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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na využití mikrovlnné destilace při regeneraci 

použitého pracího oleje, která se obecně provádí konvenční destilací. Porovnáním kvality a 

kvantity získaných destilátů z mikrovlnné a konvenční destilace a dalších parametrů metody 

chci zjistit, zda by mohla mikrovlnná destilace nahradit konvenční destilaci. Vyhodnocení 

těchto parametrů bude shrnuto v závěru této práce.

Klíčová slova: prací olej, mikrovlny, mikrovlnná chemie, mikrovlnný ohřev, destilace, 

regenerace pracího oleje

Abstrakt 

This bachelor thesis is focus on using microvawe distillation during regeneration of 

washong oil. Usually is using conventional distillation. I will try to find out if is possible to 

use microvawe distillation instead of conventional distillation. I will compare the both results 

from the both distillations and other important parameters. I present my results in the end of 

my bachelor thesis. 

Kay words: wash-oil, microwaves, microwave chemistry, microwave heating, distillation,  

regeneration of wash-oil 
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Použité zkratky 
PO          prací olej 

Mokrý    vzorek v původním stavu

Suchý     vzorek odvodněný síranem sodným

MDČ      mikrovlnná destilace čistého pracího oleje s dusíkem 

KDČ       konvenční destilace  čistého pracího oleje s dusíkem

MČ         mikrovlnná destilace čistého pracího oleje

KČ          konvenční destilace čistého pracího oleje

MDŠ       mikrovlnná destilace použitého pracího oleje s dusíkem 

KDŠ        konvenční destilace použitého pracího oleje s dusíkem 

MŠ          mikrovlnná destilace použitého pracího oleje

KŠ           konvenční destilace použitého pracího oleje
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1.0 Úvod
Výrobou koksu z černého uhlí se uvolňuje koksárenský plyn. Plyn je potřeba vyčistit a 

následně jej lze využít jako zdroj vodíku nebo při spalování. Jedna z fází čištění 

koksárenského plynu je vypírání benzolu za pomocí pracího oleje. Čistění probíhá v 

benzolových pračkách, kde se prací olej postupně nasytí benzolem  . Nasycen benzolem se 

prací olej odvádí a regeneruje ve smolné koloně frakční destilací [10]. V této práci je k 

regeneraci pracího oleje využita mikrovlnná destilace. 

 Mikrovlnná chemie patří v dnešní době mezi relativně novou vědu, která využívá  

vysokofrekvenční elektromagnetické záření s frekvencí v intervalu 30 – 0,3 GHz neboli 

mikrovlny.[2,3,4] Jednou ze základních využití mikrovln je ohřev polárních látek. V 

domácnostech se mikrovlny používají při ohřevu jídla v mikrovlnných troubách. Nevýhodou 

mikrovlnné chemie je, že ji nelze uplatnit u nepolárních látek, neboť interakce mikrovln s 

polárními látkami je podmínkou pro vznik reakce. Dráha a směr mikrovlnného záření ze 

zdroje (magnetronu) v uzavřené nádobě je vždy odlišná, a to má za následek neúměrný ohřev.

Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je možno metodu mikrovlnné destilace pracího 

oleje využít k jeho regeneraci. Pro tento účel byl využit nasycený a čistý prací olej, které byly 

zpracovány jak mikrovlnnou, tak konvenční destilací. 

Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část se zabývá 

mikrovlnou chemií, výrobou a složením pracího oleje a jeho využitím. Experimentální část 

popisuje přípravu a destilací vzorků pracího oleje technikou mikrovlnné chemie a metodou 

konvenční destilace. Jsou porovnány výsledné produkty mikrovlnné a konvenční destilace. 
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2.0 Teorie 

2.1 Mikrovlnná chemie
Mikrovlny, které jsou součásti elektromagnetického záření, byly objeveny Jamesem 

Clerkem Maxwallem roku 1886. O dva roky později byla vyrobena první aparatura, která 

produkovala a detekovala mikrovlny ve spektru velmi krátkých vln čímž prokázala existenci 

elektromagnetických mikrovln.[1,3,4]

K prvnímu praktickému využití došlo v Anglii během II. světové války, kde  J. Randall 

a dr. H. Bootov vynalezli mikrovlnné zařízení zvané magnetron, které sloužilo, jako hlavní 

součást rádiové komunikace. [2,4]

2.1.1 Mikrovlny

2.1.1.1 Vznik mikrovln 

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlnění, které vzniká v LC obvodech, v kmitech 

molekul nebo díky změně elektromagnetického pole uvnitř atomů. Změny 

elektromagnetického a magnetického pole jsou podmínkou pro šíření elektromagnetického 

vlnění.   [5,7]

Nejčastějším zdrojem mikrovlnného záření je zařízení zvané magnetron. 

       Princip magnetronu :

Váleček tvořící katodu je zahříván elektrickým proudem čímž se z něj uvolňují 

elektrony, které jsou urychlovány připojeným elektrickým polem směrem k anodě. Feritové 

magnety vytvářejí v trubici magnetické pole, jehož indukční čáry jsou kolmé k dráze 

elektronů a ovlivňují tak jejich pohyb. Elektrony se v magnetickém poli nepohybují přímočaře 

od středu k obvodu, ale stáčejí se doleva, viz obr. Následkem toho nedopadají do středu 

nejbližšího kovového segmentu, ale na jeho levou část.  [6]

Jednotlivé komory anodového bloku se začnou chovat jako miniaturní oscilační (LC) 

obvody. Štěrbina mezi okraji komory hraje roli kondenzátoru, vodivý zbytek komory, který 

spojuje okraje štěrbiny, funguje jako miniaturní cívka. Elektrony nabijí jeden okraj komory 

(jednu desku kondenzátoru), takže začne okamžitě procházet proud kolem komory (cívkou) 

na druhý okraj komory. [6]

Průchod tohoto proudu vytvoří malé magnetické pole, které následně ve druhé polovině 

cyklu indukuje opačný proud komorou. V komorách tak vzniká stejně jako v oscilačním 
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obvodu střídavý proud vysoké frekvence (2,45 GHz), který vyvolává elektromagnetické 

vlnění vysílané anténou do prostoru. Energie vyzářená mikrovlnami způsobuje vybíjení 

oscilačních obvodů, které proto musí být neustále nabíjeny elektrony z katody.[6]

2.1.1.2 Vlastnosti mikrovln  

Mikrovlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické záření s frekvencí v intervalu 30 – 

0,3 GHz, tyto hodnoty odpovídají vlnové délce 0,01 – 1m. [2,3,4]
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Obr. 2 : Viditelné spektrum [15]

Obr.  1 : Magnetron [14]



Polarizace je jedním z nejčastějších jevů v oblasti mikrovln. Polarizací se rozumí 

usměrnění směru kmitu v jedné rovině. Vlna, která narazí na překážku se odrazí a vnikne tzv. 

stojaté vlnění, což znamená, že amplituda kmitu je u všech bodů stejná. Tento jev popisuje  

Hygensův princip.[1]

Znění Hygensnova principu :

Každý bod vlnoplochy, do něhož dospělo vlnění v určitém okamžiku, můžeme pokládat 

za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha 

v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch. 

Jedná se o neionizační záření o hodnotě  10-3 eV, které v malých dávkách pro živý 

organismus není nebezpečné. Nemá žádný vliv na nepolární látky jako vzduch a plasty.  [2,4]

Mikrovlnné vlny je možné vést pomocí optických vláken, nebo různými vlákny 

rozměrově srovnatelnými s jejich vlnovou délkou. [3]

2.1.1.3 Princip mikrovln  

  V polárních sloučeninách nejsou rozmístěny kladné náboje jader a záporné náboje 

elektronových obalů symetricky, což znamená, že se molekula jeví na jedné straně jako 

kladná a na druhé záporná. [4,7] 
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Obr. 3 :  Polární molekuly vody snažící se přizpůsobit oscilujícímu 
elektrickému poli



Molekuly vody se vlivem svojí stavby chovají jako dipóly. Snaží se uspořádat tak, aby 

měly co nejmenší energii. Vznikají mezi nimi tzv. coulombické síly (součást Van der 

Waalsových sil). Pokud chceme látku zahřát, musíme dodat energii jejímu tepelnému pohybu. 

