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4 Chemický a petrochemický priemysel 
 

Chemické látky sa v podstate využívajú pri tvorbe takmer všetkých ľudskou činnosťou vyrábaných 

produktoch a hrajú dôležitú úlohu v každodennom živote ľudí na celom svete. Poskytujú ochranu 

úrody a zvyšujú jej produkciu, pôsobia preventívne voči rôznym chorobám, alebo pomáhajú pri ich 

liečbe, využívajú sa ako izolácia a zvyšujú energetickú efektívnosť budov a poskytujú množstvo 

ďalších výhod pri zvyšovaní životnej úrovne ľudí. 

No aj napriek tomu, že chemický priemysel výrazne pokročil pri znižovaní svojej ekologickej stopy, 

chemikálie môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, obzvlášť ak ich výroba 

a použitie nie sú zodpovedne manažované. 

Vplyvy týchto chemikálií sú často veľmi zložité a doposiaľ úplne nepreskúmané, aj keď niektoré 

vplyvy sú dobre dokumentované, ako napríklad environmentálne vplyvy látok, ktoré označujeme ako 

perzistentné, bio-akumulačné a/alebo toxické (napr. PCB, dioxíny). 

V súčasnosti sa obavy týkajú chemikálií, ktoré môžu narušiť normálne fungovanie hormonálneho 

systému ľudí a zvierat (tzv. endokrinné disruptory) a látky, ktoré majú vplyv na vývoj a zdravie detí 

(OECD, 2011).  

 

Chemický priemysel je veľmi rôznorodý. Zahŕňa výrobu základných alebo bežných chemikálií, ale aj 

chemikálií derivovaných zo základných chemikálií (lepidlá, tmely, katalyzátory, povlaky, elektronické 

chemikálie, plastové prísady, atď); výrobky používané v biologických vedách (farmaceutiká, pesticídy 

a produkty modernej biotechnológie); a výrobky dennej spotreby (mydlá, detergenty, bielidlá, 

produkty starostlivosti o pokožku a vlasy, vône, atď.) Globálny chemický priemysel dnes vyrába 

desiatky tisíc látok (niektoré v objemoch miliónov ton, ale väčšina z nich v množstve menšom ako 

1000 ton ročne). 

Je tiež dôležité podotknúť, že väčšina výstupov chemického priemyslu predstavuje vstup do iných 

odvetví, napr. spracovanie železa a kovov, sklárskeho priemyslu, elektrotechnického priemyslu atď. 

a produkty chemického priemyslu sú prítomné v nespočetnom množstve výrobkov (napr. v 

automobiloch, hračkách, textile, papieri a pod.) 

Počas celej doby životnosti chemického produktu („od kolísky po hrob") existuje potenciál pre 

negatívne dopady na človeka a životné prostredie. Po prvé, ako spotrebiteľ surovín (napr. zemný 

plyn, uhlie a koks, minerály, vykurovací olej, skvapalnený ropný plyn) ako spotrebiteľ energie a 

surovín, chemický priemysel môže mať vplyv na vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov. A pretože 

tieto materiály sú vo všeobecnosti založené na uhľovodíkov, ich spaľovanie môže viesť k tvorbe emisií 

oxidu uhličitého (CO2) - skleníkového plynu - a prchavých organických zlúčenín (VOC), ako aj oxidov 

dusíka (NOx), ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu alebo smogu. Spracovanie surovín 

a vstupných produktov môže mať za následok vypúšťanie nebezpečných znečisťujúcich látok do 

životného prostredia (napr. benzén vypúšťaný chemickým podnikom), ale taktiež aj ich ďalšie využitie 

či už v iných odvetviach priemyslu alebo konečnými spotrebiteľmi (napríklad benzén v benzíne 
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emitovaný počas tankovania do automobilov). Napokon sú tu nebezpečné odpady, ktoré môžu byť 

generované v chemickom priemysle ako vedľajší produkt pri výrobe ale aj ako samotné produkty 

v rámci ich dodávateľského reťazca až po ich likvidáciu po konečnom použití. 

 

Chemický priemysel je významným spotrebiteľom energie (7% svetovej spotreby energie), no napriek 

tomu prispieva iba 4% k celkovým emisiám CO2 zo spaľovania fosílnych palív. Avšak čo sa týka toxicity 

a nebezpečnosti odpadových produktov sa zaradzuje na popredné miesta.  

Ďalšou významnou surovinou používanou v chemickom priemysle je voda. V porovnaní so všetkými 

ostatnými spracovateľskými priemyslami je chemický priemysel je najväčším spotrebiteľom vody po 

poľnohospodárstve (OECD, 2001). 

Chemický priemysel môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na: 

- Výrobu základných anorganických zlúčenín, 

- Výrobu organických zlúčenín, 

- Spracovanie ropy. 

 

4.1 Výroba základných anorganických zlúčenín 
Medzi základné anorganické zlúčeniny patrí: 

Výroba technických plynov  

Výroba kyslíka, dusíka a vzácnych plynov (O2, N2, Ar, He) – tieto plyny sa vyrábajú zo vzduchu 

pomocou jeho skvapalnenia. Skvapalnenie vzduchu sa robí pri vysokom tlaku a následnom ochladení. 

Výroba vodíka (H2) – vodík sa vyrába tepelným štiepením zemného plynu (metánu). 

Výroba chlóru (Cl2) – chlór je vedľajším produktom pri výrobe hydroxidu sodného (NaOH) alebo 

hydroxidu draselného (KOH). 

Výroba oxidu uhličitého (CO2) – oxid uhličitý sa získava absorpciou z plynov, ktoré obsahujú oxid 

uhličitý. Najčastejšie sú to odpadové plyny z výroby vápna.  

 

Výroba amoniaku (NH3) 

Amoniak je jednou zo základných látok tzv. priemyslu dusíka, kde sú vyrábané nie len anorganické ale 

aj organické chemické látky. Je surovinou pre výrobu kyseliny dusičnej a následne výroby organických 

hnojív. Okrem toho je dôležitou surovinou pre výrobu širokého spektra organických látok 

(aminozlúčeniny, nitrozlúčeniny). 

