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ANOTACE 
 

Práce je zaměřena na popis jednotlivých stupňů technologického procesu pyrolýzy 

Etylénové jednotky závodu Unipetrol RPA.  Nízkovroucí alkeny se zde vyrábějí převážně 

vysokoteplotní pyrolýzou vhodných ropných frakcí.  

Jedním z cílů práce je stanovení výtěžků pyrolýzy v závislosti na typu 

zpracovávané suroviny, pokud byly sledovány tři vstupní suroviny: ethan, pyrolýzní benzín 

a HCVD.  

Dalším cílem je zaměření se na využití mazacích olejů pro provozní zařízení 

pyrolýzy – konkrétně pro vysokotlaká čerpadla. V práci je tedy poukázáno na využití 

těchto olejů po cyklickém procesu pyrolýzy, ať již se jedná o jejich recyklaci a navrácení 

zpět do výrobního procesu etylénové jednotky nebo o jejich likvidaci v souladu s platnými 

normami a zákony o odpadovém hospodářství.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 
Pyrolýza, nízkovroucí alkeny, etylénová jednotka, destilační kolona, kompresory, 

mazací oleje, viskozita. 

 

 

ANNOTATION 
 

The work is focused on the description of the individual process steps of pyrolysis  

plant ethylene unit Unipetrol  RPA. Low boiling alkenes   are produced here mainly with  

high-temperature pyrolysis of suitable oil fractions.  

One of the objectives of the work is to determine the yield of pyrolysis, depending 

on the type of materials processed, in case that three feedstocks  were pursuing: ethane, 

pyrolysis  gasoline and HCVD. 

Next  aim is to focus on the use of lubricating oils for operating equipment , 

specifically for the pyrolysis-high-pressure pump. The work shows  use of these oils after 

pyrolysis cyclic process, whether it will be recycled  and recovered  back to the ethylene 

manufacturing process units or disposed  in accordance with applicable waste management 

standards and laws . 

 

KEY WORDS 
 
pyrolisis, low boiling alkenes, ethylene unit, distillation column, compressor, 

lubrication oils, viscosity .     
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

Bi benzin 

EJ etylénová jednotka 

GF topný plyn 

GH vodík 

GN dusík 

GP vysokotlaký dusík 

HCVD hydrokrakovaný vakuový destilát 

LPG propan-butan  

OF topný olej 

OI vstřikovací olej 

OQ prací olej 

OX proplachový olej 

PO atmosférický plynový olej 

POX    parciální oxidace 

PP pyroplyn 

PPO pyrolýzní plynový olej 

PrBi primární benzin 

PTO pyrolýzní topný olej 

PSA    jednotka výrobny vodíku (pressure swing adsorption) 

RE etylénové chladivo 

RP propylénové chladivo 

SL nízkotlaká pára 

SM středotlaká pára 

SP procesní pára 

SX vysokotlaká pára 

SY supervysokotlaká pára 

VZP Velké zásobníkové pole (výrobna S+T) 

WB napájecí voda 

WP procesní voda 

WQ prací voda 

WR chladící voda zpětná 

WS chladící voda čerstvá 

WI částečně oteplená chladící voda 

WX voda pro sprinklery 
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1. ÚVOD  
 

Pyrolýzou je označován termický rozklad organických materiálů za nepřístupu 

médií obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické 

stability přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. [1] 

Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle dosahované 

teploty na: 

A. nízkoteplotní (< 500 °C), 

B. středněteplotní (500-800 °C), 

C. vysokoteplotní (> 800 °C). 

V závislosti na dosažené teplotě, lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, 

které je možné pro jednoduchost rozdělit do tří teplotních intervalů. V oblasti teplot do 

200 °C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy 

jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 °C následuje oblast tzv. suché 

destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních 

organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické 

produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou produkty 

vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i 

z kapalných organických látek, vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. [1] 

V současné době je většina provozovaných pyrolýzních systémů založena na 

termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají z 

následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. Pyrolýzní jednotky bývají 

vhodné pro šaržovitý provoz pro odpad, který nemá příliš vysoký obsah škodlivin a nemá 

tendenci ke spékání. Zbytek energie ze spálení plynů, která se nespotřebuje na ohřev 

vsádky se využívá v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry nebo teplé užitkové vody. Jiný 

modernější přístup, který je uvažován mimo jiné v rámci této práce, předpokládá využití 

pyrolýzního plynu jako chemické suroviny nebo jako topného plynu např. pro motory 

kogeneračních jednotek. [1] 

Práce se zaměřuje na popis jednotlivých stupňů technologického procesu pyrolýzy 

Etylénové jednotky závodu Unipetrol RPA, s.r.o.  Nízkovroucí alkeny (etylen, propylen, 

buteny) se zde vyrábějí převážně vysokoteplotní pyrolýzou vhodných ropných frakcí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Endotermick%C3%A9_procesy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaliny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kogenera%C4%8Dn%C3%AD_jednotka&action=edit&redlink=1
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(benziny, petroleje a plynové oleje z atmosférické destilace ropy, vakuové destiláty z 

hydrokrakování vakuových destilátů).  

Jedním z cílů práce je stanovení výtěžků pyrolýzy v závislosti na typu 

zpracovávané suroviny. Byly sledovány tři vstupní suroviny: etan, pyrolýzní benzín a 

HCVD. Vlastní experimentální část je věnována popisu odběrového zařízení a jeho funkci,  

a také složení vstupních surovin, které byly předmětem odběrů.  Následuje popis vlastního 

odběru, zpracování odebraných vzorků a provozní data jednotlivých odběrů. V rozboru 

analýzy jsou popsány výtěžky jednotlivých surovin, které byly rozděleny na plynné a 

kapalné a konečné výsledky jednotlivých  produktů.  

Další cíl práce je zaměřen na provozní zařízení pyrolýzy – konkrétně na  

vysokotlaká čerpadla. K provozu čerpadel je zapotřebí využívání mazacích olejů. V práci 

je tedy poukázáno na fyzikální a chemické vlastnosti těchto olejů, následné porovnání 

analýz vzorků jednotlivých druhů olejů po jejich částečném opotřebení, ve zhruba 

tříměsíčních intervalech. Zároveň je navržena možnost nahrazení některého ze 

sledovaných druhů olejů novým olejem, který má vlastnosti odpovídající provozním 

podmínkám. Vlastnosti nového oleje budou prověřovány v poloprovozním režimu,  a to 

pouze na vybraných typech čerpadel a následně bude provedena analýza vzorků tohoto 

oleje a jejich porovnání s ostatními vzorky.  

Součástí práce  je i popis možnosti  dalšího využití  olejů z provozu Etylénové 

jednotky po cyklickém procesu pyrolýzy, ať již se jedná o jejich recyklaci a navrácení zpět 

do výrobního procesu Etylénové jednotky nebo o jejich likvidaci v souladu s platnými 

normami a zákony o odpadovém hospodářství.  
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2. NÍZKOVROUCÍ ALKENY, JEJICH VÝROBA  A POUŽITÍ  

Mezi nízkovroucí alkeny  patří především ethylen, propylen, buteny a 1,3-butadien. 

Vyrábějí se pyrolýzou vhodných uhlovodíkových surovin, kterými jsou zpravidla etan a 

propan. Při pyrolýze uhlovodíkových surovin vznikají kromě nenasycených plynných 

uhlovodíků (hlavní produkty), také lehčí kapalné produkty (pyrolýzní benzín), těžší 

kapalné produkty (pyrolýzní olej) a tuhé produkty (koks). Výroba alkenů pyrolýzou je 

energeticky velmi náročná. Vlastní pyrolýza probíhá při teplotách 700-900°C a vyžaduje 

intenzivní přívod tepla, neboť proces je silně endotermní. Dělení reakčních plynů pak 

probíhá při teplotách až -160°C, což zase vyžaduje intenzivní chlazení. [2] 

 Základem pyrolýzy uhlovodíků je štěpení C-C vazeb, jehož výsledkem je vznik 

nenasycených uhlovodíků s menším počtem uhlíkových atomů. Pyrolýza probíhá, obdobně 

jako termické krakování, jako nerozvětvená řetězová reakce. Kromě štěpení surovin 

probíhají při pyrolýze také nežádoucí kondenzační reakce, které mají za následek vznik 

vysokovroucích kapalných produktů  a tuhého koksu. [2] 

Proces pyrolýzy ovlivňují tyto faktory [2]: 

 TEPLOTA – volí se podle stability výchozí suroviny. Stabilnější uhlovodíky,   

                            s menším počtem uhlíkových atomů (plynné uhlovodíky, benzin), 

                            se pyrolyzují při teplotách 800 – 860°C. Méně stabilní uhlovodíky        

                            (vakuový destilát z hydrokrakování) se pyrolyzují při teplotách  

                            780 –  800°C. 

 TLAK – z termodynamického hlediska je vhodné použít co nejmenšího tlaku.     

                     Z konstrukčních a provozních důvodů se volí tlak vyšší, než atmosférický  

(cca 0,2 MPa), aby nemohlo dojít k nasátí vzduchu do zařízení. Parciální 

tlak reagujících složek se snižuje přídavkem vodní páry v množství 0,3 – 

0,8 kg páry na 1 kg uhlovodíků. Tato pára současně reaguje s částí 

vznikajícího koksu, takže se prodlužuje pracovní perioda pece. Pára slouží 

v některých procesech jako nosič tepla 

 REAKČNÍ DOBA – reakce jsou, vzhledem k tomu, že probíhají při vysoké teplotě,  

                                        velmi rychlé. Aby se potlačily nežádoucí sekundární reakce,  

                                        které podporují tvorbu kapalných  a pevných produktů, volí se  

                                        krátké reakční doby 0,2 – 0,5 s a je tendence reakční dobu  

                                       dále zkracovat. 
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Výtěžek etylenu a propylenu, které jsou většinou nejžádanějšími produkty 

pyrolýzy, jejich vzájemný poměr a výtěžek ostatních pyrolýzních produktů se ovlivňuje 

ostrostí pyrolýzy. Se stoupající ostrostí pyrolýzy (rostoucí teplota, prodlužující se reakční 

doba) dochází až do určité mezní hodnoty k nárůstu výtěžku ethylenu. Ale při dalším 

zvyšování ostrosti reakčních podmínek se výtěžek ethylenu zmenšuje (Obrázek 1). 

