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Příklady úspěšných projektů  

čistší produkce (Cleaner Production) 



Mezinárodní deklarace o čistší produkci  
(přijata 28.9.1998 v Soulu)  

Důraz je kladen především na otázky ochrany: 
 

 pracovního a životního prostředí,  

 surovinových zdrojů, 

 snížení měrné energetické náročnosti výrob,  

 omezení emisí znečišťujících látek do atmosféry a vod,  

 minimalizaci vzniku odpadů všech skupenství přímo 

v základních výrobách až po předcházení jejich vzniku.  



 Princip prevence - předcházení škodám na životním prostředí před 

jeho poškozením   a dodatečným nápravám. 

 Princip opatrnosti - sledovat i zdánlivě neškodné vlivy na životní 

prostředí a člověka, které se mohou projevit teprve při dlouhodobém 

působení. 

 Princip integrace - sledovat jevy a působení integrálně ve 

vzájemných souvislostech, předcházet synergickým efektům. 

 Hodnocení možností čistší produkce (Cleaner Production 

Assesment) - hledání příčin vzniku odpadů zpracováním detailní 

materiálové a energetické bilance procesu, návrhem opatření a jejich 

technickým a ekonomickým vyhodnocením. 

 Posuzování životního cyklu výrobku  včetně výrobního procesu 

(Life Cycle Assesment). 

 Hodnocení ekologického rizika (RA) -  podrobná analýza 

pravděpodobnosti selhání bezpečnostních opatření u průmyslových 

zařízení, odhad pravděpodobnosti vzniku průmyslových havárií a 

rozsahu vznikajících škod jak v průmyslu, tak i na životním prostředí. 

Principy preventivních metod ochrany ŽP: 

 



Technologie výroby kyseliny sírové 

 

Základní technologické operace: 
 

 příprava plynu s obsahem oxidu siřičitého, výjimečně oxidu 

sírového, 

 oxidace oxidu siřičitého na oxid sírový, 

 absorpce oxidu sírového ve zředěné kyselině sírové. 



Kalcinační postupy 

 

 První kyselina sírová byla připravena arabskými alchymisty v 

9. století n.l.  

 Znalost přípravy kyseliny sírové a olea se rozšířila koncem 15. 

století  do Evropy včetně Čech.  

 Ve větším měřítku bylo oleum vyráběno v Čechách v 18. 

století pro přípravu sulfonovaného indiga k barvení mušelínu.  

 Oleum bylo vyráběno hlavně v Břasích a Kaznějově, kde byl 

z místních zdrojů dostatek černého uhlí, přírodních břidlic  

a jílů pro výrobu žáruvzdorných retort. 
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Kalcinace zelené skalice s termickými rozklady síranů železnatých 

a železitých jsou chemické reakce silně endotermní. Výroba 

kyseliny sírové a olea tímto postupem byla energeticky velmi 

náročná.  



Galejní pec k pálení české kyseliny sírové 





Nitrosní postupy 
 

 Na přelomu 18. a 19. století bylo zjištěno, že při spalování síry za 

přítomnosti chilského ledku (NaNO3) je oxid siřičitý oxidován na 

oxid sírový.  

 Použitím pyritu místo síry a kyseliny dusičné (HNO3) místo ledku 

bylo dosaženo stejného výsledku.  

 To vedlo k zavedení komorové, později věžové výroby nitrosní 

kyseliny sírové, tzv. anglické (poprvé realizováno v Birminghamu).  

 Nevýhodou postupu byla dosažitelná koncentrace kyseliny sírové 

pod 80 %, což vylučovalo výrobu olea. 

 V Čechách byla komorová technologie zavedena r. 1802 

v Předlicích (čtvrť Ústí n.L.) a r. 1808 v Lukavicích u Chrudimi. 

Později byl zaveden tento výrobních postup v dalších závodech na 

území Čech, především pro výrobny superfosfátu.  

 V ČSFR byla technologie v provozu do začátku 90. let 20. st., kdy 

byla zastavena výroba jednoduchého superfosfátu. 



Nitrosní postup výroby kyseliny sírové z pyritu vystihují 

následující stechiometrické rovnice: 
 

2 FeS2 + 11/2 O2  Fe2O3  + 4 SO2             H
o
  298 =   -1660 kJ mol-1

          

SO2 + H2O  H2SO3 

H2 SO3  + 2 HNO2  H2SO4   +  2 NO  +  H2O 

NO + 1/2 O2  NO2 

NO + NO2 + H2O  2 HNO2 

3 HNO2  HNO3  +  2 NO  +  H2O 

4 HNO3  4 NO2 +  2 H2O  + O2 
 

Nitrosní postup je v souhrnu silně exotermní – teplo je získáváno! 



