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Anotace 

 Výrobna vodíku metodou parciální oxidace patří k důleţitým výrobním zařízením 

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

destilaci ropy a výrobě velmi čistého vodíku. 

 Velkým problémem je likvidace odpadů z výroby. Lze je rozdělit na plynné 

a kapalné. Kapalné jsou hlavně sazová a kyanovodíková voda.  

 Předmětem této práce je popis pokusů, jejichţ cílem je minimalizace produkce 

sazové vody. Budou popsány způsoby současné likvidace, pokusy, které se provádějí 

k minimalizaci produkce odpadových vod i výhled na další moţnosti likvidace, jejichţ 

zkoušky se připravují. 

Klíčová slova 

Vodík, ropa, mazut, kyslík, pára, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík, sazová voda, 

kyanovodíková voda, parciální oxidace, vypírka, hydrolýza, konverze, metanizace 

Summary 

The very important production unit of the Unipetrol RPA Ltd. is manufacturing plant, 

where hydrogen is produced. 

Partial oxygen operation of petroleum is used. Very pure hydrogen is gained here and on 

the other side residuum of oil must be liquidated as well.Residua are gas and liquid waste. 

These are mainly two fractions, soot (carbon) and cyanide water. 

Liquidation of these products seems to be a very serious problem.The thesis describes 

attempts which aim of them is knockdown of soot water. 

Contemporary method of the liquidation process is described. There are mentioned new 

methods and attempts of liquidation of waste water. And near future in this area is 

outlined. 

Keywords 

Hydrogen, oil, mazut, oxygen, vapour, carbon dioxide, sulphurated hydrogen, soot water, 

cyanide water, partial oxidation, washing process, hydrolysis, methane process, 

conversion.
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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 nádrţ 

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 - okruţní 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 

 

Jednotky 

°C - teplota (273,15 K) 

cSt - kinematická viskozita  

  (1.10
-6

 m
2
.s

-1
) 

MPa - tlak (10
6
 Pa) 

ppm - parts per milion (1.10
-6

) 
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1. Úvod 

Výrobna Zplyňování mazutu patří k důleţitým součástem výrobní technologie 

Unipetrol RPA, s.r.o. a Česká Rafinérská, a.s. v Litvínově - Záluţí.  

Hlavním úkolem je zplyňováním suroviny výroba vysoce čistého vodíku, který je 

dále pouţíván při výrobě v dalších technologiích Unipetrol RPA, s.r.o. 

a Česká Rafinérská, a.s. Suroviny pro parciální oxidaci ropných produktů na výrobnu 

zplyňování mazutu (POX) dodává Česká rafinerská, a.s. Suroviny jsou uchovávané 

v tancích pod dusíkovou atmosférou (N2). Kontinuální průplach tanku dusíkem má zabránit 

neţádoucím změnám suroviny působením vzduchu. Parciální oxidace ropných produktů 

(OIL) v reaktorech Shell za přídavku kyslíku (GO) a vodní páry (DH) probíhá kontinuálně 

bez katalyzátoru. Vyrobený surový syntézní plyn (GSY+C) prochází výměníkovým 

systémem, kde se chladí a přitom se z něho vypírají saze a kyanovodík. Vzniklý plyn 

obsahuje jako hlavní sloţku vodík a oxid uhelnatý. Směs plynů je dále označován jako 

„syntézní plyn“ (GSY). Dále obsahuje organicky a anorganicky vázanou síru, která musí být 

odstraněna z plynu před jeho vstupem na vysokoteplotní konverzi. K tomu slouţí aminová 

vypírka (DPS 300) a hydrolýza COS (DPS 400). Vypírání sirovodíku se provádí                       

30 – 45 %-ním roztokem MDEA. Hydrolýza COS na sirovodík probíhá katalyticky. Dále 

postupuje plyn na vysokoteplotní konverzi (DPS 500), kde se převádí oxid uhelnatý 

obsaţený v plynu vodní parou za přítomnosti katalyzátoru na oxid uhličitý a vodík. 

Oxid uhličitý se odstraňuje absorpčně. Část CO2 je získáván v čisté formě. První část 

vypírky DPS 600 – hrubé čištění a první stupeň dočištění odstraňuje hlavní podíl CO2, který 

je v syntézním plynu přicházejícím z vysokoteplotní konverze obsaţen. Dále následuje 

nízkoteplotní konverze CO (DPS 800). Druhá část vypírky DPS 600 – druhý stupeň 

dočištění upravuje plyn z nízkoteplotní konverze na konečnou čistotu souboru DPS 600. 

Konečné odstranění CO a CO2 z plynu se provádí v úseku metanizace (DPS 900) 

aţ na poţadovaný obsah 10 ppm. Reakce probíhá za přítomnosti Ni – katalyzátoru: 
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 Sniţování obsahu CO a CO2  je zobrazen v následujícím grafu (Graf 1- Odstranění 

kyslíkatých látek při výrobě vodíku) [14]. 

Graf 1- Odstranění kyslíkatých látek při výrobě vodíku 

Odstranění kyslíkatých látek při výrobě vodíku
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Při výrobě vznikají plynné a kapalné odpadní látky. Mezi plynné patří hlavně 

sirovodík H2S (GS) a kysličník uhličitý CO2 (GKF). Z kapalných jsou nejvýznamnější 

sazová (FWK) a kyanovodíková voda (WFC). Tyto odpadní vody jsou v současné době 

ukládány po detoxikaci na skládku – laguny. Tyto laguny jsou postupně uzavírány 

a sanovány. 

Odstraňování starých ekologických zátěţí v podnicích skupiny Unipetrol začalo před 

16-ti lety. Pro současný Chempark Záluţí šlo o smlouvu číslo 14/94 podepsanou tehdejším 

Fondem národního majetku (dnes Ministerstvem financí ČR). Na sanační práce bylo 

do konce roku 2010 vynaloţeno 4,9 miliardy Kč ze státních prostředků získaných 

privatizací. Celkové náklady na likvidaci starých ekologických dluhů zanechaných v celé 

skupině UNIPETROL, a.s., by se měly pohybovat okolo 15,8 miliardy Kč. 

V lokalitě Růţodol, která se bezprostředně dotýká Chemparku Záluţí 

na severovýchodní straně, bylo původně osm jezírek – lagun, do kterých se ukládaly veškeré 

tekuté odpady z výrob. V devadesátých letech minulého století tehdejší Chemopetrol začal 

tyto laguny likvidovat. (Obrázek 1 - Letecký pohled na Růžodolské laguny) Odtěţené ropné 

a dehtové kaly včetně kontaminované zeminy se upravují a vyuţívají jako palivo, likvidují 

ve spalovně nebo ukládají na zabezpečené skládce odpadů. 
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Obrázek 1 - Letecký pohled na Růžodolské laguny 

Dokončení celkové sanace lokality včetně zavezení vytěţených lagun, jejich 

zavezení zeminou a rekultivace nových ploch bylo rozhodnutím České inspekce ţivotního 

prostředí stanoveno nejpozději do konce roku 2016 [15][16]. 
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2. Cíl práce 

 Vzhledem nutnosti omezení čerpání odpadních látek do roku 2014 je nutné v první 

řadě řešit minimalizaci produkce odpadních sazových a kyanovodíkových vod a následně 

vyřešit jejich zpracování odpadních vod tak, aby nedocházelo k jejich vypouštění 

na skládky. 

Účelem diplomové práce je popsat stav před započetím sniţování produkce sazových 

vod, provedená opatření k jejich minimalizaci, popsat prováděné pokusy vedoucí ke sníţení 

produkce sazí, které se začínají uplatňovat v praxi a nastínit další způsoby řešení produkce 

sazových vod. 

Cestou ke sníţení produkce sazových vod je nalezení optimálních zplyňovacích 

poměrů, při kterých by nedošlo k poklesu hlavních produktů (H2 a CO2), k překročení nebo 

podkročení stanovených technologických parametrů a přitom dojde k omezení produkce 

sazí. Jedná se především o optimální nastavení poměru GO/OIL, ale také poměru DH/OIL. 
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3. Výroba syntézního plynu před zahájením optimalizace 

produkce sazových vod 

3.1. Účel zařízení 

Kapalné zbytky po atmosférické nebo vakuové destilaci ropy (černý destilát ČD, 

vakuový zbytek VZ, visbreak VBR) se štěpí v reaktoru parciální oxidací v prostředí 

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

Vzniklý plyn obsahuje jako hlavní sloţku vodík a oxid uhelnatý. Směs plynů je dále 

označován jako „surový syntézní plyn“ GSY+C [3]. 