Vazby pohybu brání, ale mikrovlny mají optimální vlnovou délku (λ=12 cm) pro přerušení 

coulombických vazeb mezi molekulami vody. Poté mohou molekuly přímo přijímat energii, 

kterou jim mikrovlnami dodáváme. [1,3]

2.1.1.4 interakce mikrovln s chemickými částicemi

Základním principem mikrovlnného záření je interakce s polárními látkami. Za 

normálních podmínek jsou molekuly polárních látek nestálé. Působením elektromagnetického 

pole dojde k orientaci podle polarity (záporná část ke kladnému poli a kladná část k 

zápornému poli). Polární látky  napodobují směr záření, ale rychlost změny směru záření v 

elektrickém poli je vyšší než 2,45×109  za sekundu, což má za následek rychlé změny orientací 

polárních látek. Dochází ke dvěma procesům. Prvním procesem je mezimolekulárnímu tření, 

ke kterému dochází při překonávání mezimolekulárních přitažlivých sil, druhým je poté 

hystereze, která vzniká vlivem setrvačnosti. Mezimolekulární tření má na za následek změny 

mikrovlnné energie na teplo.  [2,3,4,7,8]

Mechanismus přeměny mikrovlnné energie na teplo je dán vztahem : 

P = 2 ∏ f ᶓI ᶓ“ E2                                               (1)

P - energie absorbovaná v jednotce objemu (v/m3) ,

f - frekvence mikrovlnného pole ( 2450 Mhz),  

ᶓI - permitivita (F/m),

ᶓ“ -dielektický ztrátový faktor materiálu

E  - intenzita elektrického pole uvnitř materiálu (V/m).
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Obr. 4 : Dipolární molekuly snažící se přizpůsobit oscilujicímu elektrickému 
poli [2]



Mikrovlny působí převážně na polární látky neboli látky, které mají dipólový moment, 

což znamená, že  působením mikrovln na málo polární látky, nebo na látky s rozdílem 

elektronegativit pod 0,4 se ohřejí podstatně pomaleji. Tento problém může být vyřešen 

přídavkem polární látky do roztoku. Vlivem působení mikrovln vzniká ohřev polární látky, 

která předává část tepelné energie do okolí. Tímto způsobem se ohřeje celá směs. Pro látky 

obsahující ionty je nejefektivnější mechanismus ohřevu migrace iontů doprovázená jejich 

srážkami, takto se kinetická energie mění v teplo.  [2,8] 

Rozdíl permitivity vakua a permitivity látky je dalším způsobem jak převést energii. 

Efektivita přeměny elektrického záření na teplo je dána vztahem [2]:

tan δ =ᶓ0 / ᶓI                                                                       (2)

 ε0  - permitivita vakua,

 εI - permitivita látky 

δ - tzv. faktor rozptylu. 

Permitivita je schopnost nahromadit potenciální energii v dielektriku vlivem 

elektrického pole. Permitivita prostředí je stanovená jako míra efektivnosti s jakou je 

absorbovaná energie mikrovln převáděna na teplo. [2] 

Dalším aspektem je tepelná kapacita látek. Např. propan-1-ol má dipólový moment 

20,1 D, voda má dipólový moment 78,54 D, avšak propan-1-ol se ohřívá v mikrovlnné troubě 

1,7× rychleji. Příčinou je tepelná kapacita propan-1-olu, která je podstatně nižší (2,45 J/g·K) 

než vody (4,18 J/g·K). Dále musíme brát v úvahu schopnost rotace molekul v elektrickém 

poli, např. porcelán má velmi podobný dipólový moment (6,0-6,8 D) jako kyselina octová 

(6,15 D), avšak zůstává v mikrovlnné troubě chladný, zatímco kyselina octová se ohřívá 

velmi rychle. Vysvětlení je jednoduché, v porcelánu nemohou molekuly rotovat v alternujícím 

elektrickém poli. [2]

2.1.1.5 Teplotní efekty 

Přeměnou mikrovlnné energie na teplo vznikají teplotní efekty. [3]

•  Přehřátí

• Objemový ohřev

•  Selektivní ohřev
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•  Teplotní úlet

•  Simultánní chlazení

Přehřátí

Předehřátí se dělí na celkové a lokální. Celkové předehřátí můžeme chápat, jako ohřátí 

polárního rozpouštědla. Ty zpravidla vřou při vyšší teplotě než je jejich bod varu. Tento jev 

nastává následkem rychlého dodání energie do vzorku, přičemž dodaná mikrovlnná energie je 

mnohem vyšší, než odebraná energie (výparné teplo). Při lokálním ohřevu vznikají místa s 

rozdílnou intenzitou působení mikrovln, které mohou poškodit převážně tuhý materiál. K 

vyřešení tohoto problému je nutné aby předehřívaný vzorek, byl v pohybu. Proto je 

mikrovlnných troubách instalován otáčecí talíř apod. [3,4]

Objemový ohřev

Mikrovlnný ohřev má, na rozdíl od klasického ohřevu, opačný teplotní profil. Teplota je 

tudíž nejvyšší ve středu materiálu a nejnižší na povrchu. Samozřejmě jsou zde rozdíly v 

charakteru vzorku. Teplotní profil kvádru bude odlišnější od teplotního profilu kapky, tzn., že 

záleží na tvaru, složení, skupenství a velikosti částic ohřívané látky. Čas potřebný k ohřevu je 

u mikrovlnného ohřevu mnohonásobně kratší a ohřívání probíhá v celém objemu. Možnost 

rychle ohřívat látky s nízkou tepelnou vodivostí v celém objemu je další důležitou vlastností 

mikrovlnného ohřevu.  [3]

Selektivní ohřev

Selektivním mikrovlnným ohřevem se ohřívá pouze látka, která schopna interakce s 

mikrovlnami (polární látky). Tedy, když ohříváme směs, ve které se nachází pouze jedná látka 

schopna interakce s mikrovlnami, bude se ohřívat právě tato látka. Teplo se vedením přenese 

na ostatní látky a celková teplota směsi stoupne. [3]

2.1.2 Výhody mikrovlnného ohřevu 

• Urychlení chemických reakcí přehřátím reakční směsi.

• Vysoká rychlost ohřevu v celém objemu.

• Možnost zvýšit selektivity chemických reakcí.

• Provedeni reakce, které probíhají obtížně za klasických podmínek.

• Umožnění provedení reakce při vyšší teplotě bez použití tlaku.

• Úspora energie.
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2.1.3 Problémy mikrovlnného ohřevu

• Homogenita, přesněji. nehomogenita mikrovlnného pole. 

• Obtížnost měření teploty (IČ pyrometr, optická vlákna). 

• Obtížná reprodukce výsledků. 

2.1.4 Využití v praxi

Hlavní doménou mikrovln v dnešní době je využití v telekomunikačních systémech, 

např. televize, mobilní sítě, satelitní vysílání, přenos obrazu a zvuku, bluetooth, rádiovéhé 

spojení, bezdrátové sítě (WI-FI).  [4]

V oblasti ochrany životního prostředí můžeme pomocí vysokých a snadno dosažitelných 

teplot přispět k odstranění toxických látek, nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, plísní a 

hub. Využitím faktu, že mikrovlnné záření reaguje pouze s polárními látkami, můžeme 

hromadně odstranit škodliviny z půdy. [2]

Rychlého mikrovlnného ohřevu a prudkého zchlazení se v dnešní době využívá při 

pasterizaci mléka, ovocných šťáv apod. [2]

Mikrovlnným objemovým ohřevem se docílí účinného a energeticky výhodného sušení 

materiálů. Průmyslové využití tohoto jevu se uplatňuje např. u sušení dřeva, papíru, 

keramických produktů nebo knih, kde se potřebná doba pro sušení prokazatelně snížila. [4]

V domácnostech se mikrovlnné záření využívá, pomocí mikrovlnné trouby, k rychlému 

ohřevu potravin. 

2.1.5 Využití mikrovlnného záření v chemii

Mikrovlnný ohřev urychluje průběh reakcí, čímž dochází k úspoře energie a času. Dále 

umožňuje zahřívání kapalin nad jejich bod varu za normálního tlaku, zvýšuje selektivitu 

chemických reakcí a jejich výtěžek. Při využívání mikrovlnného ohřevu odpadá nutnost stavět 

aparatury. [2,4]

Skutečnost, že mikrovlnné záření reaguje pouze s polárními látkami, se podílí na 

zlepšení energetické efektivnosti reakcí. Při klasickém ohřevu se část tepla spotřebuje na 

ohřev nádoby v níž se nachází reakční směs. Tím dochází ke zbytečným energetickým 

ztrátám. Oproti tomu mikrovlny procházejí stěnami nádob a působí pouze na reaktanty a 

rozpouštědlo. [2,4]
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Dalším vlivem mikrovln na molekulu látky je působení na její rotačně-vibrační 

moment. Ten je pro každou molekulu specifický. Popisuje schopnost molekuly rotovat a 

vibrovat (závisí na velikosti, tvaru, hmotnosti a rozložení náboje). A právě rotačně-vibrační 

pásy při spektroskopii molekuly odpovídají mikrovlnným délkám. Tedy el.-mg. vlnění v 

mikrovlnných délkách může dodat energii rotaci a vibraci molekuly. Pro každou molekulu je 

třeba jiná vlnová délka. V anorganické chemii je známá a používaná metoda sledování 

průběhu reakce. Tento princip je obecně velice komplikovaný a následující popis je dosti 

zjednodušený. Rotačně-vibrační moment molekuly se v průběhu reakce mění vlivem vazeb, 

které vznikají a zanikají. Působení mikrovln na látku se mění během reakce a dovoluje nám 

mapovat např. její časový průběh a naopak zvětšením rotace a vibrace molekuly jí můžeme 

„přimět rychleji reagovat“.. [2]
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 2.2 Prací olej
Prací olej vzniká jako jedna z frakcí z frakční destilace černouhelného dehtu. 

