
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra chemie 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 

 

Studium degradace pracího oleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017       Ľubica Pavlíková 

             



 

 

 

 



 

Prehlásenie študenta 

 

 Prehlasujem, že som túto diplomovú prácu vypracovala samostatne. Uviedla 

som všetky literárne odkazy a publikácie, z ktorých som čerpala.  

 

 

 

V Ostrave dňa 04.05.2017          ........................ 

podpis študenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poďakovanie 

 

 Chcela by som poďakovať vedúcemu práce Mgr. Ivanovi Koutníkovi, Ph.D. za 

odbornú pomoc, podporu, konzultácie a pevné nervy. Ďalej by som rada poďakovala 

doc. Ing Marekovi Večeřovi, Ph.D a v neposlednom rade patrí veľká vďaka mojej 

rodine a priateľom za podporu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

 

 Táto diplomová práca sa zaoberá degradáciou pracieho oleja, a teda aj jeho 

chemickými vlastnosťami, tiež vplyvmi, ktoré ovplyvňujú jeho starnutie a taktiež jeho 

zložením. 

 Prvá časť práce je zameraná na štúdium odbornej literatúry a vysvetleniu 

základných pojmov a pochodov, ktoré súvisia s pracím olejom, ako napr. koksovanie 

a decht. Nasledujúca časť je venovaná opisom a postupom analýz, ktoré boli využívané 

v experimentálnej časti práce.  

 Experimentálna časť práce je zameraná na sledovanie vlastností vzoriek 

pracieho oleja, konkrétne jeho mólových hmotností a viskozít, pri zmenách teplôt.  

 Záverečná časť práce obsahuje matematické a grafické vyhodnotenia 

experimentov a diskusiu k nim.  

 

 

 Kľúčové slová: prací olej, koksárenstvo, čistý benzol, decht, mólová hmotnosť, 

viskozita, BTX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 This theses dwells degradation of wash oil and therefore its chemical properties, 

as well as the influences that influence its aging as well as its composition.  

 The first part of the thesis is focused on the study of professional literature and 

the explanation of basic concepts and processes related to the washing oil, coking and 

tar. The following part is devoted to the description and procedure of the analyzes that 

were used in the experimental part of the thesis.  

 The experimental part of the thesis is aimed at monitoring the properties of 

diferent samples of the washing oil, namely its molar masses and viscosities, at the 

temperature changes.  

The final part of the thesis contains mathematical and graphical evaluation of 

experiments and the discussion about them.  
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1 ÚVOD 

 

 Koksárenský priemysel sa rozvíja hlavne v krajinách s potrebnými zásobami 

koksárenského uhlia. Tento rozvoj je však celkovo poznačený viditeľnými zmenami 

v štruktúre energetickej základne v priemyselných krajinách, kde dochádza v rýchlemu 

vývoju technológií a využívaniu netradičných zdrojov energie [1]. 

 

 Cieľom diplomovej práce je štúdium degradácie pracieho oleja a jeho vlastnosti, ktoré 

závisia od zloženia čiernouhoľného dechtu, účinnosti destilačného zariadenia a tiež na 

stanovených požiadavkách začiatku a konca destilačnej krivky, ktoré sú stanovené normou. 

Ďalej je práca zameraná na vypieracie schopnosti odháňaného pracieho oleja, ktoré sú 

definované ako schopnosť oleja absorbovať v sebe zložky surového benzolu pri nízkych 

teplotách a súčasne ako schopnosť oleja jednoducho desorbovať zložky surového benzolu pri 

zvýšených teplotách [2]. 

 

 Vzorky odohnaného pracieho oleja boli podrobené experimentom, pri ktorých boli 

zisťované mólové hmotnosti vzoriek a reologické vlastnosti daných vzoriek. Mólové 

hmotnosti boli stanovované pri rovnakej teplote v dvoch sériách experimentu s rozpúšťadlami 

acetónom a technickým xylénom. Experiment na zistenie reologických vlastností vzoriek 

prebiehal pomocou rotačného viskozimetra pri štyroch rôznych teplotách pre každú vzorku 

a to pri: 20°C; 25°C; 30°C a 40°C.  

 

 Záver práce je venovaný vyhodnoteniu výsledkov a diskusii o možnom zlepšení 

schopností pracieho oleja.  

 

 

 

 



 

2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Koks 

Koks je ušľachtilé palivo, prvoradé redukčné činidlo vo vysokých peciach a nemôže byť 

úplne nahradený iným palivom.  

Môže fungovať ako nosný materiál, no tiež aj ako výplňový materiál, ktorým cirkuluje 

plyn v stĺpci vsádzky. Koks, ktorý vzniká karbonizáciou uhlia má vysoký podiel uhlíku 

a málo nečistôt, ktoré na rozdiel od koksu vzniknutého rafináciou ropy nie je nutné 

odstraňovať. Pri jeho horení vzniká len CO2, tiež má veľmi dobrú výhrevnosť, ktorá je 29,6 

MJ.kg
-1

 a tiež nízku prašnosť, vďaka čomu je možno ho využívať ako palivo. Vďaka svojej 

pórovitosti, slúži aj ako tepelný izolant a mohol byť využitý okrem iného aj v programe 

„Apollo“ v tepelnom štíte veliteľskej lunárnej lodi. Široké využitie koksu nachádzame aj vo 

výrobných procesoch prebiehajúcich vo vysokých peciach ako redukčné činidlo a palivo [3].  

Premena uhlia na koks môže nastávať aj prírodnou cestou, pričom prírodný  vznik koksu 

môže prebiehať vďaka žhavým vulkanickým procesom, ktoré prechádzali uhoľnými slojmi, 

ktoré s týmto magnetom prišli do styku.  

 

2.1.1 Princíp koksovania  

 

Koks sa vyrába z niektorých druhov čierneho uhlia, ktoré majú koksovacie vlastnosti, 

procesom karbonizácie. Tieto koksovacie vlastnosti sa prejavujú ako zmeny uhoľnej hmoty 

pri teplotách v rozmedzí 350 – 500°C, kde pri zahrievaní bez prístupu vzduchu, tzv. 

karbonizácií uhlie v prvom kroku mäkne a následne vzniká pevný a spečený koksový zvyšok 

[3]. 

Karbonizácia uhlia je súbor zložitých procesov zahrievania uhlia v uzavretých pri 

neprítomnosti vzduchu. Pri ktorých je postupným zvyšovaním teploty uhlie vysušované, pri 

teplote do cca 150°C sa postupne vyparuje hygroskopická voda a následným zvyšovaním aj 

kryštálová voda popolovín a, tiež plyny odlučované uhlím ako sú metán, dusík a oxid 

uhličitý.  

Neskôr pri teplotách 250 – 300°C dochádza k prvému rozkladu uhoľnej hmoty, čím 

vznikajú oxid uhličitý, sírovodík a voda, následne sa dochádza k štiepeniu oxidu uhoľnatého, 

metánu a iných uhľovodíkov [3]. 



 

Prenikavejší rozklad uhoľnej hmoty nastáva v rozmedzí teplôt 300 až 400°C, pri týchto 

teplotách sa vo väčšom množstve začínajú vyvíjať dechtové pary i nasýtené aj nenasýtene 

vyššie uhľovodíky. 

Pri teplote v rozmedzí 350°C – 450°C sa uhlie dostáva do plastického stavu, ktorého 

začiatok je priamo úmerný pre uhoľnateniu uhlia. Čím vyššie pre uhoľnatenie uhlia, tým 

neskorší počiatok plastického stavu. Čpavok sa začína tvoriť pri teplotách 400 až 450°C. 

Ukončenie odštepovania kvapalných produktov nastáva približne pri teplote 500°C, kedy 

vzniká polo koks, ktorý však ešte obsahuje značné množstvo dusíku, vodíku a kyslíku, ktoré 

sa začínajú odštepovať až ďalším zvyšovaním teploty v rozmedzí 500 – 1100 °C, pričom sa 

súčasne začína tvoriť koks.   

Konečná teplota na ktorú sa ohrieva náplň koksárenenskej pece je asi 1000 až 1100°C [3, 4] . 

Prchavé spodiny rozkladu horľaviny, ktoré vznikli pri koksovaní sú odvádzané stúpačkou 

do predlohy k následnému spracovaniu. Koks zostáva v peci a po ukončení koksovania je 

z pece vytláčaný a chladený vodou. Pre výrobu hutníckeho koksu má najdôležitejší význam 

koksovanie čierneho uhlia pri vysokých teplotách. Pri procese koksovania sa uhoľná hmota 

tepelným rozkladom zbavuje prchavých súčastí [3]. 

 

Výťažky hlavných produktov koksovania 

1. Koks(cca 75%)  

2. Koksárenský plyn(cca16%)  

3. Vysokoteplotný decht(cca3,5%)  

4. Pyrogenetická voda(cca4%) 

5. Koksárenský benzol(cca1%) 

6. Amoniak(cca0,3%) a ostatné produkty [2]. 

 

Zloženie koksárenského plynu 

1. Vodík (asi 55%) 

2. Metán (asi 25%)  

3. Dusík(asi 5%) 

4. Oxid uhoľnatý (asi 7%) 

5. Oxid uhličitý (asi 3%)  

6. Uhľovodíky (asi 2,5%) 

7. Kyslík (asi 0,5%) zvyšné 2% tvoria ostané zložky [2]. 



 

2.1.2 Vlastnosti chemických produktov koksovania 

 

Surový decht: ide o hustú čiernu kvapalinu, ťažšiu ako voda, pričom sa jedná o zmes 

mnohých zlúčenín.  

Vysokoteplotný decht: vzniká pri koksovaní pri teplotách približne 1000°C, obsahuje 

hlavne poly aromatické uhľovodíky s dvoma alebo viacerými benzénovými jadrami (napr. 

naftalén, fenantrén, antracén) a ich dusíkaté a kyslíkaté deriváty ( fenoly, pyridínové zásady).  

Nízkoteplotný decht: vzniká pri koksovaní pri teplotách okolo 500°C, obsahuje hlavne 

alifatické uhľovodíky ako sú parafíny a olefíny a ich kyslíkaté a dusíkaté zlúčeniny ako 

alkoholy, ketóny a amíny.   

Surový benzol: slabo žltá, horľavá kvapalina, ľahšia ako voda, s bodom varu okolo 

80°C -175°C. Obsahuje hlavne benzén, toluén, xylény a etylbenzén, spracúva sa destiláciou 

na jednotlivé zložky [5]. 

 

Zložka Hlavné zlúčeniny Podiel(%) 

Aromatické monojadrové 

uhľovodíky 

benzén, toluén, xylény, 

etylbenzén, trimetylbenzény, 

etyltoluény 

 

80-95 

Nenasýtené uhľovodíky 

cyklopentadién, tyrén, indén, 

kumaron, cyklohexán, 

metylcyklohexán 

 

5-10 

Sírne zlúčeniny 

sulfán, sírouhlík, thiofén, 

metylthiofén, dimetylthiofén, 

trimetylthiofén 

 

1-8 

Cyklické nasýtené 

uhľovodíky 

cyklopentán, cyklohexán, 

metylxcyklohexán, 

propylcyklohexán 

0,3-2 

 

Tabuľka č.1: Hlavné zlúčeniny obsiahnuté v benzole [5]. 

 

 



 

 

Graf č.1: Závislosť výnosov hlavných produktov na teplote koksovania [5].  

 

 

2.1.3 Chemická časť výroby koksu  

 

 Pri procese karbonizácie dochádza k hlavným chemickým reakciám:  

1. Polymerácia: nenasýtené zlúčeniny sa polymerujú na zlúčeniny s vyššou molekulovou 

hmotnosťou.  

2. Kondenzácia: podobný proces ako pri polymeračných reakciách, s rozdielnymi 

vznikajúcimi východzými látkami 

3. Cyklenie reakcií: vznikajú cykloalkány a aromatické uhľovodíky.  

4. Izomerácia: dochádza k premene štruktúr vzniknutých primárnych uhľovodíkov.  

5. Dehydrogenácia a hydrogenácia: konečná reakcia, pri ktorej nastáva odštepovanie 

vodíka a vznikajú nenasýtené uhľovodíky. Novo vzniknutý vodík plní funkciu 

hydrogenačného činidla a opäť vznikajú nasýtené uhľovodíky [6].  

