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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá technologií vymrazování organických látek z 

odpadních plynů. V první části jsou uvedeny plynné organické látky a jejich 

vlastnosti. Hlavním bodem práce je technologie vymrazování a to především 

kapalným dusíkem. V další části je rozpracováno využití vymrazování organických 

látek u nás a ve světě. Na závěr práce je představena technologie vymrazování 

kapalným propylenem na propylenové regenerační jednotce. 

 

Klíčová slova: Technologie vymrazování, kapalný dusík, organické látky, 

propylen 

 

Summary 

The Bachelor thesis deals with the freezing technology of organic 

substances from waste gases. In the first part there is an introduction of gaseous 

organic substances and their properties. The main point of the thesis is freezing 

technology, especially by liquid nitrogen. In the next part there is elaboration of 

usage of organic substances freezing technology in the Czech Republic and in the 

rest of the world. In the conclusion of this work is presented the freezing 

technology by liquid propylene in the propylene recovery unit. 

 

Key words: freezing technology, liquid nitrogen, organic substances, 

propylene
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Seznam zkratek 

VOC těkavé organické látky 

POP persistentní organické látky 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky 

PRU propylenová regenerační jednotka¨ 

PP polypropylen 

EJ etylenová jednotka 

HCVD hydrokrakovaný vakuovaný destilát 

LPG zkapalněný ropný plyn 

SP procesní páry 

FCC katalytické fluidní krakování  
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1 Úvod 

Mezi látky nejvíce znečišťující ovzduší patří oxid siřičitý, oxidy dusíku a 

organické látky. Právě emise těkavých organických látek se stávají předmětem 

stále většího zájmu, zejména díky svému negativnímu vlivu na ozónovou vrstvu a 

tvorbu přízemního ozónu. 

V mnoha technologických procesech se uvolňují páry organických látek, 

které je třeba z procesu odstraňovat. Jednou z metod používaných k odstraňování 

par organických látek je vymrazování, které se provádí kapalným dusíkem nebo 

kapalným propylenem. 

Aplikace kapalného dusíku nacházely a stále nachází uplatnění při řízení 

chemických procesů výroby a při separaci těkavých látek z proudu nosného plynu. 

Moderní postupy produkce látek ve farmacii, biochemii a čisté chemii často 

vyžadují přesné řízení reakčních teplot, které se někdy pohybují v kryogenní 

oblasti. A právě zde je možné využít fyzikálních vlastností kapalného dusíku. 

Na podobném principu pak pracuje technologie kryogenního čištění 

odpadních či procesních plynů (VOC), které obsahují těkavé organické látky, jenž 

je nutné z těchto plynů odstranit. Zde je využit chlad kapalného dusíku pro 

zkapalnění přítomných VOC a jejich případnou recyklaci či následnou likvidaci. 

Kapalný dusík lze pak v obou případech aplikace po jeho ohřátí a odpaření využít 

dále v původní kvalitě jako plyn. 

Cílem této bakalářské práce je především popsat technologie vymrazování 

organických látek. 
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2 Plynné organické látky a jejich vlastnosti 

Jedná se především o alkany: methan, ethan, propan, butan, které jsou za 

normálních podmínek plyny. Kromě atomů uhlíku, které jsou obsaženy 

v molekulách všech organických sloučenin, to jsou atomy vodíku, kyslíku a dusíku. 

Kromě těchto čtyř nejrozšířenějších prvků se v organických sloučeninách 

setkáváme ještě se sírou, halogeny, fosforem a ojediněle i s kovy. 

Alkany mají nižší bod varu než ostatní organické sloučeniny o stejné 

molekulové hmotnosti. To je dáno tím, že přitažlivé síly mezi nepolárními 

molekulami jsou velice slabé a vzájemná separace molekul vyžaduje pouze malou 

dávku energie. Alkany se nejvíce využívají jako palivo, hoří (oxidují se) v nadbytku 

kyslíku za tvorby oxidu uhličitého a vody. Během spalování se vyvíjí velké 

množství tepla (což svědčí o tom, že reakce je exotermická). [1] 

 

(1) 

(2) 

 

 

 

 

2.1. Výskyt alkanů v přírodě a jejich význam 

V současné době jsou dva hlavní zdroje alkanů ropa a zemní plyn. Ropa je 

složitá směs organických sloučenin, z nichž větší část je tvořena alkany 

a cykloalkany. Všechny n-alkany až do C33 byly izolovány z ropy stejně jako 

mnoho rozvětvených alkanů. Ložiska zemního plynu zpravidla doprovází naleziště 

ropy a jsou složena hlavně z methanu (cca 80 %), ethanu (cca 5 – 10%) a 

menšího množství vyšších alkanů. V současné době nahrazuje zemní plyn v 

mnoha případech použití ropy jako zdroje energie. [2] 
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2.2. Přehled nejvýznamnějších alkanů 

Jedná se především o methan, propan a butan. 