2.2.2 Složení černouhelného dehtu

Černouhelný dehet je tmavá až černá viskozní kapalina s rozptýlenými pevnými 

částicemi a malým podílem vody. Jedná se o rozmanitou směs sloučenin.    [9]

2.3 Výroba pracího oleje

2.3.1 Destilace dehtu

Jako první krok je nejdůležitější odstranit vodu z dehtu. Voda při destilaci způsobuje 

nemalé provozní problémy a velmi ztěžuje samotnou destilaci neboť při zahřátí pění a náhlým 

odpařováním „vybuchuje“. Z tohoto důvodu byly zavedeny předdestilační úpravy pro 

odstranění chloridu amonného a destilační odvodnění, které obsah vody sníží na 0,5 – 1 %.

[10]

2.3.2 Před destilační úpravy

Dehet obsahuje cca 5 % vody, která se vyskytuje buď v emulzi, rozpuštěná v dehtu, 

nebo ve formě hydrátů kyselin a zásaditých složek dehtu. Ve vodě jsou rozpuštěné sloučeniny 

(sulfan, chlorid amonný, amoniak, chlorid, kyanid atd.), které se při destilaci zplyňují a 

způsobují korozi zařízením a proto se musí z dehtu odstranit.[9,10]

Odvodňování

K odvodnění dehtu se nejčastěji používají dva způsoby, a to destilační odvodnění  nebo 

tlakové odvodnění. Část vody se oddělí samovolnou sedimentací během 8-10 dnů 

skladováním v zásobnících při teplotě 40 – 60 °C.  Zbylá část vody (cca 2%) tvoří těžko 

oddělitelné emulze, které se tímto způsobem neoddělí.[9,10]

Destilační odvodňování : 

Dehet je zahříván na 120 až 150 °C a je veden do odvodňovací kolony. Zde se odpaří 

téměř všechna voda a část lehkého oleje. [9,10]

Tlakové odvodňování :

Dehet je zahříván na 100 až 200 °C a je veden do tlakové nádoby, kde je ponechán při 

tlaku 300 až 400 kPa. Za těchto podmínek dojde k výraznější usazovací rychlosti mezi 

kapalnou fází voda – dehet. Zbylá voda v dehtu je kolem 1 – 1,5 %.  [9,10]
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2.3.3 Frakční dělení dehtu

Odvodněný dehet je veden do pece, která má dvě části. V první části se dehet ohřeje 

nepřímým ohřevem (vedením tepla), v druhé části je přímým ohřevem dehet  ohřát na 

dostatečnou teplotu. Poté je veden do rektifikační kolony, kde je surový dehet rozdělen do 

několika frakcí.[9,10]

2.3.3.1 Produkty frakční destilace 

Lehký olej

Z lehkého oleje se nejdříve odstraní fenoly a pyridinové zásady praním zředěnými 

roztoky NaOH a H2SO4. Odstraněné fenoly a pyridinové zásady se smíchají se zbytky z 

odfenolovaného karbolového oleje a neutralizují se pomocí NH3. Vzniká směs pyridinových 

zásad a roztoku síranu amonného. Zahuštěním roztoku síranu amonného se získává pevný 

síran amonný.  Vyčištěná frakce lehkého oleje se využívá jako zdroj jednotlivých uhlovodíků 

benzoové řady.  [9,10]

Karbolový olej

Spolu s ostatními fenoly z ostatních frakcí se podrobuje tzv. karbolce hydroxidové 

extrakci asi 10 % roztokem NaOH. Roztok fenolátů, zbaven všech olejů, je čištěn a pomocí 

roztoku kyseliny uhličité vzniká surový fenol. [9,10]

Naftalenový olej

Jako první se zbaví fenolů pomocí NaOH. Naftalen se získává opakovanou krystalizací 

naftalenového oleje. Vzniklé krystalky se čistí odstřeďováním. [9,10]

Antracenový olej 

Z antracenového oleje se opakovaným chlazením, rozpouštěním v organických 

rozpouštědlech a následnou destilací získává 95 % anthracen a karbazol.[9,10]

           Zdeněk Janděl                                                                                                             Strana  14



2.4 Vlastnosti pracího oleje
Dle ustanovení ČSN 65 8005 se jedná o směs vyšších aromatických a heterocyklických 

sloučenin, získané jako frakce při destilaci vysokotepelného černouhelného dehtu vroucí mezi 

230 – 300 °C . Používá se k vypírání benzolu z koksárenských plynů. Jedná se o hořlavou 

kapalinu III. třídy nebezpečnosti.[9,10]

Prací olej je tmavá kapalina dehtového zápachu, která při nízkých teplotách vyloučí 

sraženinu. Po zahřátí se sraženina rozpustí. Nevýhodou pracího oleje je, že časem zestárne a 

jeho schopnost vypírat surový benzol se snižuje. [9,10]

Při frakční destilace vzniká PO I a PO II, přičemž se zaměřím na vypírací prací olej POI

PO I: Jedná se o tmavohnědou kapalinu s vlastnostmi z tab.1

                    Tab. 1 : Vlastnosti PO I
hustota 1030 – 1070 kg. m-3

tk max. 0 °C 

tvz 95 °C 

střední m. h. 140 – 150 

střední tv 255 °C 

výparné teplo 335 kJ. kg-1

obsah naftalenu max 11 % hmot.

obsah kyselých podílů max 2,5 %

obsah zásad 6 – 7 %

obsah síry cca 0,45 % 

Viskozita Pod 2 o E. 

Bod krystalizace - 10 o C

Specifická tepelná kapacita 0,455 kcal/kg. K

Důležitou zkouškou je zkouška čirosti, u které se nesmí během 30 minut při teplotě 0 oC 

vyloučit žádné krystalky. 
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 Prací olej II

Jedná se o nahnědlou olejovitou kapalinu, jenž při 20 °C vytváří šedohnědé krystaly. 

            Tab. 2 : Vlastnosti PO II

hustota 1000 – 1050 kg.m-3  

d. k. nad 260 °C   

tk 45 – 60 °C  

tvz 105 °C 

střední m. h. 150

střední tv 295 °C 

měrná tepelná kapacita 1,76 kJ . kg-1

obsah naftalenu 10 – 12 %

obsah acenaftenu 12 %

výparné teplo 339 kJ. kg-1

Hlídané parametry  pracího oleje 

• Bod krystalizace: má zabránit, aby při práci s pracím olejem za nízkých teplot 

vznikaly krystaly, které by mohly zpomalit průtok plynu nebo ucpat pračku 

• Počátek destilace : má zabránit výskytu nízko vroucímu podílu v pracím oleji, 

který by přecházel do benzolu. Horní hranicí destilace se omezuje výskyt 

vysokomolekulárních viskozních látek, které vylučují pevné usazeniny v pracích 

věžích a zhoršují vypírání benzolu.

• Nízký obsah fenolů : fenol tvoří s vodou emulzi, která zrychluje stárnutí pracího 

oleje. 

2.5 Využití pracího oleje 
Prací olej se převážně využívá k vypírání benzolu z koksárenského plynu. Jeho hlavní 

výhodou je, že má podobný chemický charakter jako benzol a tedy se v něm surový benzol 

velmi dobře rozpouští. [9,10]

PO I spolu s PO II a AO II tvoří hlavní část impregnačního oleje na impregnaci 

dřevěných železničních pražců a dřevěných sloupů. Dále je PO I součástí tzv. kokilového 
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dehtu, který se používá v ocelárnách a v laku na železo. [10]

Odbázováním pracího oleje pomocí zředěné H2SO4  a následnou destilací vzniklé 

kyseliny chinolinsírové, se získává chinolin. [10]

Prací olej se dá také využít jako čistící prostředek proti zbytkům dehtu, nebo dehtových 

výrobků. [9,10]

2.5.1 Benzolové pračky 

Jak již bylo řečeno, největší část  PO se spotřebuje k vypírání benzolu z koksárenského 

plynu. Absorpce probíhá v pracích věžích vysokých 40 m s průměrem 5 m válcovitého tvaru. 

Je důležité aby se během absorpce ustálila rovnováha. Z tohoto důvodu je umístění několik 

pracích věží za sebou. [9,10]

Zbaven dehtu a čpavku se koksárenský plyn vede do chladiče, kde se zchladí na 25 oC. 

Poté se vede do první prací věže, kde se setkává s protiproudně stékajícím z velké části 

nasyceným olejem. Z vrchní části první věže se plyn zavede do spodní části druhé prací věže 

skrz odlučovač kapek (plyn sebou nese kapky oleje). Ve druhé prací věži to probíhá obdobně 

jako v první. Ve třetí pračce se plyn setkává s vrstvou oleje, kde je zbylý benzol zachycen. 

