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Anotace 

 Výrobna vodíku metodou parciální oxidace patří k důležitým výrobním zařízením 

společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Dochází zde k likvidaci zbytku po předchozí rafinérské 

destilaci ropy a výrobě velmi čistého vodíku.  

 Mazut se oxiduje v reaktorech při vysokých teplotách za pomoci kyslíku a vodní páry.  

Vzniklý plyn obsahuje, kromě vodíku, také další příměsi. Jedná se především o oxid uhelnatý.  

 Předmětem této práce je popis výroby až do konečného očištění plynu na 99% čistotu 

vodíku. Toho je dosahováno v několika krocích v jednotlivých úsecích výrobny, při kterých 

dochází k postupné úpravě plynu. Jedná se především o vypírku, hydrolýzu, konverzi a 

metanizaci. 

 Produkty výrobny POX jsou dále používány pro zajištění výroby společnosti 

Unipetrol, a.s., ale jsou také prodávány odběratelům.  

Klíčová slova : 

Vodík, ropa, mazut, kyslík, pára, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík, kondenzát, saze  

Parciální oxidace, vypírka, hydrolýza, konverze, metanizace  

Summary 

This thesis deals with process of producing of pure hydrogen. The partial method of oxidation 

is used. The high temperature process in the reactor with oxygen and vapour is used during 

the operation of oxidation of black oil. A mixture of various gases rises in this procedure. 

Carbon monoxide is dominant. A few essential operations must be made. Washing processes, 

hydrolysed, converting and methane procedures are applied to obtain final product- hydrogen. 

There must be 99 per-cent of hydrogen in the final product.  

 The plant producing hydrogen is very important manufactory of the Unipetrol RPA 

Ltd. The home company itself uses the final products of POX. Other companies buy them too.  

Keywords : 

Hydrogen, oil, black oil, oxygen, vapour, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen 

sulphide, condensation, soot, partial oxidation, washing procedure, hydrolysis, conversion, 

methane process. 
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Seznam použitých značek a zkratek 

 

Značení aparátů 

B - fakl, havarijní pochodeň 

C - kolona 

E - tepelný výměník 

G - filtr 

P - kompresor, čerpadlo  

R - reaktor 

T - zásobník, tank 

V - zásobník, sběrná nádrž 

Z - směšovač 

 

Znační médií 

ČD - černý destilát 

DH - vysokotlaká pára 

DM - středotlaká pára 

DN - nízkotlaká pára 

FWK - sazová voda 

GF - odplyn na polní hořák  

GKE - topný plyn 

GKF - CO2 odplyn na fakl 

GKT - CO2 pro technické účely  

GNK - středotlaký dusík 

GNN - nízkotlaký dusík 

GO - kyslík 

GO+DH  -  kyslíko–parní směs 

GSA - procesní plyn 

GSY - syntézní plyn 

GSY+C -  syntézní plyn s obsahem 

sazí 

KH - vysokotlaký kondenzát 

KM - středotlaký kondenzát 

KN - nízkotlaký kondenzát 

KK - okružní kondenzát 

LA - vzduch pro vyhřívání 

LM - vzduch pro měření 

a regulaci 

MDEA - methyldietanolamin 

OIL - surovina 

TEA - trietanolamin 

VBR - visbreakový zbytek 

VZ - vakuový zbytek 

WA - odvodnění 

WEH - napájecí voda pro kotle 

WFC - kyanovodíková voda 

WR - chladící voda 

WRK - zpětná chladící voda 

WS - čerstvá voda 

WT - chlazená voda 
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1. Úvod 

Ropa je známa lidem už od starověku. Již v období před pěti až šesti tisíci lety byla 

v oblasti Eufratu těžena ropa. Babyloňané a Sumerové používali smolný zbytek ropy 

(asfalt) jako voděodolnou maltu a při stavbách a těsnění lodí. Dochovaly se i zbytky 

asfaltové dlažby. Egypťané připravovali z ropy kolomazi a produkty ropy balzamovali 

mumie. Číňané svítili zemním plynem již před více než dvěma tisíci lety.  

Mnoho antických autorů popisuje zápalné směsi z nafty z ropy s přídavkem síry, 

pryskyřice a bitumenu k vojenským účelům od zápalných šípů až po plamenomety. 

U Kaspického moře u města Baku se zemní olej těžil od nepaměti. Významný 

benátský cestovatel Marco Polo se o něm zmiňuje již koncem 13. století. Ropa se tam 

těžila v kopaných studních a používala se do hojivých mastí k hojení kožních nemocí. 

Zemním olejem se tam také svítilo.  

Způsob destilace objevili alchymisté v Alexandrii v prvních třech stoletích našeho 

letopočtu. Ta byla použita mnohem později kolem roku 1200 také v Evropě. 

Počátky průmyslového zpracování ropy spadají do padesátých let 19. století. 

V těchto letech se začínají objevovat první petrolejové lampy, které v domácnostech rychle 

nahradily dřívější olejové lampy. Používání petroleje ke svícení položilo základ ke vzniku 

ropného průmyslu ve světě. Vedlejšími produkty byly těžší ole je, kterými se mazaly stroje 

a parafin pro výrobu svíček. Lehčí podíl – benzin – byl neprodejným balastem. Obrat 

způsobil vynález automobilu se spalovacím motorem na kapalná paliva, který postupně 

vytlačil páru. Počátkem 20. století se stal hlavním produktem zpracování ropy benzín, 

jehož spotřeba stoupala velmi rychle. Vynález Dieselova motoru zajistil dalekosáhlé 

uplatnění motorové nafty místo osvětlovacího petroleje, jehož odbyt dramaticky klesl, 

když svítiplyn a elektřina nahradily petrolejové lampy.  

Ve 20. století se ropa a její deriváty staly nejdůležitější strategickou surovinou 

a přinesly euroamerické civilizaci zvýšenou životní úroveň. Měřítkem vzrůstajícího 

hospodářského významu ropy byl vzestup její těžby a zpracování. Do roku 1870 se ve 

světě vytěžilo a zpracovalo celkem asi jen tři čtvrtě milionu tun ropy. V dalších letech 

rostla spotřeba rychleji, takže roku 1914 překročila již 50 miliónu tun.  
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Když se počátkem 20. století začal rozvíjet motorizmus,  poznalo se brzy, 

že destilační zpracování ropy naprosto nestačí dodávat stále rostoucí množství benzínu. 