 

Výroba kyselín  
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Kyselina sírová (H2SO4) – vzniká absorpciou oxidu sírového vo vode, ktorý sa vyrába z oxidu 

siričitého. 

Kyselina dusičná (HNO3) – vyrába sa absorpciou oxidu dusičitého vo vode. Oxid dusičitý vzniká 

oxidáciou amoniaku. 

Kyselina chlorovodíková (HCl) – vyrába sa absorpciou chlorovodíka vo vode. Chlorovodík je možné 

získať syntézou chlóru a vodíka. 

Kyselina fluorovodíková (HF) – vyrába sa absorpciou fluorovodíka vo vode. Fluorovodík sa získava 

z kazivca a jeho reakcie s kyselinou sírovou. 

 

Výroba hydroxidov a  karbidov 

Hydroxid sodný a draselný (NaOH, KOH) – vyrábajú sa z príslušných chloridov elektrolýzou 

nasýtených roztokov chloridov (soľanka). 

Karbid vápnika (CaC2) – vyrába sa tavením vápna s koksom alebo antracitom v elektrických 

oblúkových peciach pri teplote okolo 2 200 °C. 

Karbid kremíka (SiC) – vyrába sa elektrochemickou redukciou z oxidu kremičitého. Redukovadlom je 

uhlík (koks, antracit), ktorým sa redukuje kremenný piesok. 

 

Výroba priemyselných hnojív  

Priemyselne vyrábané hnojivá dopĺňajú živiny do intenzívne využívaných poľnohospodárskych pôd. 

Predovšetkým ide o dopĺňanie základných prvkov ako dusík (N), fosfor (P) a draslík (K). Okrem toho sa 

dopĺňajú aj niektoré stopové prvky. V súčasnosti sa používajú jednozložkové (obsahujú len jednu 

základnú živinu) a viaczložkové hnojivá.  

 

Výroba pigmentov  

Pigmenty sú práškové anorganické, alebo i organické látky, ktoré slúžia ako plnivá pre náterové 

hmoty. Slúžia ako krycie látky, môžu mať antikorózne účinky a majú charakteristickú farbu. 

Najdôležitejšími bielymi pigmentmi sú litopon, titánová a zinková beloba, farebnými pigmentmi sú 

železité farby, minium a ultramarín.   

 

Výroba cementu a  vápna  

Cement – základnými surovinami pre výrobu cementu sú vápence a hydraulické zložky, napr. 

vysokopecná struska, bauxity, hliny a pod. Podľa spôsobu výroby sa cementy delia na kremičitanové 

a hlinitanové. 
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Vápno – vyrába sa termickým rozkladom (pálením) vápenca alebo dolomitického vápenca. Pálenie sa 

robí v šachtových alebo rotačných peciach. Optimálna teplota , pri ktorej sa vápence rozkladajú na 

oxid vápenatý a oxid uhličitý, je závislá na druhu vápenca, zväčša je to v rozmedzí 800 až 900 °C.  

Výroba skla  

Sklo je vlastne amorfná tavenina kremičitanov. Najčastejšie je to kremičitan sodný, draselný, 

vápenatý, prípadne ich kombinácia, alebo použitie ďalších prísad (oxidy olova, bóru, horčíka, bárya, 

zinku, zirkónu, fosforu atď.). Hlavné suroviny (sklárske piesky, uhličitany atď.) sa miesia s pomocnými 

surovinami (čerivá, farbivá a pod.), melú sa a tak je pripravená zmes, tzv. sklársky kmeň. Ten sa 

potom taví v sklárskych plynových alebo elektrických peciach pri teplotách 1 400 až 1 450 °C. 

   

Výroba keramických hmôt  

Výroba keramických hmôt zahŕňa širokú škálu produkcie od tehál, krytinových tašiek, hrnčiarskeho 

tovaru, zdravotnej keramiky, porcelánu, chemickej kameniny, ziaruvzdorných materiálov (dinas, 

šamot) a iných výrobkov i ílu, hliny a kaolínu. Technologický postup výroby je podobný ako pri výrobe 

skla. Vyťažená surovina (íl, hlina, kaolín a iné silikátové suroviny) sa homogenizuje, upravuje sa 

zrnenie a konzistencia a formuje sa na tvar výrobku. Spôsob formovania je rôznorodý (lisovanie, liatie 

do foriem a pod.). Medziprodukt sa suší a po vysušení dochádza k jeho vypáleniu v peciach pri 

teplote okolo 900 °C. 

 

Metalurgia neželezných kovov  

Neželezné kovy sa vyrábajú špeciálnymi technológiami, avšak rámcovo možno ich výrobu rozdeliť na 

procesy pyrometalurgické a hydraulické. Významným segmentom je aj výroba neželezných kovov 

z druhotných surovín.  

Hliník (Al) – vyrába sa elektrolýzou oxidu hlinitého v tavenine kryolitu, ktorý sa používa 

predovšetkým ako tavidlo pre zníženie teploty tavenia bauxitu. 

Meď (Cu) – vyrába sa z meďnatých rúd. K spracovaniu rúd sa používajú revažne pyrometalurgické 

postupy. Klasickým postupom je aglomeračné praženie rúd. 

Zinok (Zn) – vyrába sa z rúd, ktoré sú zväčša polymetalické. Zinok nachádzajúci sa v týchto rudách sa 

selektívnou flotáciou koncentruje na cca 50 až 60 % obsah. Potom je pyrometalurgcky (pražením) 

oxidovaný na oxid zinečnatý a následne sa redukuje uhlíkom pri teplote 1 100 °C. 

