] 
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Rovnice 2 Katalytická redukce nitrobenzenu vodíkem [28] 

 

Z rovnice lze vyčíst, ţe výrobu anilinu reprezentuje soubor na sebe navazujících 

technologií: od výroby vodíku, kyseliny dusičné (technické a koncentrované), 

nitrobenzenu přes vlastní výrobu anilinu. V průběhu těchto navazujících sekcí 

nevznikají ţádné Fe kaly. Přesto, jako ve všech chemických výrobnách, vznikly v areálu 

závodu ekologické zátěţe týkající se anilinu (oblast je nazývána Blok-A). [19] 

 

Blok-A má kanalizaci oddílnou se samostatným zaústěním dešťových vod do 

hlavního odpadu. Na BČOV jsou přímo vedeny odpadní vody z výroby anilinu, ze skladu 

hořlavin a splaškové vody. Biologicky předčištěné odpadní vody jsou odvedeny do 

městské kanalizace a dále na ÚČOV Ostrava. U kyselých vod z výroben nitrobenzenu je  

v technologii nejdříve minimalizován obsah organických látek a následně jsou tyto vody 

společně s kyselými vodami z jiných zdrojŧ neutralizovány v neutralizační stanici  

s pouţitím 6%ní suspenzi vápenného mléka. Poté jsou vypouštěny společně  

s dešťovými vodami hlavním odpadem do Odry. [19] 

 

Monitorování odpadních vod vypouštěných do řeky Odry i do veřejné kanalizace je 

prováděno nepřetrţitě kombinací analyzátorŧ a analýzou kontinuálně odebíraných vzorkŧ, 

které jsou prováděny v pravidelných intervalech. V odpadních vodách jsou sledovány 

ukazatele: pH, BSK5, CHSKCr, anilin, nerozpustné látky, fenoly, benzen a nitrobenzen. 

[19] 

 

Produkce anilinu na celém světě se pohybuje kolem 3 milionŧ tun za rok. Další 

moţné anilinové technologie vyuţívané ve světě vlastní největší chemické firmy světa 

jako: BASF (Německo), Bayer (Německo), Lanxess (Německo), DuPont (USA), Dow 

Chemicals (Holandsko), Tosoh (Japonsko). Princip výroby anilinu je u všech výrobcŧ 

stejný - katalytická redukce nitrobenzenu vodíkem. Systémŧ katalytické redukce je 

několik, liší se pouţitým reaktorem a katalyzátorem. V těchto vyspělých státech jde 

v současnosti o jediný postup výroby, tzn., ţe u nich vznik SEZ z výrob anilinu ve formě 

lagun ţelezitých kalů nehrozí. [25] 
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Další moţný postup výroby anilinu: 

 Benzen se nitruje pomocí nitrační směsi - kyseliny dusičné a kyseliny sírové na 

nitrobenzen, který se následně hydrogenuje při teplotě 600 °C. Pouţívaným 

katalyzátorem je nikl. [18] 

Rovnice 3 Katalytická redukce nitrobenzenu vodíkem [18] 

 

3.2 Ekologické zátěţe vzniklé výrobou anilinu Béchampovým 

způsobem 

 

Výrobou anilinu Béchampovým zpŧsobem byla zasaţena lokalita, která se nachází 

v Pardubicích v Semtíně v odštěpném závodě Synthesia, a.s. Hned z kraje této 

problematiky je třeba uvést, ţe tyto vzniklé SEZ jsou pozŧstatky závodu VCHZ Synthesia 

Pardubice - Semtín, které pŧsobily v letech 1956 aţ 1994 a staly se tak producenty těchto 

odpadŧ. Do roku 1975 se ve VCHZ Synthesii vyrábělo asi 4 tis. tun anilinu ročně, čímţ 

vzniklo opravdu velké mnoţství ţelezitých odpadŧ. V  roce 1994 však proběhla 

transformace na akciovou společnost Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín, a jak uvedl 

v Krajských novinách (číslo 03/2009) Ing. Jan Pokorný (vedoucí odboru ŢP Synthesia, a.s. 

Pardubice - Semtín): 

„V současné době má naše akciová společnost vazbu pouze takovou, že se tato lokalita 

nachází v areálu firmy, ale jiná vazba mezi uloženými odpady a jejich množstvím není. 

Tyto skládky vznikaly v minulosti a nejsou výsledkem činnosti naší společnosti.“[29], [30] 

 

Vznik SEZ 

Problémem byl postoj závodu VCHZ Synthesia, Pardubice ke vznikajícím 

ţelezitým kalŧm (dále jen Fe kaly), které obsahovaly pro ŢP jedovanou organickou sloţku. 

Fe kaly se ukládaly v areálu závodu do zemní rýhy s nízkými hrázkami v některých 

částech. Ty nebyly opatřeny ţádnými těsnicími systémy. Uloţený odpad představoval 

primární zdroj kontaminace, ze které bylo nejvíce ohroţeno vodní prostředí. Kontaminace 

byla zpŧsobena postupným uvolňováním prosakující sráţkové vody a postupnou migrací 

do podzemních vod s následným odtokem ve směru proudění do vod povrchových. 
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Kontaminované podzemní vody se odvodňují do vodoteče Velké strouhy, který odtéká do 

Pohránovského rybníku (obec Pardubice – Semtín), nebo v menší míře přímo do toku 

Labe. [31], [32] 

 

Obrázek 3 Laguna železitých kalů v areálu závodu Synthesia a.s., Pardubice – Semtín [33] 

 

Výskyt Fe kalŧ 

1) V areálu závodu (laguna Fe kalů) - jihovýchodní část. Laguna byla rozdělena do 

sekcí D1, D2, D3, D4 a D5. Obsah Fe kalŧ sekcí D1, D2, D3 a D5 byl jiţ odtěţen  

a prostory lagun vysanovány. Sekce D4 však ještě zŧstala nepořešena - na lokalitě 

zbývá cca 3 000 aţ 4 000 tun Fe kalŧ a cca 1 100 tun kontaminovaných zemin (viz dále 

kapitola 3.3 Odstranění ekologické zátěţe z Béchampovy výroby anilinu). 

2) Ve skládkovém areálu (Hala K-18) se Fe kaly ze sekcí D1 aţ D3 a D5 prŧběţně 

skladovaly, mechanicky upravovaly a připravovaly k distribuci jako certifikovaný 

výrobek (viz dále kapitola 3.3.2 Moţnosti zpracování a vyuţívání vzniklých Fe kalŧ). 