Proto se hledaly způsoby jak přeměnit i další těžší ropné frakce na benzín. Cestou bylo 

zavedení sekundárních zpracovatelských procesů. Nejdůležitějším se stalo krakování, které 

zvýšilo podíl získaného benzínu. Kromě benzínu se další hlavní pohonnou  látkou stala 

motorová nafta. Další metodou zpracování ropy se stala atmosfericko-vakuová destilace. 

Nejnovějším zařízením na zpracování a využití zbytkového podílu ropy v litvínovské 

rafinerii je jednotka visbreakingu, kde se provádí termické štěpení vyšších ropných frakcí. 

Nevyužitý zbytek z vakuové destilace – asfalt – se prodával jako silniční asfalt. 

V Chemopetrolu se tento zbytek začal od roku 1973 používat jako surovina pro parciální 

oxidaci při zplyňování k výrobě vodíku a syntézního plynu.  

 Výroba vodíku je prováděna zplyněním mazutu parciální oxidací v šesti reaktorech 

rozmístěných po dvou do tří kostek. Reaktory pracují technologií firmy Shell. V roce 1998 

došlo k rekonstrukci dvou kostek v licenci firmy Krupp Uhde GmbH. 

 V těchto reaktorech dochází k parciální oxidaci mazutu za vzniku vodíku a dalších 

příměsí. Na reaktory navazuje další technické zařízení sloužící k odstranění těchto 

nežádoucích příměsí. Postup celého výrobního postupu je popsán v následující části. [1] 
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2. Technologické schéma výrobny vodíku parciální 

oxidací mazutu 

2.1. DPS 200 - Reaktory Shell 

2.1.1. Účel zařízení 

Kapalné zbytky po atmosférické nebo vakuové destiloaci ropy (černý destilát, 

vakuový zbytek, visbreak) se štěpí v reaktoru parciální oxidací v prostředí kyslíko – parní 

směsi. Proces probíhá při tlaku 3,5 – 3,6MPa a teploty 1300 – 1400°C. Vzniklý plyn 

obsahuje jako hlavní složku vodík a oxid uhličitý. Směs plynů je dále označován jako 

„syntézní plyn“. [2] 

2.1.2. Výroba plynu 

Parciální oxidace ropných produktů kyslíkem za přítomnosti vodní páry probíhá 

kontinuálně a pouze termicky, tj. bez katalyzátoru. Reakci lze popsat následujícími 

rovnicemi (1), (2): 

 

CnHm + n/2 O2   n CO + m/2 H2    (1) 

CnHm + n H2O  n CO + (m/2 + n) H2   (2) 

Vyrobený plyn 

 Na výstupu z reakčního prostrou obsahuje vyrobený plyn kromě hlavních složek, 

tj. vodíku (H2) a oxidu uhelnatého (CO) ještě následující příměsi: 

 CO2  oxid uhličitý 

 CH4  metan jako základní uhlovodík v malém množství 

 H2S  sirovodík, jehož obsah závisí na obsahu síry v surovině 

 COS  karbonysulfid, jehož obsah závisí na obsahu síry v surovině 

 C  uhlík (saze), jeho obsah závisí na použité surovině a nastavených  

provozních podmínkách. Čím těžší surovina, tím více sazí 

N2+Ar dusík a argon, jejich obsah závisí na čistotě použitého kyslíku [4] 
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2.1.3. Další zpracování 

Výroba páry 

 Tepla použitého plynu se využívá v kotli na odpadní teplo k výrobě páry. Vyrobené 

nasycené páry se používá jako technologické páry pro zplynovací proces, předehřátí 

kyslíku a suroviny a pro doprovodné podtápění a proplachů potrubí suroviny. Její přebytek 

se odvádí do sítě vysokotlaké páry [8]. 

Vypírka sazí 

 Po výstupu z kotle na odpadní teplo se z plynu vstřikováním vody vypírají saze. 

Saze se od plynu oddělí pomocí cyklonu. Potom vstupuje p lyn do přímého chladiče, kde se 

odstraní poslední zbytky sazí. Sazová voda obsahuje 8 – 15 g.l-1 sazí [9]. 

Vypírka kyanovodíku 

 Ochlazený plyn obsahuje ještě kyanovodík, který je třeba vyprat ochlazenou vodou, 

aby v následující vypírce sirovodíku (DPS 300) nebyla velká spotřeba vypíracího média 

(MDEA). Kyanovodík tvoří s MDEA termostabilní soli, které snižují vypírací schopnost 

MDEA [15]. 
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2.1.4. Popis technologického procesu 

 

Obrázek 1 - DPS 200 

 Jednotka zplynění Shell je sestavena ze tří sekcí. Každá sekce je sestavena ze dvou 

linek. 

 Hlavními surovinami pro zplynění je surovina (černý destilát, visbreakový zbytek 

nebo vakuový zbytek), kyslík a procesní pára. K parciální oxidaci dochází v reaktorech, 

do kterých se přivádí surovina o tlaku 3,7MPa, kyslík a procesní pára o tlaku 4MPa. Kyslík 

a pára se před vstupem do reaktoru vzájemně promísí.  

Předehřátá surovina a kyslíko–parní směs jsou přiváděny do hořáků reaktorů, které 

jsou namontovány na kopulích ve vrchních částech reaktorů. Na výstupním otvoru hořáku 

se surovina důkladně promíchá s kyslíko-parní směsí. Dále tato směs vstupuje do reaktoru.  
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Reaktory (Obrázek 2 - Reaktor R1) jsou tlakové nádoby vyzděné keramickou 

vyzdívkou (Obrázek 4 - Vyzdívka reaktoru). Uvnitř reaktoru dochází k parciální oxidaci 

ropných produktů kyslíkem za přítomnosti vodní páry. Tato reakce je silně exotermní 

a probíhá při teplotách 1200 – 1400°C (Obrázek 3 - Reaktor R1 (termovize)). 