Olovo (Pb) – vyrába sa z rúd, z ktorých najbežnejšou je galenit. Rudy sa pražia a olovo oxiduje na oxid 

olovnatý. Potom sa oxidy olova redukujú 

Nikel (Ni) – niklové rudy sú najčastejšie vo forme kremičitanov a sulfidov. Rozdrvená ruda sa podrobí 

redukcii v etážových peciach.  
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4.1.1 Vplyvy výroby základných anorganických zlúčenín na životné prostredie 

Výroby anorganických zlúčenín sú technologicky veľmi rôznorodé a procesy výrob využívajú veľmi 

rozmanité fyzikálne a chemické postupy. Na základe tejto skutočnosti je možné konštatovať, že vplyv 

jednotlivých technológií na životné prostredie je nutné hodnotiť celkom špecificky a nemožno 

paušálne hodnotiť vplyv celého odvetvia, t.j. anorganických výrob na životné prostredie. Na druhej 

strane sú procesy chemických technológií v takom stupni rozvoja, že súčasne s ich rozvojom bolo 

riešené i obmedzovanie vplyvov na životné prostredie vo všetkých zložkách. Všeobecne pri 

veľkokapacitných výrobách anorganickej chémie je možné konštatovať, že vplyvy na ovzdušie a vodu 

sú maximálne obmedzované, najväčším problémom u niektorých technológií môžu byť 

veľkoobjemové odpady, ktoré pochádzajú predovšetkým zo spracovania surovín, obzvlášť rúd. 

Niektoré z odpadov je možné recyklovať, alebo využívať v iných odvetviach, alebo pri rekultivácii, 

u niektorých je jediným riešením skládkovanie. 

Pretože sa vyrába tak rozsiahly počet chemikálií, akékoľvek zlúčeniny môžu teda byť prípadne 

uvoľnené do akejkoľvek zložky životného prostredia. Do ovzdušia unikajú emisie tuhých 

znečisťujúcich látok (hlavne prach a ťažké kovy), taktiež sú vypúšťané odpadové vody s vysokým 

obsahom CHSK, ťažkých kovov, alebo rozpustených látok – solí. Niektoré procesy, obzvlášť 

elektrolytické, taviace a pyrometalurgické sa vyznačujú veľkou spotrebou energie, iné sú zase 

náročné na vodu. Rozmanitosť vyrábaných a používaných (a teda aj emitovaných) zlúčenín môže 

obsahovať vysoko nebezpečné zlúčeniny, ktoré majú toxické alebo karcinogénne vlastnosti (napr. 

kyanidy, kadmium, olovo, chróm, arzén a pod.), niektoré môžu mať ďalšie vlastnosti, ako je 

výbušnosť, vysoká alkalita, alebo kyslosť a pod.. Zdravie a bezpečnosť preto môžu byť rozhodujúcim 

problémom pri výrobe chemických zlúčenín. 

Aj keď procesy výroby sú extrémne odlišné a občas veľmi zložité, skladajú sa zvyčajne z kombinácie 

jednoduchších činností (procesných krokov) a zariadení. Jednotlivé procesy a operácie, ktoré sú 

široko využívané sú najmä: drvenie, manipulácia s materiálmi, tok tekutín, prenos tepla, odparovanie, 

absorpcia plynu, adsorpcia plynov, destilácia, sušenie, miešanie, triedenie, sedimentácia, filtrácia, 

separácia frakcií, kryštalizácia, odstreďovanie. Činnosti zahŕňajú rozpúšťanie surovín, miešanie, 

syntézu, kalcináciu, premývanie, preosievanie, kondenzáciu, destiláciu, vyparovanie, hydrolýzu, 

extrakciu, zhutňovanie, granuláciu a briketovanie. 

 

Ovzdušie  

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v chemickom priemysle vznikajú zo spaľovacích procesov aj z 

vlastnej technológie chemických výrob. Jedná sa najmä o emisie prchavých organických látok (VOC), 

oxidu siričitého (SO2), oxidov dusíka (NOx) a ďalších skleníkových plynov. Okrem týchto emisií 

prenikajú do ovzdušia aj ďalšie látky, ktoré ohrozujú zdravie ľudí a spôsobujú zápach najmä v 

bezprostrednom okolí chemických podnikov. Ide o látky ako je chlór (Cl), amoniak (NH3), dusíkaté 

plyny, sírovodík (H2S), oxidy síry (SOx) a ďalšie. 

Technika obmedzovania emisií do ovzdušia môže byť veľmi rôznorodá. Veľkú skupinu plynných emisií 

tvoria zlúčeniny, ktoré môžu byť zachytené skrápaním vodou, roztokom kyseliny alebo lúhu. Pretože 

roztoky silných kyselín ľahko tvoria aerosóly, je v mnohých prípadoch potrebné zabezpečiť 
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viacstupňový absorpčný systém, ktorého súčasťou sú aj zachytávače kvapiek a hmly. Ak skrápacia 

kvapalina nie je vracaná späť do procesu, musí byť upravené jej zloženie, predovšetkým úprava pH 

a ďalších parametrov v podnikových čistiarňach odpadových vôd. Druhá skupina emisií zahŕňa tuhé 

znečisťujúce látky z niektorých výrobných procesov ako aj z prípravy a manipulácie so surovinami 

a produktmi. Pre zachytenie prachu sú používané suché aj mokré systémy zachytávania. Taktiež sa 

yužíva široká škála metód denitrifikácie a odsírenia.  

 

Voda 

Pre chemický priemysel je veľmi dôležitá voda. Tá sa používa buď priamo na výrobu chemických 

produktov, alebo pri chladení, praní plynov atď. Spolu s výrobkami tak vzniká aj veľké množstvo 

odpadovej vody, ktorá obsahuje zvyšky vyrábaných chemikálií (H2SO4, HNO3) a ďalších odpadových 

produktov a svoju často extrémnou kyslosťou (nízkymi hodnotami Ph) spôsobuje okyslenie vôd a 

pôd. 