3.2. Výroba plynu 

Výroba plynu je prováděna parciální oxidací mazutu. Nejznámějšími poskytovateli 

licencí na tento proces jsou koncerny SHELL, TEXACO a LURGI. Jednotlivé procesy se 

od sebe liší ve vlastnostech zpracovávané suroviny, technologickými parametry a následně 

sloţením vyrobeného syntézního plynu. Odchylky jsou i v mnoţství a dalším vyuţití 

vyrobených sazí. 

V Chemopetrolu a.s. je provozována jednotka vyuţívající licenci koncernu SHELL. 

Výrobna Zplyňování mazutu byla uvedena do provozu v roce 1972. V té době byl mazut 

jedinou zplyňovanou surovinou, teprve později další ropné zbytky [13]. 

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) 

Procesní děje je moţné podle lokalizace a kontaktní doby reakční směsi v reaktoru 

rozdělit: na ohřev a tepelný rozklad, interakci rozkladných produktů a ustavování chemické 

rovnováhy. 
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a)  Ohřev a tepelný rozklad 

Surovina, která je jemně rozptýlena v ústí hořáku se v reakčním prostoru 

směšuje s předehřátým kyslíkem a vodní parou v reakčním prostoru, přičemţ dojde 

k dokonalé homogenizaci všech reakčních sloţek. 

Směs se dále ohřeje sálavým teplem od horké vyzdívky reaktoru a po dosaţení 

teploty hoření směsi dojde k tepelnému štěpení dlouhých uhlíkatých řetězců na uhlík, 

metan a radikály uhlovodíků. Celá fáze trvá jen velmi krátkou dobu. 

b)  Interakce rozkladných produktů 

Po dosaţení teploty hoření směsi, dojde ke spálení části uhlovodíků kyslíkem na 

oxid uhličitý a vodu podle reakce (1). 

Dodávané mnoţství kyslíku je pouze takové, aby rovnováha rovnice (1) 

probíhala doprava a hořením, aby se spotřeboval prakticky veškerý kyslík. 

Nezoxidovaná část uhlovodíků reaguje s produkty oxidační reakce a přítomnou vodní 

parou. Výsledná teplota procesu je od 1250 °C do 1360 °C. 

Při ohřevu jiţ bylo upozorněno na tepelný rozklad uhlovodíků. Podobné vedlejší 

reakce mohou probíhat i v této reakční fázi. K nim přistupují ještě reakce se sírou 

obsaţenou v surovině, jejichţ výsledkem je převáţně tvoření sulfanu a malého 

mnoţství karbonylsulfidu. Reakce s dusíkem vázaným v surovině vedou převáţně 

ke vzniku amoniaku. 

c)  Ustavování chemické rovnováhy 

Reakční prostor je navrţen tak velký, ţe horká plynná směs vzniklá interakcemi 

rozkladných produktů určitou dobu setrvává v reakčním prostoru. Přitom po opuštění 

reakčního prostoru mohou ještě proběhnout sekundární reakce. Sloţení plynu se 

přitom mění jen nepatrně (zejména se sniţuje obsah sazí).   

Reakce probíhají maximálně do rovnováţného sloţení. Součástí rovnováţného 

sloţení jsou i saze. Jestliţe je celková doba zdrţení v reaktoru krátká, nedosáhne se 

rovnováhy a konverze jsou niţší neţ rovnováţné [4] [13].  
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Vyrobený plyn 

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

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

 CO2  oxid uhličitý 

 CH4  metan jako základní uhlovodík v malém mnoţství 

 H2S  sirovodík, jehoţ obsah závisí na obsahu síry v surovině 

 COS  karbonysulfid, jehoţ obsah závisí na obsahu síry v surovině 

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

provozních podmínkách. Čím těţší surovina, tím více sazí 

N2+Ar dusík a argon, jejich obsah závisí na čistotě pouţitého kyslíku [4] 

 

3.3. Další zpracování 

Výroba páry 

 Tepla pouţitého plynu se vyuţívá v kotli na odpadní teplo k výrobě páry. Vyrobené 

nasycené páry se pouţívá jako technologické vysokotlaké páry (DH) pro zplyňovací proces, 

předehřátí kyslíku (GO) a suroviny (OIL) a pro doprovodné podtápění a proplachy potrubí 

suroviny. Její přebytek se odvádí do sítě vysokotlaké páry [6] [14]. 

Vypírka sazí 

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

pomocí 18 m
3
/h WRK. Saze se od plynu oddělí pomocí cyklonu. Potom vstupuje plyn 

do přímého chladiče, kde se odstraní poslední zbytky sazí. Sazová voda obsahuje                   

8 – 15 g.l
-1

 sazí. 

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 by tvořil s MDEA termostabilní soli, které sniţují vypírací schopnost 

MDEA [9] [14]. 
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3.4. Popis technologického procesu 

 

Obrázek 2 - DPS 200 

 

 Jednotka zplynění Shell je sestavena ze tří sekcí – I. II. A III. Kaţdá sekce je 

sestavena ze dvou linek – A a B. 

 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 3,7 MPa, kyslík a procesní pára o tlaku 4 MPa. 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. 

Reaktory (Obrázek 3 - Reaktor R1) jsou tlakové nádoby vyzděné keramickou 

vyzdívkou (Obrázek 5 - Vyzdívka reaktoru). Uvnitř reaktoru dochází k parciální oxidaci 
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ropných produktů kyslíkem za přítomnosti vodní páry. Tato reakce je silně exotermní 

a probíhá při teplotách 1200 – 1400°C (Obrázek 4 - Reaktor R1 (termovize)). 

Obrázek 3 - Reaktor R1 Obrázek 4 - Reaktor R1 (termovize) 
Obrázek 5 - Vyzdívka 

reaktoru 

Plyn vystupující z reaktoru je chlazen pomocí trubkového výtepelného 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 4,1 MPa.  

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

(sazí) vztaţeno na surovinu, vstupuje do vstřikového 

chladiče (quencher) V 210,  kde se z něj vypírají saze 

vstřikováním cca 18 m
3
/h WRK vody přes 8 trysek, 

jejichţ úkolem je vodu dokonale rozprášit. Vzniklá 

sazová voda FWK odchází společně s plynem 

tangenciálně do odlučovače kalu V 211 (Obrázek 6 – 

Odlučovač 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 DPS 250. 

          Obrázek 6 – Odlučovač V211 
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 Kolona C 211 se skládá ze dvou částí. Z chladící části se dvěma chladícími stupni. 

Kaţdý stupeň je sloţen z náplňové vrstvy (PALL krouţky) skrápěné vodou 

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

do spodní části kolony C 211 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 mnoţství oxidu uhelnatého a vodíku. Z chladící části jde plyn 

o teplotě cca 35°C do HCN pračky, která tvoří druhou část kolony C 211. 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 DPS 1300. Plyn se ochladí na cca 20°C na vypírku sirovodíku DPS 300 [18][7][14]. 

3.5. Popis výrobního zařízení 

Jednotka zplynění Shell se skládá ze tří sekcí. Kaţdá sekce má dvě linky. Většinou je 

v provozu 4 aţ 5 reaktorů. Odstavený reaktor je buď „V opravě“ nebo „V záloze“ 

připravený na zprovoznění v případě plánovaného odstavení nebo výpadku jiného reaktoru.  

V roce 2001 byla II: a III. sekce rekonstruována. Při rekonstrukci byl původní 

pneumatický řídící a blokovací systém nahrazen novým. K zajištění bezpečnosti, zvýšení 

efektivity výroby, sníţení znečišťování ţivotního prostředí a zjednodušení ovládacího 

procesu je provoz řízen řídicím systémem firmy FOXBORO I/A SERRIES a blokovacím 

ESD firmy TRICONEX. Dále byly původní hořáky nahrazeny novými co-annulárními 

hořáky.  