Methan CH4 

 tvoří hlavní součást zemního plynu (60 - 99 %) 

 také ve svítiplynu (pyrolýza uhlí) (25 - 30 %) 

 palivo 

 chemická surovina (acetylen, kyanovodík, vodík, saze, uhlíková vlákna) 

 parciální oxidace (syntézní plyn) 

Propan C3H8, Butan C4H10 

 v zemním plynu 

 palivo 

 butan – zapalovače 

 

2.3. Těkavé organické látky (VOC) 

Nemethanové těkavé organické sloučeniny nemají žádnou „hmatatelnou“ 

definici, která by byla snadno realizovatelná laboratorními, chemickými nebo 

fyzikálními postupy. Jejich přesná definice je uvedena v tzv. Göteborském 

protokolu (Gothenburgprotocol 1999): „těkavé organické látky, neboli VOC, jsou, 

pokud není definováno jinak, všechny organické látky anthropogenního původu, 

s výjimkou methanu, které jsou schopny za přítomnosti slunečního záření 

reagovat s oxidy dusíku za vzniku fotochemických oxidantů“.[3] 

Pojem „všechny organické látky“ zahrnuje jak individuální chemické 

sloučeniny (doposud známy přibližně 4 miliony uměle připravených organických 

sloučenin), tak jejich směsi (prakticky nevyčíslitelné množství). Závaznost 

Göteborského protokolu je navíc omezena pouze na území USA, Kanady a 

Evropy společně s vybranými oblastmi bývalého Sovětského svazu. Úplným 

popřením hlavního smyslu definice je vsuvka „pokud není definováno jinak“, která 

umožnila smluvním státům zavedení dalších zdánlivě zjednodušujících definic 

platných pro určitá průmyslová odvětví. Patrně nejpřísnější všeobecně platnou 
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definici těkavých organických látek má v současné době Česká republika (Zákon 

o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.): „těkavou organickou látkou (VOC) je jakákoli 

organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž 

počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním atmosférickém 

tlaku 101,3 kPa“. [4] 

Velmi široké pojetí této naší „národní“ definice má za následek, že těkavými 

organickými látkami jsou prakticky všechny průmyslově významné organické látky 

(např. i dehet). To způsobuje potíže jak při analýze odpadních plynů zaměřené na 

určení emisí VOC, tak při návrhu odlučovacích zařízení, která musí splňovat 

daleko přísnější kritéria, než je běžné v zahraničí. V neposlední řadě bude Česká 

republika v nevýhodném postavení při posuzování úrovně plnění závazků 

vyplývajících z mezinárodních smluv. V roce 1990 činily v České republice roční 

emise VOC 435 000 tun, závazný národní emisní strop pro rok 2010 je 220 000 

tun a návrh národního emisního stropu pro rok 2020 je 128 000 tun. Dosažení 

těchto cílů s uvedenou národní definicí VOC při zachování současného tempa 

průmyslového růstu bude velmi obtížné (pokud ji budou orgány státní správy 

vůbec schopny aplikovat). [5] 

 

2.4. Zdroje Těkavých Organických Látek 

Zdroje dělíme na biogenní: 

 emise z vegetace 

 emise z volně žijících živočichů 

 přírodní lesní požáry 

 anaerobní procesy v močálech a bažinách 

Antropogenní: 

 použití rozpouštědel 

 výfukové plyny z dopravních prostředků 

 evaporace benzínových par 

 skladování a distribuce benzínu 

 petrochemický průmysl 

 zemní plyn a jeho distribuce 

 spalování biogenních paliv 
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 spalování fosilních paliv 

 chemický průmysl 

 rafinace minerálních olejů 

 skládky odpadů 

 potravinářský průmysl 

 zemědělství 

 materiály z vnitřního zařízení budov (koberce, podlahové krytiny, lepidla, 

nátěrové hmoty, konstrukční materiály…) [6] [7] 

  



Jiří Procházka: Technologie vymrazování organických látek z odpadních 
plynů 

2015 6 

 

3 Technologie vymrazování organických látek 

z odpadních plynů 

Organické látky nebo organické těkavé látky jsou z proudu plynu 

odstraňovány vymrazením za velmi nízkých teplot s využitím kapalného dusíku 

jako chladícího média. Kryogenní čištění odpadních plynů se stalo jednou ze 

standardních metod využívaných především v chemickém a farmaceutickém 

průmyslu. VOC jsou separovány ve formě kapaliny, tím umožňují snadnou 

recyklaci těchto mnohdy nákladných sloučenin. Tím pádem se tak stává velkou 

výhodou ve srovnání s jinými technologiemi čištění plynů, například jako jsou 

procesy pracující na principu adsorpce, absorpce, spalování a biologického 

čištění. Další možností je odstranění polutantů z odpadních plynů chemických 

výrob opět v podobě kapaliny, která je dále využívána či likvidována v dalších 

stupních. [8] [9] [10] 

3.1. Teorie vymrazování 

 

Teorie použití kapalného dusíku pro odstranění těkavých organických látek 

z proudů plynu, je na rozdíl od praktických aplikací poměrně jednoduché. „Chlad“ 

kapalného média je využit pro ochlazení proudu plynu, v jehož důsledku dochází 

ke kondenzaci a desublimaci přítomných VOC na stěnách výměníku tepla. Jejich 

zbytková koncentrace je pak dána výslednou pracovní teplotou a výpočet vychází 

nejčastěji z Antoineovy rovnice závislosti tlaku nasycených par na teplotě. Jako 

příklad zde uvádím graficky znázorněnou závislost hmotnostních koncentrací 

vody, dichlormethanu a methylchloridu (obr.1). Pracovní teploty vymrazovacích 

zařízení pro tyto dvě organické látky (–110 resp. –144 °C) tak sníží jejich emise na 

legislativně či technologicky požadovanou úroveň. [11] [12] [13] [14] 
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Obrázek 1: Závislost hmotnostní koncentrace na teplotě plynu [9] 