Obrázek 2 - 

Reaktor R1 

 

 

Obrázek 3 - 

Reaktor R1 

(termovize) 

Plyn vystupující z reaktoru je chlazen pomocí trubkového 

vytepleného kotle (kotle na odpadní teplo). Plyn se v trubkovém 

prostoru ochladí na teplotu 250 – 300°C. Kotel na odpadní teplo 

je chlazen pomocí cirkulující kotelní vody a dochází k výrobě 

páry o tlaku cca 4,1MPa.  

Obrázek 4 - Vyzdívka reaktoru 

Dále plyn, který obsahuje cca 2-3 %hm. uhlíku (sazí) 

vztaženo na surovinu, vstupuje do vstřikového chladiče 

(quencher) V210 (          Obrázek 5 – Odlučovač V211), 

kde se z něj vypírají saze vstřikováním vody přes 8 trysek, 

jejichž úkolem je vodu dokonale rozprášit. Vzniklá sazová 

voda FWK odchází společně s plynem tangenciálně 

do odlučovače kalu V211. Zde se sazová voda oddělí 

od plynu, který z odlučovače odchází téměř bez sazí. 

Oddělení vody od plynu proběhne na základě rozdílných 

specifických hmotností. Sazová voda stéká do spodní části 

odlučovače, odkud je dopravována tlakem plynu v systému 

do uvolňovací kolony v DPS250. 

          Obrázek 5 – Odlučovač V211 
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Kolona C211 se skládá ze dvou částí. Z chladící části se dvěma chladícími stupni. 

Každý stupeň je složen z náplňové vrstvy (PALL kroužky) skrápěné vodou 

a z kyanovodíkové pračky složené z 18-ti ventilových praček typu Glitsch. Plyn vstupuje 

do spodní části kolony C211 přes oba chladící stupně proti proudu vody a současně se 

ochlazuje a pere. Kromě zbytků sazí se z plynu částečně vypírá i oxid uhličitý, čpavek, 

sirovodík, kyanovodík a malé množství oxidu uhelnatého a vodíku. Z chladící části jde 

plyn o teplotě cca 35°C do HCN pračky, která tvoří druhou část kolony C211. Zde se 

na 18-ti ventilových patrech Glitsch vede plyn proti studené WT vodě. Přitom se z plynu 

vypere kyanovodík, část sirovodíku a oxid uhličitý. Kondenzát dále pokračuje 

na detoxikaci do DPS1300. Plyn se ochladí na cca 20°C na vypírku sirovodíku DPS 300 

[5]. 



 Tomáš Jirásek : Výroba vodíku metodou parciální oxidace  

2009   15 

2.2. DPS 300 / 400 - Vypírka sulfanu ze syntézního 
plynu roztokem MDEA a katalytickou hydrolýzou COS 

2.2.1. Účel zařízení 

Účelem zařízení je upravit plyn přicházející ze zplynění „Shell“. Ten obsahuje 

organicky a anorganicky vázanou síru, která musí být odstraněna z plynu před jeho 

vstupem na vysokoteplotní konverzi. K tomu slouží aminová vypírka (DPS 300) 

a hydrolýza COS (DPS 400). Vypírání sirovodíku se provádí 30 – 45 %-ním roztokem 

methyl-diethanolaminu (MDEA). Hydrolýza COS na sirovodík probíhá katalyticky (3). 

 

COS + H2O    H2S + CO2    (3) 

 

Reakce je slabě endotermní. Hydrolýza probíhá na hliníkovém katalyzátoru 

(alumina). [2] 

2.2.2. Popis technologického procesu 

 

Obrázek 6 - DPS 300-1 
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Obrázek 7 - DPS 300-2 

 

Obrázek 8 - DPS 400 
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Soubor DPS300/400 slouží k hydrolýze a následnému odstranění sirovodíku a části 

CO2 z plynu pomocí methyl-dietanolaminu (MDEA). MDEA absorbuje kyselé složky 

z plynu při nízké teplotě a po zahřátí je desorbuje.  

 Syntézní plyn z DPS200 je přiveden do kolony C301 (hrubá vypírka H2S). Vypírka 

probíhá protiproudně proti vypíracímu médiu. Jako vypírací médium se používá vodný 

roztok regenerovaného MDEA. Po výstupu z pračky je syntézní plyn veden do spodní části 

sytiče C401, kde se protiproudně sytí vodní parou z cirkulačního kondenzátu (KK).  

Nasycený plyn opouští C401 o teplotě cca 75°C. Plyn se dále ohřívá ve výměníku 

E401 pomocí vystupujícího plynu z reaktorů R401, R402 a dále se ohřeje středotlakou 

parou DM ve výměníku E402 na 190°C. Takto připravený plyn vstupuje do horní části 

za sebou zařazených reaktorů R401, R402. V reaktorech dochází ke slabě endotermní 

reakci při které se síra vázaná na plyn jako COS katalyticky mění na H2S. Teplota 

opouštějícího plynu je cca o 15°C nižší než teplota vstupní a pokračuje zpět do E401, kde 

ohřeje nasycený plyn vystupující z kolony C401 a sám se ochladí. Z E401 vstupuje plyn 

do spodní části přímého chladiče C402. V chladiči se plyn chladí proti proudu cirkulačního 

kondenzátu KK, který tím současně vyhřeje a je možné ho použít zpět k sycení plynu 

v koloně C401. DPS400 opouští plyn o teplotě 25°C a pokračuje zpět do DPS300 

do spodní části pračky C302 (jemné vypírky H2S). 

 V koloně C302 dochází ke konečné vypírce H2S proti prudu MDEA. Odsířený plyn 

odchází z DPS300/400 a pokračuje na konverzi CO (DPS500) a část jako syntézní plyn 

pro výrobnu OXO (Oxosyntéza). Plyn je možné odvádět také na havarijní pochodeň B201.  