Etážová pec pro pražení pyritu 



Fluidní pec pro pražení pyritu s kotlem (LURGI AG) 



Schéma sedmivěžového systému Pedersen výroby nitrosní H2SO4 

1 – denitrační věž, 2,3 – produkční věže, 4 – oxidační věž, 5,6,7 – absorpční věže, 
8 – mokrý elektrofiltr (později nahrazován demisterem). 



Kontaktní postup výroby kyseliny sírové 
 

 byl vyvíjen od r. 1831, kdy byl prokázán katalytický účinek 

kovové platiny a oxidů kovů na reakci oxidu siřičitého s čistým 

nebo vzdušným kyslíkem.  

 V průmyslové praxi jsou využívány katalyzátory na bázi Fe2O3 

nebo V2O5. 

 Prvním technologickým krokem kontaktního postupu výroby 

KS je výroba oxidu siřičitého.  

 SO2 byl vyráběn pražením pyritu nebo jiných sulfidických rud 

v pecích stejné konstrukce,  jak bylo uvedeno dříve.  

 Nyní je SO2 přednostně vyráběn spalováním elementární síry.  

S  +  O2                      SO2      ΔHo
298   =  - 297,89 kJ mol-1 

 Katalytickou oxidací SO2 je vyroben SO3 

 SO3 je absorbován v mírně zředěné kyselině sírové. 

 Produkována je 98,3 %-ní H2SO4 (azeotrop) a oleum. 



 Součástí spalovací komory je kotel, kde je vyráběna 

sytá nebo přehřátá pára o tlaku kolem 5,0 MPa, 

 pára je vhodná pro pohon protitlakých parních turbin 

spojených s generátory na výrobu elektřiny, 

 pára po expanzi turbíně je dále využívána pro 
technologické účely a vytápění, 

 tímto způsobem je siřičitý plyn předchlazen na teplotu 

cca 450 oC, se kterou vstupuje do kontaktního 

reaktoru. 

Spalovací komora na síru 
(systém KREBS) 





Schéma kontaktní výroby H2SO4  s vloženou absorpcí (LURGI AG) 









Výroba kyseliny sírové ze sirouhlíku a sulfánu obsaženého v 

emisích ze spřádání viskózy (Glanzstoff Bohemia, s.r.o. Lovosice) 



Vybrané technicko hospodářské normy výroby kyseliny sírové 

parametr 

na t 100% 

komorová t. věžová t. kontaktní technologie 

pyrit                     síra 

S kg/t 345 - 350 345 – 355 360 - 375 333 - 345 

Využití S 94,65% 94,65% 90,70% 98,05% 

HNO3kg/t 8 - 15 10 – 20 --- --- 

el.kWh/t 35 - 50 18 – 24 60 - 90 25 - 45 

voda m3/t 12 - 20 10 – 35 27 - 54 10 - 30 

inves.Kč/t 2000,- 800,- 1400,- 350,- 

nákl.Kč/t 410,- 375,- 375,- 280,- 

SO2 obj.%   0,2 - 0,6 0,2 - 0,4 

SO3 obj.%   do 0,1 do 0,06 
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CLEANER PRODUCTION OF MICROCORUNDUM 
 













Chemické složení mikrokorundu po vyžíhání 
(rentgenová spektrální analýza) 



Závěry 

1. Technologické parametry byly stanoveny na základě opakované přípravy 
hydroxidu a oxidu hlinitého za různých fyzikálních a chemických 
podmínek. 

2. Byly stanoveny optimální parametry pro použité suroviny a laboratorní 
aparaturu.  

3. Účinnost jednotlivých technologických operací byla stanovena 
gravimetricky dle stechiometrie probíhajících reakcí. 

4. Chlorid rtuťnatý, katalyzátor reakce hliníku s isopropanolem, byl 
nahrazen nertuťovým katalyzátorem, bezvodým chloridem hlinitým 
(bylo publikováno). Tím byly vyřešeny problémy nebezpečných odpadů a 
pracovního prostředí způsobené původně přítomnými sloučeninami rtuti.  

5. Byla zvládnuta a ověřena hydrolýza isopropoxidu hlinitého přehřátou 
parou za sníženého tlaku (patentová ochrana neproběhla). 

6. Byla zvládnuta regenerace isopropanolu z rozkladu a hydrolýzy destilací a 
sušením, který je opět použitelný ve výrobním procesu.  

7. Vzorky mikrokorundu dle rentgenové spektrální analýzy vyhovovaly 
výrobě transparentní keramiky.  

8. Z připravených vzorků mikrokorundu se podařilo vyrobit transparentní 
keramiku - zadání  Spolchemie, a.s. Ústí n.L. a VZ bylo splněno.  

9. Pro investiční náročnost nebyla průmyslová výroba zavedena. 



miroslav.richter@ujep.cz 

DĚKUJI  VÁM  ZA  POZORNOST! 

 
 

 