Následné zpracování GSY je prováděno na dvou paralelních linkách. [1][7] 

3.6. Surovina 

Výrobna POX byla uvedena do provozu v roce 1972. Výrobna byla vybudována na 

zplyňování mazutu - atmosférického zbytku destilace ropy. V polovině osmdesátých let 

přešla na zpracování vakuového zbytku z destilace ropy (černý destilát, asfalt A 120, A 80) 

Se změnou suroviny byla také provedena změna hořáku pro snazší zplyňování. Tato 

změna vedla ke změně procesních podmínek při zplynění, které jsou dány různými 

konstrukcemi obou typů pouţívaných hořáků.  
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Oba typy hořáků se liší hlavně ve způsobu distribuce vstupních proudů. Původní 

(vířivé hořáky) jsou opatřeny tryskou, kterou je přiváděna uhlíkatá surovina a směs vodní 

páry spolu s kyslíkem vytváří ochrannou vrstvu okolo proudu ropných zbytků. Ty jsou 

rozstřikovány pod úhlem 112°. Tento úhel zajišťuje průnik uhlíkaté suroviny clonou 

tvořenou kyslíko-parní směsí za současného kontaktu všech tří vstupních médií. Konstrukce 

co-annulárních hořáků (Obrázek 7 - Co-annulární hořák) je odlišná. Reaktanty vstupují 

do reaktoru několika soustřednými tubusy. Ropné zbytky středem a kolem nich vstupuje 

kyslíko-parní směs. Mezikruţím nejblíţe ke kraji potom vstupuje samotná vodní pára 

(Obrázek 8 – Čelo a hrany hořáku). Vlivem niţšího tlaku u ústí hořáku jsou všechny proudy 

rozstřikovány a tím dochází k jejich promísení. To je další rozdíl mezi oběma typy hořáků. 

U vířivého hořáku vstupuje pára pouze ve směsi s kyslíkem, ale co-annulární hořák má dva 

vstupy páry. Ve směsi s kyslíkem a samostatně, přičemţ oba proudy mají stejný hmotnostní 

průtok [3][13]. 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Čelo a hrany hořáku 

Popis vystupujících surovin 

1. GO+DH 

2. GO+DH 

3. OIL 

4. GO+DH 

5. DH 

 Obrázek 7 - Co-annulární hořák 
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3.7. Sazová voda FWK 

Jedná se o suspenzi (voda – saze), která vzniká vypírkou „surového syntézního 

plynu“ GSY+C v přímém chladiči plynu V 211. Mnoţství sazí v plynu závisí 

na nastavených zplyňovacích podmínkách. 

Zpracování FWK 

Sazová voda FWK je odváděna z DPS 200 Zplyňování mazutu na úsek DPS 250 

(Obrázek 9 - DPS 250). Zde dojde v koloně C 251 k uvolnění tlaku z 3,2 MPa na tlak 

v koloně C 251, který odpovídá tlaku ve faklovém potrubí. Vzniklé páry obsahují mimo jiné 

také HCN, H2S a asi 95 % váh. vodní páry. Páry se v chladiči ochladí, čímţ zkondenzují. 

Vzniklá FWK se uskladňuje v tanku T 252 [8]. 

 

 

Obrázek 9 - DPS 250 
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Způsoby likvidace: 

a) čerpání na skládku do Kopist z T 252 

Vzniklou sazovou vodu je moţné ukládat na skládku v Kopistech. Vzhledem k obsahu 

CN
-
 a S

2-
 je nutné nejdříve provést detoxikaci. Detoxikace se provádí společně 

s kyanovodíkovou vodou FWC v tzv.  trubním reaktoru (Obrázek 10- Trubní reaktor) 

za  omoci O2 a N2. Vzhledem k omezeným kapacitám skládky a negativnímu vlivu 

na ţivotní prostředí je snaha o minimalizaci ukládání WFC a FWC na skládku (Obrázek 

11 - Výpusť z trubního reaktoru a dalších trubek). [8][11] 

Obrázek 10- Trubní reaktor Obrázek 11 - Výpusť z trubního reaktoru 

a dalších trubek 

b) čerpání na výrobnu Chezacarb z T 252 

Produkce z T 252 lze také převést na výrobnu Chezacarb, kde jsou ze sazové vody 

WFC vyráběny technologické saze. Při této cestě nelze volit přesné parametry 

zpracovávaných sazí. Na výrobnu Chezacarb jde směs FWK ze všech provozovaných 

reaktorů a pouţívá se k výrobě méně kvalitních sazí. Potrubí na Chezacarb je vybaveno 

moţností detoxikace směsí kyslíku a dusíku.  

c) čerpání na výrobnu Chezacarb před C 251 

Při nastavení čerpání na výrobnu Chezacarb před C 251 umoţňuje nastavení odběru 

FWK ze zvoleného reaktoru, popř. reaktorů. Toho se vyuţívá při výrobě vysoce 

kvalitních sazí, kdy je moţné přesné nastavení poţadovaných parametrů odebíraných sazí 

dle přání odběratele, přesný poměr GO/OIL, DH/OIL, metan a mnoţství vody WRK. 

Jedná se o saze vyrobené v reaktorech s původním hořákem [8]. 
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Kvalita FWK 

Upravené saze lze pouţívat pro další výrobu. Důleţitými vlastnostmi jsou sorpční 

schopnost, vodivost, obsah síry, pH.  

Po rekonstrukci byla zplyňovacími zkouškami na rekonstruovaných reaktorech 

zkoumána kvalita a produkce sazí s novými co-annulárnímy hořáky. Průběţně byly 

odebírány velkoobjemové vzorky sazové vody FWK (150 l z kaţdého odběru) k hodnocení 

a granulačním zkouškám. Izolace sazí benzínem byla vţdy prováděna z původní 

(neoxidované) a detoxikované (oxidované) sazové vody.  

Na základě těchto zkoušek bylo zjištěno, ţe není výrazný rozdíl v produkci a kvalitě 

plynu, ale saze za pouţití co-annulárních hořáků nemají vlastnosti elektrovodných sazí, 

výrazně se sniţuje jejich sorpční schopnost. Dochází také ke zvýšení obsahu popela, zvyšuje 

se obsah síry, z neutrálních sazí se stávají saze kyselé (Tabulka. 1 - Porovnání hořáků). 

Tabulka. 1 - Porovnání hořáků 

 
Hořáky 

Původní Co-annulární 

Měrný povrch (m2/g) 1000 570 

pH 8 3,7 

Obsah síry (% hm.) 0,6 1,5 

Obsah popelovin (% hm.) 1,1 1,5 

 

Granulace sazové vody je na shodné úrovni. Spotřeba přípravků ke granulaci se 

sniţuje. Obsah vody v granulátu se zvyšuje. Saze z co-annulárních hořáku nemají vlastnosti 

elektrovodivých sazí  

[1]. 

Saze k dalšímu pouţití jsou vyráběny na výrobně Chezacarb. Účelem výrobny je 

izolace sazí ze sazové vody ve formě sazových granulí pomocí benzínu, které se 

v následujících provozních souborech zpracují na hotový výrobek – saze Chezacarb  

Saze Chezacarb jsou tvarované částice ve formě granulí o velikosti 0,5 aţ 2,5 mm. 

Sypná hmotnost je vyšší neţ 112 g/l. 
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Typy produkovaných sazí Chezacarb 

 Printex XE 2, Chezacarb A+ 

- Představuje speciální typ elektrovodivých sazí, které se vyznačují úzkým 

rozpětím sledovaných kvalitativních parametrů. Tento typ je vyráběn 

ze zplyňovací suroviny s niţším obsahem popelovin a je určen výhradně 

pro exportní dodávky. Printex XE 2 jsou částice tvarované ve formě kuliček 

o průměru 0,5 – 2,5 mm s nízkou mechanickou pevností (pevnost 

nepřevyšuje hodnotu 1 N na částici), coţ umoţňuje jejich snadnou dispergaci 

a homogenizaci do kompozitů. 

- Použití: elektrovodivostní a elektromagnetická úprava plastů 

 Chezacarb A 

- Představuje typ speciálních tzv. elektrovodivých sazí, které se vyznačují 

spojením vysokého měrného povrchu a vynikající porézní struktury. Základní 

sazové částice vykazují vysoký stupeň agregace s moţností jejich dispergace 

do plastů, elastů, laků apod. Sazové částice jsou tvarované ve formě kuliček 

o průměru 0,5 – 2,5 mm a vyznačují se prostorově orientovanou krystalickou 

mříţkou s mimořádně malou velikostí základních částic a nízkou 

mechanickou pevností (pevnost nepřevyšuje hodnotu 1 N na částici). 