 Sirovodík je z plynu vypírán pomocí regenerovaného MDEA ve vypírkách C301 

a C302. Nasycené MDEA je tlakem plynu dopravováno do stripovací kolony C303. Cestou 

se vyhřeje pomocí regenerovaného MDEA ve výměníku E301 z teploty 25°C na 90°C 

a dojde k uvolnění části H2S. V koloně C303 se MDEA dále vyhřeje až na 115°C a dojde 

k další regeneraci. Regenerované MDEA je čerpáno z C303 a postupně ochlazeno nejprve 

nasyceným MDEA (E301), chladící vodou E307 a nakonec pomocí čpavkového chladiče 

E302. MDEA se ochladí na 18°C a vrací se zpět jako regenerované MDEA do vypírek 

C301 a C302. 



 Tomáš Jirásek : Výroba vodíku metodou parciální oxidace  

2009   18 

 Uvolněný sirovodík odchází z hlavy stripovací kolony C303 přes chladič E304, 

kde se zchladí ze 105°C na 30°C. Dále je H2S odváděno na výrobnu Claus k dalšímu 

zpracování. V případě potřeby je možno plyn přesměrovat také na fakl B201 [10]. 
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2.3. DPS 500 - Vysokoteplotní konverze CO 

2.3.1. Účel zařízení 

Na vysokoteplotní konverzi se převádí oxid uhelnatý obsažený v plynu vodní parou 

za přítomnosti katalyzátoru na oxid uhličitý a vodík. 

Zbytkový obsah oxidu uhelnatého je cca 4 % objemu plynu. 

2.3.2. Popis výroby 

Konverze oxidu uhelnatého za přítomnosti vodní páry na oxid uhličitý a vodík 

probíhá dle rovnice (4): 

 

CO + H2O   CO2 + H2     (4) 

Reakce je exotermní a probíhá na katalyzátoru, který tvoří kombinace prvků Fe 

a Cr [3]. 

2.3.3. Popis technologického procesu 

      Obrázek 9 - DPS 500
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 Syntézní plyn příchází z DPS300, označený jako GSA, vstupuje při teplotě 30°C 

do sytiče I. stupně, do kolony C501. V sytiči I. st. C501se vede plyn proti proudu horkého 

okružního kondenzátu. Přitom se plyn ohřeje na teplotu 130°C a sytí se vodní parou. 

Ze sytiče I.st. postupuje plyn do sytiče II.st., kolony C502, kde se opět v protiproudu 

k horkému kondenzátu ohřeje na teplotu 200°C a nasytí vodní parou.  

 Nad uvedenou kolonou je napojen mísič Z501, ve kterém se mísí předehřátá pára, 

která je ve výměníku tepla předehřána na teplotu 450°C, s nasyceným GSA. Po smísení má 

plyn teplotu 230°C. Vlhký plyn se ve výměnících tepla E502 ohřeje protiproudně plynem 

z reaktorů R501, R502 na potřebnou vstupní teplotu pro reakci cca 280 – 330°C. 

 V reaktoru R501 (první konverzní stupeň) se plyn konvertuje do zbytkového 

obsahu CO v plynu do 9 %. Exotermní reakcí dochází k ohřátí plynu na teplotu 500°C. 

Po výstupu z reaktoru R501 se vede plyn do výměníku R501, kde předá část tepla 

k předehřátí technologické páry. Dále plyn pokračuje do E502, kde dochází k dalšímu 

odevzdání tepla (tentokrát plynu vstupujícímu do reakce) a ochladí se na teplotu potřebnou 

pro reakci v reaktoru R502, cca 350°C. Ve druhém konverzním stupni R502 se plyn 

konvertuje na zbytkový obsah CO 4 %.  

Reakci plyn opouští o teplotě 390°C a proudí do výměníku E504, je použit k ohřátí 

okružního kondenzátu sloužícího k sycení plynu v sytičích kolonách C501 a C502. Plyn se 

zde ochladí na cca 200°C a vede se do spodní části kolony C501, přímého chladiče. Zde se 

dále chladí proti proudu vychlazeného KK na teplotu 70°C. Okružní kondenzát je přiváděn 

ze sytiče C502 přes výměník E605 ve kterém předá část svého tepla roztoku TEA 

potřebného pro vypírku CO2 na DPS600, ochladí se na 110°C a je přiveden do středu 

chladiče C501. Druhá část KK je přivedena ze sytiče C501 a ochlazena chladící vodou 

ve výměníku E505 na 30°C. Takto ochlazený kondenzát je přiveden do vrchní části 

chladiče C501 a dochladí výstupní plyn na výstupní teplotu ze souboru DPS500 70°C. 

Výstupní tlak plynu za souborem DPS500 je 2,7MPa. Dále plyn pokračuje na vypírku CO2 

– DPS600. V případě potřeby je plyn možné přesměrovat na havarijní pochodeň B201 

[11]. 
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2.4. DPS 600 - Vypírka CO2 

2.4.1. Účel zařízení 

Jednotka pracuje procesem BASF s roztokem triethanolaminu ve vodě. Absorpčně 

odstraňuje ze syntézního plynu CO2, který je částečně získáván v čisté formě. 

První část vypírky – hrubé čištění a první stupeň dočištění odstraňuje hlavní podíl CO2, 

který je v syntézním plynu přicházejícím z vysokoteplotní konverze obsažen.  

Druhá část vypírky – druhý stupeň dočištění upravuje plyn z nízkoteplotní konverze 

na konečnou čistotu. 

2.4.2. Popis výroby 

Absorpce 

Podstatou absorpce CO2 je fyzikální rozpouštění CO2 ve vodě a reakce 

rozpuštěného CO2 s trietanolaminem (TEA) podle reakce (5), (6): 

 

Trietanolamin je v rovnici nahrazen zjednodušeným vzorcem NR3 místo sumárního 

vzorce  : 

     CH2 – CH2 – OH  

HO – CH2 – CH2 – N  

     CH2 – CH2 – OH  

 

Reakční rovnice: 

 

2 NR3 + CO2 + H2O  (NR3H)2CO3   (5) 

(NR3H)2CO3 + CO2 + H2O  2 (NR3H)HCO3   (6) 



 Tomáš Jirásek : Výroba vodíku metodou parciální oxidace  

2009   22 

Desorpce 

 Desorpce plynů z rozpouštědla je dána rovnovážnými poměry. Větší část 

absorbovaného CO2 může být uvolněna jednoduchou expanzí. Po expanzi obsahuje roztok 

ještě cca 8 – 10 m3 CO2/m3 roztoku.  