[34] 

 

Obrázek 4 Schéma závodu Synthesia, a.s. Pardubice - oblasti lagun Fe kalů [31] 
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Sloţení lagun Fe kalŧ 

Fe kaly představovaly a vlivem nevytěţené laguny D4 stále ještě představují směs 

oxidŧ a hydroxidŧ Fe obsahující zbytky aromatických aminŧ benzenové nebo naftenové 

řady s přítomností, nebo bez přítomnosti solubilizačních (především sulfonových) skupin. 

Ze jmenovaných skupin převaţuje anilin a nitrobenzen, dále také: benzen, chlorbenzen, 

dichlorbenzen, trichlorbenzen, toluen, rtuť, chrom, nikl aj., které se do lagun dostaly 

vlivem neekologického přístupu bývalého závodu VCHZ Synthesia z ostatních 

organických výrob, z odmašťování, z pouţití katalyzátorŧ (např. výroby barviv, pigmentŧ 

apod.). Tyto látky většinou vykazují v ekosystému chronickou toxicitu a stabilitu. 

 

Fe kaly s ohledem na sloţení jsou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu 

odpadů, jako nebezpečný odpad Katalogového čísla 07 01 08 „Jiné destilační a reakční 

zbytky“. [31], [32], [34] 

 

Charakter Fe kalŧ 

Fe kaly mají charakter prachovito-písčitý, hlinitý, aţ jílovitý. Barva kalŧ je rezavě 

hnědá, okrová aţ černá. Konzistence je sypká aţ částečně soudrţná, v ruce drolivá. Při 

zvýšené vlhkosti, popř. zastiţeném zvodnění, je konzistence pastovitá. [31] 

 

Obrázek 5 Charakter Fe kalů v závodě Synthesi, a.s. Pardubice – Semtín [35] 

 

Mnoţství Fe kalŧ 

Ze zpráv závodu Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín bylo uvedeno, ţe se na 

skládkách vyskytuje celkem 35 tis. tun Fe kalŧ. V prŧběhu sanace však bylo zjištěno, ţe se 

na skládce nachází vyšší mnoţství, neţ se pŧvodně předpokládalo (dále viz kapitola 3.3 

Odstranění ekologické zátěţe vzniklé z Béchampovy výroby anilinu). [31] 
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3.3  Odstranění ekologické zátěţe vzniklé z Béchampovy výroby anilinu 

 

Fond národního majetku ČR vyhlásil v souladu se zákonem č. 401/2001 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek a ve znění pozdějších předpisů, obchodní veřejnou soutěţ na 

výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě SEZ vzniklých před privatizací na 

lokalitě ţelezité kaly v areálu závodu Synthesia, a.s. se sídlem Pardubice – Semtín. 

Realizace nápravných opatření měla probíhat za platné legislativy a Směrnice FNM ČR  

a MŢP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před 

privatizací č. 02/2003. Cílem mělo být splnění veřejné zakázky na lokalitě Fe kaly, která 

byla Rozhodnutím ČIŢP. [36] 

 

Veřejnou soutěţ vyhrála firma Subterra, a.s. - Divize 3, která se specializuje na 

ekologické stavby. Stala se tedy realizátorem sanace ekologických škod pardubické 

společnosti Synthesia, a.s. Realizace proběhla od 1. května 2004 do 31. května 2009 [37] 

 

Téměř čtyři roky trvající práce na sanaci SEZ (lagun D1 aţ D3, D5) spočívaly  

v likvidaci odtěţení 54 566,95 tun Fe kalů - Katalogového čísla 07 01 08 „Jiné 

destilační a reakční zbytky“, které byly většinou upraveny na certifikovaný výrobek 

Ferrkor a dále v odtěţení 16 438,28 tun kontaminovaných zemin, materiálů a lokálních 

míst kontaminace v okolí lagun - Katalogového čísla 17 05 03 „Zemina a kamení 

obsahující nebezpečné látky“. Fe kaly, které nevyhovovaly poţadavkŧm 

odběratelŧ/zpracovatelŧ Fe korekce a kontaminovaná zemina aj. byly odvezeny na skládku 

Čáslav – Hejdof společnosti AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. Veškerý odpad byl 

upravován stabilizací dle schváleného provozního řádu recepturou A (pomocí vápenného 

hydrátu). Odpad - stabilizát byl dále po době dozrávání (4-5 dnŧ) a po prokázání výsledku 

vyuţíván k technologickým účelŧm na tělese skládky (k vyrovnávání terénních nerovností, 

k hrázkování a jiným úpravám), v souladu s vyhláškou č.294/2005Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu. Tento zpŧsob vyuţití bylo 

moţné aplikovat, neboť se jedná o skládku nebezpečného odpadu, která je technicky 

zabezpečená, odpovídá všem stanoveným kritériím a právním předpisŧm (konstrukčně i 

provozně), jejich bezpečnost je sledována pravidelným monitoringem. [38], [39] 

Práce Divize 3 spočívaly především v odstranění obsahu lagun (skládek) Fe kalŧ  

a v následné sanaci kontaminované zeminy. Předmětem této zakázky nebyla sanace 

podzemních vod. 
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Stručný postup realizace: [37], [38], [39], [40] 

1) přípravné práce 

 doprŧzkum daných lokalit pro zpracování prováděcího projektu sanace 

 vypracování a projednání prováděcího projektu 

 vybudování shromaţďovacího místa pro úpravu Fe kalŧ 

 příprava návrhu na zneškodnění kontaminované zeminy 

 na lokalitě z dŧvodu zpřístupnění vlastního tělesa uloţených Fe kalŧ technice, byly 

provedeny terénní úpravy a likvidace náletových porostŧ. V rámci těchto prací bylo 

přemístěno cca 1 000 tun zeminy. Díky podlimitním koncentracím byl tento 

materiál vyuţit při závěrečných terénních úpravách. Z dŧvodu překrytí vlastních Fe 

kalŧ zeminou byla provedena skrývka celého povrchu skládek v mocnosti cca  

50 - 90 cm.  

2) předsanační průzkum lokality 

3) průběţný monitoring 

4) prováděcí projekt 

5) stavba shromaţďovacího místa (Hala K-18) 

6) těţba: byla zahájena 21. září 2005 pod vedením specialisty na ekologické stavby 

Tomáše Krytináře. Zemním strojem byly postupně odtěţovány Fe kaly z prostoru 

jednotlivých sekcí (laguny D1 aţ D3, D5), a to v závislosti na moţnostech jejich 

předávání konečnému odběrateli. Během těţby byla prŧběţně monitorována kvalita Fe 

kalŧ. 