Obdobně i výtěžky propylenu a C4 alkenů procházejí v závislosti na ostrosti pyrolýzy 

maximem. S rostoucí ostrostí se zvětšuje výtěžek koksu, methanu a vodíku. Výtěžek 

kapalných produktů (pyrolýzní benzin a olej) se při pyrolýze kapalných nástřiků 

v závislosti na ostrosti reakčních podmínek zpočátku zmenšuje a poté zvětšuje. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Výtěžky produktů pyrolýzy v závislosti na ostrosti pyrolýzy [1] 

 

Nejvhodnější surovinou pro pyrolýzu je ethan, který poskytuje největší výtěžky 

ethylenu (až 81 % při recirkulaci nezreagovaného ethanu) a při jehož pyrolýze vzniká 

pouze malé množství koksu. Vhodnou surovinou jsou také n- alkany a frakce, které ve 

velkém množství obsahují lehký primární benzin. Těžší ropné frakce obsahují kromě 

alkanů i velké množství cykloalkanů a aromátů. Obecně platí, že čím  těžší je primární 

ropná frakce, tím více obsahuje cykloalkanů a aromátů a v důsledku toho pak poskytuje 

menší množství alkenů do C4 a větší množství kapalných produktů a koksu (Tabulka 1). 

Vhodnou surovinou pro pyrolýzu jsou také hluboce nearomatizované vakuové destiláty 

z hydrokrakování, které obsahují velké množství alkanů, cykloalkanů a aromátů 

s dlouhými alkylovými řetězci. 
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Tabulka 1  Typické výtěžky hlavních produktů při pyrolýze vybraných surovin s recyklem ethanu  

                  ( % hm) [2] 

 

 
* spotřeba suroviny na 1 tunu vyrobeného ethylenu 

2.1. VYUŽITÍ ETHYLENU A PROPYLENU 

 Největší množství ethylenu se používá na výrobu polyethylenu a různých 

kopolymerů (cca 50%). Velké množství ethylenu se používá také na výrobu ethylenoxidu a 

jeho derivátů, vinylchloridu a jeho derivátů, styrenu, etanolu, acetaldehydu, vinilacetátu, 1-

alkenů, chlorovaných rozpouštědel a dalších petrochemikálií. [1] 

 Propylen se získává jednak jako jeden z hlavních produktů při výrobě 

nízkovroucích alkenů pyrolýzou a nebo může vznikat při štěpení výševroucích ropných 

frakcí na pohonné hmoty, zejména při katalytickém krakování. Z ekonomického hlediska 

je cena propylenu menší než cena ethylenu. Značné množství propylenu se spotřebuje při 

výrobě složek automobilových benzinů polymerací a alkylací. Celkové množství 

propylenu jako chemické suroviny se pohybuje zhruba na úrovni 50% výroby ethylenu. 

Propylen se používá především na výrobu různých kopolymerů, akrylonitrilu, 

izopropylbenzenu, butyraldehydu, propyllenoxidu, izopropylalkoholu, akroleinu a jiných 

chemikálií. 

 

 

 

  

 

 

 

PRODUKT 

SUROVINA A JEJÍ DESTILAČNÍ ROZMEZÍ (°C) 

 

PRIMÁRNÍ 

BENZIN 

30 - 170 

 

PETROLEJ 

 

180 - 260 

 

PLYNOVÝ OLEJ 

 

180 - 380 

 

HYDROGENOVANÝ 

PLYNOVÝ OLEJ 

180 - 380 
 

 

 

 

VAKUOVÝ DESTILÁT 

Z HYDROKRAKOVÁNÍ 

360 - 570 

 
Ethylen 31,3 28,7 24,8 28,4 33,2 
Propylen 15,1 14,5 13,2 15,3 15,2 

C4 frakce 10,7 8,3 10,6 11,8 10,0 

Benzen 12,2 10,0 11,1 10,7 8,9 

Celkem 69,3 61,5 59,7 66,2 67,3 

Spotřeba * 3,19 3,48 4,03 3,52 3,01 
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3. TECHNOLOGICKÝ PROCES PYROLÝZY 

Jak již bylo zmiňováno v úvodu, pyrolýza je proces termického štěpení surovin 

během velmi krátké doby zdržení, při vysokých teplotách a za přítomnosti vodní páry (tzv. 

procesní páry - SP). V této části práce je popsán technologický proces pyrolýzy Etylénové 

jednotky závodu Unipetrol RPA, s.r.o.
1
 Surovina - primární benzin, plynový olej, HCVD a 

LPG a tzv. recykly, se po předehřevu ve výměnících  podrobují pyrolýze v pecích. 

Při pyrolýze probíhají nejrůznější štěpné  a polymerační reakce, jejichž 

meziprodukty jsou volné radikály. 

Konečný výsledek štěpných a dehydrogenačních reakcí lze vyjádřit např. rovnicí: 

 

                                R - CH2 - CH2 - R    R - CH = CH2 +R´H   

(kde R, R´je uhlovodíkový zbytek nebo vodíkový atom) 

 

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 ethylenu a 

propylenu) obecně podporuje krátká doba zdržení a rychlé ochlazení po výstupu z pece. 

Horké zplodiny pyrolýzy se postupně chladí buď v kotlích na odpadní teplo, kde se 

jejich tepla využívá k výrobě supervysokotlaké páry nebo přímým zástřikem ve 

vstřikovacích kusech 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. Zbytek primární 

kolony tvoří olejové frakce. Prací olej ze spodku je čerpán do filtrace koksu. Proud 

zbavený částic koksu odchází z cyklónů do generátorů procesní (SP) páry, kde se předáním 

svého tepla ochlazuje. Tepla pracího oleje se dále využívá ve vyvíječích nízkotlaké (SL) 

páry, při předehřevu surovin a při ohřevu procesní vody nebo je dále zaváděn do 

vstřikovacích kusů na pyrolýzních pecích. 

Část pracího oleje odchází přes filtry pracího oleje do horní části stripovací kolony, 

kde se stripuje přímou SL parou. Získá se  pyrolýzní topný olej (PTO) jako produkt . 

                                                 
1
Veškeré naměřené hodnotky , které jsou v práci zmiňovány, jsou uvedeny se svolením vedení Unipetrol 

RPA. 
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Část pyrolýzního oleje se odebírá přímo ze 13. patra primární kolony. Tento proud se 

nastřikuje do spodní části stripovací kolony, po vystripování se získá pyrolýzní plynový 

olej (PPO) jako produkt. 

Ve vodní pračce probíhá další chlazení pyroplynu účinkem cirkulující prací vody. 

Zde kondenzuje voda a část benzinu,který se oddělí v separátoru: 

 převážná část vody (tzv. prací voda) cirkuluje přes systém výměníků, kde teplo 

předá do procesu, do chladicí vody a do okolní atmosféry a vrací se do vodní 

pračky 

 druhá část vody (tzv. procesní voda) se po odstranění uhlovodíků ve filtraci  a ve  

striperu  vede do  systému výroby procesní páry. Procesní pára (SP) se vrací do 

pyrolýzních pecí.  

 kondenzovaný benzín (tzv. těžký pyrolýzní benzin - TPB), po odstranění 

rozpuštěných plynů ve striperu benzinu, odchází k dalšímu zpracování do jednotky 

DPG (selektivní hydrogenace benzinu) 

Ochlazený pyrolýzní plyn vstupuje do pětistupňového kompresoru pyrolýzního 

plynu , kde se komprimuje na tlak potřebný k následující separaci.  

Mezi třetím a čtvrtým stupněm komprese je zařazená louhová vypírka kyselých 

plynů, kde převážně probíhají následující reakce: 

H2S + 2NaOH → Na2S + H2O 

CO2 + 2NaOH →Na2CO3 + H2O 

Odpadní louh se neutralizuje pomocí kyseliny sírové v systému  neutralizace 

odpadního louhu  podle rovnic: 

Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S 

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O 

 

Neutralizovaný odpadní louh odchází do systému odpadních vod, kyselý plyn z 

neutralizace ke spálení na polním hořáku. 

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 .  

Komprimovaný pyrolýzní plyn odchází ze separátoru  přes sušiče  a výměníky,  do 

systému hlubokého chlazení, kde postupnou výměnou tepla dochází k následnému 

rozdělení: 
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 kondenzuje několik frakcí uhlovodíku C1 až C3, které se nastřikují do demetanizéru  

 v posledním stupni hlubokého chlazení zkapalní zbývající metan, který odchází do 

systému topného plynu 

 nezkapalněný zůstává pouze surový vodík, který se v metanizačním reaktoru zbaví 

oxidu uhelnatého podle rovnice: 

CO + 3H2 →CH4 + H2O 

Takto upravený vodík se po vysušení využívá : 

 jako nástřik do jednotky PSA (EJ) 

 k selektivní hydrogenaci acetylenu   

 k selektivní hydrogenaci pyrolýzního benzinu  

 pro potřeby hydrodealkylace  

 

Uhlovodíky se dělí na jednotlivé složky v dělící řadě pyrolýzního plynu. 

V demetanizéru se dělí zkapalněné uhlovodíky z hlubokého chlazení a z úseku 

nízkoteplotní separace odplynu z Pyrotolu  na destilát - metan, který odchází do systému 

topného plynu, a destilační zbytek (C2+), který dále postupuje do deetanizéru . 

V deetanizéru  se dělí uhlovodíky C2+ na destilát - C2-frakci a zbytek, který se 

nastřikuje do depropanizéru . C2-frakce postupuje do selektivní hydrogenace acetylénu 

(tzv. acetylénové reaktory),  kde reaguje s vodíkem podle rovnice: 

  C2H2 + H2 → C2H4 

Po odstranění současně vzniklého malého množství polymerů, tzv."zeleného  

oleje", praním zkapalněným etylénem v pračce a sušením  se dělí v etylénové koloně  na 

složky - čistý etylén (plynný a kapalný) a etan, který se vrací jako surovina do pyrolýzních 

pecí.  

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  (SHP),  kde reaguje s PSA-vodíkem 

(případně vodíkem z POX) dle rovnice: 

C3H4 + H2 →C3H6 

Selektivně hydrogenovaná C3-frakce vstupuje do propylénové kolony, kde se 

separuje čistý propylén, který jako výrobek odchází z jednotky, od propanu, jež se vrací 

jako surovina do pyrolýzní pece, případně odchází do systému topného plynu. 
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Destilační zbytek depropanizéru se dělí v debutanizéru na C4-frakci a lehký 

pyrolýzní benzin. C4-frakce odchází z jednotky jako produkt, případně ji lze nastřikovat na 

selektivní hydrogenaci pyrolýzního benzinu  pro použití jako surovinu pro pyrolýzu (SHB) 

Lehký pyrolýzní benzin se smíchá z těžkým pyrolýzním benzinem ze striperu 

benzinu  a nastřikuje se do selektivní hydrogenace pyrolýzního benzinu (DPG).  

Selektivně hydrogenovaný pyrolýzní benzin se separuje od nereagovaného vodíku a 

uhlovodíkových plynů ve vysokotlakém odlučovači a ve stabilizační koloně. Vzniklý 

vysokotlaký a nízkotlaký odplyn z DPG se vrací do úseku komprese pyroplynu. 

Selektivně hydrogenovaný pyrolýzní benzin se dělí dál na jednotlivé frakce: 

V debutanizéru II  se oddestiluje selektivně hydrogenovaná C4-frakce (SHB), která slouží 

jako surovina pro pyrolýzu.  