 

 

 

 



 

Primárny chladič surového plynu 

  

Primárny chladič surového plynu funguje na princípe ochladzovania surového 

koksárenského plynu a ku kondenzácií väčšiny unášaných zložiek plynu, kam 

zaraďujeme napr. vodu, naftalén či decht. Pre výrobu primárnych chladičov sa 

najčastejšie používa uhlíkatá oceľ. 

 Umiestnenie primárneho chladiča je na vstupe surového koksárenského plynu do 

chemickej časti koksárne. Chladič pozostáva zo sekcií vodorovných trubkových zväzkov. 

Zväzky môžu byť prepojené do série alebo viacerých okruhov. Medzi sekciami prúdi 

chladiaca voda, ktorá má teplotu cca 25°C. Chladiaca voda napomáha ochladzovať 

prúdiaci surový koksárensky plyn z teploty cca 80°C na teplotu cca 50°C.  

 Úlohou konštrukcie primárnych chladičov je umožnenie čistenia vnútorného povrchu 

chladiacich trubiek. Systém chladiacich trubiek sa využíva pre dosiahnutie vyššej 

turbulencie prúdenia plynu a vyššieho súčiniteľu prestupu tepla [7].  

 

Koncový chladič koksárenského plynu 

 

 Pri procese koncového ochladenia koksárenského plynu a vypieraní posledných častíc 

naftalénu sa používa koncový chladič. Jeho umiestnenie je na výstupe koksárenského plynu 

pri chemickej časti koksárne, kde je zapojený za jednotku odčpavkovania a odsírenia 

koksárenského plynu.  

 Koncový chladič je zložený z dvoch sekcií. V prvej sekcií prebiehajú procesy 

chladenia koksárenského plynu priamym sprchovaním vodou. V druhej sekcii dochádza 

k odlučovaniu kvapalných zložiek [7]. 

 

 Benzolka 

 

 V benzolke prebieha konečný proces chladenia koksárenského plynu, proces 

vypierania benzolu a destilácia surového benzolu [7].  

 

 

 

 

 



 

Odhánač benzolu 

 

Odhánač benzolu sa používa pri procese získavania benzolu z pracieho oleja. Odháňaný 

prací olej odchádza spodnou časťou kolóny s obsahom cca 0,3%hm zvyškového benzolu, 

pričom spätné vracanie prebieha z hornej časti kolóny, kde odchádza zmes vodnej pary a pary 

benzolu. Hlavným cieľom procesu je maximálne dosiahnutie hodnoty odobraného benzolu 

s čo najnižšou vlhkosťou a obsahom naftalénu [7] . 

 

Rozdeľovač dechtových kondenzátov  

 

  Rozdeľovač dechtových kondenzátov sa používa v procese rozdelenia kondenzátov na 

decht a čpavkovú vodu.  

Konštrukciu rozdeľovača dechtových kondenzátov tvorí objemná vertikálna valcovitá 

nádrž, ktorá je opatrená kužeľovitým dnom, zariadením pre automatické odťahovanie 

rozdeľovacej fázy [7].   

 

Hrubý odlučovač dechtových kalov  

 

Na vstupu spracovania dechtových kondenzátov nájdeme hrubý odlučovač dechtových 

kalov, ktorý sa používa k izolácií dechtových kalov a pevných častíc z dechtových 

kondenzátov. Konštrukcia hrubého odlučovača dechtových kalom má tvar obdĺžnikového 

pôdorysu zbernej vane, kde prebieha proces postupnej sedimentácie. Funkciu vynášania 

dechtových kalov a ďalších usadenín plní hrabľový dopravník [7].   

 

Hermetizácia  

 

 K zamedzeniu úniku emisií benzénu, naftalénu a ostatných zlúčenín z celkového 

zariadenia koksárne do ovzdušia napomáha proces hermetizácie. Tento proces plní 

ekologické limity stanovené národnými, európskymi a regionálnymi predpismi.                                                                

Nezávislé zberné struny tvoria celý proces hermetizácie, kde je doprava výparov 

zaistená vytesnovacím plynom, kde ide o čistý koksárenský plyn, so stanoveným tlakovým 

rozdielom. Tento proces tiež ďalej slúži pre ohrev koksárenských batérií alebo v elektrárňach 

na výrobu energetickej energie [7]. 



 

2.2 BTX 

2.2.1 Definícia BTX 

 

Pre skratku BTX je v literatúre možné nájsť rôzne definície. 

a.) Definícia US EPA: „BTX je termín používaný pre benzén, toluén a xylény (ortho-, 

meta- a para- izoméry). To znamená tečúce aromatické zlúčeniny, ktoré sa obvykle 

nachádzajú v ropných produktoch, ako je benzín, alebo motorová nafta.“  

b.) Definícia Amerického geologického inštitútu: „Tečúce, monocyklické aromatické 

zlúčeniny prítomne v dechte, ropných produktoch a rôznych organických 

chemických výrobkoch. Sú najviac rozpustné v hlavných zlúčeninách benzínu a preto 

slúžia ako časté ukazovatele kontaminácie benzínom“  

c.) Definícia Európskej agentúry pre životné prostredie: „BTX je skupina látok ktoré sú 

kvalifikovateľné jednou analytickou metódou. Toluén a tri izoméry xylénu sú 

bezfarebné kvapaliny, nemiešateľné s vodou, avšak dobre miešateľné s organickými 

rozpúšťadlami. Sú charakteristické svojim silným zápachom a vysokou horľavosťou“ 

[8]. 

 

2.2.2 Zjednodušená schéma delenia BTX frakcie 

Na spracovanie benzolového rafinátu na jednotlivé produkty sa využíva destilácia. 

Destilačné zariadenie pracuje kontinuálne a jeho základom je systém desiatich rektifikačných 

kolón, ktoré sú rozdelené podľa výsledných produktov na štyri časti [2]:  

 

1. benzénové (4 kolóny) 

2. toluénové (2 kolóny) 

3. xylénové (2 kolóny) 

4. časti solventnafty (2 kolóny). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Benzénová časť 

 

 Pre oddelenie benzénu a výrobu kvalitného výsledného produktu je v a.s. DEZA 

využívaná jednoduchá rektifikácia benzolového rafinátu na benzénovú a toluénovú frakciu, 

v kombinácií s oddelením nearomátov z benzénovej frakcie azeotropickou destiláciou 

s vodným roztokom acetónu [2]. 

 

Toluénová časť 

   

 Toluénová frakcia, ktorá je odvádzaná z päty kolóny obsahuje predovšetkým toluén, 

taktiež aj xylény, trimetylbenzény, tetrahydronatalén, naftalén a nearomáty. Obsahuje aj cca 

2% - 5% benzénu [2].  

 

Xylénová časť 

 

 Xylénová frakcia obsahuje predovšetkým xylény, no tiež malé množstvo toluénu, 

trimetylbenzény, vyššie aromáty a nearomáty, ktoré majú bod varu vyšší ako 110°C.  

 

2.2.3 Benzén 

Benzén je najľahším produktom frakcie,  ide o bezfarebnú kvapalinu, ktorá je 

charakteristická svojim zápachom, ľahko sa rozpúšťa v alkohole, chloroforme či éteroch, je 

nemiešateľný s vodou, pričom sa veľmi ľahko vyparuje. Často sa používa ako rozpúšťadlo 

a tiež pri výrobe farmaceutík, plastov, styrénu, anilínu, fenolov a podobne.  

Hlavnými zdrojmi pri výrobe benzénu sú petrochemické procesy ako napr. pyrolýza, 

katalytické reformovanie benzínov, disproporciácia toluénu a dealkylácia aromátov [5].  

 

2.2.4 Toluén(metylbenzén):  

 

Ide o bezfarebnú, číru, charakteristicky zapáchajúcu kvapalinu. Vo vode je takmer 

vôbec nerozpustný, naopak je veľmi dobre rozpustiteľný v organických rozpúšťadlách ako 

napríklad v acetóne či chloroforme. Toluén je významný ako riedidlo a nepolárne 

rozpúšťadlo pri výrobe náterov, lepidiel a tmelov, tiež ako zložka motorových benzínov.   



 

Pôvodne sa vyrábal práve destiláciou BTX frakcie pri destilácii uhoľného dechtu. No 

tiež aj ako vedľajší produkt pyrolýzy vyšších frakcií a aj ako produkt katalytickej reformácie 

ťažkých benzínov.  V laboratórnych podmienkach nahradzuje benzén, pričom má podobnú 

polaritu, no je menej toxický [5]. 

 

2.2.5 Xylén  

Všetky izoméry xylénu sú bezfarebné kvapalné látky s charakteristickým zápachom 

a podobnými teplotami varu, no veľmi rozdielnymi teplotami topenia, ktoré sú vhodné pri ich 

izolácií. Ako aj benzén a toluén, sú xylény vo vode prakticky nerozpustné, sú však veľmi 

dobre rozpustné v organických rozpúšťadlách. Xylény sa využívajú ako zložka do 

motorových benzínov, v ktorých pomáhajú zvýšiť oktánové číslo, taktiež ako riedidlá 

a rozpúšťadlá v tlačiarenskom priemysle, pri výrobe lakov, lepidiel, náterov. 

Najvýznamnejšie pre chemickú výrobu sú hlavne 1,2xylén a 1,4xylén [5]. 

 

2.2.6 Metódy stanovenia BTX 

 

Pre analýzu BTX sa používa veľké množstvo analytických metód. Medzi najbežnejšie 

patrí plynová chromatografia a to s rôznymi spôsobmi detekcie. Najčastejšie sa používa 

plameňovo ionizačný detektor (FID) [9,10] a fotoionizačný detektor (PID) [11,12]. Podľa 

Dórea a kol. má PID vyššiu citlivosť pre xylény ako FID.  

Okrem detektorov FID a PID je možné použiť aj hmotnostný spektrometer (MS). 

Spojenie GC-MS je finančne nákladné, no veľmi vhodné, hlavne v prípade pokiaľ je vzorka 

znečistená látkami, ktoré môžu interferovať s analytmi a narúšať tak stanovenie [13,14].  

Špeciálnu techniku pre analýzu týchto látok predstavuje spektrometria iónovej mobility 

(IMS), ktorá je tiež veľmi citlivá na tekavé organické látky a taktiež ponúka výhody, ktorými 

sú presnosť, nízka cena, vysoká citlivosť a tiež rýchla odozva [15].  

 

2.3 Decht 

Pri výrobe metalurgického koksu vzniká decht. Vysoko tepelný decht vzniká 

v koksárňach pri teplote nad 1000°C.  

 



 

2.3.1 Definícia dechtu  

Decht sa skladá z jedného a viac jadrových aromátov. Metylová skupina býva 

určitých podmienok pri vzniku dechtu najstálejšia. Koksárenský decht je hustá čierna 

kvapalina, ktorej zlúčeniny sú za normálnej teploty tuhé alebo kvapalne. Decht je zväčša 

tvorený polycyklickými a monocyklickými zlúčeninami, ktorých niektoré majú aj postranné 

reťazce. Viac ako 50% dechtu tvorí smola, čo je nedestilovateľný zvyšok nad teplotu 

360°C.  

Chemicky môžeme zloženie dechtu charakterizovať prvkovým zložením, aj keď 

charakteristika podľa individuálnych zlúčenín býva zložitá, keďže už pri teplote 400°C 

odchádza k premene zlúčenín, hlavne k ich kondenzácií. Preto sa používa skupinové 

zloženie dechtu, pri ktorom sa určujú skupiny rozpustné v definovaných rozpúšťadlách. 