- Použití: elektrovodivostní, elektromagnetická a teplotněvodivostní úprava 

plastů, pryţí apod.; pigmenty do barev a laků, barvení plastů a pryţí 

 Chezacarb B 

- Představuje typ sazí s vysokým specifickým povrchem a široce rozvinutou 

porézní strukturou. Této kombinace se vyuţívá v oblasti sorpčních procesů. 

Volného seskupení základních částic a schopnosti vytvářet z nich 

zasíťovanou strukturu v polotuhých a plastických hmotách se vyuţívá 

při likvidaci těţkých ropných zbytků a polotuhých odpadů jejich přeměnou 

na práškové vysocekalorické palivo nebo i pro vodivostní úpravu plastů 

a pryţí. Částice jsou tvarované ve formě kuliček o průměru 0,5 – 2,5 mm. 
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- Použití: likvidace těţkých ropných produktů, polotuhých a elastických 

odpadů, asanace ropovodů, produktovodů a jejich technologického 

příslušenství, detoxikace odpadních průmyslových vod, čištění odpadních 

vod s jejich recirkulací do výrobního procesu, odstranění uhlovodíků a jejich 

derivátů, „zakonzervování“ nebezpečných a zdraví škodlivých látek 

aţ do doby rozhodnutí o způsobu jejich likvidace; vysokého stupně agregace 

základních částic uhlíku a moţnosti vytvářet vysokou sekundární strukturu se 

vyuţívá pro vodivostní a teplotní úpravu plastů a elastů 

 Sorbent Chezacarb S 

- Vyznačuje se mimořádně vysokou schopností vázat na svém povrchu 

a v porézní struktuře ropu, její produkty a jiné polární i nepolární kapaliny. 

Sorbent má vysoce hydrofobizovaný povrch (ve vodě se nesmáčí, ale trvale 

plave na hladině), široce rozvinutou porézní strukturu a vysoký měrný 

povrch. Částice jsou tvarované ve formě kuliček o průměru 0,5 – 2,5 mm, 

jejich hydrofobizovaný povrch brání rozpadu kuliček na vodních plochách 

a jejich sedimentaci. Při likvidaci ropných produktů se běţně dosahuje 

odstranění více neţ 5,5 l na 1 kg sorbentu, který po úplném nasycení zůstává 

trvale sypký a nedochází k uvolnění nasorbovaných látek. 

- Použití: likvidace ropných havárií, odstranění volných uhlovodíků a jejich 

derivátů z vodní hladiny, prevence pro odstranění motorových paliv a olejů 

z hladin technologických jímek, vodních nádrţí apod., „zakonzervování“ 

nebezpečných a zdraví škodlivých látek aţ do doby rozhodnutí o způsobu 

jejich likvidace 

 Sorbent Chezacarb SH 

- Byl speciálně vyvinut pro čištění kontaminovaných vod a pro sorpční 

i asanační procesy prováděné ve vodné fázi. Vysoký měrný povrch, volná 

porézní struktura a vysoce hydrofilní (ve vodě dokonale smáčitelný) povrch 

představují vhodnou konfiguraci vlastností sorbentu, umoţňující dosáhnout 

vysoké účinnosti v odstranění uhlovodíků a jejich derivátů. Sorbenty 

s vlastnostmi Chezacarbu SH se pouţívají buď volně v granulované formě 

(kuličky velikosti do 2,5 mm) nebo ve speciálních úpravách. 
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- Použití: čištění odpadních vod s moţností jejich vypouštění do vodních 

recipientů, odstranění barevných a zákalotvorných látek z vod a vodních 

roztoků, asanace a čištění vod v zemědělství (odstranění pesticidů, herbicidů 

apod.), detoxikace odpadních průmyslových vod, sníţení CHSK čištěných 

vod – oxidace asanace ropovodů, produktovodů a jejich technologického 

příslušenství 

 Sorbent Chezacarb EKO 

- Vyuţívá se při likvidaci těţkých ropných zbytků a polotuhých odpadů jejich 

přeměnou na práškové vysocekalorické palivo („brikety“). Částice jsou 

tvarované ve formě kuliček o průměru 0,2 – 2,5 mm. 

- Použití: likvidace ropných havárií, těţkých ropných produktů, 

kontaminovaných polotuhých a elastických odpadů na skládkách, odstranění 

volných uhlovodíků a jejich derivátů [10] 

 

3.8. Kyanovodíková voda - WFC 

Kyanovodíková voda vzniká vypíráním plynu GSY na DPS 200. Dále je FWC 

o tlaku 3,12 MPa vedena k detoxikaci na DPS 1300. Zde se v nádrţi V 1304 uvolní z tlaku 

na 0,20 kPa. Odtud WFC odtéká do směšovací nádrţe V 1305. Kondenzáty jsou z V 1305 

čerpány společně se sazovou vodou FWK z T 252 na skládku v Kopistech. Nově je 

do technologie zpracování WFC, ke zmenšení mnoţství produkovaného WFC, přidán 

„recykl“ WFC, který 50 m
3
/h WFC vrací zpět do výroby. Tyto vrácené WFC jsou přidávány 

do WS vody slouţící k vypírce sazí. Tímto došlo k výraznému ušetření WS vody a hlavně 

sníţení mnoţství odpadní WFC z 85 m
3
/h na 35 m

3
/h. 

Při vypouštění vody na skládku je nutné provést její detoxikaci. Detoxikace CN
-
 

probíhá v trubním reaktoru za předdefinovaného mnoţství kyslíko - dusíkové směsi 

(v závislosti na obsahu CN
-
). Další podmínkou detoxikace je přítomnost sazí, které 

umoţňují samostatnou detoxikaci CN
- 
[9]. 
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4. Provozní parametry reaktorů zplynění SHELL 

Surovina pro zplynění je dodávána pomocí jednočinných pístových čerpadel se třemi 

písty poháněných elektromotorem s omezovačem otáček. Teplota suroviny se udrţuje mezi 

95 – 155 °C (v závislosti na pouţívané surovině). Následně je surovina v předehřívači 

suroviny ohřátá na 240 - 250 °C.  

Další důleţitou surovinou pro zplynění je kyslík (GO). Jeho mnoţství je regulováno 

pomocí regulačního ventilu FV 2_04. Kyslík je dále předehřívá na teplotu 240 - 250 °C. 

Poslední surovinou je vysokotlaká procesní pára (DH). Její mnoţství je regulováno 

pomocí regulačního ventilu FV 2_05. Teplota DH je 250 °C. 

Suroviny jsou do reaktorů vstřikovány pomocí provozních hořáků. Tyto hořáky mají 

za úkol vstřikovat do reaktoru poţadované mnoţství důkladně promíchaných surovin. 

Surovina prochází středem hořáku přes vířivé tělísko do trysky hořáku a je rozprášena 

pod úhlem 112° na velmi drobné kapičky do reaktoru. Směs kyslíku a provozní páry 

vstupuje do hořáku a na výstupu z prstence se v reaktoru kyslíko-parní směs důkladně 

promíchá se surovinou. U co-annulárních hořáků vstupuje vysokotlaká pára ještě samostatně 

do hořáku a na výstupu z hořáku vytváří ochranný štít. 

Reaktory jsou tlakové nádoby, vyzděné keramickou vyzdívkou. Reaktory 1 a 2 

na I. Kostce jsou vybaveny starými typy hořáků. Reaktory 3, 4, 5 a 6 jsou vybaveny novými 

co-annulárnímy hořáky.  

Vyrobený syntézní plyn a saze GSY+C je ochlazen v kotli na odpadní teplo E 211 

z teploty 1380 °C na teplotu 260 - 300 °C. Dále je plyn přímo chlazen pomocí přímého 

vstřikovacího chladiče V 210. Zde je plyn chlazen a je z něj vypírán přímým skrápěním 

uhlík pomocí osmi trysek. Mnoţství vypírací vody WRK je 16 - 20 m
3
.h

-1
,aby obsah sazí 

v sazové vodě nebyl vyšší neţ 15,0 g.l
-1

. Mnoţství sazí je ovlivněno teplotou oxidace 

v reaktoru a je upravována na základě měření mnoţství metanu CH4 v plynu. Metan bývá 

udrţován v rozmezí 0,2 – 0,4 % obj. Dále je GSY+C veden do odlučovače sazové vody. 

