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Anotace 

Tématem mé bakalářské práce jsou Odpady z průmyslových výrob a technologií. 

Tato práce je zaměřena především na odpady vzniklé na petrochemických výrobnách a při 

výrobě vodíku. 

Vzhledem k tomu, ţe tyto odpady představují obrovský problém a na jejich 

likvidaci jsou vynakládány vysoké finanční prostředky, neustále se hledá optimální řešení 

pro vyuţití těchto odpadů. 

 

Klíčová slova: ropa, rafinérie, petrochemie 

 

Annotation: 

The topic of my thesis are wastes from industrial production and technology. This 

work is focused on waste arising from petrochemical production plants and hydrogen 

production. 

Given that these wastes pose big problem, and their disposal are incurred 

substantial financial resources, constantly looking for the optimal solution for the use of 

such waste. 
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Seznam použitých zkratek 

LDAR - (Leak Detection And Repair) je program sniţování fugitivních emisí.  

LPG - (Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových     

plynů 

MŢP- Ministerstvo ţivotního prostředí 

HCVD - hydrokrakovaný vakuový destilát -plynový olej 

RPA - rafinérie, petrochemie, agrochemie. 

EJ - ethylenová jednotka 

DPG - difenylguanidin  

PVC - polyvinylchlorid 

VCM - vinylchlorid  

(HS-) - hydrogensulfidy  

MDEA - metyldietanolamin 

BREF - Best Available Technique reference document 

 BAT - Best Available Technique 

EMS - Enviromental Management Systém 

VOC - Volatile Organic Compounds 

POH – plán odpadového hospodářství 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADky
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1 ÚVOD  

Průmysl patří obecně z hlediska ţivotního prostředí mezi silně zátěţová odvětví 

lidské činnosti. Produkce odpadů rostla se zvyšováním výroby a spotřeby tak, aţ se stala 

váţným problémem. Na ochranu ţivotního prostředí vynakládají průmyslové podniky 

nemalé finanční prostředky, snaţí se vyvíjet a vyrábět produkty a výrobky s minimálními 

riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a ţivotní prostředí a samozřejmě šetřit 

energiemi. Kromě toho se snaţí nalézt nové, vhodnější technologické postupy, díky kterým 

dochází k maximálnímu vyuţití vstupních surovin, ale i postupy vyuţívající odpadní vody 

a další odpadní produkty. Tímto způsobem nejenţe šetří ţivotní prostředí, ale současně 

ušetří nemalé finanční částky, které by jinak zaplatily za likvidaci odpadů. Ideálním cílem 

je bezodpadový cyklus výroby a spotřeby. [1] 

Rafinérský a petrochemický průmysl se zabývá úpravou a zpracováním ropy a 

zemního plynu na vyuţitelné produkty a materiály. Mezi hlavní rafinérské produkty patří 

automobilový benzin, motorová nafta, lehký topný olej, letecké palivo, asfalty, LPG atd. 

Hlavními petrochemickými produkty jsou benzen, ethylen, propylen. Během rafinérských 

procesů, při skladování a přepravě můţe docházet k uvolňování emisí do ovzduší, vody a 

půdy. Mezi hlavní zdroje emisí do ovzduší patří oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, 

oxidy síry, prachové částice a těkavé organické sloučeniny. Emise do půdy jsou spojeny 

především se skladováním, přepravou a manipulací - jedná se o sloţky ropy - uhlovodíky. 

Voda, která je vyuţívána jako voda chladící, ale vstupuje i do procesů úpravy, bývá 

znečištěna ropnými látkami - tedy uhlovodíky a dalšími polutanty - zejména sulfanem, 

amoniakem, fenoly, benzeny, kyanidy, fosfáty apod.  

Aby bylo co nejvíce odpadů přepracováno na kvalitní výrobek a skutečný objem 

odpadů se minimalizoval se,  proto neustále hledá optimální řešení. 

Tato bakalářská práce je zaměřená na odpady vznikající v průmyslovém areálu 

UNIPETROLU RPA konkrétně na petrochemických výrobnách a při výrobě vodíku.  

Cílem této bakalářské práce je popsat a zdokumentovat technologické procesy a 

odpady, které vznikají na petrochemických výrobnách a při výrobě vodíku v areálu 

UNIPETROLU RPA. Dále se bakalářská práce zabývá zpracováním těchto odpadů na 

navazujících výrobnách.  
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2 PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL 

Základní surovinou petrochemického průmyslu je ropa. Vedle ropy mohou být 

zpracovávány i další uhlovodíkové látky, které však tvoří jen velmi malý podíl celkového 

zpracování. Kromě základních surovin jsou v rafinérii pouţívány další látky např. 

katalyzátory umoţňující a podporující chemické reakce, inhibitory koroze pro ochranu 

technologického zařízení, deemulgátory zajišťující ţádoucí průběh technologických 

procesů a aditiva slouţící k úpravě kvalitativních parametrů a zlepšení uţitných vlastností 

výrobků.  

Petrochemický průmysl se podílí na výrobě několika chemikálií, které lze zařadit do 

níţe uvedených kategorií:  

1. Základní suroviny  

2. Klíčové meziprodukty  

3. Menší meziprodukty  

4. Konečné produkty [2] 

2.1 Ropa 

Ropa je strategickou energetickou a chemickou surovinou, která vznikla fyzikálně 

chemickými procesy během mnoha milionů let. Naleziště se nacházejí na souši i na dně 

moří a oceánů. [3] 

Ropa se dobývá čerpáním z hloubkových vrtů provedených různými postupy a 

zařízeními. Po jednoduché úpravě na nalezišti se přepravuje ropovody do velkoskladů, 

odkud je dále přepravována ke zpracování do rafinérií. Podle uznávaných teorií je původ 

ropy převáţně organický a předpokládá se, ţe ropa je tvořena rozloţenými zbytky malých 

organismů, jeţ ţily v oceánech před miliony let. Po svém uhynutí byly překryty vrstvou 

sedimentů. Časem tíha těchto vrstev přeměnila těla mrtvých organismů a dala vzniknout 

surové ropě. [4] 

Ropa je velmi sloţitá směs chemických sloučenin, tvořených uhlíkem, vodíkem, 

dále heteroatomy - sírou, dusíkem, kyslíkem a také řadou stopových prvků jako je vanad, 

nikl a další. Ropu tvoří zejména uhlovodíky různé molekulové hmotnosti a různé délky 
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uhlíkových řetězců jako jsou alkany (parafiny) a izoalkany, cykloalkany a aromáty. Jejich 

různé struktury jim dávají různé body varu a další vlastnosti. Podle své struktury, 

molekulové hmotnosti a vlastností se jednotlivé látky v rámci rafinérského zpracování ropy 

stávají součástí některého z produktů, nebo podléhají přeměně za účelem zajištění jejich 

poţadovaných vlastností. [4] 

Jak vyplývá z indexu ERoEI (Energy Return of Energy Invested), tj. cena získané 

energie po odečtení ceny energie investované je ropa z ekonomického hlediska velmi 

výhodným energetickým zdrojem (tab. 1). Zároveň je však zdrojem vyčerpatelným a dříve 

nebo později začneme pociťovat její nedostatek. [5] 

 

Tabulka 1: Index ERoEI [5]  

Energie ERoEI 

Blízkovýchodní ropa 30 

Ropa z ropných 4 

Jaderná energie 4–5 

Solární energie 2–5 

Vodní elektrárny 5–10 

Energie větru 5–10 

Uhlí 4–20 

Biopaliva 0,9–4 

 

2.1.1 Základní zpracování ropy 

Ropu lze zpracovat různými postupy na základě jejího sloţení a podle kvality a 

kvantity poţadovaných produktů. Ropa se většinou nejprve odsoluje a pak se 

atmosférickou a vakuovou destilací rozdestiluje na několik uţších frakcí, které se 

zpracovávají samostatně. Ropa se zpracovává v rafinériích, na které mohou navazovat 

petrochemické závody.  