Ako rozpúšťadla sa volia rôzne látky, pri čom čím má rozpúšťadlo nižšiu polaritu, tým 

horšie rozpúšťa látky. Molekulová hmotnosť je jeden z ďalších faktorov podieľajúcich sa na 

rozpustnosti. Látka sa rozpúšťa lepšie v prípade že sa molekulová hmotnosť rozpúšťadla čo 

najviac približuje molekulovej hmotnosti rozpúšťanej látky [16]  .  

Index aromatizácie vyjadruje pomer uhlíka k vodíku podľa rovnice [2]  :  

𝑁 =
4𝑛

𝑚
 

Kde N je indexom aromatizácie, n je počet uhlíkových atómov v molekule a m je 

počet vodíkových atómov  v molekule. Kvalitatívne zloženie dechtu a tiež teplota 

karbonizácie tento index zjavne ovplyvňuje.  

Podľa indexu aromatizácie sa dechty rozdeľujú do skupín:  

 

a.) rašelinové a hnedouhoľné nízkotepelné dechty  kde N =2,5; 

b.) čiernouhoľné dechty kde N = 3; 

c.) plynárenské dechty kde N = 3,6; 

d.) koksárenské čiernouhoľné dechty kde N = 5,3 – 6,5 [2] .   

 

Chemická štruktúra dechtu 

 

 Acyklické uhľovodíky sú v dechte prítomné, avšak len v malom množstve. Z alkánov 

bola prítomnosť preukázaná butánu až dekanu, tetradekanu, heptadekanu a nonadekanu.. Tiež 

boli v dechte preukázaná prítomnosť izoalkánov od izobutánu po izodekán, tieto látky sú 



 

najčastejšie rozvetvované metyl- skupinou. Pri alkénoch sú zastúpené len uhľovodíky C4 až 

po C9, pričom alkýny nie sú prítomné takmer vôbec.  

 Aromatické uhľovodíky tvoria majoritný podiel zložiek, pričom sú prítomné 

v najrôznejších izomérnych podobách benzo-, nafto- kondenzačných modifikáciách 

s pomerne nízkym zastúpením alkylhomologyckých radov. Jednojadrové aromáty majú 

v dechte zastúpenie tak ako v základnom uhľovodíku – benzéne tak aj v jeho metyl-, dimetyl-

, trimetyl- a tetrametyl- modifikáciách. Tiež sa v dechte nachádzajú alkylové skupiny a to 

konkrétne ethyl-, vinyl-, izopropyl-, propyl-, izobutyl- a ich rôzne kombinácie.  

 Medzi viacjadrové aromáty patrí naftalén, ako východzí uhľovodík dvojjadrových 

aromátov je v dechte prítomný v najväčšom množstve. Naftalén môže byť sprevádzaný 

svojimi derivátmi a to acenaftenom a acenaftylénom a taktiež metyl-, dimetyl- aj 

trimetylhomolgami. Taktiež sa v dechte nachádza aj ďalší dvojjadrový aromát bifenyl alebo 

binaftyl. V dechte sú trojjadrové aromáty tvorené antracénom a fennatrénom, ktoré sprevádza 

metyl- a dimetyl- skupiny.  

Zo štvoro a viacjadrových aromátov sú v dechte prítomné benzantracen, chrysen, 

pyren, trifenylen a päťjadrový perylén.  

Ak v polycyklických systémoch majú dve jadrá spoločné dva atómy hovoríme 

o ortokondenzovanom systéme, obecne cykloarény. Ak je aspoň jeden atóm  súčasťou troch 

aromátov hovoríme o perikondezovanom systéme, alebo obecne cirkumarény [17]. 

 

Ďalšie látky zastúpené v dechte sú sírne, kyslíkaté a dusíkaté zlúčeniny. Najdôležitejšou 

funkčnou skupinou síry je thiolová- SH, ktorá je obsiahnutá v zlúčeninách ako je 

methanthiol, thiofenol a podobných. Kyslík je tu prítomný vo formehydroxy, karbonylových 

a karboxylových skupín, aj keď najviac zastúpenou kyslíkatou skupinou sú hydroxyderiváty 

aromatických uhľovodíkov fenolu a jeho kombinácie s ethyl-, propyl-, isopropylhomológy.  

 

V dechte sa vyskytuje dusík vo funkčných skupinách prevažne vo forme aminoskupín 

v primárnych aromatických amínoch – anilínu a jeho metyl- alebo dimetylhomológoch. 

Taktiež sa dusík viaže heterocyklicky vo forme pyridínu a jeho alkylhomológov, chinolínu 

a isochinolínu [17]. 

 

 

 



 

2.3.2 Klasifikácia dechtu  

Keďže je decht zmesou mnohých látok , je možné jednoducho dechty rozdeliť do 

štyroch kategórií podľa transformácie.  Jednotlivé skupiny majú odlišné zloženie a inú 

stabilitu. Čím vyššia skupina, a teda stupeň transformácie, tým je daná látka 

stabilnejšia[22]. 

 

Označenie Typy látok Niektorý zástupcovia 

Primárne  
kyseliny, aldehydy, 

alkoholy 

cyklohexanón, kyselina 

šťaveľová 

Sekundárne 
fenoly, nenasýtené 

uhľovodíky 
fenol, kresol, cyklohexén 

Terciárne alkyl deriváty aromátov toluén, etylbenzén 

Ťažko štiepateľný decht 

(PAH) 
polyaromatické uhľovodíky antracén, naftalén, pyrén 

 

Tabuľka č. 2: Rozdelenie dechtu podľa transformácie [22]. 

 

Zloženie dechtu je zásadným spôsobom ovplyvnené teplotou, ako znázorňuje graf č.2. 

 

Graf č.2: Vplyv teploty na zmenu zloženia dechtu [22]. 

 

2.3.3 Zloženie a tvorba dechtu  

Dechty vznikajú najčastejšie pri spaľovaní v sérií komplexných reakcií, pričom je ich 

podoba veľmi závislá na reakčných podmienkach. S rastúcou teplotou sa objavujú 



 

sekundárne reakcie, ktoré menia kyslíkaté dechtové zlúčeniny na ľahké uhľovodíky. 

V terciárnom procese následne aromáty a olefíny tvoria vyššie uhľovodíky a PAHs. [17] 

 

Obrázok č. 1: Schematické zobrazenie tvorby dechtu pri spaľovaní biomasy [17]. 

  

2.4 Prací olej 

Prací olej slúži ako absorbent pre vypierku surového benzolu z prúdu koksárenského 

plynu, pričom ide o destilačnú frakciu koksárenského dechtu so špecifickými vlastnosťami. 

Pre vypieranie surového benzolu z koksárenského plynu sa zväčša používa prací olej 

dechtárenského pôvodu [5]. 

Po ľahkom karbolovom oleji a naftalénovom oleji je prací olej v poradí štvrtou frakciou 

odoberanou pri kontinuálnej destilácií čiernouhoľného dechtu. Prací olej sa odoberá tak, aby 

sa začiatok jeho destilačnej krivky pohyboval v rozmedzí teplôt 230 až 235°C a koniec 

v rozmedzí 290°C až 300°C [2]. 

 

 

2.4.1 Vlastnosti pracieho oleja 

Vlastnosti pracieho oleja sú závislé od zloženia čiernouhoľného dechtu, účinnosti 

destilačného zariadenia a tiež na normou stanovených požiadavkách začiatku a konca 

destilačnej krivky. Výrobcovia pracích olejov nemajú vplyv na zloženie čiernouhoľného 

dechtu.  

Prací olej teda obsahuje hlavne tie zlúčeniny, ktoré majú teplotu v jeho destilačnom 

rozmedzí, čo je 230°C – 300°C. Taktiež však obsahuje zložky s nižšou aj vyššou teplotou, 

ktoré sa do pracieho oleja dostali hlavne ako súčasť polyazeotropických systémov, alebo aj 

nízkou účinnosťou destilačného zariadenia. Meniť zloženie pracieho oleja v priebehu 

destilácie je možné len minimálne, a to len teplotnou zmenou začiatku alebo konca 

destilačnej krivky.  

Z toho vyplýva že obsah stredných zložiek pracieho oleja nie je pri destilácií dechtu 

ovplyvniteľný, a teda ide len o reguláciu okrajových zložiek.  



 

Typickým dechtárenským analytickým ukazovateľom kvality pracieho oleja je 𝑡𝑘 , aj 

keď nejde o exaktnú fyzikálno – chemickú veličinu, označuje teplotu, pri ktorej dochádza 

k tvorbe prvých kryštálov, ktoré spravidla vznikajú na hladine oleja. Rôzne normy tento stav 

definujú rôzne, ako napr. „teplota počiatku kryštalizácie“, či „ teplota pri ktorej sa na hladine 

oleja začnú vytvárať kryštáliky“ a iné. Prirodzenou schopnosťou pracieho oleja je vylučovať 

kryštály, čo je možné dokázať závislosťou hodnoty 𝑡𝑘 na čase. Zložitosť pomerov v pracom 

oleji je možné okrem iného dokumentovať aj tak, že aj keď sú hodnoty 𝑡𝑘 individuálnych 

zložiek pomerne vysoké, ich výsledná zmes pracieho olej má hodnotu 𝑡𝑘 pod 0°C. A teda 

vylučovanie kryštálov je začiatok kryštalizačného procesu pri odpovedajúcej teplote 

a rozpustnosti zložiek v danom systéme. Hodnota 𝑡𝑘 pracieho oleja závisí hlavne na obsahu 

vyššie vrúcich aromatických uhľovodíkov ( acenaftén a fluorén) a naftalénu. Zvýšenie 

hodnoty 𝑡𝑘, pracieho oleja závisí aj od zvýšenia obsahu acenafténu a fluorénu. Optimálne 

zloženie polyeutektického systému pracieho olej je možné očakávať v destilačnom rozmedzí 

230 až 270 °C. Ide o rozmedzie kde sa koncentrujú metyl- a dimetylnaftalény spolu 

s indolom a bifenylom [2].  

 

Základné charakteristické vlastnosti pracieho oleja (určuje norma ČSN 658340):  

 

a.) Vzhľad: olejovitá, tmavohnedá kvapalina s charakteristickým zápachom 

b.) Hustota (t=20°C) :    1030 – 1070 kg.m
-3

 

c.) Destilačná krivka:    5% - min. do 235°C ; 95% min. do 295°C 

d.) 𝑡𝑘 max. :    0°C 

e.) 𝑡𝑣𝑧 :     95°C 

f.)  Stredná molekulová hmotnosť : 140 – 145 

g.) Stredná 𝑡𝑣 :    255°°c 

h.) Výparné teplo:    335 kJ.kg
-1

 

i.) Obsah naftalénu    max. 11 hm.% 

j.) Obsah kyslých podielov:  max. 2,5 % 

k.) Obsah zásaditých podielov:   6 – 7% 

l.) Obsah síry:     0,45% 

m.) Viskozita (t=25°C):    1,10 – 1,25 mm
2
.s

-1
 

 

 



 

Vplyv zložiek pracieho oleja na vypieranie surového benzolu:  

 

 Vypieracia schopnosť pracieho oleja je obvykle definovaná ako vlastnosť oleja 

absorbovať v sebe zložky surového benzolu za normálnej teploty (15 -30°C), pri ich nízkej 

koncentrácií v koksárenskom plyne a súčasne ako schopnosť oleja jednoducho desorbovať 

zložky surového benzolu na zvýšené teploty [2] 

Zlepšenie vypieracích schopností pracieho oleja a optimalizáciu jeho zloženia 

môžeme dosiahnuť:  

1.) Zúžením destilačného rozmedzia pracieho oleja pri destilácií dechtu ; 

2.) Redestiláciou širokej frakcie pracieho oleja; 

3.) Obohacovaním pracieho oleja metylnaftalénovou a dimetylnaftalénovou frakciou;  

4.) Odstraňovaním fenolov z pracieho oleja; 

5.) Kryštalizáciou pracieho oleja za účelom oddelenia naftalénu a vyššie vrúcich 

podielov[2]. 

Pomocou reverznej plynovej chromatografie bola skúmaná závislosť vypieracích 

schopností pracieho oleja na jeho molekulovej hmotnosti.  