Odloučený plyn GSY dále pokračuje do kolony C 211, kde dojde k dalšímu ochlazení plynu 

a vypírce kyanovodíku. Saze a voda WRK odcházejí na likvidaci do souboru DPS 250. 

(Obrázek 9 - DPS 250) [7] 
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Standardní provozní parametry reaktorů Shell 

Tabulka 2 - Standardní provozní parametry reaktorů Shell 

Standardní provozní parametry reaktorů Shell 

Surovina (m
3
.h

-1
)  

Min. 

Max 

7,6 

11,2 

Kyslík (mn
3
.h

-1
) 

Min 

Max 

7,8 

10,4 

Pára (kg.h
-1

) 
Min 

Max 

3,5 

5,5 

Obsah CH4 (% obj.) 

Standardní provoz 
Min 

Max 

0,20 

0,23 

Provoz na Chezacarb 
Min 

Max 

0,23 

0,4 

Teplota v reaktoru (°C) Max 1400 

Mnoţství vody WRK (m
3
.h

-1
) 

Min 

Max 

16, 0 

20,0 

[7] 

5. Zkoušky nastavení rozdílných zplyňovacích poměrů 

5.1. Cíl zkoušky 

Cílem zkoušky je nalezení optimálních spalovacích parametrů na reaktorech Shell 

vedoucích k dosaţení maximální tvorby klíčových sloţek v GSY a minimalizaci tvorby sazí 

při dodrţení stanovených technologických parametrů výroby.  

5.2. Příprava zkoušek 

Surovina: 

Při zkouškách bude zplyňován upravený visbreakingový zbytek (viskozita 

max. 350 cSt@150 °C).  
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Před provozní zkouškou byly realizovány úpravy měření průtoků hlavních vstupních 

proudů a korekce jejich výpočtů. 

V průběhu provozních zkoušek byl v provozu pouze jeden reaktor Shell na sekci. 

Druhý reaktor na sekci byl odstaven v teplé záloze.  

Při testování prvního reaktoru SHELL byla série vybraných variant opakována ještě 

2x. Cílem tohoto opatření je prokázat schopnost opakovaně nastavit poţadované parametry 

a opakovaně získat produkty o stejné kvalitě a kvantitě. 

Parametry jednotlivých variant byly provozovány vţdy po dobu 4 hodin. Následoval 

odběr vzorků předepsaných pro danou variantu a po jejich odběru došlo k nastavení další 

varianty. Odběr vzorků byl vţdy v 6:00, 10:00 a 14:00.  

Testovaný reaktor SHELL byl provozován při zatíţení cca 10,3 t/h O2, tzn. při plném 

zatíţení. Niţší zatíţení poskytuje delší reakční dobu v reaktoru a tím i lepší výsledky. 

Protoţe cílem zkoušek je najít optimální provozní podmínky, je volena obtíţnější varianta 

zatíţení. 

Pro vyhodnocení provozu rekonstruovaných reaktorů SHELL byla pouţita vţdy sada 

naměřených hodnot uvedených měřidel a výsledky analytických zkoušek vzorků odebraných 

ze vzorkovacích míst. Odebrané vzorky byly podrobeny analýze v laboratořích v Závodě 

chemických výrob v Záluţí.  

Byly pouţity standardní metody testování, kterými jsou vzorky v Chemparku 

testovány. Jedná se o: 

 Plyny  

Všechny sloţky ve vzorcích syntézního plynu se stanovují chromatograficky. Podle 

jejich obsahu a kvality ve vzorku se však pouţívá rozdílná detekce. Procentové 

a gramové obsahy H2S, CO a CO2 se stanovují na chromatografech s vodivostní 

detekcí (detektory TCD) a nízké obsahy H2S (ppm nebo mg.Nm
-3

) na plameno-

fotometrickém detektoru (FPD). Kyslík se stanovuje společně s argonem. 
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 Visbreakingový zbytek (elementární rozbor) 

Elementární rozbor uhlíkaté suroviny byl proveden na analyzátoru Vario Macro 

CHNS firmy Elementar. Jde o vysokoteplotní katalytické spálení s teplotně 

vodivostní detekcí.  

Princip: Vzorek je spálen v proudu nosného plynu (He) obohaceného kyslíkem při 

teplotě 1150°C, spaliny jsou dooxidovány na WO3 katalyzátoru, poté jsou oxidy 

dusíku a síry zredukovány na Cu katalyzátoru. Spaliny jsou vyčištěny od halogenů 

průchodem stříbrnou vatou. Produkty spálení- CO2, H2O, N2, SO2 - jsou selektivně 

odděleny v adsorpčních kolonách a řízenou tepelnou desorpcí postupně přivedeny 

do teplotně vodivostního detektoru. Přístroj je kalibrován pomocí standardu 

podobného charakteru jako vzorek - v případě ropných produktů pomocí ropného 

standardu.  

 Saze 

Obsah sazí v sazové vodě (váţková analýza) 

Princip: Odměřené mnoţství sazové vody se zváţí na analytických vahách a vysuší 

při 150±2°C do konstantní hmotnosti. 

Jodové adsorpční číslo (jodometrická titrační metoda) 

Princip: Mnoţství jodu, které se adsorbuje na saze, představuje velikost povrchu 

sazových částic včetně pórů. Vzorek sazí se protřepe s roztokem jodu, volný 

nenaadsorbovaný jod se titruje roztokem thiosíranu sodného. Naváţka vzorku je 

přizpůsobena velkému měrnému povrchu sazí. 

DBF absorpce 

Princip: DBF absorpce představuje mnoţství DBF, kterým se vyplní celý sorpční 

povrch sazí. Podstata zkoušky spočívá v přidávání DBF byretou o konstantní 

rychlosti dávkování ke vzorku sazí ve směšovací komoře do dosaţení viskozity 

směsi předem stanovené torzní síly. Objem DBF přidávaného na jednotku hmotnosti 

sazí je DBF absorpční číslo, vyjádřené v ml.100g
-1

. Naváţka vzorku je přizpůsobena 

typu sazí, saze se předsušují při teplotě 105°C. 
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Obsah popela 

Princip: Přesné mnoţství vzorku sazí se ţíhá po dobu 5 hodin v elektrické peci 

při teplotě 675 25°C a zbytek po ţíhání se stanoví gravimetricky. 

Místo porcelánového kelímku se pouţívá platinová miska. 

Stanovení obsahu vanadu, niklu, železa a síry. 

Princip: Stanovení obsahu prvků na principu energeticky disperzivní RTG 

fluorescenční ( EDXRF ) spektrometrie 

Stanovení měrného povrchu adsorpcí dusíkem 

Principem je stanovení mnoţství dusíku, kterého je zapotřebí k pokrytí povrchu 

sorbentu monomolekulární vrstvou plynného dusíku. Stanovení se provádí při teplotě 

kapalného dusíku (-196 
o
C). [13] 

 

5.3. Varianty 

Pro zdárný průběh zkoušky a objektivnost výsledků je nutné správné určení variant 

nastavených zplyňovacích podmínek. Protoţe je důleţité, aby byla regulována vţdy jen 

jedna proměnná ze tří regulovaných hodnot, bylo by, vzhledem k navrhovaným intervalům 

variant více neţ je moţné vyzkoušet. Proto je provozní zkouška rozdělena do čtyř fází: 

1) Bude nastaveno a vyhodnoceno celkem 15 variant (Tabulka 3 - Seznam parametrů 

zplynění), které budou realizovány na jednom reaktoru. Protoţe je předpoklad, ţe změna 

tlaku za kolonou C 211 ovlivní pouze mnoţství vyrobeného GSY a sazí, minimálně 

ovlivní sloţení produkovaného GSY, bude tato poloţka konstantní. Pokud by byl 

důvodný předpoklad, ţe při nastavení některé z variant budou překročeny předem určené 

limitní hodnoty, bude tato varianta vynechána. 
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Tabulka 3 - Seznam parametrů zplynění 

varianta  

číslo 

poměr GO/OIL 

(kg/kg) 

poměr DH/OIL 

(kg/kg) 

tlak GSY za C 211 

(MPa) 

1 1,02 0,50 3,1 

2 1,04 0,50 3,1 

3 1,06 0,50 3,1 

4 1.08 0,50 3,1 

5 1,10 0,50 3,1 

6 1,02 0,48 3,1 

7 1,04 0,48 3,1 

8 1,06 0,48 3,1 

9 1.08 0,48 3,1 

10 1,10 0,48 3,1 

11 1,02 0,46 3,1 

12 1,04 0,46 3,1 

13 1,06 0,46 3,1 

14 1,08 0,46 3,1 

15 1,10 0,46 3,1 

 

2) Po vyhodnocení 1) fáze budou vybrány varianty, které nepřekračují limitní hodnoty 

a které se budou blíţit k hledanému optimu. S těmito variantami bude provozní pokus 

zopakován ještě 1x.  