[9,10]

Využitý prací olej se odpaří a zbaví benzolu a je veden do vrchní části třetí prací věže, 

kde stéká po výplních a setkává se s téměř odbenzolovaným olejem a je čerpán ze spodní části 

třetí věže do vrchní části druhé věže. Zde se nasytí novým benzolem a poté je veden ze spodní 

části do první věže. Ve spodní části první prací věže je nasycený prací olej odveden do 

zásobníku, kde je skladován. Ze zásobníku se přepravuje do benzolky k vyvaření.   [10,11]

Takto využívaný prací olej se časem opotřebuje. Dojde k polymeraci a prací olej ztrácí 

svoji schopnost vypírání benzolu. [9,10]

Využítí PO II 

AO II, PO II a smola tvoří základní složku pro silniční a preparované dehty. 

2.5.2 Příčiny polymerace pracího oleje :

• Fenoly : kladně ovlivňují polymerační a kondenzační reakce.

• Kysličníky dusíku : tvoří pryskyřice z nenasycených sloučenin

• Nenasycené sloučeniny : se absorbují z plynu a tvoří vlivem pracovních 

podmínek (teplota apod.) polymery, které se rozpouštějí v oleji a zvyšují tak jeho 
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viskozitu a molární hmotnost.

• Stálé odpařování a působení vyšších teplot : odstraňují se nízko vroucí podíly a 

urychluje se polymerace. 

2.5.3 Stárnutí pracího oleje 

• Viskozita :  u čistého pracího oleje je 1,5 – 2 o E u použitého pracího oleje stoupá 

na 4,5  o E a více. 

• obsah podílu vroucího nad 300 oC :u čistého pracího oleje je pod 5 % u 

použitého může být i nad 20 %. 

• součinitel houstnutí : je podíl mezi frakcemi vroucími nad 250 – 300oC a pod 

250oC. U čistého pracího oleje je součinitel mezi 0,9 – 1,1 u použitého nad 4. 

2.5.4 Regenerace pracího oleje 

V průběhu času dochází k akumulaci oxidačních produktů, kontaminujících látek a 

nečistot, které drasticky snižují jejich kvalitu. Kontaminovaný olej již nemůže splňovat 

požadavky na kvalitu a musí být změněn. Odpadový olej se shromažďuje a regeneruje, aby se 

udržely cenné základní materiály.[10]

Regenerace odpadního oleje může zahrnovat různé technologie založené na fyzikálních, 

chemických kombinacích fyzikálního a chemického zpracování. Všechny tyto procesy jsou 

zaměřeny na odstranění stárnoucích produktů a kontaminantů z oleje. Obvykle se používá 

následující postup: mechanické odstranění volné vody a pevných látek z oleje, odpařování 

nebo destilace a koagulace. Pokud se výše uvedené metody ukázaly jako nedostatečné, 

využívá se chemická regenerace oleje. Tyto metody obvykle zahrnují složité vybavení a 

vysoké náklady.[11]

Tyto metody slouží pro obecnou regeneraci olejů a některé metody zatím teoreticky 

nejsou uplatitelné u regenerace pracího oleje. 

2.5.4.1 fyzikální metody 

Fyzikální metody umožňují odstranění pevných částic, mikroskopických vodních 

kapiček a některých dehtových a koksových materiálů. Olej je zpracován gravitací, 

odstředivou silou, elektrickými nebo magnetickými poli a vibracemi. Další metody zahrnují 

filtraci, mytí vodou a destilaci. Fyzikální metody, také zahrnují také různé procesy výměny 

tepla , používané k odstranění produktů oxidace uhlovodíků, vody a těkavých produktů. 

[11,12]
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Usazování je nejjednodušší metoda založená na  gravitační usazování částic a vody. V 

závislosti na stupni znečištění a času přiděleného k čištění se může usazování použít buď jako 

samostatná metoda, nebo jako příprava na filtraci a odstřeďování. Nevýhodou metody je 

dlouhá doba a velikost částic, které lze odstranit (50 – 100 mikronů) [11]

Filtrace je proces odstraňovaní pevných částic a dehtů tím, že olej prochází porézními 

filtry nebo sítí. Filtrační média jsou vyrobená z kovu s plastovými oky, nebo jsou vyrobená z 

keramiky, kompozitních materiálů apod. Většina  filtrací využívá větší počet filtračních 

přepážek pro vyšší efektivitu. [11,12]

Odstřeďování čištění se provádí v centrifugách a je nejúčinější metodou odstraňování 

pevných kontaminantů a vody. Tato metoda je založena na principu oddělení různých frakcí 

pod vlivem odstředivé síly . Centrifugy odstraní 99,995 % pevných kontaminantů a 99,4 % 

vody. [11,12]

Koagulace je proces, kde se z kontaminujících částic, které jsou přítomny v koloidním 

nebo jemně disperzním stavu v oleji, vytvoří větší kontaminující částice pomocí speciálních 

koagulantů. Koagulační proces závisí na množství koagulantů, době trvání styku oleje, 

účinnosti míchání atd. Koagulační proces trvá obvykle 20 až 30 minut, po které může být 

očištěn pomocí filtrace nebo centrifugy. [12]

Adsorpce odpadního oleje závisí na schopnostech adsorbentů udržet kontaminant na 

povrchu kuliček a uvnitř kapilár v perličkách. Olej můžeme vyčistit třemi způsoby. V prvním 

způsobu se olej smíchá s adsorbentem. Druhým způsobem se olej stéká po vrstvě adsorbentu. 

A v posledním způsobu se olej a adsorbent setkávají protiproudně. Nevýhodou této metody je 

ztráta velkého množství sorbentu. [11,12]

Výměna iontů tato metoda je založena na schopnosti iontových pryskyřic zachytit 

kontaminanty. Ion-výměnné pryskyřice jsou pevné hygroskopické gely získané polymerací a 

polykondenzací organických látek. Tyto pryskyřice jsou nerozpustné ve vodě a uhlovodících. 

Olej se čistí buď smícháním odpadního oleje a kuličkami iontoměničové pryskyřice, nebo 

extrakcí pracího oleje skrz kolonu naplněnou iontoměničovou pryskyřicí. Výměna iontů vede 

k tomu, že ionty pryskyřice jsou nahrazeny ionty znečišťujících látek. Regenerace pryskyřic 

se provádí propláchnutím rozpouštědla, sušením a aktivací 5% roztokem hydroxidu sodného. 

Výhodou této metody je, že výměna iontů umožňuje odstranění kyselin z oleje a nemá vliv na 

dehty.[12]
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Selektivní čištění odpadního oleje je založeno na selektivním rozpouštěním některých 

kontaminujících látek např. kyslíkaté, siřičité a dusíkaté sloučeniny a v případě potřeby 

polycyklické uhlovodíky s krátkými bočními řetězci, které snižují tepelnou viskozitu oleje. 

[12]

Mezi selektivními rozpouštědly patří furfurol, fenol a jeho směs s methylfenolem, 

mononitrobenzenem, různými alkoholy, acetonem, methylethylketonem a jinými kapalinami. 

Selektivní čištění se může provádět ve strojích stupňové extrakce, nebo ve dvou sloupcích. 

Jeden pro extrakci kontaminace z oleje a druhý pro destilaci rozpouštědla z oleje (kontinuální 

extrakce).Varianta selektivního čištění je zpracování oleje propanem, který řeší ropné 

uhlovodíky, takže dehet jako sediment.[12]

2.5.4.2 Chemické metody 

Chemické metody jsou založeny na reakci kontaminantů s činidly vstřikovanými do 

oleje. Reakce vedou k tomu, že látky s olejem mohou být snadno odstraněny. Chemické 

metody zahrnují kyselé a alkalické čištění, okysličení, hydrogenaci a sušení a čištění oxidy, 

karbidy a hydrid kovů.[11,12]

Ošetření kyselinou sírovou - pokud jde o počet systémů a objem zpracovaného oleje, je 

to zdaleka nejběžnější proces na světě. Čištění kyselinou sírovou produkuje velké množství 

kyselého dehtu, které je obtížné likvidovat, a je nebezpečné pro životní prostředí. Kromě toho, 

čištění kyseliny sírové nemá vliv na polycyklické sloučeniny a vysoce toxické sloučeniny 

chlóru.[11,12]

Hydrogenace Patří mezi  vysoce kvalitní čistící metodu oleje s vysokým výtěžkem a 

menším dopadem na životní prostředí ve srovnání s kyselými a adsorpčními procesy čištění. 