Znečistenie vôd môže pochádzať z niekoľkých zdrojov. Môžu to byť jednak odpadové vody zo 

samotnej výroby ale aj odpadové vody z koncových technológií na zachytávanie emisií do ovzdušia, 

odpadové vody z chladiaceho systému, čistiace vody z údržby zariadení a znečistená dažďová voda. 

Hlavnými znečisťujúcimi látkami sú soli a anorganické látky, kyslé a alkalické látky, kovy a ťažké kovy, 

zatiaľ čo obsah organických zlúčenín (TOC – celkový organický uhlík) je zväčša nízky. Keďže odpadové 

vody obsahujú tiež dusičnany, amoniak a fosforečnany, môžu byť príčinou eutrofizácie vodných 

tokov. Znečistenie odpadových vôd rozpustnými anorganickými soľami môže predstavovať závažný 

a zložitý problém. 

 

Vedľajšie produkty a  tuhé odpady  

Produkcia vedľajších produktoch a tuhých odpadov je závislá na zdroji a kvalite vstupných surovín 

a môžu byť značné. Odpady môžu vznikať už v štádiu ťažby nerastných surovín a pri ich úprave, ale aj 

v štádiu samotnej chemickej výroby. 

 

Havárie  

Nebezpečnosť chemických prevádzok spočíva aj v riziku vzniku rôznych havárií. Príkladom tej 

doposiaľ najväčšou je nehoda, ktorá sa stala v indickom Bhopále v roku 1984, kedy zrejme kvôli 

nedbalosti a nízkym bezpečnostným štandardom uniklo z miestneho závodu na výrobu pesticídov 

veľké množstvo jedovatého methylisokyanátu. Počet obetí sa odhaduje okolo osem tisíc, zdravotne 

postihnutých ľudí je však až pol milióna. 
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4.2 Organické výroby základných chemikálií 
Priemyslová organická chémia je charakterizovaná výrobou širokého spektra zlúčenín a to 

z niekoľkých prírodných zdrojov na báze uhlíka. Táto produkčná pyramída je schematicky znázornená 

na obr. 6. 

                              

 

Obrázok 6 Štruktúra priemyslu organickej chémie 

Zdroj: Lapčík, 2008 

 

Prvé separačné kroky sa odohrávajú v rafinériách, koksovniach a podobných zariadeniach, kde sa 

niekoľko uhlíkatých prírodných zdrojov (ropa, zemný plyn, uhlie) používa k získaniu obmedzeného 

počtu veľkoobjemových surovín pre chemický priemysel. Približne 95% organických produktov sa 

v súčasnosti vyrába z ropy a zemného plynu. Pomerne malý počet organických produktov pochádza 

z uhlia a biomasy. 

Rafinérie, koksovne a podobné prevádzky spracúvajúce prírodné zdroje, dodávajú vstupné suroviny 

základným organickým technológiám, kde sa transformujú pomocou komplexných kombinácií 

fyzikálnych a chemických procesov na množstvo základných chemikálií (napr. etylén, BTX aromáty, 

syntetický plyn, acetylén a pod.). základné chemikálie sa podrobujú sledu ďalších spracovateľských 

krokov, ktorými sa zavádzajú funkčné skupiny za vzniku ešte väčšieho počtu medziproduktov 

a monomerov (napr. alkoholov, aldehydov, ketónov, kyselín, nitridov, chloridov a i.). 

Medziprodukty sa transformujú na rad chemických špeciálnych zlúčenín a polymérov s vysokou 

úžitkovou a komerčnou hodnotou (napr. rozpúšťadlá, detergenty, plasty, farbivá a liečivá).  

Táto produkčná pyramída pokrýva celé spektrum organického chemického priemyslu hromadne 

vyrábaných chemikálií. 

Medzi priemyslovým spracovaním uhľovodíkov, kde je základom rafinácia ropy a medzi priemyslom 

základnej petrochémie sú len malé rozdiely (tieto sektory sú často umiestnené v rovnakom podniku 
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a majú spoločné produkty). Priemyslové spracovanie uhľovodíkov zahŕňa spracovanie ropy 

a zemného plynu, koksárenstvo a spracovanie jeho produktov, tlakové splyňovanie uhlia, výrobu 

syntetických palív a podobné technológie bývajú tiež označované ako technológie palív, pretože sú tu 

produkované frakcie používané prednostne ako palivá. Odvetvie, zaoberajúce sa racionálnym 

využitím uhľovodíkov pochádzajúcich z predchádzajúceho odboru (spracovanie uhľovodíkov 

a technológie palív), je označované ako základná petrochémia – petrochemický priemysel. Sú tu 

vyrábané špecifické uhľovodíky, používané ako stavebné kamene v širšom chemickom priemysle.  

 

4.2.1 Pôsobenie chemických podnikov organickej výroby na životné prostredie 

Organické výroby sú natoľko rôznorodé, že jednotlivé technológie majú špecifické vplyvy na životné 

prostredie. Najväčší vplyv majú vstupné suroviny a podmienky ich spracovania (teplota, tlak, suchý 

alebo mokrý proces, druh používaných doplnkových chemických substancií, použitý katalyzátor, 

voľba alternatívneho spôsobu výroby a pod.) Preto aj emisie do ovzdušia, znečistenie vôd, výskyt 

odpadov a ďalšie vplyvy je nevyhnutné hodnotiť podľa jednotlivých výrob.  

Pre ilustráciu sú ďalej uvedené vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia pri výrobe acetylénu 

a fenolu. 

Výroba acetylénu  

Za normálnych podmienok je acetylén plynná bezfarebná látka bez zápachu, ktorá so vzduchom 

vytvára vysoko výbušnú zmes.  

Približne 80% acetylénu vyrobeného ročne v Spojených štátoch sa využíva v chemickej syntéze. 

Zvyšných 20% sa používa primárne pre autogénne kyslíkovo-acetylénové zváranie a rezanie kovov, 

vďaka vysokej teplote plameňa. 

Acetylén možno použiť aj v acetylénových lampách, v minulosti využívaných baníkmi, v historických 

vozidlách, a aj dnes ešte občas používaných jaskyniarmi. 