V depentanizéru  se oddestiluje selektivně hydrogenovaná C5-frakce jako produkt. 

V BTX-koloně  se oddestiluje BTX-frakce, která je nástřikem pro proces Pyrotol. 

Destilační zbytek BTX-kolony lze expedovat jako produkt nebo dále dělit v úseku 

redestilace C9-frakce  na tzv. RC9-frakci (složka pro motorová paliva) a ZC9-frakci (složka 

do topných olejů). 

BTX-frakce z  je nastřikovaná přes zásobník surovin do vysokotlakého okruhu 

Pyrotolu. Zde se smíchá s okružním vodíkem a je předehřívaná v řadě výměníků a 

v pyrotolové peci, něž vstupuje do pyrotolových reaktorů . 

Podstata Pyrotolu je hydrodealkylace alkylaromátů na benzen za současného 

hydrokrakování nearomátů až na parafinické uhlovodíky C1 až C4. Přítomné látky 

obsahující síru se hydrogenují na  sirovodík a příslušný uhlovodík. 

 

Separace reakčních produktů probíhá takto: 

Ve vysokotlakém odlučovači se separují kapalné produkty od okružního vodíku. 

Okružní vodík cirkuluje zpět přes reaktory. Část okružního plynu je trvalé odpouštěn do 

úseku separace odplynu z Pyrotolu, jeho deficit se doplní čerstvým vodíkem. 

Ve stabilizační koloně se oddělí zbytky vodíku , sirovodík a lehčí uhlovodíky, který 

se vrací do úseku komprese pyrolýzního plynu. V benzenové koloně se oddestiluje benzen, 

který odchází po dalším čištěním jako produkt od frakce těžších aromatických uhlovodíků 

(tzv. vratné aromáty) , které jsou recyklované zpět do nástřiku Pyrotolu nebo do úseku 

primární kolony. 
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Vysokotlaký odplyn Pyrotolu obsahuje vodík, výše uvedené plynové uhlovodíky C1 

až C4, páry C5 a vyšších uhlovodíků a sirovodík.. VT-odplyn Pyrotolu se zbavuje 

sirovodíku vypírkou NaOH v louhové pračce  a par benzenu vypírkou C5-frakcí v pračce . 

Po vysušení v sušiči  se nízkoteplotní separací v systému hlubokého chlazení  rozdělí na: 

 zkapalněné frakce C1 až C5, které se nastřikují do demetanizéru  

 metan, který odchází do systému topného plynu 

 nezkapalněný vodík, který odchází k rekompresi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2 Destilační kolona (Foto: J. Kuchařová) 



Bc. Jana Kuchařová              „Pyrolýza nízkovroucích alkenů a likvidace zbytků olejů  

                                                 z vysokotlakých čerpadel“ 

  

  

2012 - 11 - 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3  Základní schéma Etylénové jednotky [4] 
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LEGENDA K ZÁKLADNÍMU SCHÉMATU 
 

1 předehřev surovin 

2 pyrolýzní pece (BA-101 – BA-110) 

3 kotel na odpadní teplo  

4 primární kolona (olejová pračka), (DA-101) 

5 stripovací kolona PPO (DA-102) 

6 stripovací kolona PTO (DA-102) 

7 vodní pračka (DA-103) 

8 filtrace procesní vody 

9 filtrace koksu 

10 parní buben procesní páry (FA-122) 

11 olejový generátor procesní páry 

12 olejový generátor procesní páry 

13 stripovací kolona procesní vody (DA-104) 

14 odlučovač procesní vody (FA-121) 

15 vodní chladič prací vody (EA-131) 

16 vzduchový chladič prací vody (EC-130) 

17 stripovací kolona pyrolýzního benzinu (DA-201) 

18 louhová a vodní pračka (DA-203) 

19 neutralizace odpadního louhu 

20 stripovací kolona kondenzátu (DA-202) 

21 separátor kondenzátu 

22 chladič pyroplynu 

23 kompresor pyroplynu (GB-201) 

24 sušič pyroplynu (FA-209) 

25 pomocný vařák etylénové kolony 

26 pomocný vařák demetanizéru 

27 hluboké chlazení 

28 metanizace vodíku (DC-301) 

29 sušení vodíku (FA-301) 

30 demetanizér (DA-301) 

31 deetanizér (DA-401) 

32 hydrogenace acetylenu (SHA), (DC-401) 

33 pračka ”zeleného oleje” (DA-403) 

34 sušič C2 frakce (FA-402) 

35 etylénová kolona (DA-402) 

36 depropanizér (DA-404) 

37 debutanizér (DA-405) 

38 sušení C3 frakce (FA-406) 

39 selektivní hydrogenace MAPD (SHP) 

40 propylénová kolona (DA-406) 

41 louhová pračka VT odplynu Pyrotolu (DA-701) 

42 pračka aromátů (DA-702) 

43 sušení odplynu Pyrotolu (FA-701) 

44 nízkoteplotní separace VT odplynu Pyrotolu 

45 systém propylénového chlazení 

46 systém etylénového chlazení 

47 hydrogenace pyrolýzního benzínu (DPG) 

48 stabilizační kolona PyBi (DA-803) 

49 debutanizér II (DA-804) 

50 depentanizér (DA-801) 

51 BTX kolona (DA-802) 

52 redestilace C9 (DA-252) 

53 zásobník nástřiku Pyrotolu (FB-901) 

54 pyrotolová pec (BA-901) 

55 reaktory Pyrotolu (DC-901 – DC-903) 

56 stabilizační kolona Pyrotolu (DA-901) 
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3.1. PROCESNÍ ČÁST 
 

Předehřáté  suroviny  jsou  zpracovávány  celkem v deseti  pyrolýzních  pecích. 

Vlastní uspořádání pyrolýzních pecí, zejména jejich konvekčních sekcí a trubkovnic kotlů 

na odpadní teplo (TLE) neumožňuje zpracovávat všechny typy surovin na každé peci. 

Každá pyrolýzní pec se skládá z konvekční části, radiační části, systému topného plynu, 

parního systému a vstřikovacích kusů.  

V konvekční části se předává teplo spalin proudících z radiační části pece, surovině, 

napájecí vodě a vyráběné supervysokotlaké (SY) páře. Surovina se předehřeje (odpaří) a 

po následném smísení s procesní (SP) parou se zavádí do první sekce, ze které  vstupuje 

v plynném stavu do radiační části pece. Druhá sekce konvekční části pyrolýzní pece slouží 

k přehřívání vyrobené SY páry, ve třetí sekci je předehřívána napájecí voda.  

Radiační část pyrolýzní pece je komora vyzděná šamotem a otápěná spodními a bočními 

hořáky. V radiační komoře je umístěno podle typu pece 4 nebo 6 trubkových reaktorů, tzv. 

pyrolýzních vlásenek.   

Produktem pyrolýzy je směs vodíku a uhlovodíků od metanu po nejtěžší frakce. 

Polykondenzací a dehydrogenací části nejtěžších podílů pyrolýzy vzniká též jisté množství 

koksu. S rostoucí vrstvou koksu je pro vyhřátí na danou výstupní teplotu v peci třeba 

intenzivněji topit a tím zvyšovat teplotu vnějšího povrchu hadů - celý proces koksovaní se 

tak zrychluje. Usazená vrstva koksu současně zmenšuje průměr trubek, takže se jejím 

narůstáním při stejném prosazení zvětšuje průtočná rychlost, což vede ke zvětšení odporu 

pyrolýzní vlásenky (a tím i k nárůstu celkového tlaku) a rovněž ke zkrácení doby zdržení.  

Výtěžky pyrolýzy ovlivňují principielně tři hlavní faktory: technologické parametry 

pyrolýzy, vlastnosti suroviny a geometrie (uspořádání) vlásenek pyrolýzní pece. 

 

3.1.1.TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY PYROLÝZY 

Technologické parametry pyrolýzy jsou jediným z hlavních faktorů, kterým lze 

přímo ovlivňovat průběh pyrolýzy a tím i výtěžky žádaných produktů. Jako technologické 

parametry pyrolýzy označujeme: 

 teplotu pyroplynu na výstupu z pyrolýzní vlásenky, COT  (coil outlet temperature) 

 množství procesní páry, respektive poměr množství SP/ množství nástřiku, S/F 

(steam/feed)  

 prosazení - celkové množství suroviny a procesní páry  
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 výstupní tlak, respektive tlakovou ztrátu pyrolýzní vlásenky 

 dobu zdržení (čas setrvání nástřiku uvnitř vlásenky pyrolýzní pece)  

Z výše uvedených technologických parametrů pyrolýzy lze jednoduše přímo 

nastavit výstupní teplotu, množství procesní páry a celkové prosazení, a to určením 

množství pyrolyzované suroviny. Zatížení pyrolýzních pecí při pyrolýze kapalných surovin 

dosahuje hodnot 18 až 27 (30 při GK6) tun/hod, ředící pára je přidávána v poměru 0,50 - 

0,80 kg/kg suroviny, u plynných surovin dosahuje množství nastřikované suroviny 15 až 

22 tun/hod a ředící pára je přidávána v poměru 0,25 - 0,60 kg/kg suroviny. Při ustáleném 

provozu pyrolýzní pece, to znamená při konstantním zatížení vlásenky množstvím 

suroviny a ředící páry, je tedy nejdůležitějším parametrem teplota reakční směsi na 

výstupu z pyrolýzní vlásenky. Její hodnota se pohybuje v rozmezí 785 až 850 °C. 

Dobu zdržení a výstupní tlak nelze nastavit, jsou však funkcí několika parametrů, 

mezi něž patří i celkové prosazení.  

Doba zdržení je kromě prosazení ovlivňována mírou zakoksování pece, respektive 

množstvím deponovaných uhlíkatých úsad a geometrií (tvarem) vlásenky pyrolýzní pece. 

Její délka se u pecí SRT I a SRT III pohybuje v  rozmezí 0,3 - 0,4 s. 

Výstupní tlak závisí na tlakové ztrátě pyrolýzní vlásenky, která je funkcí stejných 

parametrů jako doba zdržení, a dále pak tlakovou ztrátou kotle na odpadní teplo a tlakovou 

ztrátou procesní strany zařízení teplého dílu. Vzhledem k tomu, že za ustáleného provozu 

je tlaková ztráta zařízení téměř neměnná, je hlavním určujícím faktorem pro hodnotu 

výstupního tlaku pyrolýzní vlásenky tlak na sání kompresoru pyroplynu a v menším 

měřítku stupeň zanesení kotle na odpadní teplo. Z hlediska zatížení lze zjistit, že výstupní 

tlak pyrolýzní vlásenky je přibližně funkcí druhé mocniny prosazení a obvykle dosahuje 

hodnot v rozmezí 110 až 150 kPa (přetlak). 

.  