Nevýhodou způsobu je velké množství požadovaného vodíku; Proces je schopný spotřebovat  

30 - 50 tisíc tun za rok. Hydrogenační jednotky jsou obvykle kombinovány s existujícími 

zařízeními na zpracování ropy, které mají přebytek vodíku a schopnost recyklace.[11,12]

Procesy používající sodík a jeho sloučeniny se používají k odstranění polycyklických 

sloučenin (dehtu), vysoce toxických sloučenin chlóru, oxidačních produktů a aditiv. Metoda 

vede k tvorbě polymerů a solí sodíku s vysokou teplotou odpařování, kterou umožňuje 

destilace oleje. Výtěžnost oleje nepřesahuje 80%. Proces nevyžaduje tlak nebo katalyzátory, 

protože nevyvíjí vodíkové nebo sírové chloridy. Dobře známý proces je Recyclon 

(Švýcarsko). Lubrexův proces s použitím hydroxidu sodného a hydrogenuhličitanu umožňuje 

zpracování všech odpadních olejů až do výtěžku 95%.[11,12]
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Pro regeneraci oleje se používají různé stroje a zařízení, které obvykle kombinují 

několik metod (fyzikální, chemické nebo kombinace obou), což umožňuje regeneraci 

odpadních olejů různých typů a různých stupňů degradace.[11,12]

Jedním z problémů s nepříznivým účinkem na recyklaci odpadního oleje jsou náklady 

na sběr, skladování a přepravu do zpracovatelského zařízení.[12]

Průmyslový olej by měl být čištěn filtrací. Výrazná změna vlastností oleje (viskozita, 

hustota, kyselost, houstnost a barva) zaručuje regenerační proces. Jedním z nejjednodušších 

způsobů obnovy vlastností oleje je odstranění stárnoucích produktů důkladným čištěním.[12]

Nejvýhodnějším způsobem hlubokého čištění průmyslových olejů je tepelná 

dehydratace a extrakce kontaminantů sorbenty s následným usazením oleje a jeho filtrací 

(nebo odstředěným). Tento proces závisí na dostupných chemikáliích a levných sorbentech. 

Tato metoda činí oleje v souladu se všemi požadavky na průmyslový olej pro průmyslové 

účely. [11,12]

2.5.6 Mikrovlnná regenerace pracího oleje 

Patří mezi fyzikální metody čištění pracího oleje. Využívá změn elektromagnetického 

pole a vibrací. Tato metoda využívá faktu, že prací olej nereaguje s mikrovlnami tak dobře 

jako nečistoty obsažené v PO. V použitém prací oleji jsou sloučeniny, které vřou nad teplotou 

300 °C, které jsou více polární. Interakce s těmito sloučeninami způsobí selektivní ohřev 

vzorku. Nastavením výkonu mikrovlnného reaktoru, se dá docílit aby vroucí podíl na 300 °C 

zůstal ve smole. 

Výhodou této metody je snadná manipulace s vnitřní teplotou. Nevýhodou je, že do 

reaktoru se nesmí dostat kovy a proto se plyn musí předem očistit od pevných nečistot. 

Tato metoda čištění pracího oleje se prozatím v průmyslu neuplatňuje. Prozatím se 

jedná pouze o prověření, zda by tato metoda vyhovovala. 

2.5.5 Regenerace pracího oleje ve smolné koloně 

Ještě předtím, než prací oleje vstoupí do smolné kolony se vede do destilační kolony, 

kde se odstraní vroucí podíl nad  300 °C. [10]

Směs  pracího oleje a vody se před vstupem do smolné kolony zahřeje na vyšší teplotu, 

tak aby co nejvíce pracího oleje se zplynovalo. Smolná kolona je vybavena parním 

výměníkem tepla, aby se oddělená smola udržela v kapalném stavu. Z plynného prací olej 

spolu s párou se odstraní kontaminující částice pomocí cyklonu nebo filtrační přepážky. Pro 
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efektivnější regeneraci pracího oleje se přidává do smolené kolony odlučovač kapek. [10]

Páry oleje a vody odcházejí přes odlučovač kapek do rektifikační kolony a smola je 

spodem vypuštěna do cisterny s dehtem. Smolná kolona může fungovat kontinuálně, ale kvůli 

obtížné regulaci funguje přetržitě.

Regenerace pracího oleje udržuje vypírací schopnosti  PO, ale kvůli jeho ztrátám při 

odstraňování smoly, vypírání benzolu či odnesení plynem při vypírání se musí neustále čistý 

prací olej doplňovat. 

           Zdeněk Janděl                                                                                                             Strana  22



3 Experimentální část
Experimentální část bakalářské práce popisuje přípravu vzorků, mikrovlnnou i 

konvenční destilaci pracího oleje a zkoumá střední molární hmotnosti a viskozity u 

výsledného vzorku. Výhodou mikrovlnné destilace je nízká spotřeba času při měření. 

Nevýhodou mikrovlnné destilace je, že se nejsnadněji docílí s vysoce polárními látkami. U 

málo polárních látek nebo u látek s rozdílem elektronegativit pod 0,4 je mikrovlnný ohřev 

obtížnější. Přidáním více polární látky se tento problém vyřeší. (viz. selektivní ohřev).

 Pro měření byly vybrány vzorky čistého a použitého pracího oleje.

Cílem této bakalářské práce je provést sérii destilací s pracím olejem. Vyhodnotit 

fyzikální a chemické vlastnosti získaných vzorků a poznatky shrnout do bakalářské práce.

3.1 Příprava experimentálního zařízení
Aby zařízení šlo co nejjednodušeji sestavit, bylo rozhodnuto upravit mikrovlnou troubu 

Panasonic.  Ve středu vrchní stěny byl vyvrtán otvor, přes který bylo možné propojit vzorek s 

chladičem. Pro chlazení byl použit vzdušný chladič, ve kterém byl instalován snímač teploty 

pro snímání teploty par. 

Pro zvýšení účinnosti destilace, bylo rozhodnuto využít plynný dusík, jako míchací 

médium, který byl pomocí kapiláry zaveden do kapalného vzorku. 

3.2 Nákres experimentálního zařízení
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3.3 použité chemikálie
• Na2SO4

• H2O

3.4 Použité pomůcky a přístroje
• Analytické váhy

• Objemový válec 250 ml, 30 ml

• Ubbelohdeho kapilární viskozimetr

• Varné baňky 

• Žáruvzdorné rukavice

• Parní osmometr 

3.5 Příprava vzorků 
Aby se zamezilo chybám, byly vzorky připravovány ze stejného sudu čistého pracího 

oleje a použitého pracího oleje. Následně bylo nutné polovinu vzorků zbavit vody. 

Odvodňování probíhalo pomocí síranu sodného, tak že se potřebné množství pracího oleje 

odlilo do stejné nádoby a poté se ze stejné nádoby odebíralo 200 ml pracího oleje pro 

destilaci.

3.5.1 Příprava čistého pracího oleje

Bylo odměřeno 16 vzorků po 200 ml čistého pracího oleje. Z toho u 8 vzorků byla 

částečně odstraněna voda pomocí suchého síranu sodného. 

Do děličky se následně odměřily 2 litry čistého pracího oleje, přidalo se 30 g Na2SO4  a 

směs se promíchala. Jakmile se směsi oddělily, odvodněný prací olej se rozdělil do 8 vzorků 

po 200 ml.

3.5.2 Příprava použitého pracího oleje 

Bylo odměřeno 16 vzorků po 200 ml použitého pracího oleje. Z toho u 8 vzorků byla 

částečně odstraněna voda pomocí suchého síranu sodného. 

Do děličky se následně odměřily 2 litry použitého pracího oleje, přidalo se 30 g Na2SO4  

a směs se promíchala. Jakmile se směsi oddělily, odvodněný prací olej se rozdělil do 8 vzorků 

po 200 ml.
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3.6 Popis funkce zařízení a problémy vzniklé při jeho 
chodu

3.6.1 Sestavení zařízení 

 Do mikrovlnné trouby byla vložena 250 ml varná baňka, která se spojila se skleněnou 

trubicí, na kterou se napojil a zajistil vzdušný chladič. Do chladiče byl instalován 

termoelektrický teploměr pro snímání teploty par. Dusík byl hnán přes průtokoměr, a poté 

kapilárou skrz chladič do vzorku. 

3.6.2 Metodika měření 

Do 250 ml varné baňky bylo odměřeno 200 ml vzorku (viz. příprava vzorku).Varná 

baňka byla vložena do upravené mikrovlnné trouby, časovač byl nastaven na 90 min s 

výkonem mikrovlnné trouby nastaveným na 300 W a mikrovlnná trouba byla spuštěna. 

Během destilace se objevily problémy (viz. problémy v průběhu destilace), které se podařilo 

omezit nebo odstranit. Každou minutu byly zapisovány hodnoty času, teploty par a rychlosti 

průtoku dusíku. Když rychlost destilace spadla pod 1 ml destilátu za 5 min, byl výkon zvýšen 

z 300 W na 600 W. Destilace byla ukončena ve chvíli, kdy rychlost destilace spadla pod 1 ml 

destilátu za 5 min nebo pokud množství destilačního zbytku bylo pod 40 ml. Po ukončení 

destilace byl destilát, za pomocí žáruvzdorných rukavic, i destilační zbytek odlit do vzorkové 
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nádoby a celá aparatura byla očištěna.  