V minulosti niektoré mestá využívala acetylén na osvetľovanie ulíc, napríklad mesto Tata v Maďarsku. 

Niekedy sa používa na cementáciu (teda kalenie povrchu) ocele, v prípade že predmet je príliš veľký, 

aby sa vošiel do pece. 

Jeho vplyvy na životné prostredie a zdravie sú nasledovné: 

Ovzdušie: Pri výrobe acetylénu sa do ovzdušia dostávajú tieto znečisťujúce látky: acetylén, amoniak, 

sirovodík a fosfíny z čistenia dávkovacej násypky generátora. K únikom acetylénu tiež dochádza 

pri čistení odvodu z lôžka v priebehu regenerácie a únikom amoniaku a sírovodíka zo zásobníka 

karbidu. 

Vody: Znečisťujúcou látkou je najmä glykol z lakovej nádoby kondenzátora surového plynu (prispieva 

k BSK a CHSK). Problémm je aj vodný kondenzát z chladenia acetylénu a jeho kombinácie s glykolom 

z vodného tesnenia plynojemu, chlorid vápenatý z výfuku sušiarne a amoniak a sírovodík zo skrápania 

anomiaku, používaného na čistenie surového acetylénu. 
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Odpady: Medzi odpady patrí uhlík a ferosilikáty z generátora (dôsledok nezreagovaných nečistôt 

v karbide), chróm a ortuť z použitých pevných zložiek lôžka. Odpadom je aj vápenatý hydrát, ktorý 

môže byť znovu použitý (napr. pri výrobe cementu alebo k neutralizácii).  

Vplyvy na zdravie: Vdychovanie acetylénu môže spôsobiť závraty, bolesti hlavy a nevoľnosť. Acetylén 

môže veľmi nebezpečne explodovať, ak tlak prekročí cca 200 kPa (≈39 psi), či už ako plyn, kvapalina 

alebo pevná látka. 

Výroba fenolu  

Fenol sa používa pri výrobe liečiv a pri výrobe kozmetiky vrátane opaľovacích prípravkov (Svobodová 

– Psotová – Walterová, 2003), farieb na vlasy a prípravkov pre bielenie pokožky (DeSelms, 2008). 

Zlúčeniny obsahujúce fenolové bázy možno použiť na ochranu vlasov a kože proti ultrafialovému 

žiareniu. Jeho vplyvy na životné prostredie a zdravie sú nasledovné: 

Ovzdušie: typickými emisiami modernej výroby sú (v kg/t produktov): propylén (0,4) propán (0,2), 

benzén (0,2) acetón (0,9) kumen (0,4) NOX (0,3), SO2 (0,01), a CO2 (520). 

Vody: Fenolické komponenty z odpadných vôd sa získavajú späť a vracajú sa do procesu. Proces 

generuje odpadové vody v množstve 0,5 t/t produktov, ktoré obsahujú fenol (0,1 kg/t produktov), 

metanol (0,4 kg/t produktov) a VOC (2,4 kg/t produktov). Biologické čistenie zvyčajne odstráni až 

99,9 % fenolov. 

Odpady: Fenolový odpad, ale aj ručníky a kontaminované pracovné odevy, laboratórne vzorky, 

sedimenty z nádob (počas odstávky) a iontomeničové živice zvyčajne vznikajú v množstve 0,4 kg/t 

produktov a vyžadujú zvláštnu likvidáciu. Bežné odpady (tesnenia, stavebný odpad, čistenie) 

predstavujú 0,2 kg/t produktov a spaľujú sa alebo ukladajú na skládke. 

Vplyvy na zdravie: Fenol má leptavé účinky na všetky tkanivá v tele. Primárne účinky sú 

neurotoxické, cieľovými orgánmi sú pečeň a obličky, výrazné dopady má aj na dýchací a obehový 

systém (Inchem.org). Medzi prejavy systémovej toxicity patria bolesti hlavy, závraty, hypotenzia, 

ventrikulárna arytmia, plytký dych (s charakteristickým zápachom dychu), bledosť a pod.   

Doterajšie informácie nenasvedčujú významným kumulatívnym účinkom pri chronickej expozícii 

(Inchem.org). 

 

4.3 Spracovanie ropy – ropné rafinérie 
Ropa a zemný plyn sú zmesou mnohých uhľovodíkov rôznej štruktúry. Zloženie týchto surovín sa 

môže významne meniť v závislosti od zdroja. Rafinérie ropy sú komplexné podniky, kde sa zariadenia 

jednotlivých procesov a ich kombinácie môžu meniť podľa charakteristiky spracovávanej suroviny 

(ropy) a produktov, ktoré sú z nej vyrábané. Jednotlivé prevádzky sa od seba odlišujú vo veľkosti, 

usporiadaní jednotiek, prepojení procesov a pod. spôsob prevádzky je ovplyvnený aj výrobnou 

stratégiou, situáciou na trhu, umiestnením prevádzky a jej históriou, infraštruktúrou, ale aj 

legislatívou ochrany životného prostredia. 
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Jedným z najdôležitejších cieľov ropných rafinérií je výroba rozsiahleho sortimentu palív, čo má 

zásadný vplyv na celkové usporiadanie prevádzky. No niektoré rafinérie vyrábajú aj nepalivové 

produkty ako napr. suroviny pre chemický a petrochemický priemysel (napr. benzínové frakcie pre 

parné krakovanie, izolácia propylénu a butylénu pre výrobu polymérov a výroba aromatických 

uhľovodíkov. Ďalšími špeciálnymi produktmi sú asfalt, mazacie oleje, parafín a koks. 