 

3.2. Přímé chlazení kapalným dusíkem 

Jednodušší variantou chlazení bez možnosti ohřevu představuje přímý 

vstup kapalného či směsi kapalného a plynného dusíku o definované teplotě do 

pláště či vnitřních žeber reaktoru (obr.2). Účinnost chlazení nádoby a reakční 

směsi je v tomto případě velmi vysoká a rychlá, což dovoluje okamžitou reakci na 

požadavek prudkého či pozvolného chlazení. Teplota reaktantů je omezena pouze 

jejich fyzikálními vlastnostmi. Technologie má vedle své jednoduchosti a přesnosti 

v řízení teploty vsádky další výhody, ke kterým patří vysoká spolehlivost, nízké 

investiční a provozní náklady a možnost dosažení velmi nízkých teplot. 

Nemožnost ohřevu reaktoru stejným médiem lze nahradit přímým elektrickým 

ohřevem pláště, které je však poměrně limitováno. Kapalný dusík je po odevzdání 

chladu veden k opětnému použití do provozu v plynné formě. [15] [12] 
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Obrázek 2: Přímé chlazení reaktoru kapalným dusíkem [9] 

 

3.3. Nepřímé chlazení 

 

 Tato sofistikovanější technologie kryogenního chlazení reaktoru dovoluje 

vedle odvodu tepla také ohřev vsádky. Teplotní rozsah je omezen pouze použitým 

médiem pro přenos tepla inertního okruhu. Obrázek 3 ukazuje příklady takto 

používaných látek a rozsah jejich teplotního využití. [16] [12] [15] 
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Obrázek 3: Nepřímé chlazení reaktoru kapalným dusíkem (LIN) technologií Cryocontrol[9] 

 

 

 Využití kap. dusíku jako zdroje chladu v kombinaci v případě nutnosti s 

elektrickým ohřevem dovoluje velmi přesné řízení obsahu reaktoru s minimální 

teplotní diferencí. Díky tomu je možné změnu teploty vsádky provádět jak velmi 

rychle, tak i pomalu se zřetelem na malé teplotní výkyvy. To dovoluje výrobu i 

teplotně velmi citlivých látek. Energetická (provozní), investiční a prostorová 

náročnost takové technologie je významně nižší než strojní chlazení. Navíc je 

možné použitý  kap. dusík dále využít v plynné formě, což dále snižuje náklady na 

provoz. Díky své jednoduchosti (minimum pohyblivých částí, malý rozměr atd.) je 

také kryogenní chlazení výrazně méně náchylné k opotřebení a nutným opravám. 

Snižují se tak ztráty, způsobované případnou odstávkou chlazení. [17] [18] 

 

 Z několika desítek aplikací technologie Cryocontrolv praxi lze uvést 

například využití nepřímého chlazení a ohřevu interním cyklem (3-methyl pentan) 

v rozsahu od –120 do +70 °C pro výrobní reaktor firmy RocheDiagnostics, 

Manheim, Německo (obr. 4). Projektovaná kapacita chlazení a ohřevu byla vždy 

20 kW. [9] 
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Obrázek 4: Technologie Cryocontrol [9] 
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3.4. Moderní jednotka Duo Condex 

Na základě zkušeností společnosti Messer se staršími typy vymrazovacích 

jednotek, které pracovaly jako jednoduchý výměník tepla kapalný dusík/vzduch či 

s interním okruhem chladiva (přibližně 45 aplikací zařízení starších typů jen v 

Evropě), vyvinula společnost ve svých vývojových centrech novou řadu 

celosvětově patentovaných vymrazovacích jednotek s názvem DuoCondex (obr. 5 

a 6). Vývoj vedl k optimalizaci jak provozu, tak výstavby zařízení s důrazem na 

kompaktnost, spolehlivost, účinnost a také variabilitu v použití. Díky tomu je 

možné základní schéma přizpůsobit daným podmínkám chemického provozu. 

Tato nová řada již osvědčila svou funkčnost ve dvanácti aplikacích v chemické a 

farmaceutické výrobě. [9] [13] 

K postupnému protiproudému chlazení proudu plynu dochází pomocí velmi 

chladného plynného dusíku. Ten je na základě provozních parametrů připraven v 

tzv. Thermokontroleru tak, aby výsledná pracovní teplota přesně odpovídala 

teplotě požadované. Veškerý „chlad“ kapalného dusíku je v zařízení využit a 

odcházející plyny mají teplotou blízké teplotě okolí. Zařízení jsou montována v 

širokém rozsahu objemových průtoků čištěného plynu pro vymražení jak 

jednosložkové tak vícesložkové směsi látek. Nejvhodnější použití jednotky je tam, 

kde je zároveň požadavek na recyklaci těchto látek. Není to však podmínkou. 