7) přeprava odtěţených materiálů na místo dalšího zpracování (dle charakteru 

materiálu): odtěţené kaly byly nákladními automobily převáţeny na zabezpečené 

shromaţďovací místo v prostoru STOH V - tam byl odpad zváţen, sloţen, vytříděn  

a upraven na výrobek (kapitola 3.3.2 Moţnosti zpracování a vyuţití vzniklých kalŧ). 

8) přeprava, likvidace Fe kalů, distribuce certifikovaného výrobku 

odběrateli/zpracovateli (viz kapitola 3.3.2 Moţnosti zpracování a vyuţití vzniklých 

kalŧ). 

9) Sanace kontaminovaných zemin, doprůzkum dna podloţí a stěn skládek Fe kalů: 

Za účelem odvodnění stavebních výkopŧ bylo provedeno stavebně-sanační čerpání. 

Systém byl tvořen podélnou drenáţí, které byly uloţeny do zemní rýhy ve štěrkovém 

obsypu. Drenáţní trubky byly zaústěny do odkalovací jímky a přepadem napojeny do 

sběrné šachtice. Odkalovací jímka byla uloţena ve štěrkovém obsypu a sběrná šachtice 
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měla na bázi plné dno. Čerpání vody ze sběrných šachtic bylo prováděno kalovými 

čerpadly. Čerpaná voda byla výtlačným potrubím (cca 1 m pod terénem) zaústěná do 

kanalizace C kanalizačního systému odpadních vod závodu, která je svedena na ČOV 

závodu Synthesia, a.s. V místech, kde bylo nezbytné, z dŧvodu plynulého postupu 

těţby, odčerpat nashromáţděnou skládkovou vodu, byla voda čerpána kalovým 

čerpadlem. Čerpaná voda byla do kanalizace C vypouštěna přes měrnou šachtici  

v místě určeném k vypouštění těchto vod. Objem čerpaných vod byl kontinuálně 

měřen. Voda ze stavebních výkopŧ byla čerpána v závislosti na prŧběhu zemních prací, 

pouze v místech, kde to bylo nezbytné pro postup sanačních prací. V prŧběhu 

sanačních prací bylo odčerpáno a vypuštěno celkem 6 784,43 m
3
 skládkové vody. 

10) postsanační monitoring podzemních a povrchových vod ve vysanovaných 

lagunách: celá oblast podloţních zemin bude po dobu několika let dále monitorována.  

 

Plány do budoucna – Realizace těţby Fe kalŧ a kontaminované zeminy 

z laguny D4 

Vzhledem k vývoji situace v prŧběhu zakázky nebyla sanace skládek Fe kalŧ 

dokončena komplexně. Dŧvodem bylo navýšení mnoţství Fe kalŧ (o 19 566,95 tun více 

oproti zadávací dokumentaci), které bylo zjištěno během těţby. V dŧsledku vyčerpání 

finančních prostředkŧ vzhledem ke značnému objemu víceprací nad rámec zadávací 

dokumentace nebylo moţné sanaci dokončit. Na lokalitě bylo nutné ponechat část 

kontaminovaného materiálu – deponii Fe kalŧ v laguně sekce D4. Laguna je 

nezabezpečená, jako u předchozích jiţ vysanovaných sekcí. Tyto zbylé Fe kaly představují 

primární zdroj kontaminace, neboť nejsou nezabezpečeny proti prŧsaku sráţkových vod. 

Z hydrodynamických zkoušek v předsanačním doprŧzkumu je prokázáno, ţe je reálným 

rizikem vyluhování chromu a niklu z matrice ţelezitých kalŧ, jeho prŧnik do 

hydrogeologického kolektoru a následná migrace podzemní vodou v daných podmínkách. 

Vzhledem k toxikologickým vlastnostem chromu a niklu je nutné povaţovat jejich prŧnik 

do hydrogeologického kolektoru za ohroţení podzemní vody a tedy za závaţné riziko. 

Riziko také spočívá, ţe mŧţe docházet ke splavování kontaminovaného materiálu do jiţ 

vysanovaného prostoru, proto je odtěţba s následnou sanací nutná co nejdříve. [41] 

 

Poté, co bude dořešena zbylá laguna D4 a komplexně bude lokalita vysanována, 

bude vydán souhlas k rekultivaci jednotlivých etap (závoz sanační jámy inertním 
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materiálem, čímţ bude zakomponováno území do prŧmyslové zóny závodu a bude plnit 

funkci dalšího vyuţití závodu Synthesia, a.s. [41] 

 

3.3.1 Moţnosti zpracování a vyuţití vzniklých ţelezitých kalů 

 
Zpracování kalů 

Krajský úřad (odbor ŢP a zemědělství) Pardubického kraje vydalo dne 3. září 2007 

povolení pro Zařízení na úpravu pevných odpadů v areálu Synthesia, a.s. podle přílohy 

č. 1 dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,  

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci). [42] 

 

Po vytěţení desítky tisíc tun Fe kalŧ byly pomocí kontejnerových nákladních aut 

naváţeny do zařízení (Hala K-18) a řízeně vysypávány do vyhrazené části plochy zařízení. 

Následně se Fe kaly pouze mechanicky upravovaly, tzn., ţe organická sloţka v nich 

nadále zŧstala. Tento fakt odběratelŧm/zpracovatelŧm nikterak nevadil. Po mechanické 

úpravě byly podle prověřeného zpŧsobu roztříděny, aby mohly být po splnění poţadavkŧ 

odběratele/zpracovatele předávány dál. Zcela ekologické vyuţití odtěţených kalŧ 

spočívalo v jejich vytřídění a upravení na výrobek pro ţelezitou korekci cementárenských 

směsí (viz dále Vyuţití Fe kalŧ). Materiál byl tedy nakládán na velkoobjemová nákladní 

auta a rozváţen pod názvem Ferrkor - „ţelezitá korekce“ (dále je Fe korekce) jako 

certifikovaný výrobek (viz Příloha č. 2 Certifikát výrobku Ferrkor) [34], [42] 

  

Mechanická úprava Fe kalŧ spočívala v následujících krocích: 

1) Úprava vrstev zemním strojem (bylo tak dosaţeno optimálních podmínek pro 

odvodnění kalŧ). 

2) Odvodnění kalů pomocí gravitační metody vlivem vyspádované podlaze objektŧ 

zařízení. 

