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  Čas na kontrolu procesu granulace na velínu s operátorem Karlem Soukupem

Po maturitě Pavel Srnka nastoupil do výrobny POX, kam se vrátil i po absolvová-
ní vojenské služby. V květnu 1985 pak přešel jako směnový mistr na dokončující 
se výrobnu Chezacarbu. Po více než deseti letech přestoupil na pozici technolo-
ga, kde je dodnes s krátkou přestávkou období divizí, kdy byl pověřen vedením 
úseku.

Výrobna Chezacarb dříve tvořila jeden celek, kde se saze vyrobily, zabalily 
a expedovaly k zákazníkům. V roce 2004 se balení, skladování a expedice sazí 
připojily k úseku distribuce a logistiky Unipetrolu RPA. Pavel Srnka tak odpovídá 
za výrobu sazí do okamžiku, kdy napadají do některého ze šesti velkokapacit-
ních zásobníků – sil. Následný proces řídí Pavel Dub ze sekce sklady a MTZ Agro.

Jak již bylo řečeno, na kvalitu Chezacarbu má vliv, zda výrobna POX k pro-
dukci vodíku využívá z České rafinérské černý destilát, vakuový zbytek nebo 
visbreakingový zbytek. Změna suroviny zásadně mění obsah popelovin a těž-
kých kovů, ovlivňuje strukturu sazí i jejich elektrovodivé vlastnosti.

Pracovní den pro Pavla Srnku začíná v šest kontrolou stavu provozujícího za-
řízení i kvality sazí. Do výrobní porady ještě prověří bilance surovin a pomocných 
látek, množství vyrobených sazí a stav plnění technicko-hospodářských norem. 
Na poradě pak s kolegy a vedoucím výrobny probírají aktuální mimořádné situ-
ace jako poruchy, požadavky na úpravu kvality sazí či změny v produkci Cheza-
carbu. Poté Pavel Srnka řeší aktuální úkoly. V případě poruchy strojního zařízení 

  Kolega Pavel Dub vysvětluje způsob potisku fólie pro zahraniční zákazníky.

  Při ranní poradě se za přítomnosti vedoucího výrobny Milana Dudka (uprostřed) bilancuje pře-
dešlý den, řeší aktuální stav zařízení a výhled výroby sazí Chezacarb na další dny.

UNiPeTROl (iR)    V uplynulých číslech UNI novin jsme představovali zaměstnance, kteří byli po ukončení vysoké 
školy zařazeni do Junior programu v některém z podniků skupiny Unipetrol. Tentokrát jsme se naopak zaměřili 
na dlouholetého pracovníka, který Vysokou školu chemicko-technologickou vystudoval při zaměstnání. Pavel Srnka 
působí ve výrobně Chezacarbu od jejího prvního uvedení do zkušebního provozu, přesto nevnímá svou práci jako 
rutinní. Musí totiž neustále reagovat na změny v kvalitě vstupní suroviny (sazové vody) z výrobny POX Unipetrolu RPA. 
Ta se může vyrábět ze tří různých surovin dodávaných Českou rafinérskou, což má zásadní vliv na její kvalitu a kvalitu 
vyráběných sazí Chezacarb. Nezpracovaná sazová voda by jinak skončila v podobě hydrosměsi na popelové skládce. 
A právě tato technologie, šetřící životní prostředí, byla vyvinuta na základě návrhů zálužských výzkumníků.