Výhodou je také fakt, že „spotřebovaný“ kapalný dusík lze jako plynný v čistotě 5.0 

dále v závodě použít a to například pro inertizaci zásobníků látek, jejich 

vytlačování, balení výrobků atd. [9] [15] 

Výhody zavedení moderního vymrazovacího zařízení DuoCondex jsou: 

 garantované snížení emisí látek pod požadovaný limit 

 vysoká účinnost čištění odplynů 

 možnost recyklace přítomných látek zpět do výroby – bezodpadová 

technologie 

 velmi nízké nároky na elektrickou energii 

 nižší spotřeba kapalného dusíku v moderních zařízeních 

 „spotřebovaný“ kapalný dusík lze dále využít jako inertní plyn 

v provozu [9] 
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Obrázek 5: Schéma vymrazovací jednotky DuoCondex [9] 

 

 

Obrázek 6: Fotografie vymrazovací jednotky DuoCondex [9] 
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4 Výroba kapalného dusíku 

Pro převedení plynů na kapalinu je vždy musíme nejprve ochladit pod 

kritickou teplotu. Zpravidla se ke zkapalnění plynů využívá procesu, při němž se 

plyn izotermně stlačí a v následné adiabatické expanzi se jeho teplota sníží na 

úkor vydávané vnitřní energie. Kapalný dusík (obr. 7) se vyrábí destilací vzduchu. 

 

Obrázek 7: Kapalný dusík [19] 

Zde se využívá frakční destilace-rozdělení složek na základě jejich rozdílné 

teploty varu (tabulka 1). 

Tabulka 1: Teplota varu a kritická teplota hlavních složek vzduchu [20] 

Složka Kritická teplota (°C) 
Teplota varu (°C) 

při normálním tlaku 

Dusík - 147 - 196 

Kyslík - 119 - 183 

Argon - 86 - 186 

oxid uhličitý + 31 - 78 
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Než se vzduch zkapalní, zbavuje se nežádoucích složek, například: vodní 

páry, oxidu uhličitého nebo prachových částic. Potom se vzduch hluboko zchladí. 

Plyn se stlačí, to se projeví vzrůstem teploty. Odvodem tepla do okolí se plyn 

nechá vychladnout. Následně plyn zpětně prudce expanduje, čímž jeho teplota na 

úkor vykonané mechanické práce poklesne hluboko pod počáteční hodnotu. [21] 

[22] 

Pro dělení směsí o různých bodech varu se používají destilační kolony. 

Zařízení je sestaveno ze dvou spojených dělících kolon (obr. 8). 

 

 

Obrázek 8: Zjednodušené schéma oddělování složek kapalného vzduchu [20] 

 
a) dolní – vysokotlaká kolona  

podmínky: tlak 0,5 MPa 

teplota ve spodní části -175 °C  

teplota ve vrchní části kolony -179 °C 
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Kapalný vzduch je přiváděn do spodní části kolony. Dusík obsažený ve 

vzduchu vře za vyššího tlaku při vyšší teplotě, než je jeho teplota varu za 

normálního tlaku. Páry dusíku se shromažďují ve vrchní části kolony. Po ochlazení 

par v horní části kolony klesá dolu kapalina ochuzená o část dusíku. Páry bohaté 

na dusík se odvádějí do vrchní části horní komory. 

 
b) horní – atmosférická kolona  

podmínky: tlak 0,1 MPa 

teplota ve spodní části -183 °C 

teplota ve vrchní části -196 °C 

Do středu atmosférické kolony se nastřikuje kapalina bohatá na kyslík. Ve 

spodní části kolony kapalina bohatá na kyslík vře a páry stoupají do vrchní části 

kolony. Zde se potkají s parami bohatými na dusík z dolní komory. Dole se 

hromadí kapalina sestávající téměř z čistého kyslíku. [20] [21] [26] 

4.1. Použití kapalného dusíku 

Díky jeho velmi nízké teplotě se používá pro skladování biologických vzorků 

(obr.9) – například uchovávání tkání nebo spermií, dále je používán v řadě 

přístrojů pro chlazení polovodičů (např. rentgen). Osobně se s ním můžeme setkat 

v medicíně při vypalování bradavic, kdy nám kapalný dusík v podstatě spálí svou 

nízkou teplotou tkáň. [23] [24] 
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Obrázek 9: Skladování biologických vzorků [25]  

https://www.prirodovedci.cz/storage/images/800x600/1717.jpg
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5 Využití vymrazování organických látek 

z odpadních plynů u nás a ve světě 

V mnoha průmyslových procesech je produkován odpadní vzduch 

obsahující vysoké koncentrace těkavých organických látek (VOC) nebo 

persistentních organických látek (POP), které je nutné před vypuštěním do 

ovzduší zachytit. K tomuto účelu byla vyvinuta řada čistících procesů, z nichž 

některé byly úspěšně zavedeny do provozní praxe. Jedná se především o 

katalytické a termické spalování organických látek z odpadního vzduchu nebo 

procesy pracující na principu absorpce či adsorpce. V tomto bodě se zaměřím na 

technologii vymrazování. Tato metoda nachází uplatnění zvláště v chemickém a 

farmaceutickém průmyslu a při recyklaci chladících zařízeních. [27] 

5.1. Recyklace chladících zařízení 

V roce 2010 se v ČR v rámci zpětného odběru sebralo přes 360 000 

starých lednic a chladících zařízení (obr.10). Mezi největší zpracovatele starých 

lednic v ČR se řadí firma DP Rekont s.r.o., se sídlem v Strašicích u Rokycan. 