3.1.2. VLASTNOSTI SUROVINY 

Vhodnost různých destilačních frakcí ropy jako suroviny pro pyrolýzu lze 

posuzovat z několika hledisek. Obecně platí, že nejvhodnější surovinou jsou lehké 

nasycené uhlovodíky jako je etan, propan a butan. S rostoucí délkou uhlovodíkového 

řetězce vhodnost suroviny pro pyrolýzu klesá - benzíny sice poskytují dostatečně vysoké 

výtěžky žádaných produktů, selektivita štěpení však klesá. Nejméně vhodnou surovinou 

pro pyrolýzu je plynový olej, jehož pyrolýzou lze získat pouze relativně malé množství 
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etylénu a propylenu - velký podíl produktů tvoří pyrolýzní oleje. Těžší frakce ropy nelze 

pyrolyzovat bez předchozí úpravy hydrogenačními nebo hydrokrakovacími postupy. 

Hydrokrakát, vzniká jako destilační zbytek při destilaci produktů hydrokrakování těžších 

ropných frakcí. I když se jedná o výševroucí surovinu těžší než plynový olej, HCVD 

poskytuje při pyrolýze výtěžky žádaných produktů srovnatelné s benziny, podíl 

pyrolýzních olejů je však vyšší. 

Vzhledem k tomu, že složení jednotlivých surovin nelze ovlivnit, je třeba provádět 

důslednou analytickou kontrolu všech nastřikovaných frakcí a na jejím základě provádět 

změny technologických parametrů tak, aby byl minimalizován dopad změny vlastností 

suroviny na výtěžky žádaných produktů. 

3.1.3. GEOMETRIE PYROLÝZNÍ PECE (tvar vlásenek)  

Geometrie vlásenek pyrolýzní pece je dána výrobcem. Počet, průměr a tvar trubek 

závisí především na typu pyrolyzované suroviny, předpokládané době zdržení a zajištění 

dostatečného přestupu tepla do suroviny. Pro dokonalé, selektivní štěpení suroviny je 

nutno zajistit co největší přísun tepla při co nejkratší době zdržení. Vzhledem k tomu, že 

suroviny jsou až na výjimku, kterou představuje etan, směsí uhlovodíků, zavádí se za 

účelem sledování hloubky štěpení suroviny v pyrolýzní peci následující kritéria: 

 konverze suroviny -  definována jako procentuální podíl výchozí látky přeměněné na 

produkty při průchodu pyrolýzní pecí. Dosahuje-li konverze 50 procent, znamená to že se 

na produkty přeměnilo poloviční množství nastřikované suroviny. Toto kritérium má smysl 

pouze pro jednoduché látky, na etylénové jednotce se používá pouze pro etan. 

Konverze suroviny s rostoucí výstupní teplotou a dobou zdržení roste, dosahuje však 

maxima daného chemickou termodynamikou.  

 ostrost pyrolýzy - definována jako poměr vybraných produktů pyrolýzy. Ostrost 

pyrolýzy je nejčastěji vyjadřována jako poměr C1/C3 (hmotnostní poměr metan/propylén), 

respektive jako C2/C3 (hmotnostní poměr etylén/propylén). Ostrost pyrolýzy se pohybuje 

v širokém rozmezí v závislosti na pyrolyzované surovině.  

 selektivita - definována jako podíl množství žádaných produktů na celkovém 

množství produktů pyrolýzy. Selektivita je rovna 1, přemění-li se surovina beze zbytku na 

žádané produkty. V praxi je ovšem hodnota selektivity mnohem menší než jedna, protože 
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závisí přímo na mechanismu pyrolýzy, termodynamice a chemické rovnováze. Vyšších 

hodnot selektivity lze obecně dosáhnout snížením parciálního tlaku uhlovodíků, což lze 

principielně dosáhnout zvýšením poměru procesní pára/uhlovodíky nebo snížením 

výstupního tlaku z pyrolýzní vlásenky, který přímo závisí na hodnotě sacího tlaku 

kompresoru pyroplynu. 

3.2. PYROLÝZNÍ PECE 

V EJ je instalováno 10 pyrolýzních pecí označených BA 101÷110. Pece BA 

101÷109 jsou typu LUMMUS SRT III, pec BA 110 je typ LUMMUS SRT I. Pece jsou 

uspořádány ve dvojicích se společným odvodem spalin. 

Vlastní uspořádání pyrolýzních pecí, zejména jejich konvekčních sekcí a 

trubkovnic kotlů na odpadní teplo (TLE) neumožňuje zpracovávat všechny typy surovin na 

každé peci. Informace o vhodnosti jednotlivých pyrolýzních pecí pro zpracování daného 

typu suroviny spolu s typem pece a TLE jsou shrnuty v následující tabulce (Tabulka 2): 

 

Tabulka 2 Alternativní možnosti pyrolýzy jednotlivých surovin na jednotlivých pecích [4] 

 

 BA 

101 

BA 

102 

BA 

103 

BA 

104 

BA 

105 

BA 

106 

BA 

107 

BA 

108 

BA 

109 

BA 

110 

typ 

pece 

SRT 

III * 

SRT 

III 

SRT 

III * 

SRT 

III 

SRT 

III 

SRT 

III 

SRT 

III 

SRT 

III 

SRT 

III 

SRT I 

typ 

TLE 

SHG 

IV 

SHG 

III 

SHG 

I 

SHG 

III 

SHG 

I 

KSB SHG 

III 

SHG 

III 

SHG 

III 

SHG 

IV 

benzin + + + + + + + + + --- 

PO + + + + + + + + + --- 

HCVD --- + --- + --- + --- + + --- 

LPG --- --- --- --- --- --- + + + + 

etan --- --- --- --- --- --- + + + + 

 radiační sekce  – typ GK6 (Technip) 
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Obrázek 4  Schématické znázornění pyrolýzní pece [4] 
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 Pece BA 101÷109 (typ SRT III) 

Každá pec má šest separátních technologických proudů (mimo předehřev napájecí 

vody a předehřev vysokotlaké páry SY), skládajících se z konvekčních a radiačních částí. 

Konvekce je čtyřdílná s horizontálně uspořádanými svazky.  

  Každý radiační had má čtyři vertikálně uspořádané chody, z nichž první je 

rozvětven na čtyři trubky, druhý na dvě a poslední dva jsou jednoduché. Pec má vedle sebe 

uložených šest radiačních hadů, přičemž vždy dva sousední hady se spojují do společného 

výstupu, který závisí a ústí do příslušného kotle na odpadní teplo EA 101÷109 A/B/C. 

Radiační hady ve spalovací komoře mohou být vytápěny 126 bočními a dvanácti 

podlahovými hořáky. Boční hořáky jsou rozmístěny na každé z bočních stěn v devíti 

řadách po sedmi hořácích (každý pár řad hořáků má společný přívod plynu). Spaliny 

z horní části spalovací komory přecházejí do konvekční části pece, kde vyhřívají 

konvekční teplovýměnné svazky. 

Plášť pece, její dno a konvekce mají vnitřní izolační vyzdívku. Trubky hadů jsou 

vzájemně spojeny oblouky. Vrchní oblouky mají navařená oka, kterými jsou za pomoci 

táhel upevněny k pružinovým závěsům, umístěným mimo topný prostor pecí.  

 

                                                       vlásenka pyrolýzní pece typu SRT III

úsek délka

[mm]

vnitřní

průměr

[mm]

maximální

provozní

teplota

[°C]

zkušební

přetlak

[MPa]

materiál

 Paralloy

A1 12552 67 1040 0,600 H21

A2 12296 67 1040 0,600 H21

B1 11477 92 1075 0,600 H39WM

B2 11703 92 1075 0,600 H39WM

C1 12098 130 1125 0,600 H46M

C2 13783 130 1125 0,600 H46M

A1

B1

C2

A2

B2

C1

 

Obrázek 5 Pec typu SRT III – radiační část [4] 
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 Pec BA-110 (typ SRT I) 

Pec BA-110 má (mimo předehřev napájecí vody a přehřev páry SY) 4 samostatné 

technologické proudy, skládající se s konvekční a radiační části. 

Radiační had má čtyři vertikálně uspořádané hady uložené vedle sebe, přičemž vždy dva 

sousední hady se spojují v jeden výstup, který je veden do příslušného kotle na odpadní 

teplo EA 110 A/B. Radiační hady jsou ve spalovací komoře vytápěny celkem 112 bočními 

a 12 podlahovými hořáky. Na každé boční stěně je 8 řad po 7 hořácích. Konvekce je 

pětidílná s horizontálně uspořádanými svazky (všechny trubky jsou žebrované). 

 

 

                                                      vlásenka pyrolýzní pece typu SRT I

úsek délka

[mm]

vnitřní

průměr

[mm]

maximální

provozní

teplota

[°C]

zkušební

přetlak

[MPa]

materiál

 Paralloy

A1 12742 134 1040 0,600 H21

A2 12100 149,6 1040 0,600 H21

B 12100 149,6 1125 0,600 H46M

C 13771 149,6 1125 0,600 H46M

A1 CBA2

 

Obrázek 6 Pec typu SRT I – radiační část [4] 
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4. CHARAKTERISTIKA PRODUKTŮ A ODPADNÍCH LÁTEK  
    Z PROCESU PYROLÝZY  
 

Základem metody odběru produktů pyrolýzy je vzorkování výstupu z reaktoru 

pomocí speciální odběrové sondy, která je konstruována tak, aby byl odebírán 

reprezentativní plynný vzorek reakční směsi - vhodné umístění sondy je zásadní. Výstupní 

proud z radiační části pyrolýzní pece je v plynném stavu. Teplota plynu je zde obvykle 

vyšší než 800°C,  umístění sondy do tohoto místa je technicky mimořádně obtížné. Po 

opuštění radiace probíhají další reakce, zejména kondenzační, takže štěpný proces 

pokračuje, ukončen je až v kotlích na odpadní teplo, proto je sonda montována na výstup 

z kotle. V tomto místě se snížení reakční teploty o cca 200°C projeví úplným zastavením, 

popř. zpomalením pyrolýzních reakcí. Složení reakční směsi za kotlem je proto 

považováno za skutečný produkt pyrolýzy. Směsný produkt je sondou odváděn do systému 

separačních chladicích stupňů, kde dochází k rozdělení na plynné a kapalné podíly. 

Kapalné produkty (včetně vody) jsou akumulovány, nezkondenzované složky procházejí 

plynoměrným zařízením a jejich vzorky jsou analyzovány. 

    

4.1. SUROVINY 

A) Ethan 

 Ethan je důležitým vnitřním recyklem, který tvoří přibližně desetinu celkového 

množství nastřikovaných surovin. Je bezbarvý plyn lehce nasládlého zápachu, přibližného 

složení 99,7 obj. %. Předepsaná jakost je: ethan min. 99,4 obj. %, ethylen + C3 uhlovodíky 

max. 0,5 obj. %. 