3) Na vybraném reaktoru budou postupně nastaveny a provozovány varianty, při nichţ 

bude jako proměnná změna tlaku GSY za C 211.  A to v intervalu <3,2 - 3,0 MPa>. 

Krok po 0,1 MPa. 
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5.4. Nastavení parametrů 

Nastavení ţádaného poměru kyslíku GO, suroviny OIL a vysokotlaké páry DH se 

nastavuje pomocí obrazovky „Kaskáda rampování výkonu“ (Obrázek 12- Kaskáda 

rampování výkonu) a regulací metanu pomocí QCA 2.52.  

Pomocí QCA 2.52 se nastavuje poměr mezi kyslíkem a surovinou. Prostřednictvím 

„Kaskády“ se reguluje výkon (zatíţení) reaktoru nastavením mnoţství poţadovaného 

kyslíku. K takto zadanému mnoţství kyslíku se podle nastaveného metanu (poměru 

GO/OIL) dopočítává mnoţství suroviny. Stejným způsobem se dopočítává mnoţství 

suroviny i při změněném poměru GO/OIL pomocí QCA 2.52. 

Protoţe pro zkoušku potřebujeme maximální zatíţení reaktoru, ponecháme mnoţství 

kyslíku nastavené na cca 10,2 – 10,4 t/h a pomocí QCA 2.52 nestavíme poţadovaný poměr 

GO/OIL. Aktuální poměr se zobrazuje na hlavní obrazovce reaktoru v okně „Poměr 

GO/OIL“ poloţka FFKZA 2.51 (Obrázek 2 - DPS 200) i v obrazovce „Rampování“. Tímto 

se změní mnoţství suroviny vstřikované do zplynění, zatímco mnoţství kyslíku zůstává 

konstantní. Předpokládané mnoţství suroviny lze vypočíst ze vztahu (3): 

OIL (FCA 2.06) = GO (FNCA 2.04) / poměr GO/OIL (FFKZA 2.51)   (3) 

 Nastavování poměru celkové páry DHCELK k surovině OIL se provádí také v kaskádě 

„Rampování“. Je nutno přepočíst poměr DHCELK/OIL na poměr DHCELK/GO, protoţe 

regulace je opět prováděna na základě mnoţství O2. Samotné nastavení se provádí poloţkou 

HIC 2.57. Správný poměr lze vypočítat dle vzorce (4): 

OIL (FCA 2.06) 

DHCELK / GO (HIC 2.57) = –––––––––––––––– * DHCELK / OIL   (4) 

GO (FNCA 2.04) 
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Obrázek 12- Kaskáda rampování výkonu 

5.5. Limitní hodnoty 

Tabulka 4 - Limitní hodnoty 

Položka Sledovaná hodnota Jednotky Hodnota 

AW 2x01 obsah CH4 % obj. min. 0,10 

6TIZA 2x100x 
vnitřní teplota 

v reaktoru 
°C max. 1400 

6FFK 2x50 poměr O2/OIL kg.kg
-1

 0,85 – 1,10 

AW 2x17 Obsah C v FWK g.l
-1

 max. 17 

[7] 
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5.6. Průběh pokusu 

1. Pokus byl započat na reaktoru číslo 3. V provozu jsou dále reaktory č. 1,2 (parametry 

pro Chezacarb - odkloněno před C 251) a 6. Nastavené parametry těchto reaktorů jsou: 

 R-1 – VBR - 9,9 t/h  

 R-2 – VBR - 8,8 t/h (Chezacarb) 

 R-6 – VBR - 10,47 t/h 

 Postupným nastavováním poţadovaných poměrů GO/OIL a DH/OIL na základě 

připravené tabulky hodnot, byly získány následující hodnoty (viz. Tabulka 5 – Hodnoty), 

které byly podrobeny analýze. Z důvodu nebezpečí překročení povolených hodnot zplynění 

nebyly nastavovány poměry GO/OIL = 1,1. Bylo zde váţné nebezpečí, ţe metan CH4 bude 

pod minimální hodnotou 0,1 %obj. a nebezpečí zplyňování s přebytkem kyslíku. 

Na základě vyhodnocení byly vybrány poměry pro opětovné nastavení, aby byla 

ověřena moţnost opětovného nastavení s obdobnými parametry výstupů. K opětovnému 

nastavení byly vybrány poloţky viz. Tabulka 7 - Hodnoty pro opětovné nastavení. 

 



Tabulka 5 – Hodnoty 

Varianta 

GO/OIL DH/OIL OIL GO 
DH 
štít 

DH 
mix 

DH 
celk. 

GSY CO CO H2 H2 CO+H2 WRK CH4 saze saze 

  t/h t/h t/h t/h t/h mn
3
/h % obj mn

3
/h % obj mn

3
/h 

mn
3
/h/t 

FO 
m

3
/h % obj g/l 

kg/t 
FO 

1 1,02 0,50 10,04 10,20 2,54 2,55 5,09 27 403 48,38 13 257 44,88 12 298 2 505 18,03 0,3726 14,70 25,98 

2 1,04 0,50 9,86 10,20 2,55 2,54 5,09 27 086 47,75 12 934 45,61 12 354 2 479 17,01 0,2826 13,60 22,68 

3 1,06 0,50 9,69 10,21 2,56 2,55 5,11 26 854 47,43 12 737 45,15 12 125 2 435 17,02 0,1805 12,06 20,10 

4 1,08 0,50 9,54 10,20 2,53 2,54 5,08 26 844 47,42 12 729 45,62 12 246 2 449 17,00 0,1200 8,70 14,50 

5 1,02 0,48 10,27 10,41 2,49 2,48 4,98 27 770 47,36 13 152 46,26 12 846 2 497 17,03 0,3810 32,06 52,46 

6 1,04 0,48 10,06 10,41 2,48 2,49 4,98 27 727 47,90 13 281 45,63 12 652 2 491 17,01 0,2704 10,40 17,09 

7 1,06 0,48 9,68 10,20 2,45 2,45 4,90 27 029 47,79 12 917 46,60 12 596 2 501 17,00 0,1767 8,60 14,34 

8 1,08 0,48 9,53 10,20 2,45 2,45 4,90 26 862 47,47 12 751 46,01 12 359 2 462 16,99 0,1137 8,50 14,16 

9 1,02 0,46 10,25 10,40 2,38 2,38 4,76 27 598 47,46 13 098 45,75 12 626 2 473 18,99 0,3661 27,30 49,86 

10 1,04 0,46 10,04 10,40 2,39 2,38 4,77 27 878 44,14 12 305 49,57 13 819 2 512 17,00 0,2515 16,50 26,97 

11 1,06 0,46 9,85 10,42 2,40 2,40 4,79 27 673 44,84 12 408 48,82 13 510 2 487 16,98 0,1602 10,96 17,86 

12 1,08 0,46 9,72 10,40 2,40 2,39 4,80 27 348 49,24 13 466 44,89 12 276 2 475 16,96 0,1109 9,67 15,77 

        Tabulka 6 - Opětovně nastavené hodnoty 

1 1,06 0,48 9,72 10,20 2,44 2,44 4,88 26 845 48,01 12 975 46,35 12 234 2 489 17,01 0,1748 8,65 14,53 