Plyny se obvykle odsiřují a rozdělí se na topný plyn (obsahující hlavně metan a 

etan) a na propan a butan. Lehký benzin se většinou odsiřuje, izomerací se zvýší jeho 

oktanové číslo a poté se vede na mísení do autobenzínu. Těţký benzin se po odsíření a 

reformování, které také slouţí ke zvýšení jeho oktanového čísla, vede na mísení do 

autobenzínu. 
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Petrolej se obvykle odsiřuje a pouţívá se jako pohonná hmota pro letecké motory 

nebo jako sloţka motorové nafty. Plynový olej se odsiřuje a poté se pouţívá jako hlavní 

sloţka motorové nafty. 

Mazut se většinou dále zpracovává vakuovou destilací. Někdy se pouţívá přímo 

nebo po úpravě vlastností (zejména viskozita a bod tuhnutí) přídavkem lehčí frakce 

(obvykle odsířený nebo neodsířený plynový olej) jako těţký topný olej. Odsíření výše 

uvedených frakcí se obvykle provádí pomocí hydrogenační rafinace, vznikající sulfan se v 

Clausových jednotkách zpracovává na síru.  

V současné době je zpracování ropy bez navazujícího zhodnocení vakuových 

destilátů a případně i vakuových zbytků zastaralé, protoţe poskytuje velké mnoţství 

topných olejů, po nichţ je malá poptávka. Tyto „hydroskimmingové“ rafinérie byly 

obvykle přebudovány na palivářské rafinérie se štěpnými procesy. Moderní palivářská 

rafinérie má ve svém vybavení jeden nebo více štěpných procesů, kterými se vysokovroucí 

ropné frakce a zbytky přeměňují na pohonné hmoty.  

Vakuové destiláty se nejčastěji štěpí (krakují). Vakuové zbytky se štěpí nejčastěji 

termicky pomocí visbreakingu nebo koksování, méně často pomocí hydrokrakování nebo 

katalytického krakování. Některé rafinérie mají pouze štěpení vakuových destilátů a 

nemají štěpení vakuových zbytků, pak musí mít pro vakuové zbytky jiné pouţití. Vakuové 

zbytky je moţno po smísení s lehčími frakcemi pouţívat jako těţké topné oleje, parciální 

oxidací se z nich můţe vyrábět vodík potřebný pro hydrorafinační a hydrokrakovací 

provozy nebo je lze pouţít na výrobu silničních a jiných asfaltů. Hlavními produkty 

štěpných procesů jsou obvykle frakce vyuţitelné při výrobě motorových paliv, tj. benzin, 

petrolej a plynový olej. V závislosti na pouţitém procesu štěpení se vlastnosti získaných 

frakcí dále upravují. 

Při štěpných procesech výroby paliv vznikají vedle kapalných produktů také plynné 

nasycené a nenasycené uhlovodíky. Frakce C3 - C4 uhlovodíků je cenná jak z hlediska 

palivářského, tak i petrochemického. Značná část této frakce se pouţívá k topení (propan-

butan) a k pohonu automobilů (LPG - Liquefied Petroleum Gas). Frakce C3 - C4 

uhlovodíků obsahuje velké mnoţství alkenů a izobutenu. Alkeny ze štěpných procesů lze 

také izolovat a rozšířit tak zdroje základních alkenů pro polymerace v petrochemii. 

Izobuten obsaţený ve frakci C3 - C4 uhlovodíků ze štěpných procesů se spolu s 
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metanolem, resp. etanolem pouţívá na výrobu metyl-terc-butyléteru (MTBE), resp. etyl-

terc-butyléteru (ETBE), které se jako vysokooktanové sloţky přidávají do automobilových 

benzinů.  

Plynné produkty označované často jako „suché plyny“ (dry gas) obsahují hlavně 

vodík, C1 a C2 uhlovodíky a malé mnoţství sulfanu. Po vyprání sulfanu se tyto plyny 

pouţívají většinou jako topný plyn v rafinérii. Při štěpení a při následných desulfuracích 

získaných frakcí vzniká značné mnoţství sulfanu, který se v Clausových jednotkách 

zpracovává na síru. Zpracování ropy v rafinériích vybavených štěpnými procesy, na které 

případně navazuje vyuţití C3 - C4 uhlovodíků při výrobě benzinových sloţek, se někdy 

označuje pojmem hluboké zpracování ropy.  

Při olejářském zpracování ropných frakcí se vyrábějí hlavně základové oleje, ze 

kterých se mísí různé motorové, průmyslové a jiné oleje. Základní surovinou pro výrobu 

asfaltů je zbytek z vakuové destilace mazutu.  

Petrochemické závody mohou navazovat na jakýkoli typ rafinérie. Z rafinérie 

odebírají některé frakce, ze kterých vyrábějí řadu velkotonáţních organických i 

anorganických chemikálií. Rafinérské a petrochemické výroby jsou velmi těsně spjaty. Na 

mnoha místech jsou budovány těsně vedle sebe, aby se omezily náklady na přepravu 

surovin a produktů. Při plánování výstavby nových rafinérských jednotek se v mnoha 

případech přihlíţí i k moţnostem zpracování jednotlivých produktů petrochemickými 

výrobami. Naopak některé vedlejší produkty z petrochemických výrob lze zuţitkovat jako 

sloţku paliv.  

Mezi základní petrochemické produkty patří:  

1. alkeny (ethylen, propylen, buteny aj.) a dieny (1,3- butadien aj.) 

2. aromatické sloučeniny (benzen, toluen, xyleny aj.), 

3. syntézní plyn, vodík.  

Nízkovroucí alkeny (ethylen, propylen, buteny) se vyrábějí převáţně 

vysokoteplotní pyrolýzou vhodných ropných frakcí (benziny, petroleje a plynové oleje 

z atmosférické destilace ropy, vakuové destiláty z hydrokrakování vakuových destilátů). 

Aromatické uhlovodíky se izolují hlavně z reformátu vyráběného reformováním těţkých 

benzinů nebo z pyrolýzního benzinu po selektivní hydrogenaci, kterou se odstraní dieny. Z 

pyrolýzního oleje lze izolovat naftalen a další polyaromatické uhlovodíky.  
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Z vakuových zbytků z destilace mazutu i ze štěpných procesů se pomocí parciální 

oxidace vyrábějí syntézní plyny nebo čistý vodík. Ze syntézních plynů (směsi vodíku a 

oxidu uhelnatého, vodíku a dusíku apod.) se vyrábí metanol, amoniak a další chemikálie. Z 

těchto základních petrochemikálií se pak vyrábí celá řada jiných chemikálií, z nichţ se 

vyrábějí polymery, detergenty, textilní vlákna, rozpouštědla, pryskyřice, změkčovadla, 

výbušniny atd. [6, 7, 8, 9] 

 

2.1.2 Výrobky z ropy 

  

Obrázek 1: Schéma výrobků z ropy [1] 
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Pohonné hmoty 

automobilový benzín, motorová nafta, LPG plynné motorové palivo, pohonné 

hmoty pro leteckou dopravu  

 Ostatní ropné produkty 

zkapalněné ropné plyny, topné oleje, asfalty a asfaltové výrobky, uhlovodíková 

rozpouštědla, síra  

 Mazací oleje a další látky 

motorové oleje, převodové oleje, ostatní oleje, průmyslové oleje a maziva, 

obráběcí, technologické a konzervační prostředky, parafíny a parafínové gače  

 Petrochemické výrobky 

ethylen - polyethylen a jeho deriváty, propylen - polypropylen a jeho deriváty, 

butadien a jeho deriváty, aromáty a jejich průmyslově vyuţívané deriváty, 

diaromáty a jejich průmyslově vyuţívané deriváty  

 Chemické látky a výrobky na bázi petrochemie 

syntetický ethanol (líh), MTBE, amoniak, močovina, hnojiva, barvy, léčiva, 

pryskyřice, vlákna („umělá“), pneumatiky a gumárenství [10] 

  

Obrázek 2: Výrobky z ropy [34] 
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2.2 Charakteristika petrochemického průmyslu 

Chemický průmysl v českých zemích, jehoţ základy byly poloţeny v předminulém 

století, se zpočátku orientoval na výrobu hnojiv, ale koncem 19. století a začátkem století 

20. dochází k jeho bouřlivému rozvoji. Vzniká celá řada dalších oborů chemického 

průmyslu, jako např. výroby léčiv, barviv, nátěrových hmot, organických sloučenin, 

výbušnin, technických plynů, začínají se chemicky vyuţívat vedlejší produkty koksování 

černého uhlí a s rozšiřující se těţbou ropy se rozvíjí i průmysl petrochemický, včetně 

prvních rafinérií ropy. [11] 

Rafinérie jsou velkými vnitřně propojenými komplexy. Rafinérie jsou 

průmyslovými centry, jimiţ procházejí ohromné proudy surovin, a z nichţ vycházejí 

ohromné proudy produktů. Rafinérie jsou také spotřebiteli ohromného mnoţství tepla, 

energie a vody. Ze skladovacích a výrobních procesů unikají emise do ovzduší, do vody a 

do půdy, a to v takové míře, ţe ochrana ţivotního prostředí se stala pro rafinérie zásadní 

součástí jejich činnosti. Typy a mnoţství emisí unikajících z rafinérií jsou dobře známy. 