 

Obrázek 10: Sběrné místo chladniček a chladících zařízení [28] 
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Po příjmu jsou chladničky roztříděny podle typu a plynu (R11, Pentan). 

Vnitřky jsou vyňaty a odsunuty k dalšímu zpracování. Jedná se o tyto části: 

 díly z umělých hmot, boxy 
 mřížky (kovové) 
 mřížky (kovové) 
 kabely 
 odpady 

Systém odsávání chladicího plynu může odsávat chladicí plyny různého 

druhu z hermeticky uzavřených chladicích systémů. Systém je koncipován v první 

řadě pro škodlivé freony (fluorochlorouhlovodíky), které se vyskytují 

v chladničkách a mrazničkách. [29] [30] 

5.1.1.  Proces odsávání 

Jednotka se používá v kombinaci s pásovým dopravníkovým systémem. 

Pomocí nožního spínače je systém aktivován. Poté se nejdříve hermeticky uzavře 

spojení s kompresorem pomocí vakuového těsnění. Pak se do kompresoru vyvrtá 

otvor. Jelikož systém je vybaven pneumatickým pohonem, potřebuje obsluhující 

personál při vyvrtávání otvoru do kompresoru vyvinout jen lehký tlak. V dalším 

kroku se v rámci jediného procesu vypouští mazací olej a extrahuje se chladicí 

plyn.  

Mezitím probíhá v separačním zařízení v trvalém chodu další proces, v 

němž jsou od sebe navzájem oddělovány olej, plyn, vzduch, kondenzátová voda a 

frakce ze znečištění. Systém kontroly procesu stále sleduje plnicí váhu plynové 

láhve, jakož i úroveň naplnění v interní olejové nádrži. Při recyklaci chladicích 

agregátů se chladiva R12, R13 atd. odebírají odděleně a postupují dále do 

recyklačního zařízení. Pěnicí prostředky R11, R12 popř. Pentan se spolu se 

zbytkovým množstvím vody v odsávaném vzduchu zkapalňují a rovněž předávají 

do recyklačního zařízení tohoto získávaného produktu. Recyklační láhve jsou 

prostorově jedna od druhé odděleny a označují se tak, aby nemohlo dojít k 

záměně. Uvolňovaný pěnicí prostředek se při rozmělňování nebo peletizaci 

odsává pomocí lehkého podtlaku v zařízení. Regulovaně, kontrolovaně a s 

měřením se odebírá dostatečně definované množství odpadního vzduchu při 

procesu rozmělňování. Tím je zabráněno, aby uvolňovaný chlorfluoruhlovodík 

unikal do ovzduší. Odsátý vzduch se nejprve filtruje, pak se zbavuje vody v 

předchladiči.Chlorfluoruhlovodíky (R11, R12) se odstraňují vymrazením v 

chladicím zařízení chlazeném kapalným dusíkem. [30] [31] 
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Pro vyloučení emisí nebezpečných látek např. fluorovaných a chlorovaných 

uhlovodíků (R11, pentan), které byly využity jako nadouvadlo polyuretanové 

izolace, je v technologickém procesu využito technologie firmy MESSER 

Technogas, kdy je prováděna separace pevných součástí chladících zařízení v 

kombinaci s procesem čištění odpadní vzdušniny, kde odpadní vzduch nasycený 

párami organických látek je čištěn ochlazováním cirkulovaným plynným dusíkem, 

který je ochlazován kapalným dusíkem. [30] [32] 

5.2. Vymrazování v chemickém průmyslu 

Zde jsem si vybral tři společnosti, které se zabývají vymrazováním 

organických, popřípadě těkavých organických látek. 

Agrochem a.s. Lanškroun 

Firma zde vyrábí MEŘO (methylester řepkového oleje). 

Methylester se vyrábí rafinačním procesem (reesterifikací), při kterém 

dochází k přeměněřepkového oleje na methylester řepkového oleje za vzniku 

glycerolu pomocí katalyzátoru(4% roztok hydroxidu sodného v methylalkoholu). 

MEŘO je dále přečerpávané do okruhu destilace metylalkoholu, kde 

dochází k jeho oddestilování ve vakuové odparce s následnou kondenzací par 

metanolu ve vymrazovači chlazeném čpavkovou kompresorovou jednotkou na -

20°C. Veškerý vratný metanol je vracen do procesu. 

Emise VOC jsou zachycovány kryogenní kondenzací ve vymrazovacím 

zařízení, kam jsou svedeny veškeré provozní odplyny vznikající při manipulaci 

s metanolem.Účinnost vymrazování VOC je cca 95 a účinnost zařízení záchytu 

emisí je 80 až 95. [33] 

Winmil s.r.o. Brno 

Tato společnost vyrábí technologická zařízení na rekuperaci volných 

organických složek. Zachytávané látky jsou například: Dioxiny, Furany, PAH 

(Polycyklické Aromatické Uhlovodíky) a VOC. 
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Dodává modulární membránový systém VRU umožňující velice účinnou 

rekuperaci volných organických složek. Výpary vzniklé při skladování, distribuci a 

výrobním procesu je  možné zkapalnit na velice jednoduchém systému absorpčně-

membránové jednotce VRU (obr.11). 