Tabulka 3 Složení suroviny (ethan/propan) 

 

Složka  hmot. % 

ethan 94.46996 

ethylen 0.094565 

propan 5.435478 

propylen 0 

isobutan 0 

MAPD 0 

butan 0 

1-buten 0 

isobuten 0 

trans-buten 0 

cis-buten 0 

1,3-butadien 0 

C5 0 

C6 0 

Suma 100 
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B) Benzin 

Benzin (primární) pro pyrolýzu je čirá, bezbarvá, hořlavá kapalina 

charakteristického zápachu, jeho složení je směs uhlovodíků.  Benzin pro pyrolýzu je 

jednou ze základních surovin ethylenové jednotky, tvoří asi jednu třetinu celkového 

množství nastřikovaných uhlovodíků . 

 
Tabulka 4 : Složení typových skupin benzinu 

 

 

 

 

 

 

 

C)  HCVD - destilační zbytky z hydrokrakování 

Hydrokrakovaný vakuový destilát (hydrokrakát, HCVD) pro pyrolýzu je 

žlutozelená látka, jeho složení je směs kapalných uhlovodíků. HCVD patří mezi základní 

surovin ethylenové jednotky, tvoří asi jednu třetinu celkového množství nastřikovaných 

uhlovodíků. 

 

Tabulka 5 Některé vybrané vlastnosti suroviny HCVD 

 

Hustota (20°C)   [kg/m3] 853.50 

Hustota °API    33.69 

nD (50°C)    1.46 

Barva ASTM    1.50 

Viskozita (70°C)  [mm2/s] 9.90 

Viskozita (100°C)  [mm2/s] 5.01 

Obsah síry  [ppm] 21.30 

Obsah dusíku  [ppm] 6.70 

Chromatografický rozbor - 

Sawatzky:   

nasycené  [%hm.] 85.70 

aromáty+polár. 

látky   [%hm.] 14.30 

 

 

 

Typy složek hmot. % 

Paraffins: 28.30422 

I-paraffins: 31.95574 

Olefins: 2.733677 

Naphthenes: 29.30364 

Aromatics: 7.689411 

Total C14+: 0 

Total 

Unknowns: 0.013328 
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4.2. POPIS APARATURY 
 

Vzorkovací zřízení pro odběr produktů pyrolýzy v provozu je navrženo jako 

kontinuální separační jednotka rozdělující skupiny uhlovodíků a procesní vodu podle jejich 

rosných bodů. Sonda je před odběrem montována za kotel (Obrázek 7) na odpadní teplo 

(TLE), těsně před kusy na vstřikování pracího oleje (OQ – Oil Quench).  

Teplota pyrolýzních produktů se zde pohybuje v rozmezí 450 až 630°C - všechny 

komponenty jsou v plynném skupenství a zároveň jsou pozastaveny reakční pochody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Umístnění odběrové sondy za pyrolýzními reaktory [4] 

 

Tělo odběrové sondy (1) tvoří nerezová ocelová trubka s namontovaným tlakovým 

jehlovým ventilem (2) na konci. Špička sondy je zúžená tak, aby mohla proniknout přes 

odpouštěcí šoupě (3) do prostoru uvnitř trubky odvádějící produkty pyrolýzy. Montáž 

sondy na šoupě je prováděna pomocí příruby (4) s vestavěnou ucpávkou. (Obrázek 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Odběrová sonda (Foto: Holečková) 
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4.3. ODBĚRY VZORKŮ 
 

Pyrolýzní produkty byly přiváděny do vzorkovacího zařízení podle schématu na 

obrázku (Obrázek 9). Plynný produkt byl po otevření hlavního šoupěte (V1) a regulačního 

jehlového ventilu (V2) veden do cyklónu (U1) vyhřívaného silikonovým olejem. Teplota 

na výstupu z cyklonu (TIC 01) byla udržována na konstantní hodnotě v rozmezí 110–

120°C. Z proudu byl tak separován pyrolýzní olej. Vznikalo-li oleje více (pyrolýza HCVD) 

byla teplota udržována na 120°C, dále pak při odběru vzorku pyrolýzy benzinů na 115°C a 

při pyrolýze LPG na 110°C. 

Směs uhlovodíků a vody s konstantní teplotou v rozmezí 110-120°C byla vedena 

do cyklonu (U2) chlazeného směsí ethanol-voda, kde kondenzoval hlavní podíl 

pyrolýzního benzinu a procesní vody. Plyn o teplotě cca 40°C (TI 01) byl pak veden přes 

vzduchový chladič (E1) do protiproudého tepelného výměníku (E2)., kde byl ochlazen na 

teplotu okolo 15°C a veden do cyklonu (U3). Zde byl zachycován zbytek procesní vody a 

pyrolýzního benzinu.  

Pyrolýzní plyn byl následně veden přes filtr (F1) do objemového průtokoměru (FI 

01) s měřením teploty (TI 03) a přetlaku plynu (PDI 01). Filtr slouží k zachycování 

mikrokapének uhlovodíků v nasyceném pyrolýzním plynu, které mohou způsobit 

znečištění a poškození plynového průtokoměru. Kapénky z pyrolýzního plynu jsou ve 

filtru zachycovány v destilované vodě probubláváním přes velmi jemnou fritu. Zádrž filtru 

pak tvoří dvoufázová směs malého množství lehkého pyrolýzního benzinu a definované 

vsádky destilované vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Schéma vzorkovacího zařízení [4] 
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4.4. VLASTNÍ VZORKOVÁNÍ 
 

Samotný odběr vzorků byl zahájen po ustálení požadovaných teplot a průtoku 

pyrolýzního plynu na cca 0,3 m
3
/h. Ustálení požadovaných teplot bylo dosaženo regulací 

teplot teplosměnných médií a nastavením průtoku pyrolýzního plynu jehlovým ventilem 

(V2). Doba odběru byla 30minut. V průběhu vzorkování byly kontinuálně (v 10té, 20té a 

30té minutě) odebrány přes kohout (V5-01) uzavřením kohoutu (V5-02) tři vzorky 

pyrolýzního plynu do speciálních plynových vzorkovnic vybavených septem a ventilkem 

(Obrázek 10). 

 

 

Obrázek 10 Plynová vzorkovnice, septum a ventilek (Foto: Holečková) 

 

Odběr vzorků byl ukončen v okamžiku, kdy celkové množství proteklého 

pyrolýzního plynu dosáhlo 0,3m
3
. Po uzavření jehlového regulačního ventilu a 

odtlakování systému otevřením kohoutu (V4-02) byly z aparátů odebrány zádrže do 

předvážených vzorkovnic.  

Jednotlivé naměřené hodnoty jsou uvedené v následujících tabulkách (Tabulka 6 a 

Tabulka 7): 
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Tabulka 6 Váhové hodnoty vzorkovnic a zádrží - reaktor BA 103A (Bi+C5) 

 
5 6 7 8

Sklenice: 220,4 Sklenice: 224,1 Sklenice: Sklenice: 167,5

PL: 245,5 PL: 422,7 PL: PL: 312,8

PR (bez vody): 227,2 PR: 224,7 PR: PR: 168,3

S vodou 306,5

VODA = + 18,3 Na stěnách: Na stěnách: Na stěnách:

Bi: = +………. 0.0.8 Bi: = +………. 0 Bi: = +………. 0,8

OIL = 6,8 V děličce: V děličce: V děličce:

Korekce HM = ……….. 197,8 HM = …….. 0 HM = ………. 6

(0.5 or 1.5 g) 1,3

Kádinka

HM = ……… 204 OIL = ……… 8,5

Kontrola Bi:

PR: 167,2 VODA =……. 145,7 59,9 Bi: = ………. 82,7

PL (s vodou): 312,9

Bi: =………. 58,4 VODA =……. 160,1

VODA: = 145,7

26.3.2008 BA 103A Bi+C5 47,9

Patm = 48,7

0,8TO:

Zkumavka 1 s TO:968,3

Zkumavka 2:

 
 

 
Tabulka 7 Váhové hodnoty vzorkovnic a zádrží – reaktor BA 102A (HCVD) 

 
1B 2 3 4

Sklenice: 233.1 Sklenice: 206.8 Sklenice: 208.2 Sklenice: 239.2

PL: 246.8 PL: 473.6 PL: 390.1 PL: 365.9

PR (bez vody): 246.8 PR: 207.1 PR: 209.2 PR: 240.1

S vodou 350.5

VODA = + 0 Na stěnách: Na stěnách: Na stěnách:

Bi: = +………. 0.3 Bi: = +………. 1 Bi: = +………. 0.9

OIL = 13.7 V děličce: V děličce: V děličce:

Korekce HM = ……….. 266.5 HM = …….. 180.9 HM = ………. 15.4

(0.5 or 1.5 g) 2

Kádinka

HM = ……… 462.8 OIL = ……… 15.7

Kontrola Bi:

PR: 187.5 VODA =……. 335.7 128.6 Bi: = ………. 129.3

PL (s vodou): 256.7

Bi: =………. 127.1 VODA =……. 335.7

VODA: = 335.7

###### BA 102A HCVD 43.2

Patm = 43.7

0.5TO:

989.1

Zkumavka3:

Zkumavka 3 s TO:
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4.5. ANALÝZA VZORKŮ 
 

Pyrolýzní olej z prvního cyklonu byl vážen (Tabulka 6 a Tabulka 7) a u vzorku byla 

stanovena destilační křivka simulovanou destilací. Počátek bodu varu oleje bývá 

pravidelně těsně nad 200 °C a konec bodu varu dosahuje hodnot až 700 °C. Hmotnost 

produkovaného oleje se pohybuje od 5 do 50 g/odběr, což závisí na typu zpracovávané 

suroviny. Pyrolýzou ethanu olej prakticky nevzniká. 

Obsah druhého a třetího cyklonu a zádrže z filtru byl smíchán a po rozdělení vodné 

a organické fáze rovněž zvážen (Tabulka 6 a Tabulka 7). Produkce pyrolýzního benzinu je 

závislá na typu zpracovávané suroviny. Hmotnost podílů benzinu je obvykle 30-120 

g/odběr, přičemž ho minimálně vzniká pyrolýzou ethanu. 

Vzorky byly analyzovány v laboratořích Unipetrol RPA.  