Hlavními polutanty ovzduší jsou oxidy uhlíku, dusíku a síry, prachové částice (hlavně ze 

spalovacích procesů) a těkavé organické sloučeniny. V rafinériích je pouţívána jako 

pomocný materiál voda. Je pouţívána jako procesní voda a voda chladicí. Voda je v 

procesech znečišťována ropnými látkami. Hlavními kontaminanty vody jsou uhlovodíky, 

sulfidy, amoniak a některé kovy. V porovnání s ohromným mnoţstvím látek, která jsou v 

rafinériích zpracovávána, produkují rafinérie relativně malá mnoţství tuhých odpadů. V 

současné době jsou tuhé odpady tvořeny rafinérskými kaly, nespecifickým odpadem 

(domovní kal, demoliční odpady, atd.) a odpadními chemikáliemi (odpadní kyseliny, 

alkálie a katalyzátory). [12] 

Vyuţití ropy, doplňované zemním plynem, tvořilo ve vyspělých zemích a stejně i 

v zemích tzv. východního bloku rozhodující sloţku surovinového zabezpečení chemického 

průmyslu. Stupeň chemického vyuţití ropy v průmyslově vyspělých zemích dosahoval cca 

20-25 % v ČR asi 15,6 %. Technologické postupy byly zaloţeny na licencích zakoupených 

od světových chemických firem, stejně jako převáţná část strojního zařízení. Model české 

petrochemie byl v té době srovnatelný z hlediska výrobní struktury i s těmito firmami. 

Nedostatkem však bylo nízké rozvinutí petrochemické nadstavby, spočívající v plnějším 

vyuţití polotovarů a v jejich zušlechtění v návazných stupních směrem k chemickým 
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specialitám. Vedle klasických petrochemických výroben pocházejících ze sedmdesátých a 

osmdesátých let minulého století, ke kterým patřily: pyrolýzní jednotka v CHEZA Litvínov 

(dnes Unipetrol RPA Litvínov) a na ní navazující výrobny masově vyráběných plastů, 

kyseliny akrylové a jejích esterů v CHEZA Sokolov (dnes Hexion Specialty Chemicals 

a.s., Sokolov), existovaly dále v ČSSR výrobny základní organické chemie, které 

zahrnovaly značně zastaralé malotonáţní jednotky (např. výrobna DMT v Synthesii 

Pardubice). [11] 
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3 CHARAKTERISTIKA PETROCHEMICKÝCH ODPADŮ 

Petrochemický průmysl je značným emitentem odpadních toků ve formě plynných 

emisí, odpadních vod a vlastních odpadů. Průmyslové odpady chemického charakteru tvoří 

především: nezreagované suroviny, nečistoty v surovinách, vedlejší produkty chemických 

reakcí, pomocné látky pro fyzikální a chemické procesy. Odpady vznikající při zpracování 

v chemickém průmyslu můţeme rozdělit na plynné, kapalné a tuhé. Odpadní toky 

nepříznivě ovlivňují ekonomiku výroby, představují výrobní ztráty. Proto se věnuje 

maximální úsilí opětovnému vyuţití těchto látek za účelem získání druhotných 

organických surovin a eliminace vzniku odpadů.  

Pro tyto účely slouţí referenční dokumenty BREF a BAT, jejichţ součástí je např. 

metodika enviromentálního systému řízení EMS (Enviromental Management Systém), 

která obsahuje návody k sestavování a publikaci zpráv o vlivech výrobních činností na 

ţivotní prostředí (jeţ následně slouţí i k přenášení a sdílení nejlepších zkušeností a metod 

enviromentální ochrany) a také pro tvorbu ročních plánů pro zlepšení této ochrany; dále 

návody pro plánování finálních hodnot energetické spotřeby, včetně jejich sniţování (spolu 

s minimalizací produkce plynných emisí, znečištěných odpadních vod a objemu tuhých 

odpadů). Jako příklad je moţno uvést odvádění plynných odpadů (VOC) u kompresorů 

zpět do technologického procesu (při značné vzdálenosti kompresorů od dalšího strojního 

vybavení se mohou tyto plyny odvádět do bezpečnostních hořáků)  

U sniţování objemu odpadních vod nařizuje BAT např. aplikaci programu řízení 

vodního hospodářství v provozu rafinérie jako části systému enviromentálního řízení spolu 

s opětovným vyuţitím odpadní vody, která prošla čištěním. Rovněţ v oblasti pro sběr, 

úpravu a likvidaci tuhých odpadů (Solid waste management) v sekci o sběru, zpracování a 

likvidaci kalů ukládá BAT jako povinnost zpracovávání výročních zpráv o produkci kalů, 

tvorbu plánů na sniţování této produkce spolu s recyklací nebo jiným způsobem získávání 

uţitkových frakcí. Další sekce referenčního dokumentu BAT přikazuje producentům 

přijmout soubor opatření k minimalizaci produkce odpadů v rámci všech technologických 

jednotek výrobního provozu. [12] 
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3.1 Petrochemické odpady 

3.1.1 Plynné odpady 

Hlavními odpadními plyny jsou v petrochemii zejména těkavé organické látky 

(VOC), ale významné mohou být i emise kyselých plynů a pevných částic. Těkavé 

organické látky vznikají v odplynech z procesů, dále při skladování a dopravě kapalin a 

plynů, neméně významné jsou také jejich úniky zapříčiněné různými netěsnostmi armatur 

apod. VOC z odplynu procesů jsou, pokud je to moţné, znovu vyuţívány. Další moţností 

je vyuţití VOC jako paliva. Poslední variantou je jejich bezpečné zneškodnění, které má 

zabránit jejich únikům do ovzduší. Zneškodňování odpadních plynů probíhá obvykle na 

tzv. fakuli (polním hořáku, fléře), která je nezbytnou bezpečnostní součástí všech 

rafinérských a petrochemických provozů. Účinnost spalování moderních bezpečnostních 

hořáků bývá aţ 99 %. [14] 

 

3.1.2 Kapalné odpady 

Odpadní vody, které jsou základním zdrojem emisí, lze rozdělit do několika skupin:  

1. Odpady obsahující základní suroviny nebo výrobky;  

2. Vedlejší produkty vznikající při reakcích;  

3. Úniky, netěsnosti, nebo bod přetečení;  

4. Chladící věţ a odkalování kotle, parní kondenzát, odpady a obecné mytí vodou; 

5. Povrchový odtok. [2] 

 

3.1.3 Tuhé odpady 

Významný problém pro petrochemický průmysl představuje likvidace tuhých 

odpadů. Pevné odpadní látky, jsou kaly odpadních vod, plasty, kovy, katalyzátory, 

organické chemikálie, anorganické chemikálie, filtrační koláče a viskózní pevné látky. [15] 
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3.2 Odpady vznikající při zpracování ropy  

3.2.1 Emise v závodech na zpracování ropy  

Emise plynů a par v rafinériích vznikají z menší části jako odpady z 

technologických procesů a z větší části jako úniky při skladování a manipulaci s ropou a 

směsmi ropných látek. Technologické emise obecně jsou kouřové emise, prach, saze a 

mechanické částice, oxidy uhlíku, dusíku a síry. Při skladování a manipulaci s těkavými 

ropnými frakcemi přesahují úniky uhlovodíkových par mnohokrát emise technologické. 

Účinky emisí závisejí na meteorologických podmínkách, terénu a přítomnosti jiných látek 

v ovzduší. Obecně mají nepříznivý účinek na stabilitu ozónové vrstvy Země.  