Vzniklé odpadní vody byly svedeny do bezodtoké jímky s usazovací částí. Z jímky 

byly vody po splnění limitních hodnot koncentrací znečišťujících látek vypouštěny do 

areálové kanalizace C. Sráţkové vody z nekontaminovaných ploch, byly sváděny do 

areálové kanalizace A. Sráţkové vody z ploch, kde docházelo k manipulaci s odpady, 

do areálové kanalizace C, která je zakončená ČOV. Odpadní technologická voda 

vypouštěná do kanalizace C byla změřena přímo v bezodtokové jímce před prvním 
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vypuštěním odpadních vod do areálové kanalizace C akreditovanou laboratoří a při 

kaţdé změně technologie. Znečištění bylo sledováno v ukazatelích: pH, CHSKCr, 

BSK5, NL, NEL, Ncelk., Nanorg., Namoniakální, anilin, N-ethylanilin, 2-naftol aj. 

3) Odvodněný kal byl přesouván do prostorŧ, které byly určeny k přirozenému 

vysychání za atmosférických podmínek (podle potřeby materiál přehazován v prŧběhu 

sušení, aby byl dosaţen co nejlepší výsledek vysychání). 

4) Po částečném proschnutí a ztrátě lepivosti kalu z něho byly manuálně odstraňovány 

cizí příměsi (posuzovány jako nebezpečné odpady), jako kusy betonŧ, kamení apod. 

(tvrdé hrubé příměsi byly naloţeny na nakladače a pomocí pásových dopravníkŧ 

transportovány do přistavených kontejnerŧ – následně rozváţeny k vyuţití, případně 

odstranění dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). 

5) Pomocí drtící třídící lopaty byly granulometricky upraveny (rozmělnění materiálu, 

selekce tvrdých a hrubých příměsí, které se nepodařilo vytřídit během předešlých 

technologických operací). Tím byl splněn jeden ze základních poţadavkŧ 

odběratelŧ/zpracovatelŧ Fe korekce (především cementárenský prŧmysl). 

6) Před exportem byly odebírány vzorky a ověřovány parametry Fe korekce. 

7) Kaly, které ani po výše popsané úpravě nesplňovaly parametry výrobku, byly smíšeny 

se zeminou vytěţenou z laguny betasmoly v poměru 1 díl Fe kalŧ ku 0,3 dílu zeminy, 

aby byly dobře manipulovatelné a vzniklá směs byla předávána oprávněné osobě 

k odstranění (uloţením na skládky za zpoplatnění). [34], [38], [42] 

 

Úprava Fe kalŧ byla prováděna přímo v areálu závodu v Hale K-18, která je 

postavena v prostoru zabezpečené skládky STOH V (v jihovýchodním směru od výrobního 

prostoru). Povolení bylo vydáno Magistrátem města Pardubic pod č. j. 5-357-

S/2748/92/Sa/Šo ze dne 10. 3. 1993. Podle platné legislativy se jedná o skládku skupiny  

S-NO. Souhlas provozovaného zařízení byl vydán Krajským úřadem pardubického kraje  

č. j. OŢPZ/16692/2003/FI ze dne 3. 10. 2003. [34] 

 

Hala K-18 (dále jen hala) je umístěna v tělese skládky. Hala byla dříve určena jen 

ke skladu odpadŧ (i NO) a výrobkŧ, které byly expedovány, nebo byly určeny 

k odstranění, resp. k následnému vyuţití. Zároveň byla vyuţívána ke skladování Fe kalŧ. 

Uprostřed haly byly umístěny dvě jímky pro odvod odpadních vod z Fe kalŧ, které byly 

napojeny pomocí kanalizačních trubek na kanalizaci, která vedla do přečerpávací stanice 

pro jímání prŧsakových vod. Odtud byly odpadní vody společně čerpány do chemické 

kanalizace „B“ (v závodě jsou kanalizace označeny „A“, „B“, „C“ – „A“ je pro odvod 
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dešťové a chladící vody, „B“ a „C“ pro odvod odpadních vod z výroben. Odpadní vody 

byly nejdříve neutralizovány vápenným mlékem a následně čištěny v místní BČOV).  

[31], [34] 

 

Skládka STOH V - skládka tuhých odpadních hmot V, je stavebním objektem 

v areálu závodu. Skládka je technologicky vybavená, tzn., ţe ukládané odpady nemohou 

negativně ovlivňovat podzemní ani povrchovou vodu a horninové prostředí. Těsnění 

skládky je dimenzováno s ohledem na druh přijímaných odpadŧ (rŧzných chemických 

výrobkŧ a odpadŧ). V prostoru skládky a haly jsou monitorovací systémy, které jsou 

tvořeny soustavou kontrolních vrtŧ. Ty jsou umístěny nad i pod skládkou podle směru 

proudění podzemní vody. Z vrtŧ jsou pravidelně odebírány vzorky vody, které jsou 

v pravidelných intervalech analyzovány. [34] 

 

Vyuţití kalů 

1) Cementárny: Fe korekce byla surovina vyráběná z konvertorových kalŧ a dalších 

vhodných příměsí. Vyuţívala se pro svŧj vysoký obsah oxidŧ Fe při výrobě 

cementárenského slínku, kde pŧsobila jako součást suroviny, s níţ bylo nutno počítat 

při výpočtu surovinové směsi. Fe korekce šetřila přidávání Fe2O3 a pŧsobila jako 

účinný mineralizátor, tzn., ţe sniţovala hodnotu teploty, při níţ vznikala tavenina. 

Představovala i energetickou úsporu při výrobě. Podmínky spalování (aţ 1450 °C) 

v cementárenských pecích představují ideální podmínky pro dokonalou destrukci  

a vyhoření všech organických látek – tzn. v případě Fe kalŧ jejich veškerý chemický 

obsah (viz. 3.2 Ekologické zátěţe vzniklé výrobou anilinu Béchampovým zpŧsobem - 

sloţení kalŧ). Systém disperzních výměníkŧ tepla, kde spaliny jsou v intenzivním styku  

s rozkládající se vápencem, funguje jako účinný filtr k zachycení SO2, HF, HCl, CO2, 

NOx. I kdyby se Fe korekce v cementárnách nevyuţívala, nemělo by to vliv na vznik 

koncových plynŧ. Ty totiţ vznikají i bez pouţití Fe korekce. A narozdíl od spalovny 

cementárna neprodukuje ţádný další nebezpečný odpad, jako jsou popílek a struska. 