4.5.1. ANALÝZA PYROLÝZNÍHO PLYNU 

 

Pyrolýzní plyn ze vzorkovnic byl analyzován plynovou chromatografií na přístroji 

HP 5890 II. Uhlovodíky jsou detekovány plamenově ionizačním detektorem a složky 

inertních plynů tepelně vodivostním detektorem. Analýzou bylo stanoveno detailní složení 

pyrolýzního plynu. Výsledná hodnota složení pyrolýzního plynu je průměrnou hodnotou 

analýz (normaliz. bez vzduchu v hm.%) z více vzorků, odebíraných po deseti minutách 

v průběhu vzorkování. Počítána byla hustota plynů  (g/l) ze složení včetně vzduchu a 

hustota plynů bez vzduchu (Tabulka 8; Tabulka 9; Tabulka 10) 

Tabulka 8 Složení pyrolýzního plynu - reaktor BA 103A (Bi+C5+C3) 

 

Složka N.hm. %   Složka N.hm. % 

Vodík 1.174  cis-2-Buten 0.406 

Kyslík 0  Propin + c-pentan 0.847 

Dusík 0  i-Pentan 0.265 

Metan 18.587  1,3-Butadien+ nC5 6.405 

Etan 3.931  Cyklopenten 0.142 

Etylen 35.013  trans-2-Penten 0.053 

Propan 1.143  2M-2-Buten 0.084 

Propylen 17.652  1-Penten 0.079 

Acetylen 0.993  2M-1-Buten 0.135 

Propadien 0.436  cis-2-Penten 0 

i-Butan 0.109  1,3-cyklopentadien 1.870 

n-Butan 0.348  2M1,3-butadien 0.963 

trans-2-Buten 0.503  C6+ 1.294 

1-Buten 1.277  Benzen 3.594 

i-Buten 2.309  Toluen 0.376 
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Tabulka 9 Složení pyrolýzního plynu - reaktor BA 102A (HCVD) 

 

Složka N.hm. %   Složka N.hm. % 

Vodík 0.704   cis-2-Buten 0.629 

Kyslík 0   Propin + c-pentan 0.423 

Dusík 0   i-Pentan 0 

Metan 13.578   1,3-Butadien+ nC5 7.706 

Etan 4.7859   Cyklopenten 0.270 

Etylen 33.159   trans-2-Penten 0.201 

Propan 0.698   2M-2-Buten 0.141 

Propylen 20.057   1-Penten 0.202 

Acetylen 0.489   2M-1-Buten 0.320 

Propadien 0.268   cis-2-Penten 0.121 

i-Butan 0.036   1,3-cyklopentadien 1.539 

n-Butan 0.103   2M1,3-butadien 1.962 

trans-2-Buten 0.786   C6+ 1.790 

1-Buten 2.977   Benzen 4.096 

i-Buten 2.325   Toluen 0.622 

Hustota plynu vypočtená ze složení vč. vzduchu: 1.2829 g/l 

Hustota plynu vypočtená ze složení bez vzduchu:  1.2828 g/l 

 

Tabulka 10 Složení pyrolýzního plynu - reaktor BA 103 (Ethan) 

 

Složka N.hm. %   Složka N.hm. % 

Vodík 3.600   cis-2-Buten 0.060 

Kyslík 0   Propin + c-pentan 0.092 

Dusík 0   i-Pentan 0 

Metan 8.742   1,3-Butadien+ nC5 2.030 

Etan 27.724   Cyklopenten 0 

Etylen 51.589   trans-2-Penten 0 

Propan 0.398   2M-2-Buten 0 

Propylen 1.955   1-Penten 0 

Acetylen 0.741   2M-1-Buten 0 

Propadien 0   cis-2-Penten 0 

i-Butan 0   1,3-cyklopentadien 0 

n-Butan 0.177   2M1,3-butadien 0.531 

trans-2-Buten 0.038   C6+ 0.051 

1-Buten 0.116   Benzen 1.789 

i-Buten 0.074   Toluen 0.283 

Hustota plynu vypočtená ze složení vč. vzduchu: 0.8697 g/l 

Hustota plynu vypočtená ze složení bez vzduchu: 0.8492 g/l 

 

4.5.2. ANALÝZA PYROLÝZNÍHO BENZINU 

Vzorky pyrolýzního benzinu byly detailně analyzovány rovněž plynovou 

chromatografií na přístroji HP 5890 II vybaveném kolonou HP-PONA s plamenově 
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ionizačním detektorem. Pro účely hodnocení výtěžků produktů pyrolýzy jsou uvažovány 

pouze komponenty, uvedené v následující tabulce (Tabulka 11): 

 

Tabulka 11 Složení pyrolýzního benzinu - BA 103A (Bi+C5+C3), BA 102A (HCVD) 

 

 BA-103A BA-102A 

Složka hm.% hm.% 

C3= 0.22 0.15 

1C4= + iC4= 0.27 0.24 

1,3C4== 0.71 0.55 

tr2C4= 0.06 0.05 

cis2C4= 0.05 0.05 

do c4 1.46 0.42 

nC5 0.15 0.00 

suma c5 3.74 2.95 

suma c6 3.91 3.43 

suma c7 2.90 2.10 

B + McC5= 28.49 18.04 

T 19.12 16.91 

xyleny 5.88 4.86 

EB 1.79 2.24 

styren+vinylnorbornen 8.11 6.59 

N 4.40 4.94 

c9 aromáty 9.98 11.53 

c10 aromáty 3.31 5.91 

c10+ 6.01 17.13 

neident. 0.91 2.33 

Suma 100.00 100.00 

Suma - olej 12.93 26.43 

 
 
4.6. POROVNÁNÍ VÝSLEDNÝCH HODNOT 
 

Tabulka 12 poskytuje v první části vstupní údaje o jednotlivých surovinách, 

parametrech jednotlivých pyrolýzních pecích, objemu nástřiku a teplotách. Ve druhé části 

jsou shrnuty údaje o podmínkách, při kterých byl proveden odběr vzorků a o hmotnostních 

a objemových parametrech jednotlivých vzorků. Ve třetí, poslední části jsou uvedeny 

analyzované údaje o produktovém složení jednotlivých vzorků. 
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Tabulka 12 Srovnání provozního odběru a výtěžků pyrolýzy 

 

vzorek BA 103A BA 102A BA 110-1 

Provoz  (Bi+C5+C3) HCVD Ethan 

COT (°C) 842.93 793.07 847.06 

XOT (°C) 570.08 552.79 661.82 

TLE OUT (°C) 457.02 557.57 369.02 

COP (kPa) 170.23 204.88 402.58 

nástřik na vlásenky (t/h) 4.36 3.89 4.64 

nástřik na pec (t/h) 26.19 23.34 18.57 

ředění 0.50 0.75 0.40 

atm. tlak (mbar) 968.30 989.10 978.90 

Odběr       

čas odběru 10:53-11:21 10:17-10:47 9:32-9:36 

tlak plynu (kPa) 95.76 97.76 95.55 

teplota plynu (°C) 8 9.00 14.00 

tenze par H20tp (kPa) 1.07 1.15 2.34 

obj. plynu (l) 300.00 302.00 50.00 

hustota plynu 0 °C (g/l) 1.13 1.28 0.85 

hm. olej (g) 8.10 15.70 0.00 

hm. benzín (g) 60.00 129.30 0.00 

hm. voda (g) 166.48 338.36 0.88 

hm. plyn (g) 310.49 361.87 38.09 

hm. org. fáze (g) 378.59 506.87 38.09 

celk. hmotnost (g) 545.07 845.23 38.97 

ředění S/O 0.44 0.67 0.02 

 

 
Tabulka 13 Produktové složení jednotlivých vzorků 

 

 

Produkt BA 103A BA 102A BA 110-1 

Složka (%hm.)  (Bi+C5+C3) HCVD Ethan 

Vodík 0.96 0.50 3.60 

Metan 15.24 9.69 8.74 

Etan 3.22 3.42 27.72 

Ethylen 28.72 23.67 51.59 

Propan 0.94 0.50 0.40 

Propylen 14.51 14.36 1.96 

Acetylen 0.82 0.35 0.74 

Propadien 0.36 0.19 0.00 

i-Butan 0.09 0.03 0.00 

n-Butan 0.29 0.07 0.18 

trans-2-Buten 0.42 0.58 0.04 

1-Buten 1.07 2.16 0.12 

i-Buten 1.92 1.69 0.07 

cis-2-Buten 0.34 0.46 0.06 

Propin 0.69 0.30 0.09 

1,3-Butadien 5.37 5.64 2.03 

Cyklopenten 0.12 0.19 0.00 
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trans-2-Penten 0.04 0.14 0.00 

2M-2-Buten 0.07 0.10 0.00 

n-pentan 0.24 0.00 0.00 

1-Penten 0.07 0.14 0.00 

2M-1-Buten 0.11 0.23 0.00 

cis-2-Penten 0.00 0.09 0.00 

1,3-cyklopentadien 1.53 1.10 0.00 

2M1,3-butadien 0.79 1.40 0.53 

suma C5 3.32 4.15 0.53 

suma C6 1.68 2.15 0.05 

suma C7 0.46 0.53 0.00 

Benzen 7.46 7.53 1.79 

Toluen 3.34 4.76 0.28 

Xyleny 0.93 1.24 0.00 

Ethylbenzen 0.28 0.57 0.00 

Styren 1.28 1.68 0.00 

Naftalen 0.70 1.26 0.00 

suma C9 aromáty 1.58 2.94 0.00 

suma C10 aromáty 0.53 1.51 0.00 

suma C10+ aromáty 0.95 4.37 0.00 

neidentifikovatelné 0.14 0.59 0.00 

Olej 2.14 3.10 0.00 

Olej - bilanční 4.19 9.84 0.00 

 

 
Graf 1: Porovnání výtěžků nejžádanějších surovin pyrolýzy 
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4.7. SHRNUTÍ                                  
 

Z uvedených naměřených konečných hodnoty všech tří použitých surovin (Tabulka 

12) lze konstatovat tuto skutečnost: 

Nejlepší vlastnosti vykazoval ethan, který byl zcela bez kapalných a těžkých 

podílů. Ethan po odběru prošel pouze chladičem. Dobré vlastnosti byly prokázány u 

odběru pyrolýzního benzínu a jako nejhorší se jevil odběr HCVD, u kterého byl největší 

problém udržet daný průtok. To se také projevilo na výsledku naměřeného ředění, kde byl 

rozdíl vůči datům z provozu největší. 

Použití vhodné vstupní suroviny záleží na produktech, které potřebujeme získat.  

Je - li naším cílem výroba ethylenu je nejvhodnější surovina etan. Ethan z produktu se 

může opět použít na nástřik. 

Pokud budeme potřebovat vyrobit širší škálu produktů použijeme pyrolýzní benzín 

nebo HCVD. Výtěžky produktů obou surovin jsou téměř shodné. Jen u produktu HCVD 

jsou více zastoupeny těžší složky. 

Ze zkušeností z provozní praxe je zřejmé, že  se pyrolyzuje ta surovina, které je v tu 

danou chvíli nejvíce. 
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5. POROVNÁNÍ VZORKŮ OLEJŮ  Z VYSOKOTLAKÝCH  
    ČERPADEL A MOŽNOSTI JEJICH DALŠÍHO VYUŽITÍ 
 

5.1. POUŽÍVANÉ TYPY KOMPRESORŮ A MAZACÍ NÁVODY 
 

Vysokotlaká čerpadla (dále jen kompresory), používaná v provozu Etylénové jednotky 

Unipetrol RPA, jsou označována souhrnně typem GB, a dále rozlišována dle provozního 

umístění takto: 

 GB-201  kompresor pyrolýzního plynu 

 GB-301  metanový kompresor 

 GB-501       kompresor propylénového chladiva 

 GB-511    kompresor etylénového chladiva 

 GB-701/R   kompresory vodíku 

 GB-901/R  cirkulační kompresory Pyrotolu 

 GB-903/R  kompresory čerstvého vodíku 

 GB-904  kompresor dusíku 

 

Pro každý typ kompresorů je nutné dodržovat předepsané mazací návody a pravidelně 

sledovat stav olejů, které se k mazání jednotlivých součástí kompresorů používají. 