 

3.2.2 Kapalné odpady  

Kapalné odpady lze rozdělit do několika skupin: 

 Rafinérské kaly (olejové kaly s obsahem uhlovodíků 1 – 10 %, neolejové kaly, tj. 

40 % všech rafinérských kalů, s obsahem uhlovodíků méně neţ 1% a ostatní kaly s 

vysokým kolísajícím obsahem uhlovodíků více neţ 10 %).  

 Kapalné zbytky a polotuhé nebo tuhé odpady (filtrační materiály, deaktivované 

katalyzátory, povlaky ze skladovacích tanků, prach ze vzduchových filtrů, 

kontaminovaná zemina, odpady z rafinace ropných olejů). Upotřebené katalyzátory 

se zpracovávají buď přímo v rafinérii, nebo katalyzátory s obsahem vzácných kovů 

zpracovávají specializované firmy. 

 Rafinační činidla a chemikálie (např. kyselina sírová, bělící hlinka, universálním 

rafinačním činidlem v řadě rafinérských technologií je vodný roztok hydroxidu 

sodného). Bělící hlinka se pouţívá při zpracování ropy jako finální rafinační činidlo 

pro zlepšení barvy a odstranění zbytků vlhkosti a rozpouštědel, odpadem je její 

filtrační koláč. [16] 

 

3.2.3 Tuhé odpady vznikající v závodech na zpracování ropy 

Těţké organické zbytky z destilačních kolon a kaly z tanků mohou být vyuţity jako 

surovina pro jiné procesy nebo jako palivo. Katalyzátory, které obsahují drahé kovy, jsou 
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regenerovány. Čistící média (např. aktivní uhlí, molekulární síta, filtrační média) jsou, 

pokud je to moţné, regenerovány, případně skládkovány nebo za vhodných podmínek 

spalovány. Obdobně je nakládáno s pouţitými reagenciemi, které nemohou být znovu 

vyuţity. 

 

Podle možnosti dalšího využití lze rozlišit: 

Vratné odpady – vyuţívají se ve výrobní jednotce, kde vznikly, při výrobě hlavního nebo 

vedlejšího produktu. 

Nevratné odpady – jsou vyuţívány ve vedlejší výrobě nebo přechází do ţivotního prostředí 

jako nevyuţitelný odpad. 

Nevyuţitelný odpad se zneškodňuje hlavně skládkováním nebo spalováním s následným 

vyuţitím tepla především v chemických závodech. [14] 
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4 SKUPINA UNIPETROL 

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je významnou součástí českého 

průmyslu. V České republice je největším zpracovatelem ropy, zároveň je jedním z 

nejdůleţitějších výrobců plastů a vlastníkem nejrozsáhlejší sítě čerpacích stanic. Ve střední 

a východní Evropě patří Unipetrol mezi významné společnosti v oboru rafinérské a 

petrochemické výroby. Od roku 2005 je součástí rafinérské a petrochemické skupiny PKN 

Orlen. 

 

Obrázek 3: Výrobní zařízení v UNI RPA [17] 

 

inSkupina Unipetrol provozuje: 

 tři rafinérie s roční kapacitou 5,5 milionu tun ropy 

 tři polyolefinové jednotky s roční kapacitou 595 tisíc tun 

 etylénovou jednotku s roční kapacitou 544 tisíc tun 

 více neţ 335 čerpacích stanic 

 širokou škálu dopravních sluţeb 

http://im.novinky.cz/918/119181-original1-h7cvp.jpg
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Společnosti skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, 

chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních chemikálií. Mezi 

významné aktivity patří také financování vlastního výzkumu a vývoje. Celá skupina 

zaměstnává téměř 4000 zaměstnanců nejrůznějších profesí a organizačně je rozdělena na 

několik společností (obr. 4). 

 

Obrázek 4: Majetková struktura společnosti [1] 

 

PARAMO - výrobce asfaltů, mazacích a topných olejů, paliv a dalších rafinérských 

produktů. 

BENZINA provozuje největší síť čerpacích stanic v České republice. 

UNIPETROL DOPRAVA je profesionálním ţelezničním přepravcem chemických, 

petrochemických a jiných produktů. 
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UNIPETROL SERVICES působí v roli servisního střediska pro všechny společnosti 

skupiny. 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ je ve vlastnictví společností Unipetrol (51,22 %), Eni (32,445 %) 

a Shell (16,335 %). Je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v ČR s 

celkovou roční kapacitou 8,8 milionů tun ropy. 

UNIPETROL RPA, který patří mezi přední české producenty v oblasti rafinérských, 

petrochemických a agrochemických surovin, coţ se odráţí i ve zkratce RPA: rafinérie, 

petrochemie, agrochemie. [18]. 

 

Na obr. 5 je graficky znázorněn objem zpracované ropy od roku 2006. Největší objem ropy 

byl zpracován v roce 2008. 
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Obrázek 5: Objem zpracované ropy (kt) [1] 
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4.1 UNIPETROL RPA 

Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, 

zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, alkeny, 

a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyethylen, 

polypropylen). Jednou z hlavní surovin zpracovávaných v UNIPETROLU RPA je ropa, 

která se destilací přetváří na jednotlivé frakce, z nichţ kromě finálních výrobků vzniká celá 

řada odpadních produktů. [18]. Na obr. 6 je uvedeno proudové schéma výroben UNI RPA. 

 

 

 

Obrázek 6: Proudové schéma výroben v UNI RPA 
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Výroba v Unipetrolu je rozdělena na rafinérskou a petrochemickou část. Na obr. 7 

je objem výrobků rafinérské výroby a na obr. 8 výroby petrochemické. 

40%

17%
2%

4%

11%

6%

1%

19%

Rafinérská výroba (2010) (kt)

motorová nafta 1809

benzín                   794

letecký petrolej     83

topné oleje           196

primární benzín   487

asfalt                      290

maziva                     63

další produkty      843

 

Obrázek 7: Rafinérská výroba [1] 

 

 

Obrázek 8: Petrochemická výroba [1] 
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5 MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ODPADNÍCH 

LÁTEK 

Odpady představují pro společnost značný problém, jak z hlediska ţivotního 

prostředí, tak z hlediska finančního. V této práci jsem se zaměřila na vznik, vyuţití a 

odstraňování odpadních produktů při výrobě vodíku a na petrochemických výrobnách. 

Většina odpadních produktů z těchto výrob jsou pouţity jako suroviny pro navazující 

výrobny, kde jsou přepracovávány na kvalitní výrobky. Bohuţel dnešní technologie 

neumoţňují přepracovat všechny vzniklé odpadní látky a proto je část odpadních produktů 

vypouštěna do ovzduší, nebo skládkována. 

5.1 Výroba vodíku 

Vodík můţe být vyráběn mnoha způsoby z širokého spektra vstupních zdrojů. 

V celosvětové produkci v minulosti dominovala výroba vodíku z fosilních paliv (parciální 

oxidace ropných frakcí, zplyňování uhlí a parní reformování zemního plynu).  

Zplyňování mazutu  

V UNIPETROLU RPA je vodík vyráběn parciální oxidací těţkých ropných frakcí, 

které vznikají při vakuové destilaci ropy. Podstatou tohoto procesu je reakce uhlovodíků 

s kyslíkem za vysokých teplot při tlaku 3,1 MPa, kdy produktem se stává směs vodíku, 

oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého: 

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

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

Při těchto exotermních reakcích dochází k zahřátí směsi na 1500 °C. Doplníme-li 

tuto reakci o reakci endotermní, kdy dochází ke zplyňování zbývající části suroviny 

pomocí vodní páry, dojde k navýšení mnoţství získaného vodíku a teplota směsi se sníţí 

na 1360 °C. Další reakce způsobí vznik metanu, sulfanu a sazí. Zjednodušené schéma 

parciální oxidace je znázorněno na obrázku (obr. 9). 
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Obrázek 9: Schéma parciální oxidace těţkých ropných olejů (1- předehřívač) [6] 

 

V chladiči pak probíhá nástřik vodou, tím dojde k ochlazení směsi plynu a sazí, 

které jsou vedlejším produktem parciální oxidace. Při zplyňování metanu jich vzniká cca 

0,02 % hm., při zplyňování ropných zbytků 1 – 3 % hm. Vyrobený vodík vstupuje na 

kompresi, a dále je zpracováván na výrobně čpavku a močoviny. [19] 

 

5.1.1 Produkce a vlastnosti odpadních látek při výrobě vodíku 

Oxid uhličitý 

Při výrobě vodíku vzniká oxid uhličitý, coţ je nehořlavý plyn, který nepodporuje 

hoření a vytěsňuje vzduch, čímţ můţe dojít k rychlému udušení ohně nedostatkem kyslíku. 