[34], [42], [44], [45] 

2) Ve stavebnictví v cihelnách: běţné cihly se vypalují při teplotě cca 1000 °C, coţ je 

dostačující teplota, při které opět dochází k destrukci všech organických látek, tzn. 

veškerý chemický obsah obsaţený v Fe kalech (viz. 3.2 Ekologické zátěţe vzniklé 

výrobou anilinu Béchampovým zpŧsobem - sloţení kalŧ). Přesně stanovené mnoţství 

Fe kalŧ bylo přidáváno do vstupní suroviny. Tím došlo ke zlepšení mechanických 
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vlastností cihly a zároveň ke zlepšení sytosti cihlové barvy. Na trhu je totiţ rŧzná 

poptávka po zabarvení cihel. Odlišné zabarvení právě zpŧsobuje rŧzný obsah oxidŧ 

ţeleza – vyšší obsah oxidŧ ţeleza → barva cihel červenější, niţší obsah Fe oxidŧ → 

barva mírně načervenalá (zabarvení cihel má pouze vizuální význam a nemá vliv na 

technické parametry výrobku). Navíc se tohoto procesu dalo dosáhnout při niţších 

teplotách, neţ při výpalu bez pouţití Fe kalŧ, došlo tak i k energetické úspoře na straně 

výrobce. [38], [46], [47] 

3) Fe kaly, které kvalitativně nevyhovovaly poţadavkŧm odběratelŧ/zpracovatelŧ Fe 

korekce byly po stabilizaci vyuţívány k technologickým účelŧm na tělese skládky 

nebezpečných odpadŧ Čáslav – Hejdof AVE CZ Odpadové hospodářství, s.r.o.  

(k vyrovnávání terénních nerovností, k hrázkování a jiným úpravám). [39] 

4) Aditivum pro přípravu rekultivačního materiálu typu R-1 vyuţívaného  

v technologickém procesu sanace odkališť po uranové činnosti. Na výrobu se vyuţívá 

přepracovaný odpad. Vyrobené rekultivační materiály jsou určeny jako výplňový 

materiál pod těsnící a biologicky oţivitelnou vrstvu pro rekultivaci odkališť, dŧlních 

děl, skládek TKO apod. Musí splňovat podnikovou normu stanovené technické, 

ekologické a ekotoxické poţadavky. Typ R-1 se vyuţívá odpad zpŧsobem obdobným 

jako paliva nebo jiným zpŧsobem k výrobě energie. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRAKTICKÁ ČÁST - EXPERIMENTÁLNÍ ODSTRANĚNÍ 

EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŢÍ ANILINEM 

 
K myšlence, proč zkoušet další pokusy o vyuţití Fe kalŧ, resp. získání jeho 

organického obsahu-anilinu, mě vedlo: 
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1) navyšování kapacity výroby anilinu v závodě BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava – 

Mariánské Hory během několika málo let. V roce 1998 závod realizoval intenzifikaci 

výroby anilinu ze 75 na 110 kt za rok, v roce 2005 byla navýšena aţ na 165 kt za rok, 

tentýţ rok byla postavena další hydrogenační linka s kapacitou 40 kt za rok a hned 

v roce 2006 další linka o stejné kapacitě. Z toho mi tedy vyplývalo, ţe poptávka po 

anilinu stále roste. 

2) široké vyuţití anilinu v průmyslu. Kdyţ jsem se zamyslela, kolik se jen vyuţije 

anilinu v automobilovém prŧmyslu (v jednom automobilu je obsaţeno aţ 30 kg anilinu 

ve formě polyuretanů) a jak neúprosně roste poptávka po autech nejen v ČR, ale i ve 

světě, vyplynulo mi z toho, ţe se výrobní kapacita anilinu bude pravděpodobně stále 

zvyšovat. Kromě toho, polyuretany (plasty) a výrobky z nich vstupují dennodenně do 

ţivota kaţdého z nás. Nemluvě o dalším vyuţití anilinu jako dŧleţitém meziproduktu 

k výrobě gumárenských chemikálií, mnoha organických sloučenin a pouţíváním 

k mnoha organickým syntézám. 

3) z mého pohledu „odpadáře“, jehoţ cílem je sníţit mnoţství odpadŧ (vedlejších 

produktŧ), zejména výběrem vhodných druhŧ výrobkŧ a najít vhodné metody pro 

konečné odstranění nebezpečných látek obsaţených v odpadech určených k regeneraci 

(zahrnující recyklaci, opětovné pouţití, nebo jiný proces, jehoţ výsledkem je získání 

druhotné suroviny nebo energie). 

4) snaha o najití alternativního způsobu vyuţití Fe kalů, resp. jeho organické sloţky  

a tím tedy „zachránit“ trhem tolik ţádaný anilin. Z teoretických chemických 

znalostí o aromatických aminech byla k oddělení anilinu pouţita chemická metoda 

destilace s vodní parou. U většiny aromatických aminŧ je totiţ známé, ţe se metoda 

běţně vyuţívá pro oddělení látek s vysokým rozdílem bodu varu nebo při hrubém 

dělení látek. Z teorie však nebylo jednoznačné, zdali bude pouţitelná i na anilin, který 

do této skupiny také patří. Chtěla jsem tedy metodu ověřit. 

 

Bohuţel z technických dŧvodŧ, nepovolením vstupu na lokalitu Fe kalŧ závodu 

Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín, kde se nachází laguna D4 a nepovolením odebrání 

vzorkŧ Fe kalŧ přímo z této laguny, jsem byla nucena připravit anilin původním 

Béchampovým způsobem, tzn. způsobem, jakým se kdysi vyráběl, a poté provést 

pokus získání anilinu na těchto připravených vzorcích. Laboratorní pokus jsem 
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prováděla ve školních laboratořích na SPŠCH v Pardubicích za odborného dohledu Ing. 

Jana Ptáčka (pedagoga SPŠCH). 

 

4.1 Moţné laboratorní techniky 

 

Experimentální práce je tedy zaloţena na vlastní přípravě anilinu Béchampovou 

redukcí nitrobenzenu a v druhém kroku navazuje acetylace, která obecně plní ochranou 

funkci lehce oxidovatelné aminoskupiny, tzn. v našem případě – anilinu, který má 

tendence se snadno oxidovat na vedlejší produkty - deriváty anilinu (pryskyřice). 

 

Ve stručnosti lze napsat, ţe po klasické Béchampově výrobě v první části reakce 

vznikly zavodněné Fe kaly, anilin a nitrobenzen, tak jako kdysi ve výrobnách VCHZ 

Synthesia. Fe kaly byly za podtlaku přes vývěvu odvodněny, čímţ byla zaprvé získána 

pevná sloţka, která obsahovala odvodněné Fe kaly s obsahem OS (anilinu, nitrobenzenu), 

za druhé kapalná sloţka (odpadní voda mírně znečištěna OS). U pevného podílu byla 

pouţita čistící operace – destilace s vodní parou, jejímţ cílem bylo získat anilin. Na konci 

celého tohoto procesu byl čistý Fe kal, anilin, odpadní voda. 