Bolo zistené, že so zvyšujúca sa molekulová hmotnosť ( a tiež jeho tv, hustotou 

a viskozitou) je priamo úmerná jeho klesajúcej vypieracej schopnosti.  

Zároveň bolo zistené, že prací olej je zložitý systém vzájomne interreagujúcich zložiek, 

čo má za následok určenie celkovej entropie systému. Závislosť tenze pár benzénu nad 

pracím olejom zodpovedá Henryho zákonu, ale prevyšuje hodnoty získané podľa Raoultovho 

zákona. Z tohto poznatku je možne odvodiť, že molekuly benzénu a aj zložiek benzolu sa 

v pracom oleji nachádzajú v o forme komplexov (alebo pseudokomplexov) s jednou alebo aj 

viacerými zložkami pracieho oleja a to nie vo voľnom stave.  

Ako jedno z ďalších kritérií vypieracích schopností pracieho oleja bola sledovaná 

viskozita, hlavne najmä hodnota dynamickej viskozity a aktivačnej energie viskozitného 

toku. Pri desorpcii pracieho oleja dochádza k jeho zahrievaniu na teploty cca 160°C, a aj 

preto bola preskúmané aj jeho polymeračné schopnosti [2].  

Pod pojmom polymeračné schopnosti rozumieme schopnosti zložiek pracieho oleja 

podliehať polymeračným a polykondenzačným reakciám pod vplyvom teploty za vzniku 

produktov, ktoré sú zväčša rozpustné v pracom oleji a zvýrazňujú jeho sfarbenie. Zásadný 

vplyv v prevádzke  má na urýchlenie týchto reakcií opätovné zahrievanie pracieho oleja na 

teplotu 130°C – 160°C v odháňacej kolóne. Takto vzniknuté podiely by okrem zafarbenia 

oleja mali za následok zvýšenie jeho viskozity a množstvo tzv. dechtového zvyšku.  



 

Z uvedených informácií je možné konštatovať, že zo zložiek pracieho oleja majú 

najvyššie vypieracie schopnosti vzhľadom k benzénu metylnaftalény a ostatné homológy 

naftalénu, teda frakcie, ktorý 𝑡𝑣 je v rozmedzí 235°C – 275 °C. Najnižšie vypieracie 

schopnosti majú podiely s 𝑡𝑣 nad 275 °C a indol.   

Samotný prací olej v praxi je teplotne stabilný a vznik polymérov pri teplotách 

odpovedajúcich podmienkam desorpcie benzolu nie je tak významný, aby znateľnejšie 

ovplyvnil viskozitu, destilačné zloženie či tk oleja [2]. 

 

Vplyv zložiek koksárenského plynu na vypieracie schopnosti pracieho oleja 

 

 Vypieracie schopnosti pracieho oleja podstatnou mierou závisia na zložení 

koksárenského plynu. Rozhodujúcu úlohu má obsah zlúčenín ako sú H2S, HCN, NOx, O2 

a NH3 pričom čím nižší je ich obsah vo vypieracom plyne tým dlhšie si prací olej zachová 

svoje vypieracie schopnosti [2]. 

Sulfán a sulfidy sa oxidujú kyslíkom obsiahnutým v koksárenskom plyne na polysulfidy 

a ďalšie zlúčeniny, poskytujúce reakcie s kyanidmi thiokyanátmi. Túto reakciu urýchľujú 

chinolínové zásady, ktoré prací olej obsahuje. Je preukázané, že síra proces polymerizácie 

značne urýchľuje. Ďalším zdrojom polymérov sú naftalén, fenoly a tiež nenasýtene 

zlúčeniny, ktoré obsahuje plyn, ktoré sú schopné kopolymerácie s homológmi benzénu 

a taktiež navzájom [2].   

 

Amoniak pri styku zo zložkami pracieho oleja zvyšuje obsah LNT, a tým aj vriaci podiel 

nad 300°C, čo má za následok znižovanie vypieracích schopností pracieho oleja. 

Odstránením iónov železa z pracieho oleja bol negatívny vplyv amoniaku úplne eliminovaný.  

Avšak prieniky amoniaku do pracieho oleja spolu so sulfánom a kyanovými zlúčeninami 

v koksárenskom plyne spôsobujú intenzívnu koróziu benzolovej kolóny a výmenníkov tepla.  

 

Pôsobením kyslíku na prací olej dochádza k oxidačným reakciám za vzniku 

asfaltenických podielov. Najmenej sú k oxidácií náchylné frakcie vriace v teplotnom 

rozmedzí 235 °C – 280 °C. Kyslík v koksárenskom plyne urýchľuje, podobne ako aj sulfán 

polymeráciu zložiek pracieho oleja. Na zhoršovaní vypieracích vlastností sa podieľajú 

kyanidové ióny a oxidy dusíku a taktiež aj nenasýtené látky [2]. 

V obežnom pracom oleji sa vždy nachádzajú také oxidačné produkty, ako sú kyseliny, 

anhydridy, ketóny, aldehydy a iné. Tieto zložky môžu jednoducho kondenzovať so zložkami 



 

pracieho oleja, obsahujúcimi aktivitnú metylovú a amínovú skupinu, alebo reagovať 

s kyanovodíkom. Vznikajúce produkty sa vo svojej konečnej fáze prejavia ako polymérny 

podiel rozpustný v pracom oleji.  

Bolo potvrdené, že v nedestilovanom podiele bežného pracieho oleja sa výrazne zvyšuje 

obsah síry, ktorej zdrojom môže byť len koksárenský plyn.  

Z uvedených poznatkov plynie, že najhlavnejšou príčinou znižovania vypieracích 

schopností pracieho oleja je reakcia zložiek, hlavne vriacich nad 270 °C, so zložkami 

koksárenského plynu, predovšetkým amoniaku, sulfánu, kyanovodíku, kyslíku, oxidov 

dusíka, nenasýtených zlúčenín a fenolov. Z anorganických zlúčenín sa na reakciách podieľajú 

ióny železa. V dôsledku zmien v zložení vsádzky uhlia, vyšších karbonizačných teplôt 

a ďalších faktorov, dochádza k zhoršovaniu technologických podmienok pre vypieranie 

surového benzolu [2]. 

 

2.4.2 Starnutie a regenerácia pracieho oleja  

 

Pri cirkulácii v systéme benzolky mení prací olej svoje základné fyzikálne  vlastnosti. 

Dochádza k úbytku jeho množstva, k tvorbe a nárastu obsahu destilačného zvyšku, a tým 

k zmene destilačného zloženia oleja. Súčasne sa mení aj viskozita oleja ako výslednica už 

prebehnutých zmien. Všetky tieto zmeny majú nepriaznivý vplyv na celkové fungovanie 

benzolky a aj na absorpčné schopnosti pracieho oleja a v koksárenskom názvosloví je súhrn 

týchto reakcií označovaný ako „starnutie pracieho oleja“. Do relácie destilácia -  viskozita je 

možné zhrnúť väčšinu fyzikálno – chemických zmien pracieho oleja pri obehu v benzolke. 

Destilačné zloženie nám potom udáva hlavne obsah destilovaného podielu, ktorého pokles je 

úmerný hmotnostnému úbytku oleja, zatiaľ čo obsah nedestilovaného podielu priamo 

ovplyvňuje viskozitu [2].   

Pri desorpcii surového benzolu z nasýteného pracieho oleja sa olej zahrieva na teplotu 

v rozmedzí 160 °C až 175 °C. V priebehu zahrievania môže dochádzať na vnútorných 

stenách trubiek v peci k lokálnemu prehrievaniu oleja na teploty cca 200°C. Aj keď toto 

prehriatie je krátkodobé, môže opakovaným priechodom oleja pecou nadobudnúť na 

význame a ovplyvniť dielčiu mieru starnutia oleja. Pri desorpcií sa oddestilujú aj najnižšie 

vriace podiely pracieho oleja, a teda aj naftalén a oba metylnaftalény. V porovnaní s čerstvým 

pracím olejom má teda obežný prací olej výrazne znížený obsah naftalénu, metyl naftalénu 



 

a bifenylu, prakticky nezmenený obsah dimetylnaftalénov a výrazne zvýšený obsah vyššie 

vriacich podielov – acenafténu, dibenzo/b,d/furanu a fluorénu.  

Ako z uvedeného vyplýva, starnutie obežného pracieho oleja sa prejavuje nárastom jeho 

viskozity a znižovaním vypieracích vlastností. Dôsledkom starnutia pracieho oleja je taktiež 

zvyšujúci sa obsah aromátov vo vypranom plyne a znižujúci sa výťažnosť surového 

beznzolu. Taktiež je prekázané, že na starnutie pracieho oleja sa podieľa vytekanie najnižšie 

vriacich zložiek pracieho oleja, ale hlavne polymérne látky, ktoré vznikajú reakciou zložiek 

koksárenského plynu s pracím olejom a taktiež teplota desorpcie surového benzolu. Tiež je 

dokázané, že  nedestilovateľný podiel vzniká v pracom oleji až v priebehu jeho cirkulácie 

v systéme benzolky na koksárni pri jeho styku s koksárenským plynom.  

V priebehu vypierania sa doplňujú straty pracieho oleja v obehu čerstvým olejom. 

Postupne však dochádza k nárastu obsahu nedestilovateľného zvyšku v obežnom pracom 

oleji. Tiež dochádza k zvyšovaniu viskozity a zvyšovaniu prídavku tepla do odháňacej 

kolóny, pokiaľ nie je nutné ho z technologického systému benzolky ho vypustiť a nahradiť 

v celom rozsahu kapacity čerstvým olejom [2].   

Tento opotrebovaný prací olej, ktorému sa taktiež hovorí aj „mŕtvy olej“ sa následne 

regeneruje buď pridávaním do čiernouhoľného dechtu, alebo vydestilovaním destilovaného 

podielu ostrou parou, či záhrevom oleja v trubkovej peci na teplotu 300°C -320°C a potom 

jednorazovým odparením zložiek vriacich do 270°C. Každá z týchto možností má svoje 

výhody a nevýhody.  

Z nášho, špecifického pohľadu je optimálny variant regenerácie opotrebovaného 

pracieho oleja vracanie do čiernouhoľného dechtu. Pričom tam dochádza k minimálnym 

stratám aktívnych komponentov a k účinnému oddeleniu polymérov a nedestilovateľného 

podielu pracieho olej [2].   

 

2.5 Reologické vlastnosti 

Reológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vzťahmi medzi deformáciami a napätiami 

látok, a teda ide o jednu z oblastí mechaniky, ktorá v sebe zahŕňa vedné disciplíny ako sú 

Newtonská fluidná mechanika a elasticita a pomáha ich aplikovať na materiály, ktoré nie je 

možné opísať teóriami bežných vedných disciplín [19]. 

Reológia študuje hlavne vnútorné reakcie kvapalných i tuhých látok a ich správanie 

pri pôsobení vonkajších síl na ne, a teda ich deformovateľnosť a ich tokových vlastností. 

Tento vedný odbor pozerá na kvapaliny ako na kontinuum (komplexné prostredie) a spracúva 



 

zákonitosti viskózneho toku. Toto správanie je dôležité pri mnohých technologických 

úkonoch. Medzi reologické parametre patria medza toku, modul pružnosti a viskozita [20]. 

Grafickým znázornením reologických stavových rovníc, ktoré sú matematickým 

vyjadrením tokových vlastností kvapalín, sú tokové krivky. Reologické stavové rovnice 

vyjadrujú vzťah medzi deformáciou kvapalín a ich deformačným šmykovým napätím.  

 

Medzi základnými reologickými prvkami sú [20]:  

1. Tuhá kvapalina – Euklidova kvapalina, ktorá je dokonale tuhá a nemení 

tvar 

V tekutej kvapaline nevznikajú žiadne napätia, taktiež nekladie žiaden 

odpor pri pohybe v akýchkoľvek rýchlostiach a jej väzkosť je nulová. Táto 

tekutina sa používa pri popise prúdenia a v hydrodynamike. 