Je těţší neţ vzduch, hromadí se u země a pod úrovní terénu, odkud se špatně odvětrává. 

Má lehce dráţdivé účinky na organismus, způsobuje např. dýchací obtíţe, zástavu dechu a 

při masivní expozici aţ ochrnutí dýchání. Při zasaţení kůţe způsobuje omrzliny. [20]  

Sulfan 

Sulfan je bezbarvý plyn zapáchající po zkaţených vejcích. Je silně jedovatý, ve 

větších dávkách můţe způsobit smrtelné otravy. Je těţší neţ vzduch a snadno se 

zkapalňuje. Je dobře rozpustný v různých kapalinách včetně vody a alkoholu. 

Rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina sulfanová, dříve nazývaná sirovodíková. Její 

vzorec je stejný jako vzorec sulfanu. Je to slabá kyselina, tvoří soli dvojího typu - sulfidy 

(S
2-

) a hydrogensulfidy (HS
-
). [21] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholy
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Sazová voda 

Sazová voda je nehořlavá kapalina obsahující uhlík a v plynném stavu amoniak, 

sulfan a kyanovodík. Při havarijních situacích můţe dojít vzhledem k mnoţství, tlaku a 

teplotě, k ohroţení zdraví osob a ţivotního prostředí při úniku doprovodných látek. Můţe 

dráţdit sliznice dýchacích cest a kůţi. Při dlouhodobém působení na pokoţku a sliznice se 

mohou projevit koţní onemocnění a záněty dýchacích cest. Vzhledem k doprovodným 

látkám má škodlivé účinky na vodu a půdu. [22] 

 

5.1.2 Možnosti zpracování a využití odpadních látek z výroby vodíku 

Oxid uhličitý 

Část oxidu uhličitého z výrobny vodíku je vypouštěna do atmosféry (tzv. studená 

fakule). Dále se oxid uhličitý distribuuje na výrobnu čpavku a močoviny a na výrobnu 

Linde Gas. Ve výrobně čpavku a močoviny se z oxidu uhličitého a čpavku vyrábí 

močovina a ve výrobně Linde Gas je oxid uhličitý zpracováván pro potravinářské účely.  

Výroba močoviny 

Močovina (urea) je za normálních podmínek pevná látka, snadno rozpustná ve vodě 

a přijímající ochotně i vzdušnou vlhkost. Má přímé pouţití jako vynikající, rychle působící 

dusíkaté hnojivo, pouţívá se i jako přídavek do krmiv pro dobytek a drobné domácí 

zvířectvo. Jako chemická surovina je důleţitá především pro výrobu močovino-

formaldehydové pryskyřice, polyuretanových polymerů (pěny pro stavební izolace a 

„molitan“ pro nábytkářské vyuţití, automobilní interiéry a obalové vyuţití, nátěrové 

hmoty).  

V prvním reakčním stupni z amoniaku a oxidu uhličitého za vysokého tlaku vzniká 

exotermní reakcí karbaman amonný. [23] 

První reakce je exotermní: 

2NH3 + CO2 → H2N-COONH4        (3) 

Druhá je endotermní: 

H2N-COONH4 → (NH2)2CO + H2O        (4) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Exotermn%C3%AD_reakce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endotermn%C3%AD_reakce
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Ve výrobně močoviny se na granulovanou močovinu zpracovává za tlaku a teploty 

čpavek dodávaný z výrobny čpavku a oxid uhličitý dodávaný z výrobny zplyňování 

mazutu. Níţe je uvedeno schéma výroby močoviny (obr. 10). 

 

 

 

Obrázek 10: Schéma zpracování odpadního oxidu uhličitého na močovinu 

1. kompresor  7. tank  

2. vysokotlaký kondenzátor 8. krystalizátor 

3. reaktor  9. odstředivka  

4. stripér 10. tavící zařízení 

5. destilační kolona 11. granulační věţ  

6. karbaminový kondenzátor  12. odlučovač 

CO2 – oxid uhličitý, NH3 – čpavek, (K) + (M) – Amoniumkarbamát + močovina, pára 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Amoniumkarbam%C3%A1t&action=edit&redlink=1
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Sulfan 

Sulfan je neţádoucí prvek, který působí na organismus jako katalytický jed. V 

souboru POX se přímo absorpcí pomocí methylen-dioxy-ethylamfetaminu vypírá H2S. 

Získaný sulfan se expeduje na výrobnu síry. 

Výroba síry 

Sulfan izolovaný z rafinérských plynů se většinou přeměňuje parciální katalytickou oxidací 

na síru. 

2H2S + O2 → 2 S + 2 H2O         (5) 

Tato reakce je silně exotermní a při zpracování plynů obsahujících větší koncentrace 

sulfanu byly potíţe s odvodem tepla. Proto byly vyvinuty procesy, při nichţ je sulfan na 

síru přeměňován ve dvou stupních (dvoustupňový Clausův proces). 

H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O         (6) 

SO2 + 2 H2S → 3 S + 2 H2O         (7) 

Také tyto reakce jsou exotermní, ale ve dvoustupňových procesech lze tepelný reţim 

snadněji kontrolovat. 

Kyselý plyn obsahující oxid uhličitý, sulfan a malé mnoţství uhlovodíků je veden do pece, 

ve které je sulfan spalován jednou třetinou stechiometricky potřebného mnoţství vzduchu 

při cca 1 200 °C. Uvolněné teplo se vyuţívá k výrobě vysokotlaké páry. Ochlazené reakční 

zplodiny obsahující síru ve formě SO2, H2S a elementární síry se ihned, případně po 

odloučení elementární síry, vedou do dvou za sebou zapojených katalytických konvertorů, 

kde při teplotě cca 250 °C reaguje SO2 s H2S na elementární síru. Konvertory jsou 

naplněny katalyzátorem, kterým je např. oxid hlinitý s chrómem. V prvním stupni se 

dosahuje cca 85 % a ve druhém stupni aţ 95 % konverze na elementární síru. Za kaţdým 

konvertorem je zařazen kondenzátor (chladič), který slouţí k oddělení kapalné síry. Část 

horkých plynů je odváděna neochlazená z pece a je pouţita ke zvýšení teploty hlavní části 

reakčních plynů před jejich vstupem do jednotlivých konvertorů. Teplota na výstupu z 

konvertorů musí být udrţována nad rosným bodem síry (220 - 250 °C) a teplota na výstupu 

z kondenzátorů nad cca 135 °C, aby byla síra v kapalném stavu a nedocházelo k jejímu 
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tuhnutí. Některé procesy mají tři konvertory. Schéma zpracování odpadního sulfanu je 

uvedeno na obr. 11. [6] 

 

 

Obrázek 11: Schéma zpracování odpadního sulfanu na kyselinu sírovou [6] 

Sazová voda 

Jako vedlejší produkt při výrobě vodíku vzniká sazová voda, která je neţádoucím 

produktem. Mnoţství sazové vody stoupá se vzrůstající molekulovou hmotností nástřiku. 

Sazová voda se zpracovává ve výrobně Chezacarbu.  

Chezacarb - saze 

Finálním výrobkem výroby Chezacarbu jsou saze. Saze je obecný název pro 

skupinu produktů, které lze zjednodušeně charakterizovat jako látky s obsahem amorfního 

uhlíku nad 97 %, tvořené tmavým prachovým nánosem nespálených palivových zbytků. 