Rafinácia ropy je proces pri ktorom je ropa spracovávaná na komerčné produkty. Tento proces 

môžeme rozdeliť na dve fázy. Prvá fáza je odsoľovanie ropy. Ropa vyťažená z ložiska obsahuje rad 

znečisťujúcich látok, predovšetkým minerálne soli, mechanické nečistoty, vodu, rozpustené plynné 

uhľovodíky a iné, v závislosti od zdroja. V mieste ťažby je ropa čiastočne čistená, avšak v ropných 

rafinériách prebieha dôkladné čistenie od solí a vody. Potom nasleduje destilácia na jednotlivé zložky 

(frakcie). Ľahké frakcie a benzínové frakcie sú ďalej destilované s cieľom oddeliť metán a etán ako 

rafinérsky vykurovací plyn, LPG a suroviny pre petrochemický priemysel. 

Druhá fáza spočíva vo využití troch druhov spracovania frakcií – spájanie, štiepenie a zmena štruktúry 

molekúl. Cieľom týchto operácií je previesť niektoré destilačné frakcie na komerčné ropné frakcie. 

 

4.3.1 Rafinérske procesy a ich vplyv na životné prostredie 

Rafinérie sú veľkými, vnútorne prepojenými komplexmi. Sú to priemyslové centrá, ktorými 

prechádzajú veľké objemy surovín. Rafinérie sú taktiež spotrebiteľom veľkého množstva energie, 

vody a tepla. Zo skladovacích a výrobných procesov unikajú emisie do ovzdušia, vody a pôdy. Druhy 

a množstvo emisií unikajúcich z rafinérie sú dobre známe. Hlavnými emisiami znečisťujúcimi ovzdušie 

sú oxidy dusíka a síry, prachové častice (hlavne zo spaľovacích procesov) a prchavé organické 

zlúčeniny. V rafinériách je používaná voda ako pomocný materiál (ako procesná a chladiaca voda). 

Voda je v procesoch znečisťovaná ropnými látkami. Hlavnými kontaminantmi vody sú uhľovodíky, 

sulfidy, amoniak a niektoré kovy. V porovnaní s hmotnostným množstvom látok, ktoré sa 

v rafinériách spracúvajú, produkujú rafinérie relatívne malé množstvá tuhých odpadov. V súčasnej 

dobe sú tuhé odpady tvorené rafinérskymi kalmi, nešpecifikovaným odpadom (napr. demolačné 

odpady) a odpadovými chemikáliami (kyseliny, alkálie a katalyzátory). 

 

Znečistenie ovzdušia  

Najvýznamnejším zdrojom negatívneho vplyvu rafinérií na životné prostredie sú emisie do ovzdušia. 

Na každý milión ton surovej ropy spracovanej v európskych rafinériách (kapacita európskych rafinérií 

sa pohybuje od 0,5 miliónov ton ropy za rok po viac než 20 miliónov ton ropy za rok) emitujú rafinérie 

20 000 až 820 000 t oxidu uhličitého, 60 – 700 t oxidov dusíka, 10 – 3 000 t prachových častíc, 30 – 

6 000 t oxidu siričitého a 50 – 6 000 t prchavých organických zlúčenín. Rafinérie produkujú na 1 

milión ton spracovanej ropy 0,1 až 5 miliónov ton odpadovej vody a od 10 do 2000 t tuhého odpadu. 

Uvedené veľké rozmedzia hodnôt emisií môžu byť len sčasti vysvetlené rozdielmi v prepojení 

procesov a v odlišnej štruktúre rafinérií (napr. či ide o jednoduché rafinérie a rafinérie komplexné). 

Hlavnou príčinou rozdielov sú rozdiely v legislatívnych opatreniach v jednotlivých štátoch. 
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Znečistenie vôd  

Pri použití vody (procesnej alebo chladiacej), je voda najčastejšie znečistená ropnými látkami, čo sa 

prejavuje zvýšením hodnoty biologickej a chemickej spotreby kyslíka (BSK a CHSK). Odpadové vody 

z ropných rafinérií pochádzajú z týchto zdrojov: 

- Procesná voda, para a pracia voda, 

- Chladiaca voda, 

- Dažďová voda z plochy výrobných jednotiek, 

- Dažďová voda z neprocesných plôch. 

Množstvo unikajúcich látok do odpadovej vody je možné ovplyvniť predovšetkým znížením spotreby 

vody a znížením koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových prúdoch. 

 

Tuhé odpady  

Množstvo odpadov produkované v rafinériách je relatívne malé v porovnaní s množstvom 

spracovávaných surovín a s množstvom vyrábaných produktov. Odpady vznikajúce v ropných 

rafinériách môžeme rozdeliť do troch skupín: 

- Kaly (ropné aj neropné), 

- Iné odpady z rafinérie (napr. kontaminovaná zemina, deaktivované katalyzátory, ropné 

chemikálie, kyslé dechty a pod.), 

- Nerafinérske odpady (napr. komunálne odpady, demolačný odpad a stavebný odpad). 

Ropné produkty zadržiavané v odpadových kaloch predstavujú prevádzkovú stratu. Preto, ak je to 

možné, je vhodné ich zachytiť a regenerovať. Spôsob spracovania a likvidácie tuhých odpadov je 

závislý na ich zložení a na špecifickej situácii rafinérie. Pretože likvidácia odpadov sa stala ekonomicky 

náročnou operáciou, sú všade aplikované programy minimalizácie produkcie odpadov. 