Pro zajištění správných hodnot, byl každý vzorek destilován 2x. Získané hodnoty byly 

zpracována do destilačních křivek. Všechny vzniklé destilační křivky jsou uvedeny v příloze. 

3.7 Stanovení střední molekulární hmotnosti
Bylo odměřeno 0,25 g každého měřícího vzorku, poté bylo přidáno 10 ml xylenu a 

vzorek se pečlivě promíchal. Kalibrační vzorky byly připraveny pomocí různých poměrů 

xylenu ku naftalenu. Takto bylo připraveno 16 měřících vzorků a 3 kalibrační vzorky. 

Vzorky byly měřeny v parním osmometru. Prvním krokem bylo sestrojení papírové 

trubky se dvěma otvory, která sloužila pro nasycení tenze par rozpouštědla. Poté byla 

papírová trubka spolu s 20 ml xylenu (rozpouštědla) vložena do přístroje. 

Dvě stříkačky byly naplněny xylenen bez bublin a vložily se do otvorů na hlavě 

přístroje označené žlutou a červenou barvou. Ostatní stříkačky naplníme kalibračními roztoky. 

Během měření musí být všech šest injekčních stříkaček vloženo do přístroje.

Před měřením byly na dvojici termistorů zavěšeny kapky rozpouštědla o stejné 

velikosti. Po ustálení signálu se stlačilo tlačítko AUTOZERO pro nastavení nulového bodu. 

Poté, pomocí metody nové kapky, byly postupně nakapány na pravý termistor kalibrační 

vzorky a jejich výsledné signály byly zapsány. Stejným způsobem byly měřeny i zbylé 

měřené vzorky.  Pro odstranění přítomnosti jiných vzorku na termistorech, bylo nutno 

„nakapat“ měřený vzorek 3x až 5x. 

Podílem výsledného signálu měřeného vzorku a jeho koncentrace (g.kg-1) byla 

stanovena konstanta měřeného vzorku. 

                           KNV = 
NS
copo

                                              (3)

KNV – konstanta naměřeného vzorku

NS – naměřený signál 

copo – koncentrace pracího oleje

Sestavením kalibrační křivky a  stanoví konstanta Kcalb, která je potřeba pro stanovení 

střední molární hmotnosti. 
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                                                                    MMZ=
K calib

KNV

                                           (4)

MMZ – střední molární hmotnost měřeného vzorku

Kcalib – kalibrační konstanta

KNV – konstanta naměřeného vzorku

3.8 Stanovení závislosti viskozity na teplotě 
Měření průtoku času, bylo náročné kvůli nutnému preciznímu hlídání teplot, které 

probíhalo za různých teplot a to při 20, 25, 30 a 40  oC. Měřený vzorek se vlil do 

viskozimetru. Kde bylo nutné vyčkat 20 min na temperaci vzorku. Poté byl vzorek nasát do 

vyčištěné kapiláry viskozimetru mezi 2 stanovené rysky. Měřil se čas průtoku mezi ryskami.

Výsledná hodnota měření byl čas průtoku roztoku pracího oleje v sekundách. Řas 

průtoku se přepočte na kinematickou viskozitu (m2 . s-1) pomocí rovnice (5). Kde za A jsem 

dosadil danou konstantu viskozimetru a za t jsem dosadil čas průtoku.                           

                                                 v = A . t                                                                         (5)

v - kinematická viskozita

A - konstanta daná výrobcem viskozimetru

t -  naměřený čas průtoku kapaliny mezi ryskami viskozimetru v sekundách
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obr. 7: Ubbelohdeho kapilární viskozimetr 
[16]



4.0 Výsledky a Diskuze 
Zde je uvedeno vyhodnocení výsledných hodnot z mikrovlnné destilace. Z výsledných 

hodnot byla sestavena destilační křivka. Byl porovnáván rozdíl mezi konvenční destilací PO a 

mikrovlnnou destilací PO. Stanovení rozdílu bylo provedeno pomocí destilační křivky, 

viskozity a střední molární hmotnosti.

4.1 Porovnání rozdílů dle destilace

4.1.1 Mikrovlnná destilace

Vzorek začal destilovat po 5 minutách při výkonu 300 W, ovšem maximální množství 

destilátu bylo 5 ml a teplota dosáhla max. 151  oC. Pří zvýšení výkonu na 600 W se během 

několika málo minut vyšplhala teplota na 280  oC a objem destilátu vzrostl na 161 ml. 

Důvodem proč se s destilací nezačalo ihned na výkonu 600 W je, že směs začala „střílet“ a 

„kypět“. Z toho jsem usoudil, že se směs musí nejdříve předehřát. 
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           Obr. 8: Destilační křivka mikrovlnné destilace suchého, použitého pracího oleje        
pomocí dusíku
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4.1.2 Konvenční ohřev

Vzorek začal destilovat po 30 minutách, destilace probíhala klidně, ale pomalu. 

Zvyšování teploty bylo téměř rovnoměrné. 

4.1.3Problémy v průběhu destilace

V průběhu destilace se projevily tyto problémy :

◦ Únik tepla do okolí 

◦ Ohřev vzorku

◦ Vysoký obsah vody ve vzorku  

Únik tepla do okolí 

V průběhu destilace unikalo velké množství tepla do okolí. Tento problém byl vyřešen 

pomocí skelné vaty, která byla použita k izolování skleněné trubice a posléze celé aparatury. 

Ohřev vzorku 

Kvůli nutné mechanické úpravě mikrovlnné trouby, byl odebrán otáčecí talíř. To 

způsobilo, že se vzorek v mikrovlnné troubě nemohl otáčet a ohřev byl tedy nerovnoměrný. 

Tento problém byl vyřešen pomocí dusíku vpraveného do vzorku. 
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Obr. 9: Destilační křivka konvekční destilace suchého, použitého pracího oleje pomocí  
dusíku
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Nízký obsah polárních látek ve vzorku způsobil, že mikrovlnná destilace nebyla dosti 

účinná, protože polární látky nepředaly dostatečné množství energie do směsi a destilace 

neproběhla. Tento problém se vyskytl u mikrovlnné destilace čistého pracího oleje.

Vysoký obsah vody ve vzorku

Vysoký obsah vody ve vzorku měl za následek kypění vzorku, vysokou tepelnou ztrátu 

a nestabilní průběh destilace. Tento problém byl vyřešen dvěma způsoby, pomalejším 

ohřevem nebo odvodněním vzorku pomocí síranu sodného. Pro zefektivnění lze oba způsoby 

zkombinovat.

Další problémy

Po konci destilace použitého PO , byl problém aparaturu od sebe oddělit, poněvadž se 

dehtové zbytky dostaly do spojů kde zatvrdly. Tento problém byl vyřešen pomocí teflonové 

pásky, umístěné na problémových místech.

4.1.4 Vliv vody v pracím oleji

Vysoký obsah vody v pracím oleji se nepříznivě projevili u obou výše jmenovaných 

metod. U konvenční destilace se voda projevila slabým kypěním, ale nezpůsobovala větší 

problémy. Kdežto u mikrovlnné destilace vysoký obsah vody způsobil časté střílení, kypření 

apod. Bylo nutné směs zahřívat podstatně pomaleji a délka destilace se prodloužila o 

polovinu. 

Snížení množství vody ve vzorcích mělo příznivý dopad na obě výše jmenované 

metody. U konvenční destilace se snížené množství vody projevilo ustálením destilace (obr. 

11) . U mikrovlnné destilace se snížil čas potřebný pro předehřátí a destilace probíhala 

stabilněji. (obr. 10). 
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  Obr. 10: Vliv obsahu vody na mikrovlnnou destilaci

   

 Obr. 11: Vliv obsahu vody na konvenční destilaci
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4.1.5 Vliv nečistot v pracím oleji

Obsah nečistot v pracím oleji ovlivnil konvenční destilaci slabším zanášením chladiče a 

pomalejší destilací. Velký vliv měl na mikrovlnnou destilace, která díky nečistotám probíhala 

rychleji s větším objemem destilátu. Mikrovlnnou destilací čistého pracího oleje (MČ suchý), 

bylo zjištěno, že obsah polárních látek v čistém pracím oleji není dostatečný a bez pomocí 

plynného dusíku vzorek nezačne destilovat.

U konvenční destilace se přítomnost nečistot projevila zpomalením, vyšší potřebnou 

teplotou, neúměrnou rychlostí a zvýšením nestálostí destilace(obr. 12).