Saze nacházejí široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslové chemie a pouţívají se 

zejména v gumárenském průmyslu při výrobě pneumatik, kde se vyuţívá jejich ztuţujících 

vlastností. Gumárenský průmysl spotřebuje asi 90 % produkce sazí. Zbytek produkce sazí 

se vyuţívá asi z 1/3 v plastikářském průmyslu, kde saze plní funkci např. stabilizátorů UV, 

antioxidantů nebo upravují elektrovodivostní, elektromagnetické charakteristiky plastů a 

pryţí. Pro jejich schopnost pigmentace jsou dále saze hojně vyuţívány při výrobě 

tiskařských inkoustů, barev a laků nebo k barvení plastů a pryţí. Díky rozvinuté porézní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prach
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struktuře jsou rovněţ vyuţívány jako nosiče katalyzátorů nebo pro své dobré sorbční 

vlastnosti, např. k záchytům plynných polutantů ve spalovnách odpadů. 

Principem výroby sazí je izolace uhlíku ze sazové vody pomocí granulačního 

benzinu, kdy intenzivní homogenizací dochází k přenosu uhlíku z vodné do organické fáze, 

tedy k přechodu suspenze voda - uhlík na suspenzi benzin-uhlík, a to ve formě uhlíkatých 

granulí. Uhlíkaté granule se v následujících provozních postupech zpracují na hotový 

výrobek, uhlíkatý substrát Chezacarbu. Poměr obou medií je závislý zejména na obsahu 

uhlíku a na fyzikálně - chemických vlastnostech sazové vody a granulačního benzinu. Tato 

výrobna má velký význam z hlediska ekologie, neboť sazová voda (jako odpad) je látkou 

neţádoucí. Na obr. 12 je uvedeno zjednodušené schéma zpracování sazové vody. 

Využití 

Uhlíková čerň – saze vyuţívané jako pigment. Saze byly uţívány jako černé 

barvivo v barvách a inkoustech jiţ od prehistorických časů, a jsou ještě široce pouţívány v 

tiskařských inkoustech, tonerech pro xerografii, laserových tiskárnách a v chemickém 

průmyslu. Jsou také vyuţívány jako potravinářské barvivo, například lékořicové bonbóny. 

Asi 85 % průmyslově vyrobených sazí nachází své vyuţití jako plnivo při výrobě 

kaučukových pneumatik. [24] 

 

 

Obrázek 12: Zjednodušené schéma zpracování sazové vody 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkoust
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toner
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Xerografie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laserov%C3%A1_tisk%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_pr%C5%AFmysl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravin%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_barvivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ko%C5%99ice
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5.2 Petrochemie - výroba plastů 

5.2.1 Charakteristika plastů 

Plasty, dříve umělé hmoty, představují početnou a stále se rozrůstající skupinu 

významných materiálů, jejichţ podstatu tvoří makromolekulární sloučeniny. Vlastnosti 

těchto makromolekulárních látek určují základní charakter plastů. V praxi se pouţívají dva 

výrazy plast a polymer a není vţdy jasné, jestli označují stejné nebo odlišné materiály. 

Rozdíl mezi plastem a polymerem je: 

Plast je příslušný polymer, určený na výrobu konečného výrobku, tedy polymeru, 

ke kterému uţ byly cíleně přidané přísady potřebné k technologickému zpracování na 

konkrétní výrobek. 

Polymer je makromolekulární chemický jedinec s rozdílnou délkou molekulových 

řetězců, ale se stejným chemickým sloţením. V důsledku toho je polymer nositelem 

specifických fyzikálně-chemických vlastností, které jsou předmětem teoretického 

zkoumání. [25] 

Dělení polymerů podle základních mechanických vlastností: 

Termoplasty – polymerní materiály, které jsou více nebo méně při pokojové teplotě 

pevnými látkami, a mohou byt roztaveny teplem.  

Termosety – při pokojové teplotě jsou pevné, ale vzhledem k zesíťování v molekulární 

struktuře nemohou byt roztaveny.  

Kaučuky nebo elastomery – při pokojové teplotě jsou flexibilní. Většina z nich je 

amorfní a nevykazuje bod tavení. Mají namísto toho bod skelného přechodu, který je niţší 

neţ teplota okolí. Pod teplotou skelného přechodu jsou elastomery tuhé.  

Termoplastické elastomery – blokové kopolymery nebo polymerní směsi, které jsou 

pruţné a vykazují při pokojové teplotě vlastnosti podobné vulkanizovaným kaučukům, 

mohou být ale teplem změkčeny nebo roztaveny. Tento proces je reversibilní a výrobky 

mohou být opětovně zpracovány tvarovány. Na obr. 13 je schematicky uvedeno rozdělení  

plastů. [26] 
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Obrázek 13: Rozdělení plastů [25] 

 

5.2.2 Petrochemické výrobny v UNIPETROLU RPA 

V UNIPETROLU se výrobou a zpracováním plastů zabývá úsek petrochemie. 

Hlavními surovinami pro petrochemii jsou produkty z destilací ropy (benzin, plynový olej, 

hydrokrakovaný vakuový destilát – HCVD, plynový olej a rafinérské zkapalněné plyny – 

LPG). [27] 

Vstupní suroviny jsou zpracovávány pyrolýzou na ethylenové jednotce. Ethylenová 

jednotka produkuje základní suroviny pro další petrochemické výroby - nenasycené lehké 

uhlovodíky. Roční kapacita ethylenové jednotky dosahuje přibliţně 450 kt ethylenu, 200 

aţ 275 kt propylénu, 100 aţ 140 kt směsí uhlovodíků C4 frakce a 160 aţ 200 kt benzenu. 

Vedlejšími produkty pyrolýzy jsou vodík, vlastní topný plyn (metan), směs uhlovodíků C5 

a C9 frakce a pyrolýzní plynový (PPO) a topný (PTO) olej. Relativně malá mnoţství 

vzniklých nasycených uhlovodíků – ethanu, propanu a butanů - jsou vracena zpět do 

procesu. Recyklované plyny však tvoří pouze asi desetinu surovinové základny.  

Suroviny jsou přiváděny do pyrolýzní pece, kde nekatalytickým termickým 

štěpením za přítomnosti vodní páry vzniká pyrolýzní plyn - směs uhlovodíků, ve které 

převládají ethylen, propylen a C4 nenasycené uhlovodíky. Pyrolýzní plyn je postupně 

ochlazován na pecích v kotlích na odpadní teplo a zástřikem pyrolýzního pracího oleje a 

dále v teplém díle pyrolýzním benzínem a prací vodou. V primární koloně dochází ke 

kondenzaci těţkých olejových podílů, v prací koloně pomocí cirkulující prací vody 

kondenzují a jsou oddělovány těţký pyrolýzní benzin a voda. Pyrolýzní plyn z prací 

POLYMERY 

Elastomery Plasty 

Kaučuky Termoplasty Reaktoplasty 
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kolony pak vstupuje přes odlučovač do sání prvního stupně kompresoru pyrolýzního plynu. 

Pyrolýzní plyn je celkem v pěti stupních kompresoru komprimován na tlak aţ 3,85 MPa a 

postupně zbavován vody se zkondenzovanými těţšími uhlovodíky v odlučovačích sání 

jednotlivých stupňů a kyselých plynů (CO2 a H2S) v louhové pračce zařazené mezi třetí a 

čtvrtý stupeň kompresoru. Ze zkomprimovaného pyrolýzního plynu jsou zbytky vody 

odděleny na sušičích. Po následném ochlazení v soustavě deskových výměníků se 

pyrolýzní plyn zbavuje vodíku, který se po odstranění CO metanizací pouţívá na etylenové 

jednotce k hydrogenacím a části metanu. Separace zbylého podílu metanu probíhá v první 

koloně dělící řady, demetanizéru. Methan slouţí na ethylénové jednotce jako vlastní topný, 

respektive regenerační plyn. 

Vlastní rozdělení pyrolýzního plynu na jednotlivé produkty probíhá dále 

v následujících kolonách dělící řady – deetanizéru, depropanizéru a debutanizéru. Postupně 

jsou tak odseparovávány C2, C3 a C4 frakce obsahující převáţně nenasycené uhlovodíky. 

Zbývající část pyrolýzního plynu - lehký pyrolýzní benzín, odchází ze spodku debutanizéru 

na jednotku úseku dělení benzenu, kde je spolu s těţkým pyrolýzním benzinem selektivně 

hydrogenován.  