2 1,08 0,48 9,51 10,20 2,45 2,45 4,90 27 134 47,52 12 774 45,86 12 198 2 484 17,00 0,1152 8,62 15,02 

3 1,08 0,46 9,58 10,30 2,35 2,35 4,70 27 103 49,02 13 245 45,23 12 345 2 482 16,98 0,1087 9,53 14,89 

4 1,06 0,48 9,68 10,20 2,45 2,45 4,90 26 856 47,92 12 952 46,67 12 354 2 523 16,97 0,1759 8,53 14,15 

5 1,08 0,48 9,54 10,20 2,45 2,45 4,90 26 954 47,47 12 751 46,43 12 548 2 453 17,03 0,1124 8,42 13,98 

6 1,08 0,46 9,60 10,30 2,36 2,36 4,72 27 438 49,24 13 466 45,04 12 379 2 482 17,02 0,1126 9,89 15,89 



 Tomáš Jirásek : Výroba vodíku metodou parciální oxidace 

2011   35 

5.7. Grafy 

Graf 2- Vývoj množství GSY a H2 
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Graf 3- Obsah CO a H2 v GSY 
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Graf 4- Vývoj množství CH4 
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Graf 5 - Vývoj množství sazí (g/l WRK) 
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Graf 6 - Vývoj množství sazí (kg/t OIL) 
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2. Následně byly vybrány nejlépe vyhovující hodnoty poměrů k opětovné analýze. 

Uvedené hodnoty jsou uvedeny v Tabulka 7 - Hodnoty pro opětovné nastavení zplyňování. 

Tabulka 7 - Hodnoty pro opětovné nastavení zplyňování 

varianta  

číslo 

poměr GO/OIL 

(kg/kg) 

poměr DH/OIL 

(kg/kg) 

tlak GSY za C 211 

(MPa) 

1 1,06 0,48 3,1 

2 1.08 0,48 3,1 

3 1,08 0,46 3,1 

 

2. Opětovným nastavením zplyňovacích poměrů se ověřila moţnost provozování 

reaktorů se zvolenými poměry. Naměřené výsledky se výrazně nelišily s výsledky získanými 

první provozní zkouškou (Tabulka 6 - Opětovně nastavené hodnoty). 
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3. Tlak v reaktoru je regulován pomocí ventilů PV 2.29. Tento ventil se skládá ze tří 

ventilů PV 2.29I, PV 2.29II a PV 2.29III. Ventily PV 2.29I a PV 2.29II se starají o udrţení 

tlaku v lince a ventil PV 2.29III je faklový ventil, který přepouští případný přebytek plynu 

na havarijní pochodeň. Regulace je prováděna pomocí regulační kaskády, kdy do otevření 

do 50% se postupně otvírají ventily PV 2.29I a PV 2.29II z 0 na 100 %. Při nastavení hodnoty 

vyšší neţ 50 % (50-100 %) dochází k otevírání ventilu PV 2.29III od 0 na 100 %. Tím je 

zajištěno, ţe při vzrůstajícím tlaku se nejprve maximálně otevřou ventily do technologických 

linek a teprve potom, pokud tlak stále převyšuje nastavenou hodnotu, je zbytek plynu 

odfaxován (Graf 7 - Regulace ventilu PV 2.29) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlak byl nastavován postupnou regulací PV 2.29I a PV 2.29II. V námi zvoleném 

rozmezí tlaků 3,0 – 3,2 MPa nemělo nastavení vliv na parametry technologie. 

 

5.8. Vyhodnocení 

Cílem této práce bylo optimalizovat v reaktorech SHELL s instalovanými                  

co-annulárními hořáky procesní podmínky pro dosaţení minimálního obsahu sazové vody 

FWK při nezměněném mnoţství klíčových sloţek v syntézním plynu GSY. Důleţitá je tvorba 

H2 a CO v GSY. Jedná se o dvě klíčové sloţky GSY, na jejichţ mnoţství je závislá výtěţnost 

vodíku. Jejich vzájemný poměr je důleţitý pro navazující úseky konverzí a vypírky oxidu 

uhličitého. S rostoucím mnoţstvím CO stoupá zatíţení a provozní náklady uvedených úseků. 

Z tohoto hlediska je nejvýhodnější reţim zplyňování s maximálním obsahem vodíku v GSY. 

 

Graf 7 - Regulace ventilu PV 2.29 
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Další důleţitou vlastností je výtěţnost DH páry. Se změnou zplyňovacích poměrů 

vţdy dojde ke změně poměru dílčích chemických endotermních a exotermních reakcí. 

S úbytkem exotermních reakcí se sniţuje produkce tepla, která se projeví na mnoţství 

vyrobené DH páry [17.] 

Graf 2- Vývoj mnoţství GSY a H2 nám znázorňuje, ţe mnoţství GSY ani H2 se 

výrazně nemění v námi zvoleném rozmezí nastavení poměru GO/OIL, ani poměru DH/OIL. 

V Graf 3- Obsah CO a H2 v GSY je zobrazen poměr CO a H2. I zde je vidět, ţe v nastaveném 

rozmezí poměru GO/OIL se jejich mnoţství zásadně nemění. Z toho vyplývá, ţe ţádná 

z nastavených hodnot výrazně neovlivní produkci hlavního produktu H2, ani poměr s CO, coţ 

by mohlo mít vliv na následné odstraňování kyslíkatých látek z plynu v dalších fázích výroby. 

Graf 5 - Vývoj mnoţství sazí (g/l WRK) a Graf 6 - Vývoj mnoţství sazí (kg/t OIL) 

naopak prokazují pozitivní vliv vyššího poměru GO/OIL na niţší produkci sazí. Na základě 

niţšího mnoţství sazí je moţno sníţit také mnoţství WRK vody potřebné na vypírku sazí 

z plynu ve vstřikovacím chladiči V210 a odlučovači sazí V211. 

Dalším důleţitým závěrem z Graf 4- Vývoj mnoţství CH4, který potvrdil předpoklady 

pouţívání metanu CH4 jako základního parametru pro správné nastavení zplyňovacího 

poměru G0/OIL. Z grafu je jasně vidět, ţe obsah CH4 kopíruje vývoj mnoţství sazí 

z grafů 5 a 6 a také je obrazem nastaveného poměru GO/OIL.  

Z grafů je také vidět, ţe poměr DH/OIL nemá výrazný vliv na mnoţství sledovaných 

poloţek. Na základě zkušeností z předchozího provozu reaktorů a provedených pokusů má 

tento poměr vliv především na obsah CO2 v syntézním plynu. Graf 8 - Vývoj mnoţství CO2 

zobrazuje nárůst mnoţství CO2 při vzrůstajícím poměru DH/OIL a při konstantním poměru 

GO/OIL. Graf pochází z předchozích provedených testů [13]. 

Graf 8 - Vývoj množství CO2 
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Část uhlíku vstupující do procesu podlehne oxidaci aţ na CO2. Tento uhlík tvoří 

absolutní ztrátu na produkci vodíku, protoţe v případě jeho oxidace pouze na CO je z něho 

v následném procesu na VT konverzích DPS 500 vyroben vodík.  

CO2 je z části neţádoucí plyn, který odchází jednak s kyselým sirovodíkovým plynem 

a zatěţuje navazující úseky DPS 300 - 600, kde je v konečné fázi jeho přebytek emitován 

do atmosféry. 

Na druhou stranu je vznik CO2 ţádoucí z termodynamického hlediska vzhledem 

k exotermní reakci, která zabezpečuje dosaţení optimální reakční teploty [17]. 

 

5.9. Využití v praxi 

Zplyňovací proces by měl zajistit nejvýhodnější sloţení a mnoţství GSY, aby byla 

maximalizována výroba vodíku. Na druhém konci můţe ovlivnit vedení reţimu zplyňování 

zpracování sazí s tím, ţe při ţádané tvorbě sazí nemusí být tvorba GSY , resp. výroba vodíku 

maximální.  

Ekonomický efekt zplyňování se sniţuje především těmito neţádoucími vlivy: 

 Ztráta uhlíku ve formě sazí (potenciální ztráta CO a následně tedy H2) 

 Ztráta uhlíku zvýšenou tvorbou CO2 (potenciální ztráta CO a následně tedy H2) 

 Menší vstup vody do reakce (přímá ztráta vodíku a kyslíku) [17]. 