2. Tekutá kvapalina – Pascalova kvapalina 

3. Pružná látka – Hookova hmota, ktorá sa pri odľahčení vracia do 

pôvodného stavu 

4. Väzká kvapalina – Newtonovská kvapalina  

Väzká kvapalina sa riadi priamou úmerou medzi tangenciálnym 

napätím a rýchlosťou pohybu, podľa rovnice: 

𝜏 = 𝜂
𝑑𝑣

𝑑𝑦
=  𝜂𝐷 

 

5. Tvárna látka – St. Venantova látka  

6. Vláčna látka  

 

 

2.5.1 Viskozita 

Pre fyzikálny popis tekutín sa používa viskozita. Je jedným zo základných 

parametrov, ktorým charakterizujeme tokové chovanie polotekutých látok a kvapalín. Ide 

o takzvané vnútorné trenie všetkých reálnych kvapalín a taktiež zásadný parameter a mieru 

odporu voči tečeniu (pohybu) za pôsobenia šmykového napätia [23].  

Vďaka viskozite a tokovému chovaniu (závislosti napätia a deformácie) môžeme 

polotekuté a tekuté látky rozdeliť na Newtonovské a Nenewtonovské.   



 

Tokové chovanie je veľmi variabilné v závislosti od materiálu, to dokazuje fakt, že 

konzistencia materiálu môže byť veľmi ovplyvnená homogenizáciou, zmiešavaním, 

kryštalizáciou, chladením, aeráciou, ohrevom a inými [24].  

Viskozita je definovaná kinematickou viskozitou (𝜐) a dynamickou viskozitou (η).  

 

Kinematická viskozita 

 Kinematická viskozita sa počíta z dynamickej viskozity, kde sa dynamická viskozita 

delí hustotou meranej kvapaliny, podľa rovnice:  

𝜐 =
𝜂

𝜌
    [𝑚2. 𝑠−1] 

 Odvodená jednotka kinematickej viskozity je 1 stokes [St], pričom platí rovnosť 

 1 stokes = 10−4m2. s−1 [20].  

 

Dynamická viskozita  

 Newtonov zákon viskózneho toku charakterizuje viskozitu kvapalín a plynov, je ho 

možné vyjadriť vzťahom:  

𝜏 = 𝜂
𝑑𝑣

𝑑𝑦
    [Pa. s] 

V ktorom η je dynamická viskozita a 
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 je gradientom rýchlosti [20].  

  

Kinematická a dynamická viskozita sú veličiny, ktoré závisia na tlaku a teplote. 

U tekutín sa viskozita pri stálom tlaku s rastúcou teplotou znižuje, keďže dochádza 

k znižovaniu príťažlivých síl medzi molekulami tekutiny. Ak materiál pri zvyšujúcej sa 

rýchlosti deformácie zaznamenáva pokles viskozity ide o pseudoplastický materiál a toto 

chovanie označujeme pojmom „shear thinning“. Ak dochádza k opačnému efektu, a teda pri 

zvyšovaní rýchlosti deformácie k nárastu viskozity ide o dilatantnú kvapalinu, tento efekt 

označujeme „shear thickening“ [19].  

 

2.6 Osmometria v parnej fáze 

Parný osmometer je zariadenie, ktoré sa používa pri stanovení mólovej hmotnosti 

polymérov, osmolality fyziologických roztokov a pri stanovení aktivitných koeficientov [25].   

Prístroj je zložený z komory, v ktorej dne sa nachádza rozpúšťadlo 𝑆. Meracia bunka 

je umiestnená v termostate pozostávajúceho z eloxovaného hliníkového bloku. Často sa ako 



 

rozpúšťadlo používa voda, alebo látka, ktorá neovplyvňuje vlastnosti rozpustenej látky. Do 

daného rozpúšťadla je vložený odparovač, ktorý je do určitej výšky ponorený.  

Odparovač je špeciálny druh papiera s veľmi dobrou schopnosťou vzlínavosti 

(kapilarita), ktorého základnou funkciou je v komore udržať v plynnej fáze stály nasýtený 

tlak pár rozpúšťadla 𝑝𝑆
𝐺 . Celkový tlak v komore 𝑝 je rovný atmosferickému tlaku a teplota je 

termostaticky ovládaná na nami zvolenú teplotu 𝑇, ktorá je udržiavaná s presnosťou ±1 ∗

 10−3 °C.  Prevádzková teplota môže byť nami zvolená v rozpätí 20°C až 130°C.  

Na vrchu komory sa nachádzajú dva termistory 𝑅1  𝑎 𝑅2 ,na tieto termistory sú 

injekčnými striekačkami umiestňované kvapky, na jednom z termistorov je to kvapka čistého 

rozpúšťadla a na druhý termistor je zavesená kvapka sledovaného roztoku v kvapalnej fáze 

(𝑆 + 𝐴). Tlak pár akéhokoľvek roztoku, ktorý obsahuje rozpustenú látku, je nižší než tlak pár 

čistého rozpúšťadla. Z tohto dôvodu je na jednom z termistorov zavesená kvapka čistého 

rozpúšťadla. P re úspešné meranie je dôležité, aby rozpustená látka bola stála. 

Tlak pár rozpúšťadla 𝑝𝑆
𝐿 v kvapalnej fáze roztoku 𝑆 + 𝐴 je rozpustenou látkou 𝐴 

znižovaný. V komore je nad čistým rozpúšťadlom rovnovážny tlak pár plynnej fázy  𝑝𝑆
𝐺  

vyšší, pretože dochádza ku kondenzácií rozpúšťadlom vo fáze kvapalnej.  Taktiež dochádza 

ku kondenzácií pár, pričom sa uvoľňuje latentné výparné teplo ∆𝐻𝑆
𝑚 a tak je kvapka 

ohrievaná. V prípade, že môžeme odvod tepla termistormi zanedbať,  tak dochádza 

k zvyšovaniu teploty roztoku 𝑇𝐿, čo spôsobuje nárast tlaku pár rozpúšťadla 𝑝𝑆
𝐿. Po určitom 

čase sa tlaky ustália a tlak pár rozpúšťadla 𝑝𝑆
𝐿 sa vyrovná tlaku 𝑝𝑆

𝐺  a súčasne je možné 

pozorovať teplotné rozdiely na oboch kvapkách ∆𝑇. Dôjde k ustáleniu rovnováhy, pre ktorú 

platí rovnosť chemického potenciálu rozpúšťadla S vo všetkých fázach pozorovanej sústavy.  

Na hlave komory sa nachádza šesť smerových kanálov, do ktorých sa zavádzajú 

injekčné striekačky, ktorými sa kvapky zavesia na termistory. Porty injekčných striekačiek sú 

očíslované číslami 1-4, do ktorých sa vkladá pozorovaná látka.  

Zvyšné dva neočíslované porty slúžia na striekačky s čistým rozpúšťadlom.  Hlava 

osmometru je tiež termostatická. Na predhriatie striekačky sa kvôli vplyvom teploty 

prostredia  odporúča nastaviť teplotu hlavy osmometru o 2°C vyššiu ako v meracej bunke 

[25].   

 

 

 

 



 

2.7 Plynová chromatografia  

Ako bolo spomínané v jednej z predošlých kapitol, jednou z najvhodnejších metódou 

pre stanovenie sledovania analytov (BTX) vo vzorkách je plynová chromatografie.  

Plynová chromatografia ( gas chromathography GS) nesie svoje označenie podľa 

skupenstva mobilnej fáze, ktoré je plyn ktorý sa bežne označuje ako nosný plyn. GS sa 

používa na separáciu, identifikáciu a kvantifikáciu zložitejších zmesí plynov, tekavých látok 

a predovšetkým organických zlúčenín s bodov varu nižším ako je 400°C [30].    

Podľa prevažujúceho mechanizmu separácie sa používajú dve základne varianty 

plynovej chromatografie: 

a.) Adsorpčná plynová chromatografia (GSC) – stacionárna fáza je tvorená pevným 

adsorbentom  

b.) Rozdeľovacia plynová chromatografia (GLC) – stacionárnu fázu tvorí film netekavej 

kvapaline nanesenej na povrchu celého nosiča.  

V plynovej chromatografii sú jednotlivé zložky separované na základe rozdielnych 

interakcií a stacionárnych fáz a sú postupne vymývané nosným plynom to je mobilnou fázou.  

Nosný plyn je inertný plyn, ktorého úloha je len transport zložiek skrz kolónu, 

neinteraguje ani zo separovanými zložkami, ani so stacionárnou fázou. Zložky vychádzajúce 

z kolóny sú potom registrované detektorom a odozva odpovedajúca ich koncentrácií 

v nosnom plyne je zaznamenávaná ako funkcia času alebo objemu. Celá separácia prebieha 

buď pri konštantnej , alebo pri premenlivej teplote [27]  . 

 

2.7.1 Inštrumentácia plynovej chromatografie 

 

Základná schéma plynového chromatografu je uvedená na obrázku č.2. Zásobníkom 

plynnej mobilnej fáze je tlaková nádoba. Nosný plyn je cez redukčný ventil vedený do 

dávkovača, chromatografickej kolóny a detektoru. Posledné tri zmienené komponenty sú 

umiestnené v termostatovom priestore, ktorý umožňuje individuálne nastavenie teplôt. 

Konštantný prietok nosného plynu kolónu zaisťujú regulačné prvky a celý priebeh analýzy je 

riadený počítačom, ktorý tiež slúži na spracovanie signálu detektoru [28].  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.2:  Základná schéma plynového chromatografu [28]. 

Nosný plyn  

 Úlohou tohto plynu je transportovať zložky vzorky kolónou. Medzi najčastejšie nosné 

plyny môžeme zaradiť dusík, argón, vodík a hélium. Voľba nosného plynu často súvisí 

s použitým detektorom. Na čistotu plynov, používaných ako mobilná fáza v plynovej 

chromatografii, sú kladené vysoké požiadavky, pretože nečistoty ako sú voda a kyslík môžu 

spôsobiť nežiaduce interakcie so sorbentom alebo analytom [29]. 

Regulácia tlaku a prietoku  

 Ide o dôležitú súčasť analýzy, pretože prietok ovplyvňuje analýzu  aj kvalitatívne aj 

kvantitatívne. Najjednoduchším spôsobom regulácie prietoku je vytvorenie veľkého 

tlakového spádu pred kolónou, voči ktorému musí mať podstatne väčší odpor, ako zmeny 

odporu v kolóne v priebehu analýzy. Toto docielime buď zarazením kapiláry alebo ihlového 

ventilu [30].  

Dávkovanie vzorku 

 Najčastejšie prebieha pomocou mikrostriekačky opatrne ihlou. Vzorka v kvapalnom 

alebo plynnom stave je v linere nastrekovaného portu nadávkovaná do prúdu nosného plynu. 

Nastrekovaný port je opatrený pryžovým septom a celý je vyhrievaný na nami zvolenú 

teplotu. Kvapalné roztoky je nutné okamžite splyniť, aby do kolóny vstupoval už v podobe 

pary. Aby sa zabránilo spätnej kondenzácií je dôležité, aby teplota dávkovača presahovala 

teplotu varu najmenej tekavej analyzovanej zložky minimálne o 50°C [26, 29]. 

 



 

Kolóny  

V plynovej chromatografii rozlišujeme dva základne typy kolón: kapilárne 

a náplňové. Vzhľadom k vyššej účinnosti sa v súčasnej dobe pri väčšine analýz používaju 

kapilárne kolóny [31].  

Termostat 

 Slúži na udržovanie konštantnej teploty kolóny a k tvorbe teplotného programu. 

Teplotný program sa využíva hlavne pre separáciu zložiek so širokým rozsahom bodov varu. 

Pri zvyšovaní teploty kolóny sa zvýši aj tlak pár danej zložky a zníži sa jej retenčný čas, čím 

sa skráti čas na analýzu [28]. 