           Zdeněk Janděl                                                                                                             Strana  32

 

 Obr. 12: Vliv nečistot na konvenční destilaci

Obr. 13: Vliv nečistot na mikrovlnnou destilaci
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U mikrovlnné destilace si můžeme všimnout, že přítomnost nečistot v použitém pracím 

oleji je pro účinnost destilace příznivá (obr. 13). Objem destilátu z použitého pracího oleje je 

více než 11x vyšší než objem destilátu čistého pracího oleje.

4.1.6 Vliv dusíku na destilaci  

Přídavek inertního plynu, který ovlivňuje parciální tlak a usnadňuje destilaci, se  u 

konvenčního ohřevu projevil zvýšením rychlosti destilace. U mikrovlnného ohřevu destilaci 

urychlil pouze nepatrně, avšak umožnil destilaci vzorků čistého pracího oleje a razantně 

utlumil nepříznivé jevy destilace.

V konvenční destilaci se vliv dusíku projevil pouze zrychlením destilace (obr. č. 14)
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     Obr. 14 : Vliv dusíku na konvenční destilaci
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Z obr. 15 lze vyčíst, že využití průtoku dusíku při mikrovlnné destilaci, zapříčinilo 

destilaci čistého pracího oleje, která bez použití dusíku neprobíhala. Na obr. č. 16 vidíme vliv 

dusíku na ustálení mikrovlnné destilace. Mikrovlnná destilace špinavého pracího oleje bez 

použití dusíku spotřebovala delší čas ohříváním vzorku, častěji se objevovaly nežádoucí jevy  

(kypění, střílení apod.) a nestálá rychlost destilace.
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        Obr. 16: Vliv dusíku na ustálení mikrovlnné destilace

        Obr. 15: Vliv dusíku na konvenční destilaci
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4.1.7 Rychlost destilace 

Z destilační křivky (obr. 17) jde vyčíst, že mikrovlnná destilace je mnohem rychlejší než 

běžná konvenční destilace. Téměř stejný objem se pomocí mikrovlnné destilace oddestiloval 

za 31 min, zatím co u konvenční destilace oddestilovat stejný objem trvalo 86 min. 
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    Obr. 17: Závislost objemu destilátu na čase
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4.1.8 Vyhodnocení

 U mikrovlnné destilace se projevily častěji nežádoucí jevy (kypění, střílení, apod.), 

bylo nutné dbát nejen na průběh destilace, ale také i na stav destilační aparatury. Bylo 

potřebné aparaturu předehřívat náhradním vzorkem a hlídat stav teploty. U konvenční 

destilace se nežádoucí jevy projevily zřídka. Destilace byla téměř vždy klidná a rychlost 

prakticky rovnoměrná. Nebylo potřeba hlídat a předehřívat aparaturu. 

Odvodnění vzorků se velmi pozitivně projevilo hlavně u mikrovlnné destilace, kde se 

snížil čas předehřívaní, destilace probíhala stabilněji, snížil se výskyt nežádoucích jevů 

(kypění, střílení) a destilace probíhala rychleji. Konvenční destilace se stala stálejší a 

rychlejší.

Změna parciálních tlaků směsi plynným dusíkem měla pozitivní vliv na oba způsoby 

destilace. U mikrovlnné destilace se uplatnila hlavně jako míchací médium, které přispělo k 

ustálení a zrychlení destilace a omezení nebo odstranění projevu nežádoucích jevů. U 

konvenční destilace se částečně  projevila na rychlosti a stálosti už tak ustálené destilace.

Přítomnost nečistot se prokazatelně projevila hlavně u mikrovlnné destilace, protože 

pouze za přítomnosti nečistot, vznikly potřebné podmínky pro destilaci. U konvenční 

destilace se nečistoty ve vzorku projevily zpomalením destilace.

Konečná rychlost mikrovlnné destilace byla trojnásobně rychlejší než rychlost 

konvenční destilace, což patří mezi hlavní výhody mikrovlnné destilace. 
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4.2 Měření výsledků střední molekulární hmotnosti PO

Kalibrační konstanta je lineární regrese z bodu 0/0. To jsem vyřešil pomocí příkazu 

=slope(y;x). Kcalib = 851,4786.

výpočet střední molekulové hmotnosti:  , dle vzorce  (3)

        KKDŠ suchý = 
NS
copo

Získanou hodnotou vydělíme Kcalib dle rovnice (4)

     M KDŠ suchý=
K calib

K NV

           Tab. 3: Hodnoty středních molekulárních hmotností

Střední molekulární hmotnost 

Konvenční destilace Mikrovlnná destilace

Destilát KDŠ suchý 130,1136 Destilát MDŠ suchý 130,0681

Destilát KDŠ 
mokrý

135,8593 Destilát MDŠ mokrý (600 W) 131,0331

Destilát KDČ suchý 122,7102 Destilát MDŠ mokrý (300 W) 123,6095

Destilát KDČ 
mokrý

126,9660 Destilát MDČ suchý 119,2070

Destilát KŠ suchý 124,0857 Destilát MŠ suchý (600 W) 144,0183

Destilát KŠ mokrý 127,8231 Destilát MŠ suchý (300 W) 138,0174

Destilát KČ suchý 119,3497 Destilát MŠ mokrý (600 W) 142,0584

Destilát KČ mokrý 122,6129 Destilát MŠ mokrý (300 W) 124,0584

Průměr 126,19 Průměr 131,51

V Tab. 5 lze zjistit, že rozdíl střední molekulové hmotnosti obou způsobů destilace je 

zanedbatelný. Tabulka je roztřízena podle způsobu destilace a podle rozdílné úpravy vzorků 

tab. 6.
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           Tab. 4: Průměr středních molekulových hmotností podle způsobu úpravy vzorků

Způsob destilace Průměr středních 
molekulárních hmotností

Rozdíl v %

Destilace Mikrovlnná 131,51 +4,22

Konvenční 126,19

Dusík Mikrovlnná 125,98 -2,27

Konvenční 128,91

Bez dusíku Mikrovlnná 137,04 +10,99

Konvenční 123,47

Neodvodněné Mikrovlnná 130,19 +1,46

Konvenční 128,32

Odvodněné  Mikrovlnná 132,83 +7,07

Konvenční 124,06

Použitý olej Mikrovlnná 133,23 +2,90

Konvenční 129,47

Čistý olej Mikrovlnná 119,21 -3,01

Konvenční 122,91

V tabulce č. 6 můžeme vyčíst, že destiláty mikrovlnné destilace mají o 4,22 % vyšší 

střední molekulovou hmotnost (dále jen SMH). Použitím dusíku při destilaci je hodnota SMH 

u konvenční destilace (Dále jen KD) vyšší o 2,27 % než hodnoty SMH mikrovlnná destilace 

(dále jen MD). Bez aplikace dusíku jsou hodnoty SMH u MD o 10,99 % vyšší. Zajímavostí 

je, že hodnota SMH  neodvodněného vzorku je u MD  pouze o 1,46 % vyšší než u KD, 

zatímco SMH odvodněného vzoru je vyšší o 7,07 %. MD použitého pracího oleje má o 

2,90 % větší SMH než KD. Hodnota SMH čistého pracího oleje je o 3,01 vyšší u KD.
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4.2.1Vyhodnocení 

Destiláty mikrovlnné destilace mají vyšší střední molekulovou hmotnost (dále jen 

SMH). Tento rozdíl je nepatrný.

 Použitím dusíku při destilaci je hodnota SMH u konvenční destilace (dále jen KD) 

téměř stejná jako hodnoty SMH mikrovlnné destilace (dále jen MD). Bez aplikace dusíku jsou 

hodnoty SMH u MD o 10,99 % vyšší. Vysvětlením toho jevu může být delší čas polymerace 

vzorku, kterou zapříčinil vliv mikrovln. 

Zajímavostí je, že hodnota SMH  neodvodněného vzorku je u MD  pouze o 1,46 % 

vyšší než u KD zatímco SMH odvodněného vzorku je vyšší o 7,07 % . 