 Konečná desorpce se provádí při zvýšené teplotě cca 108°C. Při zvýšené 

teplotě se uvolní z roztoku mnohem více absorbovaného CO2 než při pouhém uvolnění 

tlaku. Po konečné desorpci je obsah CO2 v roztoku cca 1 m3 CO2/m3 roztoku [3]. 

2.4.3. Popis technologického procesu 

 

Obrázek 10 - DPS 600-1 



 Tomáš Jirásek : Výroba vodíku metodou parciální oxidace  

2009   23 

 

Obrázek 11 - DPS 600-2 

Cesta plynu 

 Plyn vstupuje do DPS600 z DPS500 o teplotě 80°C a tlaku 2,8MPa. Plyn vstupuje 

do spodní části absorberu C601 a pokračuje do koncové pračky I.stupně C603, která tvoří 

první díl absorberu. Plyn prochází zespoda nahoru absorbérem C601 proti proudu roztoku 

TEA. Z hrubé pračky jde plyn do jemné pračky C603 proti vystripovanému pracímu 

roztoku TEA. Z jemné pračky odchází plyn s obsahem CO2 3,5 – 6%. Rovněž je odstraněn 

H2S na hodnotu pod 1 Vppm. Dále plyn proudí na nízkoteplotní konverzi DPS800.  

 Z DPS800 pokračuje plyn do koncové jemné pračky II.stupně C602. Zde se plyn 

opět vypírá proti proudu tepelně regenerovaného TEA. na požadovanou čístotu.  
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Cesta TEA 

 Absorpční roztok obsahuje 30% hm. trietanolaminu rozpuštěného ve vodě (TEA).  

Veškerý roztok TEA prochází odplyňovačem C605, která slouží jako zásobník. 

Ze spodku odplyňovače odchází 500 – 2100m3/h TEA se zbytkovým nasycením 

asi 15m3 CO2/m3 roztoku. Proud roztoku se dělí na dva proudy. Pro jemné praní se využije 

cca 450 - 500m3/h a zbytek pro praní hrubé. Roztok TEA pro hrubé praní je čerpán 

čerpadlem P601, které je poháněno motorem Mo601 a vysokotlakou a nízkotlakou 

turbinou P604 a je veden do absorberu C601. 

 Množství TEA určeného k vystripování pro jemné praní odchází z C605 přes 

výměník tepla E601, kde dojde k jeho ohřátí v protiproudu vystripovaného TEA 

do striperu C604. V horní části dochází k desorpci CO2 za přívodu tepla vzhůru stoupající 

vodní parou. Ve střední části je TEA zadržováno a rozděleno na dva proudy postupující 

na vařáky E604 a E605. Zde se roztok ohřeje na 108°C a vstupuje spolu s vodní parou 

a desorbovaným zbytkem CO2 zpět do striperu pod záchytnou misku. TEA roztok 

postupuje do spodku C604.proti proudu stripovací páry. Vařák E604 je zásobován 

středotlakou parou DM a E605 je vyhříván horkým okružním kondenzátem KK z DPS500. 

 Ze spodní části C604 proudí vystripovaný roztok TEA přes skupinu výměníků 

E601, kde ohřívá roztok TEA proudící ke stripování a do E602, kde se ochladí na 50°C. 

Dále roztok pokračuje do jemných praček C603 a C602. Z obou praček vystupuje TEA 

do absorberu C601. V pračkách a absorberu dojde k nasycení roztoku TEA CO2. 

 Z hrubé pračky C602 odchází roztok TEA do VT turbiny P604, kde se uvolní tlak 

roztoku z 2,8MPa na 1MPa a pokračuje do uvolňovací nádrže I.st. V601. Rozstříknutím 

TEA a uvolněním tlaku dojde k uvolnění CO2, H2 a CO. 

 Z V601 pokračuje roztok do NT turbiny, kde se uvolní tlak na 0,3MPa a dále 

do uvolňovací nádrže V602.  

 TEA roztok vstupuje do horní části odplyňovače C605. Zde dojde k uvolnění tlaku. 

Z horní části C605 proudí TEA sifonem do spodní části odplyňovače. Pod vrstvu náplně 

jsou přivedeny teplé páry a CO2 odcházející ze striperu C604. Uvolněním tlaku a proudem 

tepla desorbuje roztok TEA CO2 až na nasycení 13-15m3 /m3 roztoku. Tím je okruh TEA 

ukončen. 
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Desorbovaný CO2 

 V horní části expanderu V601 se desorbuje určité množství CO2. Krom toho se 

uvolňuje H2 a CO. Tento plyn obsahující cca 50% CO2 a 50% H2+CO se odvádí jako topný 

plyn GKE do závodní sítě topného plynu.  

  V horní části C605 se odvádí desorbovaný plyn z C604 a C605. Přebytek 

CO2 je veden CO2 – faklovým potrubím GKF k CO2 komínu B601 společně s CO2 

uvolněným ve V602. Druhá část CO2 nachází upotřebení pro technické účely (GKT) [12]. 
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2.5. DPS 800 - Nízkoteplotní konverze 

2.5.1. Účel zařízení 

 Na nízkoteplotní konverzi se převádí oxid uhelnatý obsažený v plynu vodní parou 

za přítomnosti katalyzátoru na oxid uhličitý a vodík. Zbytkový obsah CO je asi 0,4 % obj.  

2.5.2. Popis výroby 

 Konverze CO parou na CO2 a H2 probíhá dle rovnice (7): 

 

CO + H2O    CO2 + H2     (7) 

[3] 

2.5.3. Popis technologického procesu 

 

Obrázek 12 - DPS 800 
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 Plyn GSA z vypírky CO2 DPS600 vstupuje do sytiče I.stupně kolony C801. 

V sytiči C801 se vede plyn proti proudu k okružnímu kondenzátu KK a přitom se ohřeje 

a nasytí vodou. Dále pokračuje plyn do sytiče II.stupně C802, kde je plyn veden proti 

proudu horkého kondenzátu a přitom se ohřeje a nasytí vodní parou.  