 

Celý prŧběh výroby anilinu proběhl dle následujícího sledu reakcí: 

Rovnice 4 Béchampova redukce s následnou acetylací 

Poznámka (slovní vyjádření): nitrobenzen + ţelezný prach + kyselina chlorovodíková (redukce v kyselém 

prostředí) → anilin + chlorid ţeleznatý (Fe kal) + voda → (elektrofilní substituce – dusík v aminové skupině 

má volný elektronový pár, který jednak zpŧsobuje zásadité vlastnosti a jednak aktivuje benzenové jádro) 

anhydrid kyseliny octové (acetanhydrid) → acetanilid (N-fenylacetamid) + kyselina octová 

 

Postup experimentální práce byl prováděn dle laboratorního postupu: Příprava acetanilidu 

(viz Příloha č. 3) – princip: Acetanilid připravíme acetylováním anilinu účinkem 

acetanhydridu. [49] 

 

Při laboratorním pokusu byly pouţity tyto chemikálie: 

+ Fe3 + 3+ HCl6 FeCl2 + H2O2

NO2 NH2

(CH3CO)2O

NHCOCH3

+ CH3COOH
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ţelezitý prach 

koncentrovaná kyselina chlorovodíková HCl: R 34-37; S (1/2-)26-45 

destilovaná voda 

anilin C6H5NH2: R 20/21/22-40-48/23/24/25-50; S (1/2-)28-36/37-45-61 

acetanhydrid (CH3CO)2O: R 10-34; S (2-)22-24-37 

nitrobenzen C6H5NO2: R 26/27/28-33; S (1/2-)28-36/37-45 

 

Provedení reakce: 

1) Příprava redukčního prostředí 

Pro přípravu redukčního prostředí se jako redukční činidlo pouţívá vodík, který 

vznikl vlivem rozpuštění ţelezného prachu v neoxidující kyselině chlorovodíkové. 

 

a) Rovnice 

Fe + 2 HCl → FeCl2 + 2 H (ve stavu zrodu) 

FeCl2 + 2 H2O → Fe (OH)2 + 2 HCl 

 

b) Postup 

Laboratorní pomŧcky: stojan, trojnoţka, azbestová síťka, varná baňka s plochým 

dnem, Liebigŧv chladič, plynový kahan a další základní laboratorní sklo. 

 

Do 250 ml baňky opatřené zpětným chladičem bylo přidáno 25 g ţelezného prachu 

a 25 ml vody. Směs byla vyhřána téměř k varu a vrchem chladiče se přidalo 2 ml 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové. 

 

c) Výpočet mnoţství vzniklého vodíku 

mFe = 25,0 g 

MR (ţelezo) = 55,8 g.mol
-1

 (molární hmotnost) 

n = x [mol] 

----------------------------------------------------------- 



Lucie Marholdová: Návrh řešení SEZ z výroby anilinu 
 

2011  Stránka 29 
 

 

 

 

 

z 1 molu Fe → 2 moly H 

z 25,0 g Fe (0,448 mol) → x molŧ H 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

2) Redukce nitrobenzenu 

Redukcí kovem v kyselině proběhne reakce aţ do stadia vzniku aromatického aminu – 

anilinu. 

 

a) Rovnice 

NO2 NH2

6 H

- H2O

 

Rovnice 5 Redukce nitrobenzenu [22] 

 

b) Postup 

Laboratorní pomŧcky: stojan, trojnoţka, azbestová síťka, trojhrdlá baňka, Liebigŧv 

chladič, plynový kahan a další základní laboratorní sklo. 

 

Do připraveného redukčního systému bylo přidáno 10 ml 0,1 mol nitrobenzenu ve  

2 ml dávkách během 20 min. Kaţdé 2 minuty byla směs protřepána (směs se udrţovala na 

teplotě mírného varu za neustálého míchání - kýváním nebo třepáním). Poté za občasného 
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míchání byla směs zahřívána k varu 40 minut (na počátku reakce ţlutý tok, ukončení 

reakce je ve chvíli, kdy je zpětný tok bezbarvý). 

 

c) Výpočet, kolik vzniklo anilinu z nitrobenzenu 

z 1 molu nitrobenzenu → 1 mol anilinu 

z 0,1 molu nitrobenzenu → x molŧ anilinu 

--------------------------------------------------------------------- 

X = 0,1 molu anilinu 

 
 

Přepočet na hmotnost anilinu 

MR (anilin) = 93,13 g.mol
-1 

1 mol anilinu………………………………….MR (anilin) = 93,13 g. mol
-1

 

0,1 mol anilinu………………………………..m = x g 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

Přepočet na objem anilinu 

ρanilinu = 1,027 g.cm
-3 

manilinu = 9,313 g 

------------------------------------------------------------ 
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c) Aparatura redukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Aparatura redukce 
 

3) Izolace anilinu 

Obecně destilace je metoda, při které se oddělují dvě či více kapalin zaloţené na 

rŧzné těkavosti sloţek směsi na základě rozdílných bodŧ varu jednotlivých sloţek. Při 

zahřátí dvousloţkové směsi na teplotu varu níţevroucí kapaliny přechází do plynné fáze 

těkavější sloţka ze směsi. Zbylá kapalná fáze je naopak obohacena o méně těkavou sloţku 

a nazývá se destilační zbytek. Destilace s vodní parou – destilovanou směsí je proháněna 

vodní pára. Tato pára je vyvíjená v oddělené nádobě – vyvíječi par. Směs látek s vodní 

parou má niţší bod varu a proto se destilací s vodní parou často oddělují termolabilní či 

vysoce reaktivní látky s vysokou teplotou varu, které se nemísí s vodou, coţ je výhodné 

pro jejich oddělení od vody po kondenzaci par. [48] 

 

a) Postup 

Laboratorní pomŧcky: destilační aparatura: destilační baňky (250 cm
3
 a 500 cm

3
), 

vodní chladič, kahan, přestupník s teploměrem, stojan, trojnoţka, azbestová síťka, pipeta, 

vodní lázeň, dělicí nálevka, Büchnerova nálevka a další laboratorní sklo. 
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Po ochlazení na laboratorní teplotu bylo přidáno 20 ml vody a směs se přefiltrovala 

přes Büchnerovu nálevku, čímţ došlo k odstranění anilinu z Fe kalů.  

K filtrátu bylo přidáno dalších 20 ml vody, obsah přelit do 250 ml kádinky, baňka se 

vypláchla 10 ml vody a spojila s filtrátem. Dále pokračovala přidáním 2 g hydroxidu 

sodného (čímţ bylo dosaţeno zásaditého prostředí, které bylo ověřeno na pH papírek - 

zbarvení odpovídalo hodnotě 9-12). 