 MD použitého pracího oleje je podobná  SMH u  KD. MD  čistého pracího oleje je 

srovnatelná s SMH u KD.
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4.3 Měření výsledků viskozity PO

          Tab. 5: Hodnoty času průtoku za různých teplot

Čas průtoku oC

20 25 30 40

sec

Destilát KDŠ suchý 481 423 380 283

Destilát KDŠ 
mokrý

462 416 363 276

Destilát KDČ suchý 351 320 282 224

Destilát KDČ 
mokrý

332 298 242 206

Destilát KŠ suchý 477 421 379 284

Destilát KŠ mokrý 456 414 361 277

Destilát KČ suchý 353 320 280 221

Destilát KČ mokrý 332 295 245 205

Destilát MDŠ suchý 482 416 361 342

Destilát MDŠ 
mokrý (600 W)

441 384 348 273

Destilát MDŠ 
mokrý (300 W)

386 374 310 256

Destilát MDČ 
suchý

308 287 248 200

Destilát MŠ suchý 
(600 W)

411 349 293 256

Destilát MŠ suchý 
(300 W)

376 338 291 232

Destilát MŠ mokrý 
(600 W)

466 409 367 284

Výpočet kinematické viskozity (dle rovnice 5):

   v = A . t                              A= 0,011391
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         Tab. 6: Závislost viskozity pracího oleje na teplotě 

Konvenční destilace oC

20 25 30 40

mm2 . s-1

Destilát KDŠ suchý 5,4791 4,8139 4,3256 3,2237

Destilát KDŠ mokrý 5,2626 4,7386 4,1349 3,1439

Destilát KDČ suchý 3,9982 3,6451 3,2123 2,5516

Destilát KDČ mokrý 3,7818 3,3945 2,7566 2,3465

Destilát KŠ suchý 5,4286 4,7929 4,3221 3,2381

Destilát KŠ mokrý 5,1956 4,7136 4,1123 3,1523

Destilát KČ suchý 4,0236 3,6495 3,1922 2,5123

Destilát KČ mokrý 3,7812 3,3625 2,7911 2,3395

         Tab. 7:  Závislost viskozity pracího oleje na teplotě

Mikrovlnná destilace oC

20 25 30 40

mm2 . s-1

Destilát MDŠ suchý 5,4905 4,7387 4,1122 3,8957

Destilát MDŠ mokrý (600 
W)

5,0234 4,3741 3,9640 3,1097

Destilát MDŠ mokrý (300 
W)

4,3969 4,2602 3,5312 2,9161

Destilát MDČ suchý 3,5084 4,2602 3,5312 2,9161

Destilát MŠ suchý (600 
W)

4,6817 3,9755 3,3376 2,9161

Destilát MŠ suchý (300 
W)

4,2830 3,8502 3,3148 2,6427

Destilát MŠ mokrý (600 
W)

5,3082 4,6589 4,1805 3,2350

Destilát MŠ mokrý (300 
W)

Vzorek obsahoval pevné částice a z toho důvodu 
jsem nemohl zjistit jeho viskozitu.

U všech vzorků pracího oleje vidíme pokles viskozity s rostoucí teplotou. Tento jev je 

dán oslabením sekundárních vazeb mezi makromolekulami v roztoku. Porovnáním všech 

systémů lze říci, že rozdíl viskozit je zanedbatelný. Na obr. 19 vidíme graf skládající se z 

průměrných hodnot získaných z mikrovlnné a konvenční destilace.
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4.3.1 Vyhodnocení 

Hodnoty viskozit jsou si ve všech systémech velmi podobné. 
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4.4 Objem oddestilované složky
Objem destilátu je hodnocen pouze u použitého pracího oleje, neboť mikrovlnná 

destilace čistého pracího oleje neproběhla. 

         Tab. 8: Objem oddestilované složky 

Název vzorku Objem (ml)

Konvenční destilace 

Destilát KDŠ suchý 150

Destilát KDŠ mokrý 155

Destilát KŠ suchý 154

Destilát KŠ mokrý 157

Mikrovlnná destilace 

Destilát MDŠ suchý 156

Destilát MDŠ mokrý 108,5

Destilát MŠ suchý 121

Destilát MŠ mokrý 116

Nejúčinnější metodou destilace je konvenční destilace (Tab. 8), která v každém systému 

oddestilovala okolo150 ml, zatímco u mikrovlnné destilace byly objemy destilátů většinou 

nižší. Tento jev může být způsoben nedostatečným výkonem mikrovlnné trouby, nebo nízkým 

obsahem polárních sloučenin v pracím oleji. 
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          Tab. 9: Objem oddestilované složky v závislosti na odvodnění vzorku

Název vzorku Objem (ml) Rozdíl objemu v závislosti na odvodněném 
vzorku 

(%)

Destilát KDŠ suchý 150 - 3,23

Destilát KDŠ mokrý 155

Destilát KŠ suchý 154 - 1,91

Destilát KŠ mokrý 157

Destilát MDŠ suchý 156 + 43,78

Destilát MDŠ mokrý 108,5

Destilát MŠ suchý 121 + 4,31

Destilát  MŠ mokrý 116

          Tab. 10: Objem oddestilované složky v závislosti na využití dusíku

Název vzorku Objem (ml) Rozdíl objemu v závislosti použití dusíku 
dusíku  

(%)

Destilát KŠ mokrý 157 - 1,29

Destilát KDŠ mokrý 155

Destilát KŠ suchý 154 - 2,67

Destilát KDŠ suchý 150

Destilát  MŠ mokrý 116 - 6,91

Destilát MDŠ mokrý 108,5

Destilát MŠ suchý 121 + 22,44

Destilát MDŠ suchý 156

Využitím dusíku při konvenční destilaci se objemy oddestilovaných složek snížil u 

vzorku KDŠ mokrý o 1,29 % a u vzorku KDŠ suchý o 2.67% (Tab. 10). Množství destilátu se 

nepatrně snížil, ale hodnota o kterou se snížil není vzhledem k možné chybě měření 

významná. U mikrovlnné destilace se objem oddestilované složky zvýšil pouze u MDŠ suchý 

a to o 22,44 % u vzorku MDŠ mokrý se objem snížil o 6,91 %. Větší objem oddestilovaného 

množství z pracího oleje způsobilo ovlivnění parciálních tlaků pomocí dusíku. 
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Odvodněním vzorků pracího oleje (Tab. 9) se objemy oddestilovaných složek u 

konvenční destilace snížili u vzorku KDŠ suchý o 3,23 %  a u vzorku KŠ suchý o 1,91 %. 

Příčinou poklesu objemu oddestilovaného množství, může být větší obsah nedestilovatelné 

smoly. U mikrovlnné destilace se naopak objem oddestilované složky zvýšil, u vzorku MDŠ 

suchý o 43,78 % a u vzorku MŠ suchý o 4,31 %. Tento jev je pravděpodobně způsoben lepším 

vedením tepla, nebo zvýšením teploty varu vzorku.

4.4.1 Vyhodnocení 

  Neboť mikrovlnná destilace u čistého pracího oleje neproběhla, rozhodl jsem se 

stáhnout množství destilátu pouze na použitý prací olej. 

Nejúčinnější metodou byla konvenční destilací. Tento jev může být způsoben 

nedostatečným výkonem mikrovlnné trouby, nebo nízkým obsahem polárních sloučenin v 

pracím oleji. 

Využitím dusíku při konvenční destilaci se objem oddestilované složky snížil. Tento 

pokles vznikl v rámci odchylky v měření. Naopak u mikrovlnné destilace se objem 

oddestilované složky u vzorku MDŠ suchý zvýšil o 22,44 %. Větší objem destilátu z pracího 

oleje způsobil inertní plyn, který ovlivnil parciální tlaky směsi a usnadnil tak destilaci.  

Odvodněním vzorků pracího oleje se objem oddestilované složky u konvenční destilace  

snížil. Příčinou poklesu objemu destilátu, může být větší obsah nedestilovatelné smoly. 

Naopak u mikrovlnné destilace se objem oddestilované složky u vzorku MDŠ suchý zvýšil o 

43,78%. Tento je může být způsoben lepším vedením tepla, nebo zvýšením teploty varu 

vzorku. Rychlost destilace se u mikrovlnné destilace odvodněním zvýšila. 

           Zdeněk Janděl                                                                                                             Strana  45



5.0 Závěr
Porovnáním výsledků obou metod destilace bez úpravy vzorků jsem zjistil, že kvalita 

mikrovlnné destilace  je podobná destilaci konvenční. Rozdíly ve střední molekulové 

hmotnosti produktů jsou zanedbatelné a viskozita je prakticky stejná. Díky tomu můžeme 

uvažovat o použitelnosti mikrovlnné destilace v praxi. Výhodou je třikrát vyšší rychlost 

destilace čímž tato metoda šetří čas i peníze. Jednou z nevýhod mikrovlnné destilace se 

ukázalo být nižší  množství destilátu. Jako další pak nestálost a nutnost se o destilaci i 

samotnou aparaturu více starat.  Tuto nevýhodu lze eliminovat předehřátím aparatury, díky 

kterému destilace probíhá snadněji, a neustálým mícháním, např.  pomocí speciálního 

magnetického míchadla.

Při úpravě mikrovlnného ohřevu inertním plynem nebo odvodněním vzorků se  rychlost 

destilace ještě zvýší, sníží se střední molekulová hmotnost a množství oddestilované složky 

vroste. To snižuje rozdíl mezi množstvím destilátu konvenční a mikrovlnné destilace ač je 

objem vydestilovaného pracího oleje konvenčním způsobem stále vyšší. Menší množství 

oddestilované složky u mikrovlnné destilace, může být  důsledkem polymerace v pracím oleji 

způsobené mikrovlnami. K dokázání tohoto tvrzení by byly potřeba další experimenty. 
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7.0 Přílohy
Příloha I. - Destilační křivky použitého pracího oleje
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Obr. 19: Destilační křivky použitého pracího oleje
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