Detektory 

 Ide o zariadenia reagujúce na zmeny zloženia pretekajúcej mobilnej fáze, ktoré 

prevádzajú na merateľný signál. Všeobecné požiadavky na detektor sú rýchla odozva, vysoká 

citlivosť a stabilita základného signálu. Detektory je možne podľa dejov rozdeliť na tie, ktoré 

pri vlastnej detekcii prebiehajú a to na deštrukčné alebo nedeštrukčné. Pri deštrukčných 

typoch sa meraná látka nenávratne zmení. Naopak pri nedeštrukčnej detekcii prechádza látka 

detektorom bez akejkoľvek chemickej zmeny [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Ciele diplomovej práce 

Moje ciele v tejto diplomovej práci sú tieto:  

 Vykonať charakteristiku fyzikálnych a chemických vlastností vzoriek pracieho 

oleja 

 Vykonať testy starnutia a degradácie pracieho oleja s ohľadom na zvolené 

procesné podmienky a definované prímesi nečistôt 

 Vyhodnotiť vlastnosti testovaných olejov a vykonať porovnanie so vstupnými 

vzorkami 

 Spísať výsledky a pokúsiť sa naformulovať odporučenia k ochrane pracích 

olejov pred degradáciou 

 

3.2 Prístroje a zariadenia 

Meranie mólovej hmotnosti na prístroji K-7000 

Počet častíc alebo molov látky rozpustenej v roztoku ovplyvňuje hodnoty merania 

v osmometri. Molekulovú hmotnosť môžeme určiť na základe známej koncentrácie vzorku. 

To platí len pre zriedené roztoky. Za použitia základného vzťahu pre stanovenie molekulovej 

hmotnosti:  

nvzorky

mrozpúšťadla
=

mvzorky

mrozpúšťadla.  Mvzorky
 

 

Pre molekulovú hmotnosť nižšiu ako 500 g.mol
-1

 je nameraná hodnota úmerná počtu 

molov. Ide o veľmi podobný postup ako pri stanovení osmolality. Vzorka je meraná, za 

predpokladu že je známa koncentrácia a molekulová hmotnosť                      ( c v mol.kg
-1

). 

Sklon grafu 0/0 a nameraná hodnota/ koncentrácia je Kcalib v kg.mol
-1

.  

 

Kcalib =  
MV

c
 



 

Výpočet neznámej molekulovej hmotnosti vzorky, môže byť určený so známej 

koncentrácie neznámej látky pomocou koncentrácie c uvedenej v g.kg
-1

. Sklon regresnesnej 

krivky prechádzajúcej pôvodným grafom a nameraná hodnota Kmeas je uvedená v kg.g
-1

. 

Molekulová hmotnosť neznámej vzorky sa potom vypočíta pomocou rovnice [25]:  

M [
g

mol
] =  

Kcalib

Kmeas
 

 

 

Obrázok č.3 : Ukážka kalibračnej krivky [25]. 

 

Postup merania 

  

Dve striekačky naplním čistým rozpúšťadlom, bez vzduchových bublín a umiestnime 

do otvorov na hlave prístroja označených žltou a červenou farbou. Zvyšné štyri striekačky 

naplníme skúmanou látkou s rôznymi koncentráciami. Vždy musia byť všetky otvory na 

hlave prístroja obsadené striekačkami.  

 Zavesenie kvapiek na termistory vyžaduje to, aby boli kvapky rovnako veľké. Kvapky 

sa uvoľňujú jemným stlačením piestu, pričom pružina pri ihle striekačky zabezpečí správnu 

vzdialenosť. Opakujeme 3 až 5 krát za sebou.  

 Pre správne meranie je dôležité dosiahnuť ustálenie tenzie pár  v meracej cele, čo 

závisí na pracovnej teplote. Ustálenie sa prejaví na displeji tým, že teplota údaje prestanú 

blikať. Pred začiatkom každého merania je nutné nastaviť nulový bod prístroja. Nulový bod 

je stav, kedy sa na oboch termistoroch nachádzajú kvapky čistého rozpúšťadla. Po dobe asi 5 

minút, si overíme stabilitu nulovej línie a stlačením tlačidla AUTOZERO potvrdíme nulový 

bod prístroja.  

 Vlastné meranie je možne previezť dvoma spôsobmi, a to Metódou kvapky 

rozpúšťadla a nového roztoku, alebo Metódou len novej kvapky vzorku. Pri našom meraní bol 

zvolený druhý zo spomínaných postupov. Metóda novej kvapky vzorku je časovo menej 

Nameraná hodnota 



 

náročná, vzorky sú merané postupne od najnižšej koncentrácie. Počas experimentu sa metódy 

nemenia [25].  

Meranie viskozity na rotačnom viskozimetri 

 

Práca rotačného viskozimetra je založená na odpore meranej vzorky, v ktorej sa 

presne definovanou rýchlosťou otáča vreteno. Vzorka kladie vretenu odpor, ktorých sa snaží 

vychýliť z jeho osy otáčania[31].  

Rotačné viskozimetre sú pre newtonovské kvapaliny menej presné, no na skúmanie 

nenewtnovských kvapalín sú výhodne. Jednou z výhod je napríklad možnosť merať pred 

ustálením stavu, nepretržité meranie u materiálov, ktorých vlastnosti sú závislé na teplote, pri 

vzorkách s konštantnou šmykovou rýchlosťou, taktiež so vzorkami, pri ktorých je potrebné 

viacnásobné meranie s tou istou vzorkou pri zmenách šmykových rýchlostí.  

Rotačné viskozimetre sa vo všeobecnosti rozdeľujú na tri typy [32] :  

1. valec – valec,  

2. doska – doska,  

3. kužeľ doska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.4 : Základná schéma koaxiálného valcového viskozimetra [33]. 

 



 

 

Popis zariadenia HAAKE RS100 

Meranie vzoriek odháňaného pracieho oleja prebiehalo na rotačnom viskozimetri 

HAAKE z triedy RS100. Tento počítačom riadený prístroj, je plne automatizovaný, taktiež 

pomocou axiálneho pohybu statoru pri vybraných viskometrických senzorov umožňuje 

plynule merať šírku štrbiny h. 

Rotačný viskozimeter HAAKE triedy RS sa skladá z riadiacej a výkonovej jednotky. 

Základom výkonovej jednotky je elektromotor, ktorý poháňa hriadeľ viskozimetra, na ktorý 

sú upevnené vretena viskozimetrických senzorov. Tento hriadeľ je uložený vo vzduchových 

ložiskách, pri udržovanom tlaku cca 250 kPa. Stator senzoru je upevnený na posuvný vozíček 

do špeciálnej temperačnej nádržky. Nádržky sú rôzne pre otvorené torzné senzory (kužeľ – 

doska; doska – doska) a senzory založené na ponorení vretena do nádoby, kedy hovoríme 

o koaxiálnych valcoch.  

Viskozimeter RS100 je starší typ viskozimetra, preto na rozdiel od novších typov má 

riadiacu jednotku umiestnenú oddelene od výkonovej časti [34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 5: Výkonová jednotka viskozimetra HAAKE RS100 [34]. 



 

Tabuľka č.3 : Základné operačné charakteristiky viskozimetra HAAKE RS10 [18]. 

Kalibrácia rotačného viskozimetra 

 Pri kalibrácií si preverujeme presnosť odčítania momentu a vplyv otáčok na toto 

meranie pri experimente s viskozimetrickou konfiguráciou valec – valec. Celý postup 

kalibrácie je založený na predpoklade, že všetky odchýlky hodnôt viskozity kalibračnej 

kvapaliny, ktoré prístroj nameral od tabuľkových hodnôt sú spôsobené len vplyvom 

nepresného odčítania krútiaceho momentu a otáčok.  

 Vplyv otáčok priamo súvisí s dvoma efektmi, ktoré pôsobia na koncový krútiaci 

moment proti sebe. Prvý z efektov je zotrvačný, kedy pri navýšení otáčok môže v okrajových 

častiach vznikať sekundárne prúdenie, ktoré vedie k zvýšeniu odporu prostredia oproti 

rotačnému pohybu viskometrickej konfigurácie, čo má za dôsledok zvýšenie výsledného 

nameraného krútiaceho momentu.  

S narastajúcimi otáčkami taktiež narastá disipačná energia, čo sa prejavuje lokálnou 

zmenou teplotného poľa meranej kvapaliny, čím sa lokálne znižuje viskozita materiálu a tým 

aj zmenšenie odporu prostredia voči rotačnému pohybu konfigurácie. Výsledkom je nižšia 

hodnota nameraného krútiaceho momentu [34]. 

 

Parametre 
Viskozimeter 

RS100 

Uhlová  

rozlíšiteľnosť 
∅𝐦𝐢𝐧/μrad 0,012 

Otáčky CR režim 
Nmin/min−1 1 

Nmax/min−1 500 

Otáčky CS režim 
Nmin/min−1 10

-4 

Nmax/min−1 500 

Moment 
Cmin/Nm 10−6 

Cmax/Nm 0,1 

Frekvencia oscilácií 
𝑓𝑚𝑖𝑛/Hz 0,0001 

𝑓𝑚𝑎𝑥/Hz 100 

Axiálny posun 
∆zmin/cm 0,001 

∆zmax/cm 2,5 

Rok výroby  1995 
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Kalibračná krivka acetón-naftalén 

3.3 Stanovenie molárných hmotností pracieho oleja  

3.3.1 Použitie  acetónu ako rozpúšťadla 

Kalibrácia 

Kalibrácia aj vlastné meranie prebehlo podľa návodu (kapitola 3.2). Kalibrácia aj 

vlastné meranie prebiehali pri teplote t = 33°C (odchýlka prístroja +2°C).  

Všetky namerané hodnoty kalibrácie pri použití rozpúšťadla acetónu sú uvedené 

v prílohách č.1 až č.4. V prílohe č.5 sa nachádzajú priemery koncentrácií kalibračných 

vzoriek a taktiež priemery nameraných hodnôt, na základe ktorých bola zostrojená 

kalibračná krivka pre rozpúšťadlo acetón ( Graf č.3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.3: Kalibračná krivka pre rozpúšťadlo acetón-naftalén. 

 

Z grafu sme pomocou  rovnice lineárnej spojnice trendov určili kalibračnú konštantu 

merania, ktorá je:  

Kcalib.= 1736,2 
𝐦𝐨𝐥

𝐤𝐠
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Vyhodnotenie jednotlivých vzoriek pracieho oleja:  

 

 Výsledky pre každú vzorku odháňaného pracieho oleja za použitia rozpúšťadla 

acetónu spolu s výpočtami sú uvedené nižšie v prehľadných tabuľkách. 