 

Vlastní oddělení anilinu bylo provedeno destilací s vodní parou. Při analýze bylo 

vyuţito těkavosti anilinu při probublávání směsi vodní parou. 

Oddestilovaná směs (anilin, voda) byla oddělena děličkou (to je aparatura slouţící  

k rozdělování směsi dvou vzájemně nemísitelných kapalin s rozdílnou hustotou). 

b) Aparatura destilace s vodní parou 

Obrázek 7 Aparatura destilace s vodní parou 

 

4) Acetylace 

Acetylace je chemická reakce, která přidává acetylovou funkční skupinu do 

organické sloučeniny. Konkrétněji jde o substituce acetylové skupiny místo aktivního 

vodíkového atomu. Reakce, která zahrnuje nahrazení vodíkového atomu z hydroxylové 

skupiny pomocí acetylové skupiny (CH3CO), vytvoří konkrétní acetát (ester). 
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Acetanilid (N-fenylacetamid) je látka vznikající reakcí anilinu a kyseliny octové 

(reakčním mechanismem je elektrofilní substituce, při které dochází k acetylaci anilinu 

účinkem acetanhydridu – podmínkou reakce je zvýšená teplota). Acetanilid je bílá 

krystalická látka, rozpustná v horké vodě a v mnoha organických rozpouštědlech (teplota 

tání 113,5 - 114°C). [50] 

 

Acetanilid a vzniklá kyselina octová plní v tomto případě funkci ochranou, neboť 

chrání anilinovou skupinu od oxidace, čímţ by vznikaly další vedlejší (neţádoucí) reakce. 

 

a) Postup výroby acetanilidu 

Laboratorní pomŧcky: varná baňka s kulatým dnem, vodní chladič, kahan, stojan, 

trojnoţka, azbestová síťka, Büchnerova nálevka a další laboratorní sklo. 

 

Po rozpuštění anilinu v 10 ml ledové kyseliny octové byla směs ochlazena na 5 °C. 

Přidalo se 10 ml anhydridu kyseliny octové, čímţ se po chvíli začal z roztoku vylučovat 

bledoţlutý produkt acetanilidu. Tento produkt byl odsán pomocí Büchnerově nálevce  

a vymačkán. Získáno tak bylo x g (viz tabulka č. 2 – praktický výtěţek) vlhkého produktu, 

který byl rekrystalizován ve 125 ml horké vody za přídavku karborafinu (aktivního uhlí). 

 

c) Výpočet, kolik vzniklo acetanilidu z anilinu 

z 1 molu anilinu → 1 mol acetanilidu 

z 0,1 molu anilinu → x molŧ acetanilidu 

----------------------------------------------------------------- 

X= 0,1 molu acetanilidu 

 

Přepočet na hmotnost acetanilidu 

MR (acetanilidu) = 135,17 g. mol
-1

 

1 mol acetanilidu…………………………………MR = 135,17 g. mol
-1

 

0,1 mol acetanilidu……………………………….m = x g 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obrázek 8 Aparatura výroby acetanilidu 

 

4.1.1 Laboratorní testy 

Výtěţek [%] byl počítán: 

 
 

Tabulka 2 Výtěžek přípravy anilinu 

číslo 

měření 

Teoretický výtěţek anilinu 

[ml] 

Praktický výtěţek 

[ml] 

Výtěţek [%] 

1 V = 9,068 8,2 90,43 

2 V = 9,068 8,0 88,22 

3 V = 9,068 8,2 90,43 

4 V = 9,068 8,1 89,33 

5 V = 9,068 8,0 88,22 

 

Teoretický výtěţek anilinu – zbytek po destilaci s vodní parou [ml] byl spočítán: 
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Tabulka 3 Izolace zbylého anilinu z kalů 

číslo 

měření 

Teoretický výtěţek anilinu – 

zbytek po destilaci s vodní 

parou [ml] 

Praktický výtěţek 

[ml] 

Výtěţek [%] 

1 V = 0,868 0,5 57,47 

2 V = 1,068 0,6 56,07 

3 V = 0,868 0,5 57,47 

4 V = 0,968 0,6 61,86 

5 V = 1,068 0,65 60,75 

 

Celý proces výroby anilinu byl provedl celkem 5x. Po přepočítání na prŧměrnou 

hodnotu se laboratorní pokus pohyboval s účinností na cca 59 %, coţ pro praktické řešení 

odstranění anilinu z Fe kalŧ je na hraně pouţitelnosti. 

Tabulka 4 Výtěžek acetanilidu (vztažen k anilinu) 

číslo 

měření 

Teoretický výtěţek 

acetanilidu [g] 

Praktický výtěţek 

[ml] 

Výtěţek [%] 

1 13,517 6,1 45,13 

2 13,517 5,8 42,91 

3 13,517 5,5 40,69 

4 13,517 6,0 44,39 

5 13,517 5,9 42, 65 

 

Acetylací anilinu účinkem acetanhydridu bylo připraveno v prŧměru 5,8 g 

acetanilidu, coţ představuje v prŧměru cca 43 % výtěţku. Ke ztrátám došlo vlivem 

pouţitých vícekrokových reakcí a operací zvyšující čistotu meziproduktŧ a konečného 

produktu. Získaný surový acetanilid byl znečištěn reaktanty (anilinem a kyselinou 

octovou), o nečistotě vypovídala i naměřená hodnota teploty tání, která neodpovídala 

tabelované hodnotě, která je u acetanilidu 113,5 – 114 °C. Proto byly ještě provedeny  

3 operace: krystalizace, absorpce reaktantŧ na aktivním uhlí a rekrystalizace (tzn. 

rozpuštění a opakovaní krystalizace). Po těchto operacích byl získán acetanilid, který měl 

bílou barvu, coţ svědčilo o tom, ţe se ho podařilo zbavit anilinu (zabarvující nečistoty).  

O čistotě vypovídala i naměřená teplota tání, která spadala do intervalu tabelovaných 

hodnot. Naměřená hodnota byla 113,8°C. Získané mnoţství acetanilidu mŧţe být pouţito 

jako farmaceutický meziprodukt pro výrobu léčiv a barviv, surovina pro přípravu  

p-nitroanilinu, p-fenylendiaminu, které se dále pouţívají na výrobu azobarviv apod. 
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Na základě teoretických chemických znalostí, kdy velkou většinu organických látek 

lze přímo extrahovat do vhodně zvoleného organického rozpouštědla, je k zamyšlení, zdali 

by nešlo vyuţít k oddělení organické sloţky z Fe kalŧ metod extrakce. Extrakce je dělící 

proces, při kterém jsou v kontaktu dvě vzájemně nemísitelné fáze. Látky (analyty) se 

rozdělují mezi tyto fáze na základě rŧzné rozpustnosti (rozdílných rozdělovacích 

koeficientŧ) v pouţitých rozpouštědlech. Čím větší je rozdíl mezi rozdělovacími 

koeficienty látek, tím dokonalejší je jejich oddělení. Cílem extrakce je selektivní aţ 

specifické oddělení analytu od ostatních sloţek nebo naopak oddělení rušících látek od 

analytu. [51] 

 

 V našem případě by mohlo dojít k extrakci anilinu z Fe kalŧ organickým 

rozpouštědlem protiproudovou extrakcí. Jako extrahovadlo by bylo moţné pouţít 

diethyléter. 