 
Obrázek 11: Membránová jednotka  VRU [34] 

Membránový systém je schopen zpracovat velice širokou škálu různých 

uhlovodíků včetně pohonných hmot, alkoholy, étery, chloridované uhlovodíky atd. 

Jednotka může být adaptována na široký rozsah emisí a pracovních požadavků. 

Modulární koncept umožňuje adaptaci na možné změny norem nebo provozní 

požadavky jako např. změna vstupního zatížení a složení nebo přísnější 

legislativní požadavky na emise.  

Systém membránové VRU je konstruován na dlouhodobý spolehlivý provoz 

i při kontinuálním provozu. Vysoké bezpečnostní standardy a vysoce kvalitní 

komponenty vedou k ekologicky a ekonomicky optimalizovanému systému na 

kontrolu VOC emisí. [34] 

HK Engineering s.r.o. Chrudim 

Poslední ze společností, kterou jsem si vybral, je HK Engineering s.r.o. 

z Chrudimi, která se zabývá rekuperací rozpouštědel vymrazováním. 

Tato technologie je ekonomicky použitelná v případě menších objemů 

vzdušiny v řádu tisíců Nm3/hod  a vysokých koncentrací VOC v řádu desítek  

g/Nm3.  Systém pracuje se dvěma okruhy, a to při teplotách -12 °C a -45 °C. 
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Vlastní proces probíhá tak, že na podchlazeném tepelném výměníku kondenzují 

páry rozpouštědel a vzdušné vlhkosti.  Po určité době, kdy vlivem namrzlých látek 

výměník ztratí účinnost, se vzdušina vpustí do druhého výměníku a namrazený se 

ohřeje a vyčistí. Zachycené látky stečou do zásobníku. 

Tato technologie nedokáže ekonomicky vyčistit vzdušinu na úroveň 

požadovanou zákonnými limity, proto je většinou doplněna technologií dočištění 

adsorbcí a desorbcí na aktivním uhlí nebo malou katalytickou spalovnou. [35] [36] 

 

5.3. Vymrazování ve farmaceutickém průmyslu 

Ve farmaceutickém průmyslu se vymrazování používá například pro obnovu 

xenonu. Xenon se používá jako anestetikum a terapeutické léčivo. Obnovuje se 

z odpadních anestetických plynů v kryogenním zařízení, které je vymrazováno 

kapalným dusíkem. Výtěžek je mezi 70 až 90. [37] 

 

5.4. Další využití vymrazování 

Vymrazování a následné rozmrazení se dá použít také na čistírenských 

kalech z komunálních čistíren odpadních vod. Zde se zkoumají účinky zmrazení a 

rozmrazení na anaerobní digesci a její důsledky pro výrobu bioplynu. Zmrazování 

způsobilo pokles o více než 10% z celkové chemické spotřeby kyslíku, celkového 

dusíku, těkavé látky a celkový obsah pevných látek. [38] 

Kryogenní proces se také používá při zmrazování pneumatik, kde se jako 

zdroj zmrazení využívá zkapalněný zemní plyn. Výsledným produktem je jemný 

prášek z těchto pneumatik. [39] 

5.5. Vymrazování organických látek ve světě 

I ve světě se vymrazují organické látky, ať už se jedná o chemický průmysl 

nebo farmaceutický průmysl. Zde bych uvedl alespoň čtyři příklady. 

1) HoechstCelanese, Rhode Island,USA (farmacie) 

 

průtok plynu: 500 m3/h 

látka: dichlormethan 



Jiří Procházka: Technologie vymrazování organických látek z odpadních 
plynů 

2015 22 

 

koncentrace: 8 g/m3 

účinnost čištění: > 90 % 

pracovní teplota: 90°C 

 

2) ChemetallGmbH, Langelsheim, Německo (chemie) 

 

průtok plynu: 60 m3/h 

látka: diethylether 

koncentrace: 800 g/m3 

pracovní teplota: 115°C 

 

3) GoldschmitdEspaňaS.A., Barcelona, Španělsko (chemie) 

 

množství látek: 800 kg/h 

látky: methylchlorid, methylisopropylether atd. 

pracovní teplota: 165°C 

 

4) Clariant, Frankfurt nad Mohanem, Německo (speciální chemie) 

 

průtok: 400 m3/h 

směs cca 100 látek, např. methanol, toluen, hexan 

pracovní teplota: 25°C až 90°C [9] 
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6 Propylenová regenerační jednotka 

Regenerační propylenová jednotka (PRU) je jednotka separace plynu na 

výrobně polypropylenu (PP), která regeneruje propylen z dusíko-uhlovodíkové 

směsi (obr.12 a 13). Plyn z čistící kolony je filtrován, chlazen a následně stlačen. 

Plyn je potom opět chlazen chladičem. Malé množství vlhkosti přítomné v čistící 

koloně je odstraněno v sušičích. Vysušený plyn vychází přes ochranný filtr, aby se 

odstranily stopy adsorbentů ze sušiče. Proud následně vstupuje do kryogenního 

výměníku tepla, kde je schlazen na −30°C. Přibližně polovina uhlovodíků z výtlaku 

kompresoru kondenzuje uvnitř výměníku. Výsledná směs plynů a kapaliny vtéká 

do vysokotlakého separátoru, v němž se oddělí pomocí zemský tíže. Plynný proud 

ze separátoru, jenž obsahuje přes 99% dusíku a zbytek uhlovodíkových par se  

vrací přes kryogenní výměník tepla kvůli regeneraci chladu a potom vstupuje do 

první ze dvou stupňů membránové jednotky PRU. Z membránové jednotky 

vystupuje dusík o 99% čistoty, který se vrací zpět do čistící kolony.  