 

Kontaminácia zeminy a  podzemných vôd  

Na ploche väčšiny rafinérií sú oblasti, ktoré boli v priebehu historického vývoja rafinérie 

kontaminované ropnými produktmi – tzv. staré environmentálne záťaže. V súčasnej dobe je úroveň 

prevádzkovej praxe natoľko vysoká, že je vylúčená kontaminácia manipulačnými únikmi a úniky 

netesnosti zariadení. V minulosti si prevádzkovatelia rafinérií neuvedomovali dôležitosť zábrany 

kontaminácie zemín a podzemnej vody. V tomto smere sú dôležité dve oblasti: zabrániť ďalšiemu 

znečisteniu zemín a podzemnej vody a sanácia oblastí starých záťaží. Väčšina ropných frakcií je 

tvorená zlúčeninami, ktoré sú biologicky rozložiteľné, i keď ich biologický rozklad prebieha len 

pomaly. Predstavy o sanácii týchto znečistených oblastí sa v priebehu posledných rokov menili. Nové 

znalosti o procesoch sanácie týchto kontaminovaných oblastí, ktoré sú stále ešte súčasťou výrobných 

podnikov, vyústili do sústavy pravidiel, ako využívať ďalej tieto plochy a zabezpečiť, aby sa znečistenie 

nešírilo mimo územie rafinérie. V súčasnej dobe prebieha rozsiahly výskum, ktorého cieľom je vývoj 
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metód, pomocou ktorých je možné zabrániť šíreniu kontaminácie mimo dané územie. Výskum je 

zameraný i na metódy čistenia zeminy in situ, teda priami na kontaminovanom území. 

Úniky sú spojené so skladovaním, čerpaním a prepravou samotných uhľovodíkov alebo pri spracovaní 

odpadových vôd znečistených uhľovodíkmi. 

 

Ďalšie environmentálne aspekty  

Predmetom obťažovania okolia podniku sú zväčša problémy hluku, svetelných efektov a emisií, ale aj 

problém zápachu, ktoré sa môžu priamo týkať okolitých oblastí rafinérie. Ako obťažovanie okolia 

svetlom môžu vyť vnímané v noci bezpečnostné horáky na spaľovanie odpadných plynných prúdov 

umiestnených v okolí obytných oblastí. 

Od sedemdesiatych rokov venovali rafinérie veľkú pozornosť zvyšovaniu bezpečnosti prevádzky a to 

ako v oblasti konštrukcie zariadenia, tak v oblasti výcviku obsluhy, vývoja výrobných postupov 

a vývoja pomôcok na ochranu obsluhujúceho personálu. Zvýšená pozornosť venovaná problémom 

bezpečnosti, výcvik, bezpečná konštrukcia zariadenia a zodpovedajúce prostriedky osobnej ochrany 

obsluhy viedli k trvalému poklesu počtu prípadov ohrozenia zdravia, úrazov a havárií. 

 

4.4 Vybrané nástroje znižovania negatívnych vplyvov chemického 

priemyslu 
V priebehu rokov bolo vynaložené veľké úsilie na testovanie a vyhodnocovanie chemických látok, ale 

stále existuje veľa otázok a medzery v našich znalostiach o ich vlastnostiach, účinkoch a spôsoboch 

použitia a výsledných dopadoch na človeka a životné prostredie. Nedostatok znalostí o väčšine 

chemických látok uvádzaných na trh a výrobkov, v ktorých sú použité, a v dôsledku toho neistota, či 

zamestnanci, verejnosť a životné prostredie sú dostatočne chránené, je veľkou výzvou pre tvorcov 

politiky. Vzhľadom k tomu, chemický priemysel má stále viac globálny charakter, bolo vyvinutých 

viacero iniciatív na zabezpečenie vyššej chemickej bezpečnosti.  

Medzi takéto iniciatívy patrí medzinárodná iniciatíva Responsible Care a nariadenie Európskej únie 

REACH.  

 

4.4.1 Responsible Care - iniciatíva chemického priemyslu  

Responsible Care, teda Zodpovedná starostlivosť je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je 

neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe ako aj používaní 

chemických výrobkov a kladie si za cieľ priebežné zlepšovanie výkonov (Majerník,  2007).  

Program Responsible Care má osem základných prvkov, ktoré boli prijaté a schválené ICCA – 

International Council for Chemical Associations (Medzinárodná rada chemických zväzov) v roku 1996: 

- Princípy - formálny záväzok podniku, ktorý predstavuje podpísanie deklarácie obsahujúcej 

základné princípy ochrany zdravia a životného prostredia generálnym riaditeľom. 
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- Kódexy - pomáhajú spoločnostiam implementovať program. 

- Ukazovatele činnosti- progresívny vývoj ukazovateľov, pomocou ktorých môžu byť merané 

vplyvy činnosti na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. 

- Komunikácia - neustály proces komunikácie o otázkach týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti 

a životného prostredia so zainteresovanými stranami. 

- Vzájomná výmena skúseností - organizovanie stretnutí umožňujúcich vymieňanie skúsenosti 

a názorov medzi jednotlivými podnikmi pri implementácii Responsible Care. 

- Názov a logo - prijatie názvu a loga, ktorým sa národné zväzy jasne hlásia k programu 

Responsible Care a vyjadrujú kompatibilnosť s celosvetovým hnutím. 

- Povzbudenie všetkých chemických spoločností - zvážiť ako najlepšie motivovať všetky 

chemické spoločnosti k  účasti na programe. 

- Verifikácia - systematické postupy overovania implementácie programu členskými subjektmi 

(www.americanchemistry.com). 

Hlavným cieľom programu Zodpovedná starostlivosť je udržateľný rozvoj chemického priemyslu 

s ohľadom na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie v súlade s technickými a vedeckými 

poznatkami. Jeho snahou je tiež vytvorenie základne a podmienok pre vedenie dialógu medzi vládou, 

verejnosťou a chemickým priemyslom. Program Zodpovedná starostlivosť je dobrovoľný záväzok 

chemického priemyslu a v súčasnosti sa zdôrazňuje, že predstavuje etiku v podnikaní v chemickom 

priemysle (Šovčíková, 2005). 

Responsible Care od chemických podnikov vyžaduje, aby boli otvorené a transparentné vo vzťahu 

k tretím stranám – od miestnych komunít k environmentálnym organizáciám, od miestnych úradov  

a vlády až po médiá a samozrejme najširšiu verejnosť  (Novotný - Špaček, 2009).  

Logo Responsible Care zviditeľňuje princípy tejto iniciatívy, zakotvené v Globálnej charte Responsible 

Care. Logo Responsible Care je vlastne spoločným symbolom pre chemické podniky a asociácie 

zúčastnené v tomto programe. Logo Responsible Care je zobrazené na obr. 7. 