 

Dŧvodem neprovedení tohoto druhého pokusu byly ekonomické a bezpečnostní 

faktory. Extrahovadla jsou velmi drahá a většinou extrémně hořlavá, coţ bránilo pokusu 

vykonání ve školních laboratořích. 
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5 Závěr, vyhodnocení 

 
Cílem diplomové práce bylo: 

 uspořádat informace o výrobě anilinu Béchampovou redukcí s porovnáním moderních 

metod výroby (výhody a nevýhody z ekonomického a environmentálního pohledu), 

 stručně popsat dosavadní zpŧsob odstranění SEZ Fe kalŧ a jejich zpŧsob zpracování, 

následného vyuţití v prŧmyslu, 

 nastínit alternativní moţnosti vyuţití Fe kalŧ s obsahem organické sloţky a s návrhem 

vyuţitelnosti v prŧmyslu. 

 

Kdyţ shrnu výhody pouţití certifikovaného výrobku Ferrkor v cementárenském 

prŧmyslu patří mezi ně: vyuţití oxidŧ Fe, ušetření vstupních surovin, úspora energie ze 

strany výrobce (např. výroba cementárenského slínku probíhá za niţší teploty), destrukce 

organické sloţky, která je pro ŢP nebezpečná, v cihlářském prŧmyslu dále: úprava 

mechanických vlastností cihly, zlepšení sytosti cihlové barvy vlivem obsahu oxidŧ Fe. 

 

Nevýhodou je ztráta organické sloţky, tedy moţné vyuţití anilinu. 

Získání anilinu jsem provedla pomocí chemické metody destilace s vodní parou. Výtěţek 

zbylého anilinu z  Fe kalŧ se pohyboval s účinností laboratorního pokusu na cca 59 %, coţ 

je na hraně pouţitelnosti. Vlivem druhého provedeného kroku – acetylace (na ochranu 

anilinové skupiny) je v prŧměru cca 43 % výtěţku acetanilidu, který by mohl být pouţit 

jako suroviny pro výrobu azobarviv. Čisté Fe kaly bez anilinu, by mohly najít uplatnění při 

výrobě cementu, ţelezné rudy, pigmentŧ. Vyuţití odděleného anilinu především při 

organických syntézách, další uplatnění na základě poţadavkŧ odběratelŧ, kteří by měli  

o získaný anilin zájem. Na základě získaných výsledkŧ by však mohlo být poţadováno 

další dočištění chemikálií odběrateli. 

 

Výhodou destilace s vodní parou je, ţe v případě získávání organické sloţky anilinu 

ve velkých provozovnách by nic nestála, protoţe na výrobu páry by mohlo být vyuţito 

odpadního tepla, které by vznikalo z ostatních procesŧ provozoven. Dnes se například celý 

zisk na výrobu anilinu rovná ceně páry. Kdo ji nevyrábí zároveň s anilinem, nemá šanci 

obstát v konkurenci. 
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Nevýhodami, kromě proveditelnosti chemické metody na hraně pouţitelnosti, jsou 

dále nedostačující fakta, která v nemalé míře mohou ovlivnit volbu této metody.  

1) Metoda nebyla provedena přímo na odebraných Fe kalech z laguny D4, ale na 

laboratorně připravených Fe kalech, výsledky výtěţnosti tedy mohou být zkreslené. 

2) V laguně D4 se v Fe kalech nacházejí organické látky, těţké kovy atd., které by  

v dŧsledku pouţití destilační metody mohly ovlivnit oddělování anilinu a tím i výši 

jeho výtěţku. 

3) Pro získání relativně čistého Fe kalu by se musely oddělit vhodně zvolenou metodou 

ostatní chemické látky. To by bylo však časově náročné a zvýšily by se náklady na 

odstranění. 

4) Při vší snaze se mi nepodařilo zjistit, jaký je odhad mnoţství anilinu ve zbývající 

laguně D4, čímţ bych se aspoň teoreticky mohla dopočítat, o jakém mnoţství anilinu 

jde, kolik by ho šlo „zachránit“. 

 

Na základě těchto nepodloţených faktŧ jsem dospěla k závěru, ţe návrh vyuţití 

tohoto alternativního zpŧsobu vyuţití Fe kalŧ oddělením anilinu se příliš neosvědčil. 

Metoda je pouţitelná, ale z ekonomického hlediska nerentabilní. Z toho plyne, ţe doposud 

osvědčený zpŧsob vyuţívání Fe kalŧ, tzn. pouze mechanická úprava, přepracování na 

certifikovaný výrobek Ferrkor a poté vyuţití především v cementárenském a cihlářském 

prŧmyslu, je nejvhodnějším zpŧsobem, jak vyuţívat/odstraňovat tyto Fe kaly. 

 

Zbývající laguna D4, která je ponechaná v areálu závodu bez nápravy opatření je 

nejen riziková pro sloţky ŢP (především podzemní vodu a pŧdu), ale i pro jiţ vysanované 

laguny D1 aţ D3, D5. Neboť vlivem nezabezpečené skládky mŧţe docházet k uvolňování 

kontaminace infiltrující sráţkovou vodou a k migraci kontaminované podzemní vody. 

Vzhledem k vlastnostem kontaminantŧ organické povahy je nutné povaţovat ohroţení 

těmito látkami podzemní vody za závaţné riziko. 

 

Podle mého názoru by se mělo urychlit uvolnění finančních prostředkŧ na 

dokončení těţby Fe kalŧ, kontaminované zeminy a provést sanaci obdobným zpŧsobem 

jako u předchozích lagun. Poté, co bude lokalita komplexně vysanována, bude vydán 

souhlas k rekultivaci jednotlivých etap (závoz sanační jámy inertním materiálem, čímţ 

bude zakomponováno území do prŧmyslové zóny závodu a bude plnit funkci dalšího 

vyuţití závodu Synthesia, a.s.  
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