 

5.1.1. KOMPRESOR PYROPLYNU (GB-201)   

Kompresor se skládá ze tří těles, spolu s turbinou  tvoří uspořádané soustrojí 

(Obrázek 11). Nízkotlaké těleso se skládá  ze dvou symetrických polovin (každá polovina 

má své vlastní hrdlo) společným výtlakem ve středu tělesa. Každá strana rotoru je osazena 

dvěma oběžnými koly. Středotlaké těleso se skládá také ze dvou stupňů, které mají vlastní 

sání a výtlak. Rotor je osazen 5 oběžnými koly (dvě pro 2. stupeň a tři pro 3. stupeň). 

Vysokotlaké těleso se skládá rovněž ze dvou stupňů, které mají vlastní sání a výtlak. Rotor 

je osazen 8 oběžnými koly (čtyři  pro 4. stupeň a čtyři pro 5. stupeň). 

 

 

                                      

                                                                            

 

 

 

                               

 

 

 

 

Obrázek 11 Kompresor GB-201 
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Tabulka 14 Mazací návod pro GB-201 

 

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 

topná komora olejové nádrže FA220x teplonosná náplň olej Mobiltherm 605 

olejová nádrž : ložiska turbiny, 
kompresoru, spojky, ucpávky 
kompresoru. 

 
tlakové, olejovým čerpadlem 

 
olej Mobil DTE Oil Light 

převodovka natáčecího zařízení rozstřikem oleje olej Mobil SHC 634 

přední ložiskový stojan - kluzné pero tlak. maznicí tuk DOW-CORNING 1292 

Pokyny pro mazání: 
 
topná komora :  - velikost olejové náplně 1150 litrů 
                            - výměnu provést při poruše topného registru, nebo jiném znehodnocení oleje 

olejová. nádrž :   
o velikost olejové náplně 19 000 litrů 
o výměna náplně dle výsledku analýzy 
o rozbor oleje provádět po 1 450 provozních  hodinách (1x za 2 měsíce) 
o rozbor oleje na obsah vody v jednotkách ppm provádět po 740 provozních  

                          hodinách (1x za měsíc) 
o dále provádět vyčištění olejových filtrů FD 220x/Rx 1x za ½ roku provozu nebo          
      při dosažení tlakové diference filtru 150 kPa  
o současně provést odběr vzorků oleje pro rozbor na obsah vody 
o při obsahu vody nad 100 ppm provést odstředění vody z oleje odstředivkou GD 220x 

převodovka natáčecího zařízení:  
                          - velikost olejové náplně cca 13,2 litry 
                          - výměnu olejové náplně provést vždy při opravě turbiny 
                          - olejovou náplň udržovat podle místního stavoznaku 
přední ložiskový stojan-kluzné pero:  
                           - mazání tukem provést vždy při kompletní revizi turbíny 

 

5.1.2. METANOVÝ KOMPRESOR (GB-301)  

Je jednostupňový, vřetenový, vodou chlazený kompresor určený k dopravě 

vlastního topného plynu (NT metanu) do systému topného plynu EJ poháněný středotlakou 

parní turbínou. 

Šroubový kompresor tvoří dva rozdílně tvarované rotory, které se otáčejí 

bezdotykově v těsně obepínajícím tělese kompresoru. Hlavní rotor má v příčném řezu 

vypouklé a vedlejší rotor vyduté šroubově probíhající profily zubů. 
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Tabulka 15  Mazací návod pro GB-301 

 

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 

topná komora   olej Mobiltherm 605 

olejová nádrž: ložiska kompresoru, 
spojky, převodovky, systému regulace 

tlakové, olejovým čerpadlem olej Mobil DTE 16 

Pokyny pro mazání: 
 
topná komora:  - velikost  olejové náplně 750 litrů 
                           - výměna náplně po 8000 provozních hodinách 

              - výměnu provést při poruše topného registru,nebo jiném znehodnocení oleje 

olejová nádrž:    
o velikost olejové náplně 2200 litrů 
o výměna náplně na základě analýzy odebraného vzorku po 1450 provozních  

                          hodinách 
o rozbor oleje na obsah vody v jednotkách ppm provádět po 1450 provozních 
o při obsahu vody nad 100 ppm provést odstředění vody z oleje odstředivkou GD  

                          220x 
o dále provádět vyčištění olejových filtrů FD 301x,Rx  1 x za měsíc vždy 15-tého 
o současně provést odběr vzorků oleje pro rozbor 

 

5.1.3. KOMPRESOR PROPYLÉNOVÉHO PALIVA (GB-501)  

Čtyřstupňový turbokompresor propylénového chladiva. Jedná se o  jednotělesový  

stroj, jehož rotor  je osazen 6  oběžnými koly. Každý  stupeň má vlastní  hrdlo.   Spolu  

s turbinou   je  uspořádán  do   soustrojí.   

 

Tabulka 16  Mazací návod pro GB-501 

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 

topná komora olejové nádrže FA520x teplonosná náplň olej Mobiltherm 605 

olejová nádrž : ložiska turbiny, 
kompresoru, spojky, ucpávky 
kompresoru. 

 
tlakové, olejovým čerpadlem 

 
olej Mobil DTE Oil Light 

převodovka natáčecího zařízení rozstřikem oleje olej Mobil SHC 634 

přední ložiskový stojan - kluzné pero tlak. maznicí tuk DOW-CORNING 1292 

Pokyny pro mazání: 
 
topná komora :  - velikost olejové náplně 1150 litrů 
                            - výměnu provést při poruše topného registru, nebo jiném znehodnocení oleje 
olejová nádrž :  

o velikost olejové náplně 15 000 litrů 
o výměna náplně dle výsledku analýzy 
o rozbor oleje provádět po 1 450 provozních  hodinách (1x za 2 měsíce) 
o rozbor oleje na obsah vody v jednotkách ppm provádět po 740 provozních  

                          hodinách (1x za měsíc) 
o dále provádět vyčištění olejových filtrů FD 520x/Rx 1x za ½ roku provozu nebo          
      při dosažení tlakové diference filtru 150 kPa  
o současně provést odběr vzorků oleje pro rozbor na obsah vody 
o při obsahu vody nad 100 ppm provést odstředění vody z oleje odstředivkou GD 220x 
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5.1.4. KOMPRESOR ETHYLÉNOVÉHO PALIVA (GB-511)  

Třístupňový turbokompresor etylénového chladiva, rotor je osazen 8 oběžnými  

koly. Každý stupeň má vlastní sací hrdlo. Spolu s turbinou je sestaven do soustrojí. 

 

Tabulka 17  Mazací návod pro GB-511 

 

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 

topná komora olejové nádrže FA520x teplonosná náplň olej Mobiltherm 605 

olejová nádrž: ložiska turbiny, 
kompresoru, spojky, ucpávky 
kompresoru. 

 
tlakové, olejovým čerpadlem 

 
olej Mobil DTE Oil Light 

převodovka natáčecího zařízení rozstřikem oleje olej Mobil SHC 634 

přední ložiskový stojan - kluzné pero tlak. maznicí tuk DOW-CORNING 1292 

Pokyny pro mazání: 
 
topná komora :  - velikost olejové náplně 1150 litrů 
                            - výměnu provést při poruše topného registru, nebo jiném znehodnocení oleje 
olejová nádrž :  

o velikost olejové náplně 15 000 litrů 
o výměna náplně dle výsledku analýzy 
o rozbor oleje provádět po 1 450 provozních  hodinách (1x za 2 měsíce) 
o rozbor oleje na obsah vody v jednotkách ppm provádět po 740 provozních  

                         hodinách (1x za měsíc) 
o dále provádět vyčištění olejových filtrů FD 520x/Rx 1x za ½ roku provozu nebo při 

dosažení tlakové diference filtru 150 kPa  
o současně provést odběr vzorků oleje pro rozbor na obsah vody 
o při obsahu vody nad 100 ppm provést odstředění vody z oleje odstředivkou GD    

                          220x 
převodovka natáčecího zařízení :  
                         - velikost olejové náplně cca 8,5 litrů 
                         - výměnu oleje provést vždy při odstávce turbiny do opravy 
                         - stav olejové hladiny udržovat podle místního stavoznaku 
přední ložiskový stojan kluzné pero:  

- mazání tukem provést vždy při kompletní revizi turbíny 

 

5.1.5. KOMPRESORY VODÍKU (GB-701/R)  

Jsou jednostupňové, dvoučinné čtyřválcové kompresory, vždy s dvojicí pístů proti 

sobě.Kompresor je určen pro stlačování plynu ve dvou proudech (A,B) s různými sacími 

tlaky a společným výtlakem. Poháněn je elektromotorem. 

převodovka natáčecího zařízení:  
                          - velikost olejové náplně cca 13,2 litry 
                          - výměnu olejové náplně provést vždy při opravě turbiny 
                          - olejovou náplň udržovat podle místního stavoznaku 
přední ložiskový stojan-kluzné pero:  
                           - mazání tukem provést vždy při kompletní revizi turbíny 
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Tabulka 18 Mazací návod pro GB-701/R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Zásobník oleje (Foto: J. Kuchařová) 

 

 

5.1.6. CIRKULAČNÍ KOMPRESORY PYROTOLU (GB-901/R)  

Pístové cirkulační kompresory reakčního systému Pyrotolové jednotky. Jejich 

účelem je cirkulovat okružní plyn, který obsahuje převážně vodík. Při inertizaci reakčního 

systému, nebo při regeneraci katalyzátoru, je kompresory cirkulován dusík, nebo směs 

dusíku, vzduchu a spalin 

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 
ložiska klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 

ložiska čepů klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 

ložiska křížové hlavy tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 

kluznice klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 

válce a ucpávky tlakový lis Mobil RARUS 429 

topná komora  Mobiltherm 605 

el. motor: 
ložiska motoru 
přídavné ložisko 

 
tlaková oběhová mazací soustava 
tlaková oběhová mazací soustava 

Mobil Vacuoline 528 
Mobil Vacuoline 528 

Pokyny pro mazání: 
- olejová náplň 700 litrů 

- topný olej 85 litrů 

- interval výměny olejové náplně 8000 provozních hodin 

- olejová čerpadla GA 704x/RX , GA 705x/RX samomazná, výměna náplně po 3-5 letech 
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Tabulka 19  Mazací návod pro GB-901/R 