 Plyn nasycený vodní parou se vede výměníkem E801, kde se ohřeje v protiproudu 

plynem vystupujícím z reaktoru R801. Plyn dále postupuje do reaktorů R802 a R801. 

V reaktorech probíhá konverzní reakce při teplotě 230 – 250°C. Vystupující plyn se 

ochladí ve výměníku E801 (proti proudu plynu) a E802 (proti proudu KK). Odtud plyn 

vstupuje do spodní části C801 – chladiče. 

 V chladiči se plyn ochladí proti proudu KK ze sytičů C802 a C801 na teplotu 65°C 

a obsah CO cca 0,4% [13]. 
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2.6. DPS 900 – Metanizace 

2.6.1. Účel zařízení 

 V úseku metanizace se provádí odstranění zbytku CO + CO2 z plynu 

až na požadovaný obsah 10 ppm.  

2.6.2. Popis procesu 

Reakce probíhá za přítomnosti Ni – katalyzátoru dle následující rovnice (8).(9): 

 

CO2 + 4 H2   CH4 + 2 H2O   (8) 

CO + 3 H2   CH4 + H2O    (9) 

 

 Katalyzátor urychluje reakci vodíku s oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým. 

Proces probíhá při vstupní teplotě 270°C. Reakce je exotermní, v závislosti na obsahu 

kyslíkatých látek silně exotermní (10): 

 

O2 + 2 H2   2 H2O     (10) 

 

 Zvýšení teploty v loži katalyzátoru je při obsahu 1% mol kyslíkatých látek 

následující: 

 CO2    59°C 

 CO    71°C 

 O2  160°C  

[3] 
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2.6.3. Popis technologického procesu 

 

Obrázek 13 - DPS 900 

 Plyn přichází z DPS600 do skupiny výměníků E901. Ve výměnících E901 je plyn 

ohříván protiproudně vystupujícím plynem z reaktoru R901 a dále pokračuje 

do elektropředehřívače E903. Zde se udržuje teplota vystupujícího plynu 260 – 270°C. 

 Do reaktoru vstupuje plyn v horní části. Nad vrstvou metanizačního katalyzátoru je 

vrstva ZnO katalyzátoru, který slouží k odstranění zbytků H2S ze vstupního plynu. Plyn 

prochází vrstvou katalyzátoru, kde dochází k exotermní metanizační reakci. Plyn vystupuje 

z reaktoru o teplotě 300°C a vstupuje do výměníků E901, kde se ochladí. V chladiči E902 

se plyn (označovaný jako GHN) dochladí na konečnou teplotu 30 - 35°C, která je 

požadována na vstup do úseku KDP – komprese a distribuce plynů. Na výstupu je možno 

plyn odvést na havarijní pochodeň B201 [14]. 
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2.7. Média 

2.7.1. Suroviny 

Černý destilát 

Označení:  CD 

Vzhled:  tmavohnědá kapalina 

Složení:  směs kapalných uhlovodíků, asfaltenů a látek atmosferické destilace  

 H2 11,2 – 11,3 % hm 

 C 85,5 – 85,9 % hm 

 S   2,3 –   2,7 % hm 

 N   0.3 –   0,5 % hm 

 O2   0,2 –   0,3 % hm 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Viskozita při 135°C  32 – 41 mm2.s-1  

 Viskozita při 165°C  12 – 16 mm2.s-1 

 Obsah pevných látek   0,9 – 3,6 % 

 Bod vzplanutí   175 – 212°C 

 Obsah popele   0,06 – 0,1 % hm 

 Hustota při 20°C   973 – 981 kg.m3  

Použití: 

 Základní surovina pro výrobu sazí exportní kvality na výrobně 

Chezacarb 

 Základní surovina pro výrobu syntézního plynu parciální oxidací 

uhlovodíků 

 Surovina pro proplachy potrubí suroviny s vysokou viskozitou 
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Vakuový zbytek (asfalt A200 a A80) 

Označení:  VR 

Vzhled:  černohnědá kapalina 

Složení:  směs kapalných uhlovodíků z vakuové destilace ropy 

 H2  10,5 – 11,0 % hm 

 C  845,5 – 85,0 % hm 

 S  3,0 – 3,3 % hm 

 N  0.5 – 0,9 % hm 

 O2  0,9 – 1,6 % hm 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Viskozita při 150°C  80 – 190 mm2.s-1  

 Viskozita při 200°C  16 - 65 mm2.s-1 

 Obsah pevných látek   0,05 – 0,1 % 

 Obsah popele   0,09 – 0,95 % hm 

 Hustota při 90°C   944 – 970 kg.m3  

Použití: 

 Základní surovina pro výrobu sazí na výrobně Chezacarb 

 Základní surovina pro výrobu syntézního plynu parciální oxidací 

uhlovodíků 

 

Visbreakový zbytek 

Označení:  VZ 

Vzhled:  tmavohnědá kapalina 

Složení:  směs těžkých uhlovodíků 

 H2  8,4 – 9,7 % hm 

 C  85,8 – 86,5 % hm 

 S  2,9 – 3,8 % hm 

 N  0.6 – 0,7 % hm 

 O2  0,4 – 0,5 % hm 
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Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Viskozita při 150°C  350 – 1850 mm2.s-1  

 Obsah popela   0,6 – 0,9 % hm 

 Hustota při 20°C   1063 – 1096 kg.m3  

Použití: 

 Základní surovina pro výrobu sazí na výrobně Chezacarb  

 Základní surovina pro výrobu syntézního plynu parciální oxidací 

uhlovodíků 

 Surovina pro proplachy potrubí suroviny s vysokou viskozitou 

 

Kyslík pro zplynění 

Označení:  GO 

Vzhled:   Bezbarvý plyn 

Složení: 

 O2  98,0  –  99,8  % obj. 

 N2  3,2  –  3,5  % obj. 

 Ar  0,8   % obj. 