Regenerovaný propylen ze separátoru se spojuje s dodatkovým tekutým 

propylenovým proudem a expanduje na 0,2 MPa, čímž schladí kryogenní výměník 

tepla. Tento propylenový proud se úplně vypaří ve výměníku a výsledný plynový 

proud odchází na ethylenovou jednotku (EJ).  

Propylenová regenerační jednotka se skládá především z kompresoru, 

z jednotky sušičů, membrán a z kryogenního výměníku. [40] 
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Obrázek 13: Propylenová regenerační jednotka (vlastní foto) 

Obrázek 12: Zjednodušené schéma propylenové regenerační jednotky [40] 
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6.1. Membrány 

Membrány se skládají ze dvou stupňů. První stupeň membrány se skládá 

z deseti membránových modulů spojených paralelně, přičemž každý modul 

obsahuje čtyři membrány vložené sériově z celkových čtyřiceti vložených. Stupeň 

jedna se dělí na nízkotlaký prostupný proud bohatý na propylen a vysokotlaký 

zbytkový proud bohatý na dusík. Prostupný plyn, který je svým složením podobný 

dávkovacímu plynu čistící kolony, se recykluje nasáním PRU kompresoru. 

Zbytkový plyn, který obsahuje většinou dusík, je veden do vstupu druhého stupně 

membrán pro další čištění dusíku. 

Druhý stupeň membrány obsahuje pět membránových modulů spojených 

paralelně s každou nádobou opět obsahující čtyři vložené. Zůstatek z membrány 

druhého stupně má složení více než 99% dusíku. [40] [41] 

6.2. Struktura membrány 

Klíčem k separaci propylenu z dusíku je využití odpařovací membránové 

technologie (MTR). Membrána je konstruována jako tenká selektivní gumovitá 

vrstva na mikroporézní nosičové vrstvě. Gumovitá vrstva provádí separaci a 

porézní nosičová vrstva poskytuje mechanickou pevnost. Netkaná textilie slouží 

jako podpůrný materiál pro membránovou strukturu.  

Membrána je zabalena do spirálovitě stočené válcovité vložky. Tyto vložky 

obsahují membránové pláště stočené okolo centrální sběrné trubice. Síťovitý 

materiál se užívá k vytvoření kanálů, kterými putuje nosný plyn a propustné páry. 

Protože zásobovací plyn obsahuje propylen přechází přes povrch membrány, 

uhlovodíky prochází přednostně přes membránu a vstupují do propustného 

kanálu. Propustná pára se točí vnitřkem do propustného kanálu do centrální 

sběrné trubice. [40] 

 

6.3. Kryogenní výměník tepla 

Plyn opouštějící jednotku sušičů vstupuje do PRU kryogenního výměníku 

tepla (obr.14), aby zde částečně zkondenzoval při −30°C. Tuto teplotu nám zde 

drží proud kapalného propylenu z EJ. Směs kapaliny a plynů vtéká do separátoru, 

kde proud plynu prochází zpět do kryogenního výměníku pro regeneraci chladu a 
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potom vstupuje do PRU membránové jednotky. Kapalina je vedena do 

odděleného prostoru kryogenního výměníku tepla, kde expanduje. [42] 

Čistý dusík, který se zde oddělí se využívá na jednotce PP a oddělený 

propylen v plynném stavu se vrací zpět na EJ. Tímto se plyn z čistící kolony 

zužitkuje a nespálí se na polním hořáku.  [40] 

 

  

Obrázek 14: Kryogenní výměník (vlastní foto) 
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7 Výroba propylenu 

Výroba propylenu se provádí několika způsoby. V této části se zaměřím na 

dva nejpoužívanější. 

7.1. Výroba propylenu na Ethylenové jednotce 

Hlavními surovinami pro výrobu propylenu a ostatních produktů etylenové 

jednotky (methan, ethylen, propylen…) jsou primární benzin, plynový olej, 

hydrokrakovaný vakuový destilát (HCVD), zkapalněný ropný plyn (LPG) a vnitřní 

recykly-nasycené uhlovodíky (obr. 15). [43] [44] [45] [46] 

Tyto suroviny se po předehřevu ve výměnících podrobují pyrolýze v pecích. 

Pyrolýza je proces termického štěpení surovin během velmi krátké doby zdržení, 

při vysokých teplotách a za přítomnosti vodní páry (tzv. procesní páry - SP). Při 

pyrolýze probíhají nejrůznější štěpné a polymerační reakce, jejichž meziprodukty 

jsou volné radikály. 

Vzniklé nenasycené uhlovodíky podléhají jednak dalším štěpným 

dehydrogenačním reakcím, jednak postupné polymeraci a polykondenzaci. 