 

 

KNO = 
NH

copo
=  

429,5

25,46
= 16,8696 l. g−1 

 

𝐌𝐍𝐎 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟔, 𝟖𝟔𝟗𝟔
= 𝟏𝟎𝟐, 𝟗𝟏𝟖𝟗 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

K22.08.2016 = 
NH

copo
=  

418,5

25,38
= 16,4894 l. g−1 

𝐌𝟐𝟐.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟔, 𝟒𝟖𝟗𝟒
= 𝟏𝟎𝟓, 𝟐𝟗𝟐𝟏 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

Vzorka OPO 05.09.2016 COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,26 389 

Meranie č.2 25,26 387 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,26 388 

 

Vzorka OPO Nový olej COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,46 429 

Meranie č.2 25,46 430 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,46 429,5 

Vzorka OPO 22.08.2016 COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,38 418 

Meranie č.2 25,38 419 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,38 418,5 



 

K05.09.2016 = 
NH

copo
=  

388

25,26
= 15,3603 l. g−1 

𝐌𝟎𝟓.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟓, 𝟑𝟔𝟎𝟑
= 𝟏𝟏𝟑, 𝟎𝟑𝟐𝟎 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

K19.09.2016 = 
NH

copo
=  

369

25,83
= 14,2857 l. g−1 

𝐌𝟏𝟗.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟒, 𝟐𝟖𝟓𝟕
= 𝟏𝟐𝟏, 𝟓𝟑𝟒𝟎 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

K03.10.2016 = 
NH

copo
=  

363

25,92
= 14,0046 l. g−1 

𝐌𝟎𝟑.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟒, 𝟎𝟎𝟒𝟔
= 𝟏𝟐𝟑, 𝟗𝟕𝟑𝟑 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

 

 

 

Vzorka OPO 19.09.2016 COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,83 369 

Meranie č.2 25,83 369 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,83 369 

Vzorka OPO 03.10.2016 COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,92 359 

Meranie č.2 25,92 367 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,92 363 



 

 

K17.10.2016 = 
NH

copo
=  

343,5

25,74
= 13,3450 l. g−1 

 

𝐌𝟏𝟕.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟑, 𝟑𝟒𝟓𝟎
= 𝟏𝟑𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟑 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

K31.10.2016 = 
NH

copo
=  

339

25,74
= 13,2319 l. g−1 

𝐌𝟑𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟑, 𝟐𝟑𝟏𝟗
= 𝟏𝟑𝟏, 𝟐𝟏𝟑𝟕 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

Vzorka OPO Starý olej COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,47 295 

Meranie č.2 25,47 295 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,47 295 

 

KSO = 
NH

copo
=  

295

25,47
= 11,5823 l. g−1 

𝐌𝐒𝐎 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟏𝟕𝟑𝟔, 𝟐

𝟏𝟏, 𝟓𝟖𝟐𝟑
= 𝟏𝟒𝟗, 𝟗𝟎𝟏𝟕 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

Vzorka OPO 17.10.2016 COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,74 343 

Meranie č.2 25,74 344 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,74 343,5 

Vzorka OPO 31.10.2016 COPO (g.l
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,62 338 

Meranie č.2 25,62 340 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,62 339 
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Kalibračná krivka xylén-naftalén 

3.3.2 Použitie xylénu ako rozpúšťadla 

Kalibrácia 

Kalibrácia aj vlastné meranie prebehlo podľa návodu (kapitola 3.2). Kalibrácia aj 

vlastné meranie prebiehali pri teplote t = 33°C (odchýlka prístroja +2°C). 

 

 

Všetky namerané hodnoty kalibrácie pri použití rozpúšťadla xylénu sú uvedené 

v prílohách č.6 až č.9. V prílohe č.10 sa nachádzajú priemery koncentrácií kalibračných 

vzoriek a taktiež priemery nameraných hodnôt, na základe ktorých bola zostrojená 

kalibračná krivka pre rozpúšťadlo acetón ( Graf č.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.4: Kalibračná krivka pre xylén-naftalén  

 

Z grafu sme pomocou  rovnice lineárnej spojnice trendov určili kalibračnú konštantu 

merania, ktorá je:  

Kcalib.= 835,53 
𝐦𝐨𝐥

𝐤𝐠
 

 

 

Vyhodnotenie jednotlivých vzoriek pracieho oleja:  

 

 Výsledky pre každú vzorku odháňaného pracieho oleja za použitia rozpúšťadla xylénu  

spolu s výpočtami sú uvedené nižšie v prehľadných tabuľkách. 



 

 

Vzorka OPO Nový olej COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,22 194 

Meranie č.2 25,22 189 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,22 191,5 

 

KNO = 
NH

copo
=  

191,5

25,22
= 7,5932 l. g−1 

 

𝐌𝐍𝐎 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐍𝐎
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟕, 𝟓𝟗𝟑𝟐
= 𝟏𝟏𝟎, 𝟎𝟑𝟔𝟗 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

 

 

Vzorka OPO 22.08.2016 COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,86 169 

Meranie č.2 25,86 161 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,86 165 

 

K22.08.2016 = 
NH

copo
=  

165

25,86
= 6,3805 l. g−1 

 

𝐌𝟐𝟐.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝟐𝟐.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟏𝟔
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟔, 𝟑𝟖𝟎𝟓
= 𝟏𝟑𝟎, 𝟗𝟓𝟎𝟑 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

Vzorka OPO 05.09.2016 COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,90 132 

Meranie č.2 25,90 124 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,90 128 

 

K05.09.2016 = 
NH

copo
=  

128

25,90
= 4,9421 l. g−1 

 

𝐌𝟎𝟓.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝟎𝟓.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟔
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟒, 𝟗𝟒𝟐𝟏
= 𝟏𝟔𝟗, 𝟎𝟔𝟒𝟑 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 



 

 

 

Vzorka OPO 19.09.2016 COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,09 127 

Meranie č.2 25,09 120 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,09 123,5 

 

K19.09.2016 = 
NH

copo
=  

123,5

25,09
= 4,9223 l. g−1 

 

𝐌𝟏𝟗.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝟏𝟗.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟔
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟒, 𝟗𝟐𝟐𝟑
= 𝟏𝟔𝟗, 𝟕𝟒𝟒𝟓 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

 

Vzorka OPO 03.10.2016 COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,44 120 

Meranie č.2 25,44 118 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,44 119 

 

K03.10.2016 = 
NH

copo
=  

119

25,44
= 4,678 l. g−1 

 

𝐌𝟎𝟑.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝟎𝟑.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟒, 𝟔𝟕𝟕𝟕
= 𝟏𝟕𝟖, 𝟔𝟐𝟎𝟗 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

Vzorka OPO 17.10.2016 COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,70 114 

Meranie č.2 25,70 118 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,70 180,5 

 

K17.10.2016 = 
NH

copo
=  

116

25,70
= 4,5136 l. g−1 

 



 

𝐌𝟏𝟕.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝟏𝟕.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟒, 𝟓𝟏𝟑𝟔
= 𝟏𝟖𝟓, 𝟏𝟏𝟑𝟏 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

Vzorka OPO 31.10.2016 COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,80 107 

Meranie č.2 25,80 113 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,80 110 

 

K31.10.2016 = 
NH

copo
=  

110

25,80
= 4,2636 l. g−1 

 

𝐌𝟑𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝟑𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟏𝟔
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟒, 𝟐𝟔𝟑𝟔
= 𝟏𝟗𝟓, 𝟗𝟔𝟗𝟖 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

 

Vzorka OPO Starý olej COPO (g.kg
-1

) Nameraná hodnota 

Meranie č.1 25,10 101 

Meranie č.2 25,10 100 

Priemer nameranej 

hodnoty 

25,10 100,5 

 

KSO = 
NH

copo
=  

100,5

25,10
= 4,0438 l. g−1 

 

𝐌𝐒𝐎 =  
𝐊𝐜𝐚𝐥𝐢𝐛

𝐊𝐒𝐎
=  

𝟖𝟑𝟓, 𝟓𝟑

𝟒, 𝟎𝟒𝟑𝟖
= 𝟐𝟎𝟔, 𝟔𝟏𝟖𝟕 𝐠. 𝐦𝐨𝐥−𝟏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

4.1 Zmeny mólových hmotností vzoriek v závislostí na čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.5: Zmena mólových hmotností OPO pri použití acetónu v závislosti na čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.6:  Zmena mólových hmotností OPO pri použití xylénu v závislosti na čase 
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Vyššie uvedené grafy (graf č.5 a graf č.6) zobrazujú zmenu mólových hmotností 

jednotlivých vzoriek odháňaného pracieho oleja v závislosti na čase (dátume) odobrania 

z obehu.  

Pomocou osmometrie v parnej fáze sme podľa návodu stanovili molárne hmotnosti 

vzoriek odopieraného pracieho oleja. Meranie prebiehalo pri teplote vzoriek t= 33°C. Každé 

meranie začínalo kalibráciou prístroja, pomocou ktorej sme boli schopní vyhodnotiť 

kalibračnú krivku, potrebnú pre ďalší výpočet. Celkovo prebehli dve série merania, každá 

s iným rozpúšťadlom.  

Obe série merania mólovej hmotnosti odháňaného pracieho oleja prebehli metódou 

len novej kvapky vzorky, ktorá je časovo menej náročná. Ďalej sme postupovali podľa 

návodu a postupovali sme od najnižšej koncentrácie k vyšším, aby bola chyba merania čo 

najnižšia.  

 Výsledky merania a samotné mólové hmotnosti sú graficky  uvedené vyššie. Po 

vypočítaní mólových hmotností sme vzorky usporiadali podľa dátumu a graficky spracovali.  

 Ako môžeme vidieť v grafoch č. 5 a 6 vyššie, mólové hmotnosti sa v závislosti na 

čase zvyšujú. Kde najnižšiu mólovú hmotnosť môžeme vidieť pri vzorke „nový olej“, ktorý, 

ešte nebol v obehu a najvyššiu mólovú hmotnosť vidíme pri vzorke „starý olej“, v našom 

prípade ide o tzv. mŕtvy olej z prevádzke.  

 Taktiež z vyššie uvedených grafov môžeme vidieť, že pri použití acetónu sú výsledky 

mólových hmotností o niečo nižšie ako pri použití xylénu, čo môže mať za následok, to že 

acetón má horšie rozpustné schopnosti ako xylény pri viac kondenzovaných 

polyaromatických zlúčeninách. 

Postupné zvyšovanie mólových hmotností odháňaného pracieho oleja v závislosti na 

čase (dátume) je spôsobené jeho opotrebením a taktiež zvyšovaním koncentrácií niektorých 

látok, ako napr. naftalénu, ako môžeme vidieť v tabuľke zloženia jednotlivých vzoriek 

(príloha č.11) a taktiež fakt, že čím je prací olej dlhšie v obehu tým vzniká viac 

polymeračných reakcií, čím sa tiež zvyšujú mólové hmotnosti vzoriek.  

 

 

 

 

 



 

4.2 Vyhodnotenie vzoriek viskozitného stanovenia 

4.2.1 Tokové krivky vzoriek  

Vzorky odháňaného pracieho oleja boli spracovávané na rotačnom viskozimetri HAAKE 

RS100. Pomocou tohto prístroja sme získali potrebné informácie na grafické vyhodnotenie 

vyššie uvedených tokových a viskozitných kriviek vzoriek pracieho oleja.  

Meranie viskozity každej vzorky prebiehalo pri štyroch rôznych teplotách a to 20°C, 

25°C, 30°C a 40°C, pre lepšie porovnanie vplyvu teploty na zmenu reologických  vlastnosti 

každej zo vzoriek a taktiež v praxi sa veľmi často využívajú teploty v podobnom rozmedzí.  

Pred každým meraním bol odopieraný prací olej medzi valcami rozmiešavaný 20 minút, 

čoho účelom bolo zohriatie oleja na nami požadovanú teplotu.  

Následne prebehlo meranie typu rampa v rozsahu 0,5Pa – 5Pa, čo trvalo pri každej vzorke 

10 minút.  

Na konci prebehlo meranie skokového typu, po dôslednej úvahe boli vybraté nasledujúce 

skoky: 0,05Pa; 01Pa; 0,2Pa; 0,4Pa; 0,6Pa; 1,0Pa; 2,0Pa; 3,0Pa; 4,0Pa; 5,0Pa. Každé meranie 

spolu s kalibráciou trvalo cca 45 minút. Namerané hodnoty šmykového napätia a šmykovej 

rýchlosti, pri každej vzorke boli graficky spracované a vyhodnotené ako tokové krivky.  

Pri nižších šmykových rýchlostiach niektorých vzoriek dochádzalo vplyvom vysokej 

viskozity pracieho oleja (napr. vzorka starý olej) k zasekávaniu rotujúceho valca, čo bolo 

spôsobené nízkou citlivosťou prístroja a tým boli hodnoty šmykového napätia spočiatku 

mierne skreslené. 
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Grafické vyhodnotenie merania viskozity typu „rampa“ 

 

 

 

 

Graf č.7: Závislosť šmykového napätia na šmykovej rýchlosti vzorky „Nový olej“ pre všetky 

teploty. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf č.8: Závislosť šmykového napätia na šmykovej rýchlosti vzorky „Starý olej“ pre všetky 

teploty. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Závislosť viskozity na šmykovom napätí vzorky „Starý olej“ pre všetky teploty. 

