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7 PŘÍLOHA 

Fotografie sanace lagun Fe kalů 

http://www.subterra.cz/fotogalerie-z-nasich-staveb.tab.cs.aspx?GroupId=2008-02-28-02-

43-48 
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Certifikát výrobku Ferrkor [52] 
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Příprava acetanilidu [22] 

 

Ve 100 ml baňce opatřené zpětným chladičem se předloží 25 g železného prachu a 25 ml 

vody. Směs se vyhřeje téměř k varu a vrchem chladiče se přidají 2 ml koncentrované 

kyseliny chlorovodíkové a potom 10 ml 0.1 (mol) nitrobenzenu (ve 2 ml dávkách) během 

20 min. Každé 2 minuty se směs protřepe. Směs se udržuje stále na teplotě mírného varu za 

neustálého míchání (kýváním či třepáním). Poté se zahřívá za míchání k varu 30 minut. Po 

ochlazení na laboratorní teplotu se přidá 20 ml vody a směs se přefiltruje přes Büchnerovu 

nálevku. K filtrátu se přidá dalších 20 ml vody a obsah se přelije do 250 ml kádinky, baňka 

se vypláchne 10 ml vody, která se spojí s filtrátem. Přidá se 5 g krystalického octanu 

sodného a po jeho rozpuštění se směs ochladí na 0-5 °C. Přidá se 14 ml anhydridu kyseliny 

octové. Po chvíli se začne z roztoku vylučovat produkt, který odsajeme na Büchnerově 

nálevce a vymačkáme. Získá se asi 8 g vlhkého produktu, který rekrystalujeme ze 125 ml 

horké vody za přídavku karborafinu. Výtěžek acetanilidu je asi 4 g (35%), b.t. 113-115 °C. 
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Seznam vybraných pojmů 

Chlorované alifatické uhlovodíky – 1,2 – dichloroethan, 1,1 – dichloroethan, 1,2 – 

dichloroetheny, dichloromethan, tetrachloroethen, tetrachloromethan, trichloroethen, 

trichloromethan, vinylchlorid aj. 

Betasmola (laguna betamosly) - stará ekologická zátěž obsahující odpad z výroby  

2 – naftolu, jako výchozí produkt pro výrobu organických barviv. Dále naftalensulfo- 

kyseliny, aromatické uhlovodíky a již zmiňovaný anilin. Ekologická zátěž vznikala 

ukládáním odpadů od roku 1958 do roku 1996 v areálu závodu Synthesia, a.s. Pardubice. 

Sanace této laguny probíhá, měla by být dokončena i rekultivací do konce roku 2012. 

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku. Jde o parametr kvality vody. Mikrobiální spotřeba 

kyslíku za 5 dní při 20 °C. Určuje míru organického (biologicky odbouratelného) 

znečištění. 

Devastace je vážné narušení (znehodnocení, zničení) krajiny (přírodní složky, zdroje, ŽP) 

způsobené člověkem a to přímo (povrchovou těžbou) nebo nepřímo (erozí vyvolanou 

předchozím odlesněním nebo pastvou). Návrat k původnímu stavu přírodními procesy není 

možné. K nápravě je možné dospět technickými zásahy, jako jsou asanace, rekultivace, 

revitalizace. 

Deriváty anilinu – N-alkylanilin, N-dialkylanilin 

Degradace je proces dočasného charakteru, kterým se rozumí poškození, narušení přírodní 

složky, zdroje, krajiny, životního prostředí. Jakmile pominou „degradační“ aktivity je 

možný návrat k původnímu stavu přirozenými přírodními procesy. 

Extrakce je laboratorní operace založená na dokonalejší rozpustnosti jedné ze složek 

směsi ve vhodném rozpouštědle. Od rozpouštění se liší tím, že se při extrakci nerozpouští 

všechna látka, ale pouze její část. 

Hydrogenace je chemická reakce spočívající v přidání vodíku. Proces se obvykle využívá 

k redukci nebo saturaci (nasycení) organických sloučeni. Při reakci se využívají 

katalyzátory. Nekatalyzovanou hydrogenaci lze provést pouze při velmi vysokých 

teplotách. 

CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku. Je ukazatel znečištění vody. Indikuje obsah látek 

schopných chemické oxidace vlivem oxidačních činidel. Většinou se používá dichroman 

draselný (dolní index Cr). Jedná se o rychlejší zkoušku než v případě BSK5. Uvádí se  

v miligramech nebo gramech znečištění na litr vody. 
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Imisní standard upravuje nařízení vlády č. 61/2003 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. 

Vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod při průtoku Q365 = 0,75 l.s
-1

, popřípadě 

při minimálním zaručeném průtoku vody v toku, nebo hodnotu, která je dodržena, nebude-

li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 5 %. 

Katalyzátor je látka vstupující do chemické reakce, urychluje ji nebo zpomaluje. Přitom  

z ní vystupuje nezměněná. 

Kondenzáty = kyselé roztoky 

Konvertonových = přeměněných 

Nitrobenzen C6H5NO2 je bezbarvá až nažloutlá jedovatá kapalina, ve vodě málo 

rozpustná, hořlavina. Jakožto jedovatá kapalina se může do těla vstřebat i pokožkou - 

rozpouští tuky. Je to olejovitá kapalina, která voní po hořkých mandlích (stejně jako 

kyanovodík). Také je základní surovinou pro výrobu anilinu a azobarviv. Vyrábí se oxidací 

anilinu nebo nitrací benzenu. 

NEK –RP je norma environmentální kvality. Vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota, 

která platí pro celkovou koncentraci všech izomerů v různých časech během roku 

v řádném reprezentativním monitorovaném místě. Ve vodním útvaru nepřekračuje 

dotyčnou normu. 

Přirozená atenuace je založená na přirozených metabolických procesech, které probíhají 

v mikrobiálních a rostlinných buňkách. V průběhu metabolických procesů se odstraňují 

organické polutanty z kontaminovaných míst. Přirozená atenuace byla využita v několika 

případech čištění spodních vod. 

Redukce je chemická reakce, při níž se látka redukuje, tzn., že odebírá elektron druhému 

reaktantu (při níž klesá oxidační číslo prvku). Většinou se látky redukují působením 

redukčního činidla. Redukční činidlo způsobuje redukci jiných látek, samo se oxiduje. 

Redukce nitroskupiny je nejdůležitější reakcí u aromatických nitrosloučenin. Konečným 

produktem redukce nitrolátek jsou odpovídající primární aminy. Vznikají při katalytické 

hydrogenaci nitrolátek nebo při jejich reakci s kovy (Fe, Zn, Sn) v kyselém prostředí (tzv. 

Béchampova redukce). Katalytická redukce probíhá účinkem molekulárního vodíku na 

povrchu hydrogenačních katalyzátorů (platina, paladium, nikl, radium). Přímá redukce 

nitrolátek na nitrosolátky není možná. 
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R–věty jsou standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných chemických 

látek a přípravků, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností.  

R-věty a jejich znění se řídí zákonem č. 356/2003 o chemických látkách a chemických 

přípravcích a evropskou směrnicí Rady 67/548/EEC o sbližování zákonů, právních 

předpisů a správních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

látek. 

Solubilizační skupiny zajišťují rozpustnost barviva ve vodě. Nejznámější a nejužívanější 

je sulfoskupina –SO3H. U některých typů reaktivních barviv je tato skupina umístěna též 

na reaktivní skupině a při reakci barviva s vláknem se odstraní, čímž se barvivo stane méně 

rozpustné. 

Stabilizace odpadu je technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, 

chemických nebo biologických postupů, vedoucích k trvale omezenému uvolňování 

škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí, nebo zamezení možnosti 

jejich reakce s jinými ukládanými odpady, přičemž jejich vodní výluh nepřekročí nejvýše 

přípustné hodnoty výluhové třídy II. 

S–věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky. 

Toxicita je vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo 

zvířat, které látku požily, vdechly nebo absorbovaly přes kůži. Toxicita je buď akutní po 

jednorázové aplikace, nebo chronická po opakované aplikaci. U chronické toxicity je 

kromě uvedených údajů nutné uvádět i intervaly aplikací a dobu celého pokusu. 

 