Tlak:   3,98 – 4.05MPa 

Teplota:   150 – 180°C 

Měrná hmotnost: 1,429 kg.m-3 

Použití :    

 Základní surovina pro výrobu neodsířeného syntézního plynu 

parciální oxidací uhlovodíků 

 Oxidační činidlo pro detoxikaci sazové a kyanovodíkové vody 

v trubním reaktoru při přepravě na složiště 

 Oxidační činidlo pro detoxikaci sazové vody určené jako surovina 

pro výrobnu Chezacerb  

[6] 
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2.7.2. Produkty 

Syntézní plyn neodsířený 

Označení:   GSY 

Vzhled :  bezbarvý plyn 

Složení:  

 CO2  4 - 6 % 

 CO  45 - 52 % 

 H2  45 - 48 % 

 CH4  0,18 - 0,36 % 

 N2 + Ar 1,0 - 1,5 % 

 H2S  0,53 – 0,58 % obj. 

 COS  0,03 – 0,04 % obj. 

Měrná hmotnost: 0,730 kg.m-3 

Použití :  Základní surovina pro výrobu odsířeného syntézního plynu  

Zdroj  - DPS200 

Cíl  - DPS300 

Množství - 140 000 m3h-1 

Tlak  - 3,1MPa 

Teplota - 20°C [4] 

Syntézní plyn odsířený (GSA) 

Označení:   GSA 

Vzhled :  bezbarvý plyn 

Složení:  

 CO2  4 - 6 % 

 CO  45 - 50 % 

 H2  45 - 48 % 

 CH4  0,18 - 0,25 % 

 N2 + Ar 1,0 - 1,5 % 

 H2S  max. 3 ppm obj. 

 COS  max. 7 ppm obj. 
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Měrná hmotnost: 0,713 kg.m-3 

Použití :  Základní surovina pro výrobu čistého vodíku a oxosyntézu 

Zdroj  - DPS300 

Cíl  - DPS500, výrobna OXO  

Množství - 140 000 m3h-1 

Tlak  - 2,9MPa 

Teplota - 20°C [10] 

 

Vodík čistý 

Označení:  GHN 

Složení: 

 H2  97 – 99 % obj 

 CO2 + CO 10 ppm obj 

 CH4  1,1 % obj 

 Sirné slouč. max. 2 ppm obj 

 O2  max. 10 ppm obj 

 NH3  max. 10 ppm obj. 

Použití: 

 Pro syntézu čpavku NH3 

 Pro katalytickou hydrogenaci ropných produktů 

 Pro oxosyntézu 

 Pro výrobu petrochemických meziproduktů 

[14] 
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Vysokotlaká sytá pára 4,1MPa 

Označení:   DH 

Vzhled:  bezbarvá vodní pára 

Tlak:   4,1MPa 

Teplota:  250°C 

Měrná hmotnost: 20 kg.m-3 

Použití: 

 Základní surovina pro výrobu syntézního plynu  

 Základní surovina pro výrobu vodíku konverzní reakcí 

 Na ohřev kyslíku a suroviny pro zplynění 

 Pohon parních turbin dodávajících napájecí vodu pro vyteplené kotle 

 Přebytek je po redukci přepuštěn do rozvodu středotlaké páry DM 

1,8MPa 

[8] 
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2.7.3. Popis vznikajících odpadů 

Sazová voda 

Označení:  FWK 

Vzhled:  černá kapalina 

Složení: 

 C  10 – 15 g.l-1 

 HCN  70 – 105 mg.l-1  

 H2S  120 – 250 mg.l-1  

 CO2  0.9 – 2,0 g.l-1 

 NH3  0,7 – 1,3 g.l-1 

 Cl  50 – 82 mg.l-1  

pH:   9 

Použití: 

 Výchozí surovina pro výrobu sazí na výrobně Chezacarb  

 Po uvolnění tlaku nezbytný přídavek pro detoxikaci 

kyanovodíkových vod [9] 

Kyanovodíková voda  

Označení:  WFC 

Vzhled:  bezbarvá kapalina 

Složení: 

 HCN  90 – 190 mg.l-1  

 H2S  180 – 380 mg.l-1  

 CO2  2,5 – 5,5 mg.l-1  

 Cl  48 – 92 mg.l-1  

pH:   5 

Použití: 

 Po uvolnění tlaku a oxidaci HCN a H2S nemá použití, je čerpána 

na skládky 

 Po uvolnění tlaku recyklována a přidávána na sání čerpadla P260 

do WS vody pro vypírku sazí v C211 na DPS200 [15] 
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Sirovodíkový plyn 

Označení:  GS 

Vzhled:  bezbarvý plyn 

Složení: 

 H2S  30 – 40 % 

 CO2  55 – 65 % 

 H2O  max. 5 % 

Teplota:  25°C 

Tlak:    45 - 60 kPa 

Použití:  Základní surovina pro výrobu síry na Clausově stanici 

Zdroj  - DPS300 

Cíl  - Clausova stanice 

Tlak  - 0,06MPa 

Teplota - 30°C [10] 

 

Oxid uhličitý 

Označení:  GKT, GKF 

Vzhled:  Bezbarvý plyn 

Složení: 

 CO2 min. 99 % mol 

 CO max. 0,03 % mol. 

 H2 max 0,50 % mol 

 O2 + Ar  max 0,20 % mol 

 N2 max 0,30 % mol 

 H2S 30 – 100 mg.m-3  

 NH3 50 – 90 mg.m-3  

Měrná hmotnost: 1,96 kg.m-3 

Použití:  

 Pro profukování pískových filtrů před zpětným proplachem (GKT) 

 Základní surovina pro výrobu suchého ledu (GKT) 

 Pro výrobu močoviny (GKT) 

 Jako ochranný plyn ve vnitrozávodním rozvodu (GKT) 

 Pro výrobnu CO2 Linde technoplyn, a.s.  (GKT) 

 Přebytek odpouštěn na studenou fakli B601(GKF) [12] 



 Tomáš Jirásek : Výroba vodíku metodou parciální oxidace 

2009   38 

3. Odstraňování nežádoucích příměsí 

3.1. DPS 250, 1300 - Detoxikace kyanovodíkové vody 
a sazové vody 

3.1.1. Účel zařízení 

DPS 250 

Vyrobený syntézní plyn obsahuje mimo jiné též určité množství sazí, které jsou 

z plynu vypírány v přímých chladičích plynu (V210). Získaná suspenze voda + saze (sazová 

voda) je zbavena tlaku a uložena v zásobním tanku T252. Odtud je čerpána za současné 

detoxikace na  skládku nebo k dalšímu zpracování na výrobnu CHEZACARB [9]. 