Hlavní produkty etylenové jednotky – ethylen a propylen, se získávají v dalších 

dvou kolonách - ethylenové a propylenové. Z nástřiků těchto kolon jsou nejprve selektivní 

hydrogenací odstraněny příměsi neţádoucích nenasycených uhlovodíků příslušné frakce 

(acetylen, respektive methylacetylen a propadien). Po odstranění nenasycených uhlovodíků 

jsou ethylen a propylen oddestilovány a destilační zbytky - etan a propan, jsou vraceny 

zpět jako surovina pro pyrolýzu. Zjednodušené schéma pyrolýzy ropných frakcí je uvedeno 

na obrázku 14. [28] 
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Obrázek 14: Zjednodušené schéma pyrolýzy ropných frakcí [10] 

1 - 5 dělení těţších produktů – pyroolejů a pyrobenzinu  

6 - komprese  

7 – 13 dělení plynných produktů   

14 zpracování pyrobenzinu na benzen  

 

Vlastnosti a využití petrochemických produktů: 

Ethylen (ethen) - se pouţívá na výrobu polyethylenu, ethanolu, vinylchloridu.  

Propylen - se vyuţívá na výrobu plastu polypropylenu a mnohých dalších organických 

látek. 

Polyethylen 

Polyethylen je celosvětově nejvíce rozšířený vyráběný polymer a kaţdý s ním 

denně přichází do kontaktu. Polyethylen můţe být vyráběn ve formě měkkých a 

flexibilních i pevných, tvrdých a odolných výrobků. Lze ho nalézt v předmětech všech 

rozměrů s jednoduchým nebo sloţitým designem. Mimo jiné můţe také být součástí 
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kaţdodenních předmětů, obalů, potrubí a hraček. Polyethylenové výrobky stále více 

nahrazují tradiční materiály jako např. papír nebo kovy. Existují tři hlavní typy 

polyethylenů. Všechny tyto typy jsou pouţívány ve více neţ 90 % všech aplikacích 

polyethylenu. [29] 

Polypropylen 

Polypropylen patří mezi ekonomicky nejdůleţitější termoplastické materiály. Je 

pouţíván v extrémně široké škále aplikací, ať uţ průhledný nebo zabarvený pigmenty, jako 

jsou obaly na potraviny, tkaniny, automobilové součásti, lékařské přístroje a spotřební 

zboţí. Vlastnosti polypropylenu jsou určeny pouţitou polymerací a pouţitými 

katalyzátory. [30] 

 

5.2.3 Produkce odpadních látek při výrobě a využití plastů 

Produkty a meziprodukty slouţí ve velkých objemech jako suroviny pro další 

syntézu chemikálií s vyšší hodnotou (např. rozpouštědla, plasty, léčiva a hnojiva). Emise z 

petrochemických provozů jsou způsobeny přítomností kontaminantů v surovinách, 

vyuţíváním vzduchu jako oxidantu (coţ vytváří odpadní plyn). Reakcemi v procesu vzniká 

voda a ostatní vedlejší produkty, které je nutné oddělit od produktu, do procesu mohou být 

zaváděna pomocná činidla, která nejsou-li následně plně odstraněna, můţe zůstávat 

nezreagovaná surovina, kterou nelze ekonomicky odstranit nebo recyklovat. 

 

Odpadní plyny 

Mezi hlavní odpadní plyny v petrochemickém průmyslu patří těkavé organické 

látky (VOC), emise kyselých plynů a pevných částic. Těkavé organické látky vznikají v 

odplynech z procesů, dále při skladování a dopravě kapalin a plynů, neméně významné 

jsou také jejich úniky zapříčiněné různými netěsnostmi armatur apod. Pokud je to moţné z 

odplyny jsou znovu vyuţívány. 

Další moţnosti je vyuţití VOC jako paliva. Poslední variantou odstranění je jejich 

bezpečné zneškodnění, které má zabránit jejich unikům do ovzduší. Zneškodňování 

odpadních plynů probíhá obvykle na tzv. fakuli (polním hořáku, fléře), která je nezbytnou 

bezpečnostní součástí všech rafinérských a petrochemických provozů. Účinnost spalování 
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moderních bezpečnostních hořáků bývá aţ 99 %. Ve společnosti UNIPETROL RPA se 

pravidelně vyuţívá tzv. LDAR program – program detekce a opravy úniku, který je 

zaměřen na fugitivní emise – emise z různých netěsností. Takových bodových míst je v 

areálu běţné rafinérské či petrochemické výroby několik tisíc. 

 

Odpadní vody 

Odpadní vody z petrochemických procesů jsou znečištěné ropnými látkami, 

těţkými kovy a suspendovanými pevnými látkami. Většina sloţek odpadních vod z 

petrochemie je biodegradovatelná a je často zpracována biologicky v centrální čistírně 

odpadních vod.  

Těţké organické zbytky z destilačních kolon a kaly z tanků mohou byt vyuţity jako 

surovina pro jiné procesy nebo jako palivo. Katalyzátory, které obsahují drahé kovy, jsou 

regenerovány. Čistící média (např. aktivní uhlí, molekulová síta, filtrační média) jsou, 

pokud je to moţné, regenerovány, případně skládkovány nebo za vhodných podmínek 

spalovány. Obdobně je nakládáno s pouţitými reagenciemi, které nemohou být znovu 

vyuţity) [14]. 

 

5.2.4 Možnosti zpracování odpadních plastů 

Vratné odpady – vyuţívají se ve výrobní jednotce, kde vznikly, při výrobě hlavního nebo 

vedlejšího produktu. 

Nevratné odpady – jsou vyuţívány ve vedlejší výrobě nebo přechází do ţivotního 

prostředí jako nevyuţitelný odpad. 

Nevyuţitelný odpad se zneškodňuje hlavně skládkováním nebo spalováním s následným 

vyuţitím tepla především v chemických závodech [14]. 
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Další možnosti využití odpadů 

Mezi další způsoby vyuţití odpadů můţeme zařadit níţe uvedené procesy. 

 

Spalování 

Plasty jsou organické látky, jejichţ výchozí surovinou je ropa. Jejich odpad představuje 

zdroj energie. Spalováním se vyuţije vysokého spalného tepla plastů. 

Pyrolýza - je tepelné štěpení makromolekulárních sloučenin při zachování hodnotných 

vazeb mezi uhlíkem a vodíkem. Při dlouhodobé pyrolýze se pouţívají tavicí kotle, 

šachtové pece, komorové pece, šnekové reaktory a rotační bubnové pece. Krátkodobá 

pyrolýza pracuje s fluidními reaktory nebo s reaktory s tekutým loţem taveniny solí. 

Produkty pyrolýzy jsou benzín, plynový olej, těţký olej, oleje s vysokým obsahem alkanů, 

vodík, metan aj. Technologický proces představuje bezodpadový uzavřený cyklus. Toto 

surovinové zpracování polymerních odpadů probíhá bez moţnosti úniku škodlivých emisí 

do atmosféry a bez znečištění půdy a vody [32].  

Z plastů je moţné pomocí pyrolýzy zhotovit chemické výrobky – např. benzen, xylen, 

styren aj. Dobrých výtěţků látek je dosaţeno pouze tehdy, kdyţ jsou vkládané plasty 

druhově čisté. Druhově čisté plasty se z ekonomických a pak aţ ekologických důvodů lépe 

znovu taví.  

Zplyňování a zkapalňování – spočívá v přeměně polymeru tepelným štěpením a 

nedokonalým spalováním na plynné palivo. Vyuţívají se šachtové pece, trubkové reaktory, 

rotační pece, praţící bubny a fluidní reaktory. Tyto technologie jsou oproti běţnému 

spalování investičně i provozně méně náročné a zároveň zaručují niţší emise škodlivin 

[31]. 

5.3 Prevence vzniku odpadů 

Největší prioritou dnešní doby je omezit znečišťování ţivotního prostředí a 

narušování ekosystému. Dochází k velkému rozšíření vyráběných chemikálií a odpadů z 

chemických výrob, z nichţ mnohé velmi zhoršují stav ţivotního prostředí. Nynější 

zpracování odpadů má značné nevýhody. Nebezpečné látky se jen převádějí z jednoho 

média do druhého, místo toho, aby byly úplně odstraněny. [33].  
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Základní opatření k ochraně přírodních zdrojů 

 Úspora materiálů a energií, kdy se komplexně vyuţijí suroviny v úpravárenských 

technologiích a zpracování ve výrobní sféře s recyklací odpadních materiálů po doţití 

výrobků.  