 

 

Obrázok 7 Logo Responsible Care 

Zdroj: www.americanchemistry.com 

 

https://www.americanchemistry.com/Media/Multimedia/ACC-Logos.html
https://www.americanchemistry.com/Media/Multimedia/ACC-Logos.html
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis4Ju90N7MAhVPkRQKHXtbD0AQjRwIBw&url=http://www.nalco.com/sustainability/responsible-care.htm&psig=AFQjCNHYBdwbAgkAtZCtyT5Aj6B_nu9KeQ&ust=1463489255863051
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4.4.2 Nová chemická politika EÚ – REACH 

Do roku 1981 bolo v EÚ evidovaných vyše 100 tisíc chemických látok uvedených na trh. Zjednodušene 

sa im hovorí "staré" látky na rozdiel od "nových", ktoré boli na trh uvedené a registrované po roku 

1981. V EÚ sa každoročne predáva asi 50 až 70 tisíc látok, ale o toxicite troch štvrtín z nich je známe 

len málo. Drvivú väčšinu obchodovaných chemikálií tvoria "staré" látky, na ktoré sa bohužiaľ doteraz 

systém povinného hodnotenia zdravotných a ekologických dopadov nevzťahoval. 

U "nových" látok už roky platí povinnosť preveriť jej vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, keď 

je vyrábaná alebo dovážaná v množstve viac ako 10 kg ročne. "Starú" látku je zatiaľ možné vyrábať 

napríklad v tisícoch ton, aby bolo nutné preverovať jej účinky. Komplexné štúdie zdravotných a 

environmentálnych rizík tak boli dokončené len pre niekoľko "starých" látok (Šuta, 2004). 

 

Novo schválený systém REACH sa týka asi 30 tisíc chemikálií vyrábaných alebo dovážaných do EÚ 

jedným subjektom v množstve nad 1 tonu ročne, ktoré výrobcovia alebo dovozcovia musia povinne 

zaregistrovať - poskytnúť informácie o vlastnostiach chemikálií. 

Vysoko rizikové chemické látky budú musieť prejsť komplexnejším hodnotením a na základe tohto 

hodnotenia im bude (alebo nebude) udelená autorizácie, ktorá môže špecifikovať podmienky 

bezpečného používania, prípadne ho obmedziť. 

Vysoko rizikové chemikálie podľa REACH sú chemikálie, u ktorých nemôže byť zaistené bezpečné 

zaobchádzanie a ktoré nevyhnutne končí v životnom prostredí. Európska únia sa z týchto dôvodov 

zaviazala vylúčiť ich z užívania do roku 2020. 

 

Jedná sa o chemické látky, ktoré: 

- sa veľmi ťažko rozkladajú v životnom prostredí (veľmi perzistentné látky) a zároveň sa môžu 

hromadiť v ľudskom organizme (bioakumulatívne látky), 

- sú zároveň perzistentné, bioakumulatívne a toxické, 

- sú schopné narušovať hormonálny systém človeka a voľne žijúcich zvierat (endokrinné 

disruptory), 

- môžu spôsobovať rakovinu (karcinogény), 

- môžu narušovať genetickú informáciu (mutagény), 

- sú toxické pre reprodukčný systém, 

- predstavujú porovnateľné ( "ekvivalentné") ohrozenia, v zmysle negatívnych vplyvov, ktoré 

doteraz neboli objavené, ale ktorými by sa v budúcnosti musel REACH zaoberať. 

 

 

REACH stanovuje 4 kategórie látok podľa tonáže ročnej produkcie (do 10, do 100, do 1 000 a nad 1 

000 t), pre ktoré sú odstupňované nároky na požadované informácie i časový harmonogram. Vysoko 

rizikové chemické látky a chemikálie dodávané vo veľkom množstve (nad 1 000 t / r jedným 

subjektom) bude nutné zaregistrovať do 3 rokov. Až 11 rokov budú mať na registráciu subjekty 

vyrábajúce do 10 ton látky ročne (www.echa.org).  
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Z hľadiska spotrebiteľa smernica predstavuje rad zlepšení existujúcej regulácie chemických látok v 

EÚ: 

- Zavádza povinnosť výrobcov a dovozcov doložiť niektoré informácie o vlastnostiach nimi 

vyrábaných alebo dovážaných chemikáliách. 

- Nastavuje mechanizmus náhrady tých perzistentných a bioakumulatívnych látok, za ktoré sú 

dostupné bezpečnejšie alternatívy. 

- Umožní spotrebiteľom žiadať informácie o prítomnosti najnebezpečnejších chemických látok 

vo výrobkoch. 

 

Smernica bohužiaľ obsahuje aj celý rad nedostatkov, ktoré sťažujú možnosť zabezpečiť ochranu 

zdravia spotrebiteľov a životného prostredia pred nebezpečnými chemickými látkami: 

- Pre desaťtisíce chemických látok dovážaných a vyrábaných v množstve do 10 t / rok aj 

naďalej nebudú dostupné podstatné informácie o ich bezpečnosti. 

- Mnohým nebezpečnejším chemikálií nebude môcť byť odopretá autorizácia pre ďalšiu 

výrobu a užívanie, hoci za ne je dostupná bezpečnejšia náhrada. Postačí vyhlásenie ich 

výrobcov alebo dovozcov, že sú schopní riziká látok "adekvátne kontrolovať". 

- Umožní aj naďalej v spotrebnom tovare používať aj veľmi nebezpečné chemikálie.  

- Chýba záruka, že počas autorizácia budú zohľadnené informácie o bezpečných náhradách 

najnebezpečnejších chemikálií od tretích strán. 

- Chýba garancia bezpečnosti - chemický priemysel naďalej nebude zodpovedný za bezpečnosť 

všetkých svojich produktov (neschválené Duty of Care) (Šuta, 2008). 
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