Při pyrolýze proto vždy vznikají vedle látek s menší molekulovou váhou, než 

měla surovina, též těžší podíly až po koks. Tvorbu žádoucích produktů (zejména 

etylenu a propylenu) obecně podporuje krátká doba zdržení a rychlé ochlazení po 

výstupu z pece. 

Horké zplodiny pyrolýzy se postupně chladí a odcházejí k dalšímu 

zpracování do primární kolony. V primární koloně se z pyrolýzního plynu oddělují 

těžší složky. Pyroplyn zbavený olejů odchází jako hlavový produkt primární kolony 

do vodní pračky. Ve vodní pračce probíhá další chlazení pyroplynu účinkem 

cirkulující prací vody. Ochlazený pyrolýzní plyn vstupuje do pětistupňového 

kompresoru pyrolýzního plynu, kde se komprimuje na tlak potřebný k následující 

separaci. 

Z pyrolýzního plynu kondenzuje po kompresi a ochlazení v chladičích část 

uhlovodíkových plynů a benzinových par. Tento kondenzát se separuje v 

odlučovači a po vystripování ve striperu kondenzátu se nastřikuje do 

depropanizéru.  
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V depropanizéru se dělí zbytek z deetanizéru  a kondenzát ze striperu 

kondenzátu. Hlavový produkt je C3-frakce, destilační zbytek odchází do 

debutanizéru. C3-frakce prochází sušičem a selektivní hydrogenací, kde reaguje s 

vodíkem.  

Selektivně hydrogenovaná C3-frakce vstupuje do propylenové kolony, kde 

se separuje čistý propylen, který jako výrobek odchází z jednotky. [43] 

7.2. Výroba propylenu procesem fluidního 

katalytického krakování 

Hlavním principem procesu fluidního katalytického krakování (FCC) je 

katalytické štěpení výševroucích ropných frakcí nebo i ropných zbytků za relativně 

vysoké teploty a bez přítomnosti vodíku (na rozdíl od hydrokrakování) na 

benzinové a dieslové složky. Vedlejším produktem katalytického krakování jsou 

ovšem rovněž nasycené i nenasycené uhlovodíkové plyny (tab. 2). V poslední 

době se zavádějí takové modifikace katalyzátorů katalytického krakování, aby se 

výtěžek žádaných alkenů zvyšoval (samozřejmě na úkor palivářských frakcí). 

Toho se dosahuje modifikací běžného katalyzátoru procesu FCC (nemodifikované 

zeolity) přídavkem zeolitu s vysokou kyselostí a přesně definovanou vnitřní 

strukturou. Tímto postupem se dosáhne zvýšeného výtěžku, zejména žádaného 

propylenu.  

Je nutno si uvědomit, že procesy katalytického fluidního krakování (FCC) 

jsou budovány s kapacitami v milionech tun nástřiku. Výroba propylenu je tedy 

velmi významná. Např. jednotka FCC instalovaná v rafinerii v Kralupech poskytuje 

bez modifikovaného katalyzátoru kolem 60 kt propylenu ročně. Pracuje se na její 

úpravě (aditivace katalyzátoru) tak, aby se produkce propylenu v budoucnosti 

významně zvýšila. [47] [48] [49] 

Tabulka 2: Výtěžky některých produktů z katalytického krakování (údaje jsou v % hm.) [47] 

 

 

 

Složka 
FCC-

tradiční 
PetroFCC 

ethylen 1 až 6 

propylen 4 - 5 až 22 

buteny 6,5 14 

benzin 54 28 
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7.3. Využití propylenu 

V chemickém průmyslu se Propylen  používá především na výrobu 

polypropylenu a kyseliny akrylátové. Dále na výrobu oxoalkoholů, syntézu 

isopropanolu, propylen oxid, kumen a glycerin.  Na jednotce polypropylenu se ho 

využívá také k vymražení cryogenátoru. 

V laboratořích se propylen používá při kalibraci plynných směsí v 

petrochemickém průmyslu, při monitorování emisí v životním prostředí a v 

analyzátorech stopových nečistot. [50] [51] 
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Obrázek 15: Schéma ethylenové jednotky [43] 



Jiří Procházka: Technologie vymrazování organických látek z odpadních 
plynů 

2015 31 

 

8 Závěr 

Kapalný dusík nabízí díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem několik 

možností jeho aplikace. Vedle obvyklého použití jako inertu pro skladování 

chemických látek a ochraně některých citlivých výrob je používán také v kapalné 

formě z důvodu velmi nízké teploty. Ideální využití kapalného dusíku je chlazení 

reaktorů, které dovoluje dosažení vysokých účinností s nízkými náklady na 

instalaci a provoz v porovnání s jinými metodami.  

Separace těkavých organických látek z proudu nosného plynu opět s 

využitím chladu kapalného dusíku usnadňuje recyklaci látek při organické výrobě a 

také čištění odpadní vzdušiny od nebezpečných polutantů životního prostředí. 

Snižuje tak náklady na chemickou výrobu a také zátěž okolí tímto průmyslem. 

Díky tomu, že při obou technologiích je kapalný dusík dále využíván v plynné 

formě a v původní kvalitě, je možné snížit náklady na provoz těchto zařízení na 

minimum tam, kde je dnes již plynný dusík využíván.  

To platí i o kapalném propylenu, který díky svým vlastnostem se používá na 

vymrazování, například organických látek a tudíž i k jejich oddělení. 
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