 Zavádění nových technologických postupů typu maloodpadových technologií, přesněji 

čistších technologií, které předcházejí samotnému vzniku odpadů v konkrétních 

výrobních procesech. 

 Recyklace, regenerace a opětné vyuţití odpadů vznikajících uvnitř i mimo základní 

výrobní procesy. 

 Šetření materiály a energiemi ve sféře společenské a osobní spotřeby. 

 Třídění v místě vzniku odpadu a jejich separovaného sběru (při důsledném třídění se 

část odpadů stává druhotnými surovinami). 

 Maloodpadové technologie a bezodpadové technologie. 

 

Maloodpadové a bezodpadové technologie 

 Jedná se o prevenci a omezení výroby nebezpečných odpadů ve všech sloţkách ŢP. 

 Vytvářejí se bezpečnější pracovní podmínky 

 Sniţuje se náročnost na materiály při samotné výrobě. Patří sem změna výrobků, 

změna procesů a zdokonalené metody údrţby.  

 Jejich prvořadým úkolem je co nejvíce zabránit tvorbě odpadů. 

 Výrobky musí být přijatelné z ekologického hlediska [32]. 

Z ekonomického hlediska je prevence vzniku odpadů velice výhodná. Sniţují se 

náklady za zneškodňování odpadů. Dochází ke sníţení energetických nákladů a jsou tu 

značné úspory surovin. Nejdůleţitější je však to, ţe tyto tzv. čisté technologie jsou 

prostředkem pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobků.  

Preventivní opatření by měli zamezit a odstranit všechny procesy, při kterých 

vznikají škodliviny. Bezodpadové technologie jsou zaloţeny na prevenci, která znamená 
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změnu procesu, pouţití jiných surovin a vývoj nového procesu, při kterých by vznikalo co 

nejmenší mnoţství odpadů. Proto byla zaloţena Mezinárodní asociace pro bezodpadové 

technologie se sídlem ve Vídni, která je nevládní a nevýdělečnou organizací. [32] 

Řada odborníků však dává přednost recyklování, nebo spalování odpadů a jsou 

razantně proti změnám v technologických postupech, přestoţe je omezení vzniku odpadů, 

či zavádění bezodpadových technologií ekologičtější neţ samotné zneškodňování odpadů, 

Z ekologického hlediska by se měla při výběru a vývoji procesů dávat přednost tzv. 

čistým technologiím. Bohuţel u některých technologií je změna natolik finančně náročná, 

ţe je v podstatě neproveditelná. Hlavní a největší překáţka maloodpadových technologií je 

v tom, ţe jí musí uskutečnit sami výrobci. Ti však na rozdíl od ekologů povaţují odpady za 

nevyhnutelné a málo významné. Motivace ke sniţování jejich mnoţství není pro ně 

směrodatná. [32] 

Maloodpadové technologie mají také své nevýhody, jako je energetická náročnost 

postupů spojená s termodynamickým charakterem separačních a koncentračních postupů. 

Neuváţlivé zavedení maloodpadových technologií by také mohlo znamenat přesun vzniku 

odpadů z průmyslových oborů do odvětví paliv a energie. Proto se dává přednost tradičním 

výrobním technologiím [32]. 
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6 ZÁVĚR 

Neustále stoupající produkce odpadů v průmyslu se stala váţným problémem. 

Průmyslové podniky na ochranu prostředí vynakládají vysoké finanční prostředky. Ideální 

by bylo veškeré odpadní látky z chemických výrob přepracovat, proto se neustále hledají 

nové technologie na zpracování odpadů.  

V této práci jsem se zaměřila na vznik a vyuţití odpadů při výrobě vodíku a 

petrochemických výrobnách ve společnosti Unipetrol RPA.  

Práci jsem rozčlenila do několika kapitol. Nejdůleţitější surovina pro 

petrochemický průmysl je ropa. V úvodní kapitole je popsáno její zpracování a výrobky 

z ropy. V další kapitole jsou charakterizovány petrochemické odpady a odpady, které 

vznikají jiţ při základním zpracování ropy.  

Dále je popsána rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol. Skupina Unipetrol 

je největším zpracovatelem ropy v České republice. Zároveň patří k nejdůleţitějším 

výrobcům plastů a je vlastníkem největší sítě čerpacích stanic. Skupina Unipetrol je 

členěna na několik společností. Tato práce byla zaměřena na petrochemické výroby a 

výrobu vodíku, které jsou součástí společnosti UNI RPA. 

V poslední kapitole je popsána výroba vodíku a plastů na petrochemii. Současně se 

v této kapitole zabývám zpracováním odpadních látek při těchto výrobách.  

Vstupní surovina pro výrobu vodíku je mazut, který vzniká jako odpad při destilaci 

ropy. Vodík je vyráběn jeho parciální oxidací. K největším odpadním produktům této 

technologie patří oxid uhličitý. Téměř polovina produkce oxidu uhličitého je zpracována 

na výrobně močoviny a výrobně Lide Gas a.s. Zbytek produkce oxidu uhličitého je 

vypouštěn do ovzduší, coţ je neţádoucí z hlediska ţivotního prostředí. Další odpadní 

surovinou vznikající při výrobě vodíku je sazová voda. Sazová voda je zpracovávána na 

výrobně Chezacarbu, finálním výrobkem jsou saze, které mají široké vyuţití. Saze jsou 

vyuţívány především v gumárenském průmyslu. V současné době je vyuţíváno jejich 

velice dobrých sorbčních vlastností a to zejména při likvidaci ropných havárií. Posledním 

odpadním produktem při výrobě vodíku je sulfan. Sulfan je silně jedovatý bezbarvý plyn a 

v Unipetrolu je zpracováván na síru. 
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Plasty se v Unipetrolu vyrábějí na petrochemických výrobnách. Hlavními 

surovinami pro petrochemii jsou produkty z destilací ropy (benzin, plynový olej, 

hydrokrakovaný vakuový destilát – HCVD, plynový olej a rafinérské zkapalněné plyny – 

LPG). Vstupní suroviny jsou zpracovávány pyrolýzou na ethylenové jednotce. Ethylenová 

jednotka je nejdůleţitější petrochemická výrobna. Tato jednotka produkuje základní 

suroviny pro další petrochemické výroby.  

Při zpracování na petrochemii jsou největším problémem těkavé organické látky 

(VOC), emise kyselých plynů a pevných částic. Cílem je zamezit jejich úniku do ovzduší. 

Pokud je to moţné, jsou znovu vyuţívány jako palivo. Velká část odpadních plynů je 

zneškodňována spalováním na tzv. fakuli (polním hořáku). Účinnost spalování moderních 

bezpečnostních hořáků bývá aţ 99 %. Ve společnosti UNIPETROL RPA se pravidelně 

vyuţívá tzv. LDAR program – program detekce a opravy úniku. 

Při petrochemických procesech jsou v nemalé míře kontaminovány vody. Odpadní 

vody jsou znečištěné ropnými látkami, těţkými kovy a suspendovanými pevnými látkami. 

Většina sloţek odpadních vod z petrochemie je biodegradovatelná a je často zpracována 

biologicky v centrální čistírně odpadních vod. Těţké organické zbytky z destilačních kolon 

a kaly z tanků mohou být vyuţity jako surovina pro jiné procesy nebo jako palivo. 

Katalyzátory, které obsahují drahé kovy, jsou regenerovány. Čistící media (např. aktivní 

uhlí, molekulová síta, filtrační media) jsou, pokud je to moţné, regenerovány, případně 

skládkovány nebo za vhodných podmínek spalovány.  

Tato práce byla zaměřena na výrobu vodíku a petrochemické výrobny. Přesto, ţe je 

většina odpadních látek přepracovávána, stále zůstává velký počet látek, které kontaminují 

ţivotní prostředí. 

Ideální by bylo upravit technologické postupy a všechny vzniklé odpadní látky 

přepracovat. Bohuţel změna technologií je velice náročná a přestavuje tak vysoké finanční 

náklady, ţe se toto jeví zcela nereálné. 
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