 

Vyššie uvedené grafické znázornenia pre vzorku „Starý olej“ (graf č.9) nám ukazuje 

závislosť viskozity na šmykovom napätí. Ako vieme a vidíme, viskozita je veľmi závislá na 

teplote a často krát už pri zmene čo i len o 1°C je zmena viskozity zjavná. Z grafu č. 9 je 

vidieť, že so zvýšenou teplotou viskozita klesá.  

Z obrázku č.9 je možné pomocou grafického znázornenia porovnať správanie 

newtonovských a nenewtonovských látok v závislosti viskozity alebo šmykového napätia na 

šmykovej rýchlosti resp. rýchlostnom gradiente. 
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Obrázok č.9: Tokové krivky niektorých newtonovských a nenewtovských látok. 1- 

newtonovská látka; 2- štruktúrne viskózná látka; 3- dilatantná látka; 4 – pseudoplastická 

látka; 5 – binghamská látka [20] 

Bez ohľadu na rýchlosť vretena je viskozita konštantná z čoho vyplýva, že povaha 

kvapaliny je Newtonovská, toto tvrdenie nám taktiež potvrdzujú aj tokové krivky vzoriek, 

ktoré zodpovedajú tokovým krivkám newtonovských kvapalín.(podľa obrázka č.9). 

V praxi sa na meranie viskozity pracieho oleja používa výtokový viskozimeter, ktorý 

sa vyznačuje svojou jednoduchou obsluhou. Tento druh viskozimetra pozostáva z plniaceho 

ramena, otvoru a zásobníka, dĺžka otvoru viskozimetra nesmie presiahnuť desaťnásobok jeho 

priemeru. 

Podstata merania viskozity týmto viskozimetrom spočíva v meraní času, za ktorý 

prejde určité množstvo vzorky otvorom. Miera viskozity je braná ako čas toku. Na určenie 

výsledkov merania sú určené vzorce a tabuľky, výsledok však v praxi nie je natoľko presný 

ako laboratórny, taktiež tieto zariadenia nemôžu byť určené na stanovenie nenewtonovských 

kvapalín[36,37].  

Závislosť viskozity na teplote je exponenciálna, preto sa logaritmuje. Graf č. 10 

popisuje  závislosť logaritmu dynamickej viskozity na 1/T a vďaka tomuto grafu sme boli 

schopný dopočítať koeficienty Andradovej rovnice [35], ktoré sú pre vzorku „Nový olej“ 

nasledujúce: koeficient α = 0,000291 Pa.s; koeficient β = 964,85K. 

 



 

 

Graf č.10: Závislosť ln(ɳ) na 1/T 

 

Tabuľka č. 4: Vypočítané koeficienty α a β pre všetky vzorky 

 

Vo vyššie uvedenej tabuľke č. 12 sú prehľadne usporiadané koeficienty Andradovej 

rovnice α a β pre všetky vzorky odopieraného pracieho oleja. Ako je zrejme z tabuľky 

teplotný koeficient β sa pri vzorkách postupne zvyšuje, pričom hodnota vzorky „Starý olej“ 

je až takmer 6,5x vyššia ako hodnota vzorky „Nového oleja“. A naopak hodnota koeficientu 

α sa postupne znižuje.  

 

y = 964.85x - 8.1407 
R² = 0.9278 

-5.1

-5.05

-5

-4.95

-4.9

-4.85

-4.8

0.00315 0.0032 0.00325 0.0033 0.00335 0.0034 0.00345
ln

(η
) 

1/T 

Nový olej 

Názov vzorky Koeficient α (Pa.s) Koeficient β (K) 

Nový olej 2,95.10
-4 

958,5 

22.08.2016 2,70.10
-4 

1018,1 

05.09.2016 1,59.10
-5 

1941,0 

19.09.2016 1,05.10
-6 

2814,7 

03.10.2016 3,08.10
-8 

3906,4 

17.10.2016 3,79.10
-8 

3864,2 

31.10.2016 5.63.10
-9 

4650,1 

Starý olej 1,17.10
-10 

6200,8 
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Jediná nezrovnalosť v postupne rastúcej tendencii hodnôt koeficientu β a postupne 

znižujúcej hodnoty α je pri vzorke „17.10.2016“ z dôvodu chyby merania, keďže pri tejto 

vzorke neboli dostupné hodnoty pre teplotu t = 40°C, z dôvodu pochybenia prístroja 

a ľudského faktoru.  

 

Vyhodnotenie merania viskozity typu „skoky“ 

 

Graf č.11: Závislosť šmykového napätia na šmykovej rýchlosti vzorky „Nový 

olej“ pri všetkých teplotách pomocou dát z merania typu „skoky 

 

Tabuľka č.5: Rovnice spojnice trendov a hodnoty R
2
 z grafu č.11 

 

 

Teplota (°C) Rovnica spojnice trendov R
2 

20 y = 0,0054x 0,9976 

25 y = 0,0047 0,9931 

30 y = 0,0042x 0,9915 

40 y = 0,0038x 0,9671 
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Graf č.12: Závislosť viskozity na šmykovej rýchlosti vzorky „Nový olej“ pri všetkých 

teplotách pomocou dát z merania typu „skoky“ 

 

Graf č.13: Závislosť šmykového napätia na šmykovej rýchlosti vzorky „Starý 

olej“ pri všetkých teplotách pomocou dát z merania typu „skoky“ 
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Tabuľka č.13: Rovnice spojnice trendov a hodnoty R
2
 z grafu č.13 

Pomocou merania typu „skoky“ sme si dômyselne stanovili konkrétne hodnoty 

šmykového napätia, pri ktorom sa namerala šmyková rýchlosť a následne dopočítala 

viskozita. Grafické výsledky merania typu „skoky“  vykazujú rovnaké závery ako aj merania 

typu „rampa“ a to že ide o newtonovskú kvapalinu a s rastúcou teplotou sa hodnota viskozity 

znižuje, ako môžeme vidieť v tabuľkách č.12 a 13 v rovnici spojnice trendov. Taktiež 

môžeme vidieť, že hodnota viskozity „Starý olej“ je oproti hodnote viskozity vzorky „Nový 

olej“ až cca 35x vyššia.  

 Avšak v prípade merania typu „skoky“ nám umožňujú prehľadnejšie dáta 

v konkrétnych bodoch. Pri meraní typu „skoky“ sme taktiež vytvorili graf závislosti 

logaritmu viskozity na 1/T. 

Graf č.14: Závislosť logaritmu viskozity na 1/T pre vzorku „Nový olej“  pomocou typu 

merania „skoky“ 

Teplota (°C) Rovnica spojnice trendov R
2 

20 y = 0,1886x 1,0000 

25 y = 0,1770x 0,9999 

30 y = 0,0883x 0,9996 

40 y = 0,00481x 0,9993 
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Graf č.15: Závislosť logaritmu viskozity na 1/T pre vzorku „Starý olej“ pomocou 

typu merania „skoky“ 

 

Číselné hodnoty medzi meraním „rampa“  a „skoky“ sú mierne odlišné keďže 

výpočet pomocou merania typu „skoky“ obsahoval menšie množstvo nameraných bodov ako 

pri type „rampa“.  

 

Po dôkladnom zvážení, sme zhotovili graf závislosti šmykového napätia na šmykovej 

rýchlosti (tokovú krivku) pri jednej teplote pre všetky vzorky. Teplotu sme zvolili t= 25°C, 

a to z toho dôvodu, že táto teplota je najčastejšie používaná teplota v prevádzke.  

Ako môžeme vidieť v grafe (príloha č.12) šmyková rýchlosť sa v závislosti na veku 

oleja postupne znižuje. Tento graf nám taktiež dokazuje, že prací olej môžeme považovať, za 

newtonovskú kvapalinu. V prípade vzoriek „Nový olej“ a „22.08.2016“  sú zreteľné mierne 

odchýlky.  

Pri vzorke „Nový olej“ pri šmykovej rýchlosti cca 210 s
-1

 prestáva byť čiara 

konštantná, čo má za dôsledok vysoká rýchlosť rotačného viskozimetra, a teda ide o chybu 

merania. Pri vzorke „22.08.2016“ môžeme sledovať prerušenie konštanty pri cca 290 s
-1

. Pri 

zvyšných vzorkách, môžeme vidieť, že vplyvom narastajúcej viskozity sa chyby v šmykovej 

rýchlosti neodzrkadlili. 



 

5 ZÁVER 

 

 V teoretickej časti práce boli podrobne rozobrané vlastnosti pracieho oleja a všetko, 

čo je potrebné vedieť k jeho zavedeniu do praxe a stanoveniu vzoriek. Následne boli popísané 

základné metódy, ktorými sme v praktickej časti práce stanovovali mólovú hmotnosť vzoriek 

a niektoré z ich reologických vlastností. 

 Výsledkami laboratórnych výsledkov sme dokázali, že prací olej cirkuláciou 

v systéme benzolky mení svoje fyzikálne vlastnosti.  

 Z daných výsledkov osmometrie v parnej fáze je zjavné, že hodnoty molárných 

hmotností stúpajú v závislosti na veku oleja. Tento fakt je spôsobený chemickými reakciami, 

pri ktorých dochádza k polymerácií jednoduchších aromatických uhľovodíkov pričom 

vznikajú vyššie vrúce frakcie. Toto je jeden z dôvodov pri ktorom, nie len že sa znižuje 

hodnota zlúčenín, ktoré svojimi vypieracími vlastnosťami účinnosť absorpcie zlepšujú, 

taktiež sa zvyšuje viskozita.   

 Z nameraných hodnôt viskozity je zjavný známy fakt a to ten, že čím je prací olej 

teplejší tým je viskozita nižšia. Starnutie pracieho oleja sa prejavuje zvyšovaním viskozity a 

znižovaním vypieracích vlastností. Straty obežného pracieho oleja sa doplňujú čerstvým 

olejom, čo je taktiež jedna z príčin, kvôli ktorej sa celková viskozita pracieho oleja znižuje 

a taktiež sa zvyšuje prídavok tepla do odháňanej kolóny. Viskozita pracieho oleja sa mení 

v dôsledku prebiehajúcich zmien v systéme, ako je zmena destilačného zloženia oleja.  

V tejto časti experimentu sa nám taktiež podarilo zistiť, že ide o newtonovskú kvapalinu, čo 

je pri meraní viskozity v praxi neurčiteľné. 

Nežiaduci účinok na degradáciu pracieho oleja má zvyšovanie teploty v absorpčnej 

kolóne. Zvyšovanie teploty v absorpčnej kolóne má tiež  negatívny vplyv na účinnosť 

vypierky, výnos benzolu a taktiež sa pri zvyšovaní teploty zvyšujú straty ľahších zložiek 

pracieho oleja odparením.   

 Jednou z možností pre spomalenie starnutia pracieho oleja je používanie 

modifikovaného pracieho oleja, ktorý by bol obohatený o metylnaftalénové zložky. Táto 

kombinácia má pozitívny vplyv na spomaľovanie zvyšovania viskozity pracieho oleja [37].  

 

 

 



 

Ďalšími možnosťami na zlepšenie vypieracích schopností pracieho oleja 

a optimalizáciu zloženia môžeme dosiahnuť aj vďaka odstránením fenolov z pracieho oleja, 

oddelením vyššie vriacich podielov (redestiláciou), alebo aj zúžením destilačného rozmedzia 

pracieho oleja pri destilácií dechtu a taktiež vypieracie schopnosti pracieho oleja závisia aj na 

zložení koksárenského plynu.  

Vypieracie schopnosti pracieho oleja sa znižujú aj kvôli reakciám jeho zložiek 

(hlavne nad 270°C) so zložkami koksárenského plynu, primárne s amoniakom, sulfánom, 

kyanovodíkom a pod. V tomto prípade by k zlepšeniu vypieracích vlastností pracieho oleja 

mohlo dôjsť pomocou zachycovania sulfánu z koksárenského plynu pred vypieraním 

surovým benzolom [2] . 

Ďalšie spomaľovanie degradácie pracieho oleja je predmetom výskumov. 
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