  Prohlídka zařízení pro firmy ucházející se o investiční akci, jejíž vedoucí je Jiří Vlček, projektový 
manažer Unipetrolu RPA.

fotoreportáž

Pavel Srnka:    
Musíme operativně 
reagovat na změny

  Pavel Srnka ukazuje výsledný produkt – Chezacarb. Ten se distribuuje v pytlících a velkoobjemových vacích.

musí zdokumentovat situaci a společně s technikem údržby dohodnout 
způsob řešení. Průběžně připravuje bilanční přehledy i měsíční technické 
zprávy o výrobě Chezacarbu. Dále provádí pravidelné bezpečnostní pro-
hlídky v technologii. Součástí jeho práce jsou technologické změny a jejich 
zapracování do dokumentace, na přelomu roku pak i celková revize všech 
provozních dokumentů. Postupně připravuje podklady pro technologické 
odstávky a zarážky, podílí se na přípravě podkladů pro výběrová řízení 
a koordinaci činností při realizaci investiční akce. Zatím největší investicí 
poslední doby byla během zarážky 2011 druhá etapa modernizace řídicí-

ho systému. letos se připravuje v úseku technologie výroby automatické 
vzorkování suchých sazí a v úseku expedice kompletní modernizace bali-
cích linek.

V poslední době se též řeší další připravenost výroby Chezacarbu 
na možné změny provozu výrobny POX. Komerční saze se v současnosti vy-
rábějí na reaktorech se starými typy hořáků. V případě, že by došlo k jejich 
odstavení, bude nutno zajistit výrobu sazí v komerční kvalitě i s reaktory, 
na kterých jsou instalovány nové hořáky. Proto se nyní provádějí testy se 
sazovou vodou z těchto reaktorů při různých provozních režimech, kdy se 
sledují konečné vlastnosti sazí.

Na konci ledna se chystá desetidenní test s visbreakingovým zbytkem 
o vyšší viskozitě (500 cSt), během kterého bude Česká rafinérská ověřovat 
možnosti efektivnějšího využití zpracování ropy. Do pokusu se zapojí i vý-
roba Chezacarbu. Podle Pavla Srnky je pro produkci komerčních sazí ještě 
důležitější další test. Při něm se ve výrobně POX bude míchat pyrolýzní zby-
tek z Petrochemie Unipetrolu RPA do visbreakingového zbytku. Od toho se 
očekává méně nežádoucího popela a těžkých kovů v sazích.

„Musíme stále reagovat na změny v kvalitě vstupní suroviny, proto se 
dá říci, že jsme neustále ve výzkumném režimu. U klasické chemické vý-
roby nastavíte ověřené parametry průtok, teplota, tlak a víte, jaký máte 

očekávat výsledek. U nás to tak neplatí. Musíme operativně reagovat 
na změny, které se stanou někde ve výrobním řetězci před námi, kdy při 
stejných režimech reaktorů jsou rozdílné kvality vyráběných sazí,“ zdůraz-
ňuje Pavel Srnka.

Na světě ojedinělá technologie vyrábí od začátku saze o několika 
druzích kvality. Saze Chezacarb A+, Chezacarb A a Chezacarb B jsou kom-
pozitní, využívané zejména pro úpravu vlastností plastů a pryží. Pomocí 
Chezacarbu B a Chezacarbu C se čistí například spaliny ve spalovnách ne-
bezpečných odpadů a odpadní vody od kalů vznikajících při biologickém 
čištění. V minulosti se produkoval i vodě odpudivý Chezacarb S pro likvidaci 
úniků uhlovodíků při ekologických haváriích a nasákavý Chezacarb SH pro 
čištění technologického zařízení.

A jak si jednoduše představit sorpční schopnost sazí? Do akvária s vo-
dou nasypeme litr Chezacarbu a přilijeme ropnou látku. Do 3,5 litru její-
ho objemu ji saze pohltí a přitom si zachovají své mechanické vlastnosti, 
zůstávají sypké a nelepí se. Dalším přidáváním ropné látky saze postupně 
ztratí sypkost a nakonec přejdou do fáze podobající se černému pudinku. 
Výhodou tohoto způsobu likvidace úniku ropné látky, který využívají i ha-
siči Unipetrolu RPA, je, že tato hmota se může spálit a nemusíme si lámat 
hlavu, co s nebezpečným odpadem.
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