Výsledky provedených zkoušek se pozitivně projevily ve změnách technologických 

parametrů při výrobě H2 a hlavně při produkci sazí..  

Hlavní změna technologie vedla k provozu s nastaveným niţším mnoţství metanu 

CH4 v plynu na provozovaných reaktorech, tzn. s vyšším poměrem GO/OIL.. Měření obsahu 

CH4 se provádí kontinuálně a je pravidelně kontrolováno pracovníky údrţby analyzátorů, 

proto se jedná o nejpřesnější vyjádření obsahu sazí v plynu a přitom prezentuje správný 

poměr mezi GO/OIL. Sníţením obsahu CH4 a tím i obsahu sazí umoţnilo sníţení mnoţství 

vody potřebné pro vypírku sazí WRK. 

Nově je obsah CH4 udrţován na cca 0,11 místo původních 0,2. Díky produkci niţšího 

mnoţství sazí bylo moţné nastavit také niţší mnoţství kondenzátu WRK pro vypírku sazí. 

Nově je mnoţství WRK nastaveno na 14,5 m
3
/h místo původních 16 – 20 m

3
/h. Omezující 

podmínkou nastavení menšího mnoţství vody WRK je maximální teplota plynu GSY 
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na výstupu z odlučovače sazí V 211, která nesmí přesáhnout teplotu 145 °C [7]. V takovém 

případě je nutné WRK postupně přidávat aţ do doby, kdy je teplota pod maximální hranicí. 

Hlavní výhodou nových provozních parametrů je sníţení obsahu sazí a mnoţství 

sazové vody. Jako hlavní nevýhody mohou být brány náklady na mírně větší mnoţství kyslíku 

do zplynění, které jsou částečně kompenzovány niţší spotřebou WRK vody. 
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6. Závěr 

Tato zkouška pozitivně ovlivnila mnoţství produkovaných sazí a jejich ukládání 

na skládku. Po vyhodnocení výsledků byla urychleně zavedena do praxe a v dnešní době se 

jiţ standardně pouţívá. Jedná se o jednu ze zkoušek, které byly provedeny ke sníţení 

negativních aspektů výroby vodíku. 

Bohuţel se jedná pouze o dočasné řešení, které pouze sniţuje mnoţství vypouštěné 

sazové vody. K vyřešení problému komplexního zpracování sazových vod je stále v reţimu 

zkoušek a testů.  

V současné době se dále zvýšila kapacita přepravního potrubí na výrobnu Chezacarb. 

Místo jednoho potrubí bylo instalováno druhé paralelní potrubí. Při pouţití obou potrubí lze 

nyní dopravovat na výrobnu Chezacarb veškeré mnoţství produkovaných sazí. Do obou 

potrubí je také zavedeno potrubí kyslíko – dusíkaté směsi pro moţnou detoxikaci sazí. 

Největším problémem je další vyuţití hlavně sazí z rekonstruovaných reaktorů 

s novými co-annulárními hořáky, jejichţ vlastnosti neodpovídají elektrovodným sazím a mají 

v současné době hlavní pouţití jako sorbenty. 

Odbyt sazí z reaktorů se starými hořáky se daří ve velké míře zajistit a to jak sazí 

obyčejných z visbreakového zbytku VBR, tak exportních z černého destilátu ČD. Při provozu 

těchto reaktorů je po většinu doby provozu vyráběné mnoţství sazí přeposíláno na výrobnu 

Chezacarb k dalšímu vyuţití. Saze jsou odebírány před kolonou C 251 s přesně nastaveným 

mnoţstvím suroviny, páry a metanu pro kaţdý provozovaný reaktor. 

V současné době byly provedeny některé testy zpracování sazové vody. Hlavní 

pokusy jsou detoxikace sazové vody, separace sazí z FWK, odstraňování těţkých kovů 

z FWK, čištění FWK pomocí elektrolýzy. Je předpokládána separace pomocí odstředivky, 

flotací, sedimentací, vakuovou filtrací [11]. Problémem je také odstranění těţkých kovů 

V a Ni. [2]. 

 Předpokládá se zpracování jako doposud, tzn. na výrobu sazí Chezacarb. Dalšími 

předpokládanými moţnostmi jsou např. spalování pelet ze sazí v elektrárně. Rýsuje se pouţití 

odsazené sazové vody na odsíření elektrárenských spalin k přípravě tzv. vápenného mléka. 

Zbytek odsazené vody by bylo moţné likvidovat v čističce odpadních vod. 
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7. Média 

7.1. Suroviny 

Černý destilát 

Označení:  CD 

Vzhled:  tmavohnědá kapalina 

Sloţení:  směs kapalných uhlovodíků, asfaltenů a látek atmosférické 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 mm
2
.s

-1
  

 Viskozita při 165°C  12 – 16 mm
2
.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.m
3
  

Pouţití: 

 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 

 



 Tomáš Jirásek : Výroba vodíku metodou parciální oxidace 

2011   43 

Vakuový zbytek (asfalt A200 a A80) 

Označení:  VZ 

Vzhled:  černohnědá kapalina 

Sloţení:  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 mm
2
.s

-1
  

 Viskozita při 200°C  16 - 65 mm
2
.s

-1
 

 Obsah pevných látek  0,05 – 0,1 % 

 Obsah popele   0,09 – 0,95 % hm 

 Hustota při 90°C  944 – 970 kg.m
3
  

Pouţití: 

 Základní surovina pro výrobu sazí na výrobně Chezacarb 

 Základní surovina pro výrobu syntézního plynu parciální oxidací 

uhlovodíků 

Visbreakový zbytek 

Označení:  VBR 

Vzhled:  tmavohnědá kapalina 

Sloţení:  směs těţkých 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 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Viskozita při 150°C  350 – 1850 mm
2
.s

-1
  

 Obsah popela   0,6 – 0,9 % hm 

 Hustota při 20°C  1063 – 1096 kg.m
3
  

Pouţití: 

 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 
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Kyslík pro zplynění 

Označení:  GO 

Vzhled:   Bezbarvý plyn 

Sloţení: 

 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

 

Pouţití :    

 Základní surovina pro výrobu neodsířeného syntézního plynu parciální 

oxidací uhlovodíků 

 Oxidační činidlo pro detoxikaci sazové a kyanovodíkové vody 

v trubním reaktoru při přepravě na sloţiště 

 Oxidační činidlo pro detoxikaci sazové vody určené jako surovina 

pro výrobnu Chezacarb [7][14] 
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7.2. Produkty 

Syntézní plyn neodsířený 

Označení:   GSY 

Vzhled :  bezbarvý plyn 

Sloţení:  

 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

 

Pouţití :  Základní surovina pro výrobu odsířeného syntézního plynu 

Zdroj  - DPS200 

Cíl  - DPS300 

Mnoţství - 140 000 m
3
h

-1 

Tlak  - 3,1MPa 

Teplota - 20°C [7][14] 

Vodík čistý 

Označení:  GHN 

Sloţení: 

 H2  97 – 99 % obj 

 CO2 + CO 10 ppm obj 

 CH4  1,1 % obj 

 Sirné sloup. max. 2 ppm obj 

 O2  max. 10 ppm obj 

 NH3  max. 10 ppm obj. 

Pouţití: 

 Pro syntézu čpavku NH3 

 Pro katalytickou hydrogenaci ropných produktů 

 Pro oxosyntézu 

 Pro výrobu petrochemických meziproduktů  

 [5][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

 

Pouţití: 

 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 výtepelné kotle 

 Přebytek je po redukci přepuštěn do rozvodu středotlaké páry DM 

1,8 MPa[6] 
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7.3. Odpady 

Sazová voda 

Označení:  FWK 

Vzhled:  černá kapalina 

Sloţení: 

 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 

Pouţití: 

 Výchozí surovina pro výrobu sazí na výrobně Chezacarb 

 Po uvolnění tlaku nezbytný přídavek pro detoxikaci kyanovodíkových 

vod 

 

Kyanovodíková voda 

Označení:  WFC 

Vzhled:  bezbarvá kapalina 

Sloţení: 

 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 

Pouţití: 

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

na skládky 

 Po uvolnění tlaku recyklována a přidávána na sání čerpadla P260 

do WS vody pro vypírku sazí v C211 na DPS200 [9][14] 
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