DPS 1300 

Zařízení slouží k detoxikaci a odčerpání kyanovodíkových vod vznikajících 

při vypíráním plynu v DPS200 (reaktory SHELL) [15]. 

3.1.2. Popis výroby 

DPS 250 

 Z každého ze šesti odlučovačů sazových vod V211 na DPS200 je sazová voda (FWK) 

přiváděna o tlaku 3,2MPa oddělenými potrubími do uvolňovací kolony C251 v úseku 

DPS250. 

 Zde je sazová voda zbavena tlaku až na tlak ve faklovém potrubí. S uvolněním tlaku 

klesá i teplota FWK při současném vývinu par. Směs par obsahuje asi 95% vodní páry a dále 

HCN, H2S. Dále jsou páry odváděny do faklového potrubí. Sazová voda je odvedena 

do zásobníku T252 [9]. 

DPS 1300 

 Kyanovodíková voda (WFC) se DPS200 přivádí o tlaku 3,12MPa ze tří praček HCN 

C211 do V1304, kde se WFC zbaví tlaku až na tlak faklového systému (0-20 kPa) a je 

nashromážděna v V1305. Dále je část WFC čerpána spolu se sazovou vodou tzv. trubním 

reaktorem na skládku Kopisty. Druhá část WFC se vede do recyklu a je vracena na DPS200 

k chlazení plynu a vypírce sazí [15]. 
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4. Závěr 

 Jako surovina pro výrobu vodíku metodou parciální oxidace se využívají zbytky 

z předešlého rafinérského zpracování ropy. Ropa se zpracovává na následující produkty 

(dle výtěžkového profilu litvínovské rafinérie v prvním pololetí roku 2007) : 

 Zkapalněné uhlovodíkové plyny 1,7 % hm 

 Automobilové benzíny 14,5 % hm 

 Motorové nafty 39,7 % hm 

 Topné oleje 4,5 % hm 

 Asfalty 5,3 % hm 

 Olejové hydrogenáty 0,7 % hm 

 Síra 1,0 % hm 

Suroviny pro petrochemii 

 LPG 1,5 % hm 

 Primární benzín 10,4 % hm 

 Plynové oleje 0,3 % hm 

 Hydrokrakát 14,9 % hm 

 Ropné zbytky pro parciální oxidaci 6,8 % hm 

[1] 
  

Při maximálním projektovaném zatížení jednotky je spotřebováváno hodinově :   

 Surovina OIL 45,0 T/h 

 Kyslík GO 30,0 nm3/h 

 Vysokotlaká pára DH 23,5 T/h 

 Napájecí voda pro kotle WEH 115,0 m3/h 

 Čerstvá voda WS 80,0 m3/h 

 Chlazená voda k vypírce kyanovodíku WT 45,0 m3/h 

Při tomto množství je vyrobeno : 
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Produkty 

 Vodík GHN 120.000,0 nm3/h 

 Syntézní plyn pro OXO syntézu GSY 6.000,0 nm3/h 

 Oxid uhličitý GKT 20.000,0 nm3/h 

 Topný plyn GKE 2.000,0 nm3/h 

 Vysokotlaká pára DH 95,0 T/h 

Odpady 

 Sazová voda FWK 80,0 m3/h 

 Kyanovodíková voda WFC 45,0 m3/h 

 Oxid uhličitý GKF 30.000,0 nm3/h 

 Sirovodíkový plyn  GS 3.000,0 nm3/h 
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Bakalářskou práci na téma Výroba vodíku metodou parciální oxidace jsem si vybral 

z důvodu důležitosti provozu pro chod celé chemické továrny. Samozřejmě, že je 

nejdůležitější samotná výroba vodíku, důležité jsou ale také další produkty z výrobny. Jedná 

se především o syntezní plyn, vyrobenou páru, CO2 a v neposlední řadě také sazovou vodu.  

 Vodík je využíván pro katalytickou hydrogenaci ropných produktů společnosti Česká 

rafinérská, pro výrobu čpavku. Čpavek se používá pro výrobu hnojiv, močoviny, jako náplň 

pro chlazení strojů a různé chemické účely. Dále se používá pro výrobu petrochemických 

meziproduktů a pro oxosyntézu.  

 Syntézní plyn slouží k výrobě OXO produktů. Jedná se o suroviny pro výrobu 

změkčovadel plastických hmot a syntetických kaučuků, syntetických maziv, rozpouštědel, 

tuků, vosků, výrobu barev a laků, farmaceutik, flotačních činidel a chemikálií. 

 Sazová voda slouží k výrobě vysocevodivých sazí. Ty mají vysoký měrný povrch, 

vysokou poréznost. Využívají se k úpravě tepelné a elektrické vodivosti plastů, elastomerů 

a pryží, při výrobě biopaliv a také jako sorbenty pro likvidaci ropných havárií.  

 Oxid uhelnatý se používá pro profukování pískových filtrů, jako základní surovina 

pro výrobu suchého ledu a močoviny. Ta je dále používána jako surovina pro výrobu 

dusíkatých hnojiv, k výrobě plastických hmot, lepidel a v textilním průmyslu. Dále se oxid 

uhelnatý používá jako ochranný plyn, pro laboratorní účely a v potravinářství. 

Důležitost provozu je také v tom, že zpracovává odpad po předchozí rafinérské 

destilaci ropy [16]. 

Zajímavá je snaha co nejvíce využít vložených a vyvinutých energií pro co možná 

nejekonomičtější provoz. Proto se vzniklé teplo odebírá médiím ve výměnících a kolonách 

a slouží k ohřevu dalších médií. Další použitá technologie pro úsporu energie je použití turbin 

pro pomoc čerpadlům.  

Pro dosažení maximální ekologičnosti provozu je důležité provést ještě některá 

zlepšení, na kterých se usilovně pracuje. Hlavním úkolem je vyřešení dalšího zpracování 

veškeré sazové vody [17]. 
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