 

 

5.1.7. KOMPRESORY ČERSTVÉHO VODÍKU (GB-903/R) 

Jsou pístové dvoustupňové kompresory určené k těmto účelům : 

 dodávce vodíku importem  

 dodávce dusíku do Pyrotolu v období inertizace 

 dodávce vzduchu pro regeneraci pyrotolového katalyzátoru 
 

Tabulka 20  Mazací návod pro GB-903 
  

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 
ložiska klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
ložiska čepů klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
ložiska křížové hlavy tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
kluznice klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
válce a ucpávky tlakový lis Mobil RARUS 429 

topná komora  Mobiltherm 605 

el. motor: 

ložiska motoru 
přídavné ložisko 

 
tlaková oběhová mazací soustava 
tlaková oběhová mazací soustava 

Mobil Vacuoline 528 
Mobil Vacuoline 528 

Pokyny pro mazání: 
- olejová náplň 400 l 

- topný olej 65 l 

- interval výměny olejové náplně 8000 provozních hodin 

- olejová čerpadla GA 911x/RX , GA 912x/RX samomazná, výměna náplně po 3-5 letech 

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 
ložiska klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
ložiska čepů klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
ložiska křížové hlavy tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
kluznice klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
válce a ucpávky tlakový lis Mobil RARUS 429 

topná komora  Mobiltherm 605 

el. motor: 

ložiska motoru 
přídavné ložisko 

 
tlaková oběhová mazací soustava 
tlaková oběhová mazací soustava 

Mobil Vacuoline 528 
Mobil Vacuoline 528 

Pokyny pro mazání: 
- olejová náplň 400 l 

- topný olej 65 l 
- interval výměny olejové náplně 8000 provozních hodin 
- olejová čerpadla GA 908x/Rx, GA 909x/Rx samomazná, výměna náplně po 3-5 letech 
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5.1.8. KOMPRESOR DUSÍKU (GB-904)  

Dvoustupňový, jednoklikový kompresor s uspořádáním pístů do tvaru písmene V. 

Je určen ke komprimaci dusíku, který dodává do rozvodu vysokotlakého dusíku. Poháněn 

je přes spojku elektromotorem. 

 

Tabulka 21 Mazací návod pro GB-904 

 

Mazaná místa Způsob mazání Mazivo 
ložiska klikového hřídele tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
ložisko čepu křižáku tlaková oběhová mazací soustava Mobil Vacuoline 528 
válce a ucpávky tlakový lis Mobil Rarus 429 

el. motor: 

ložiska motoru 

 
tlakovou maznicí 

 
tuk Shell Nerita HV 

Pokyny pro mazání: 
- olejová náplň 30 litrů 

- interval výměny olejové náplně po 4000 provozních hodinách 
- mazání motoru po 3000 provozních hodinách 

 
olejové čerpadlo GA 914x:   

o na společné hřídeli kompresoru, tlak oleje v rozmezí 150-500 kPa,                    
o teplota 50-60

o
C, max. 80

o
C. Při překročení teploty 60

o
C během normálního                

      provozu vhodné provést záměnu oleje za třídu SAE 30 
o náplň oleje max. do středu bočního průhledítka, min. střed spodního otvoru 

o olej v předloze min. stav za provozu 15 mm pod střed nádržky 

 
 

 

5.2. ANALÝZA  VZORKŮ OLEJŮ PRO VYSOKOTLAKÁ ČERPADLA 
 

Převážná část vyrobených mazacích olejů se používá pro mazání ve spalovacích 

motorech, ložiskách a převodech motorů a dalších strojních zařízeních. Při vlastním 

procesu mazání plní oleje tyto základní funkce: 

 mazání – separace povrchů a snížení tření 

 chlazení 

 vynášení nečistot 

Stav  a kvalita olejů se sleduje tribologickou analýzou TTD. Cílem veškerých metod 

diagnostiky stavu maziva je sledování kvality olejové náplně a určení optimálního 

okamžiku její výměny v závislosti na stupni znečistění a vyčerpání oleje a změnách 

fyzikálně chemických vlastností. Optimální okamžik výměny maziva se pro každé 

čerpadlo určuje individuálně.  
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5.2.1. ZÁSADY PRO ODBĚR VZORKU OLEJE  

Základem TTD a prvotním předpokladem dosažení správných výsledků hodnocení 

stavu oleje je dodržování zásad pro odběr vzorku exploatovaného oleje a práci s ním: 

 odebíraný vzorek musí být reprezentativní pro celou olejovou náplň 

 olej se odebírá při pracovní teplotě 

 vzorek musí být odebrán před doplněním oleje do jednotlivých částí čerpadla a po 

jeho odebrání se do něho nesmějí dostat žádné příměsi 

 olej je třeba odebírat vždy ze stejného místa a stejným způsobem, neboť různá 

odběrová místa v olejovém okruhu  znamenají i jiné složení oleje. Při odběru je 

nutno dodržovat i čistotu okolí otvoru, ze kterého je olej odebírán. Na složení oleje  

působí řada faktorů, z nichž homogenitu oleje nejvíce ovlivňuje jemná filtrace 

oleje, oběhové číslo oleje, ale i chlazení pístů tlakovým olejem. 

 působení olejového čerpadla a pohyb klikového mechanismu zajišťuje dobrou 

homogenitu oleje v klikové skříni. Odběr z tohoto místa a z úseku před jemným 

čističem oleje poskytuje reprezentativní vzorek oleje. 

 vzorkovnice (o obsahu cca 0,1 l) musí být čistá, suchá a opatřená štítkem. Naplňuje 

se jen nejvýše do 3/4 jejího objemu, aby před analýzou oleje mohl být obsah 

vzorkovnice dokonale homogenizován. 

5.2.2. KLASICKÉ ZKUŠEBNÍ METODY MAZACÍCH OLEJŮ  

Akreditované zkoušky 

 Stanovení TBN (celkové alkality) potenciometricky – ČSN 65 6069 

 Stanovení TAN (celkové kyselosti) potenciometricky – ČSN 65 6214 

 Stanovení bodu vzplanutí podle Penskyho-Martense – ČSN EN 22719 

 Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku dle Clevelenda – ČSN 65 6212 

 Stanovení teploty bodu tuhnutí – ČSN 65 6072 

 Stanovení teploty vylučování parafinů – ČSN 23 015 

 Stanovení teploty tekutosti – ČSN 65 6078 

 Stanovení kinematické viskozity – ČSN ISO 3104 

 Výpočet viskozitního indexu – ČSN 65 6218 

 Stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku  - ČSN  65 6210 

 Stanovení deemulgačního čísla – ČSN 65 6230 

 Stanovení pěnivosti – ČSN 65 6538 

 Stanovení popela – ČSN EN ISO 6245 

 Stanovení kyselosti a čísla kyselosti – ČSN 65 6070, ČSN ISO 660 



Bc. Jana Kuchařová              „Pyrolýza nízkovroucích alkenů a likvidace zbytků olejů  

                                                 z vysokotlakých čerpadel“ 

  

  

2012 - 40 - 

  

 

 Stanovení čísla zmýdelnění – ČSN ISO 6293 a ČSN EN 58 8763 

 Stanovení korozivního působení ropných výrobků na kovy – ČSN ISO 2160 

 Stanovení obsahu vody dle Karl Fischera – ČSN 65 0330, ČSN EN ISO 12937 

 Stanovení odparku olejů dle Noacka – DIN 51 581 

 Stanovení protikorozních vlastností – ČSN  65 6249 

 Stanovení odlučivosti vzduchu – ČSN 65 6260 

 Stanovení vody destilačně – ČSN  EN ISO 9029 

 Stanovení celkových mechanických nečistot a úsad po laboratorním stárnutí ČSN 

65 6080, ČSN 65 6220 

Neakreditované zkoušky  

 Stanovení obsahu těkavých látek  

 Stanovení obsahu nerozpustných látek v HEO  

 Mechanické nečistoty odstřeďováním  

 Stanovení mísitelnosti 

5.2.3. PRINCIP A POSTUP VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH METOD 

Požadované vlastnosti mazacích olejů se řídí jejich použitím. Pro každý druh olejů se 

proto předepisují jiné vlastnosti. Nejčastěji se hodnotí: 

 viskozita 

 viskozitní index 

 bod vzplanutí 

 bod tuhnutí 

 obsah popela 

 Conradsonův karbonizační zbytek 

 číslo kyselosti 

 oxidační stabilita 

 odparnost 

 pěnivost 

 obsah mechanických nečistot 

 

Princip a postup vybraných analytických metod : 

 

A) Stanovení viskozity 

Viskozita vyjadřuje míru vnitřního tření v kapalinách. Patří mezi nejdůležitější 

vlastnosti olejů, má vliv na tloušťku mazacího filmu a s ní související kvalitu mazání.       
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Dynamická viskozita se měří na rotačních viskozimetrech nebo ve skleněných 

kapilárních vakuových viskozimetrech. Podstatou stanovení kinematické viskozity je 

změření času, za který určitý objem kapaliny proteče při požadované teplotě kapilárou 

kalibrovaného viskozimetru. K analýze se používají  kapilární viskozimetry (mm
2
/s) při 

konstantní teplotě (40°C). Teplota musí být udržována asi 20 min. temperance. Vzorek 

(zředěný olej) se nechá protékat kapilárou a měří se část průchodu hladiny mezi dvěma 

ryskami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13  Přístrojové vybavení pro měření viskozity oleje (Foto:M. Holečková) 

 

 

B) Stanovení viskozitního indexu (VI) 

Závislost viskozity oleje na teplotě se obvykle vyjadřuje pomocí tzv. viskozitního 

indexu, který umožňuje vyjádřit tuto závislost pomocí jednoho čísla. Čím větší je hodnota 

viskozitního indexu oleje, tím méně se jeho viskozita mění s teplotou a tím je tedy olej 

kvalitnější. 

 Základem stanovení viskozitního indexu je porovnání změny viskozity při teplotách 

40°C a 100°C daného oleje se změnou viskozit standardních mazacích olejů při stejných 

teplotách. Jako standard s viskozitním indexem 0 (L) byl určen olej cykloalkanické 

mexické ropy, jehož viskozita se s teplotou značně mění. Jako standard s viskozitním 

olejem 100 (H) byl určen olej z alkalické pensylvánské ropy, jehož viskozita se s teplotou 

mění pouze málo. 
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 Při stanovení viskozitního indexu se změří viskozita testovaného oleje při 40°C a 

100°C, z tabulek se vyberou dva odpovídající standardní oleje (jeden má VI =0 a druhý VI 

= 100), které mají při 100°C stejnou viskozitu jako testovaný olej. V tabulkách se najde 

viskozita těchto standardních olejů při 40°C. Viskozitní index se pak vypočte z viskozit 

vybraných standardů a neznámého vzorku při 40°C podle vzorce : 

 

VI = .100
L U

L H
 

 

L (low) ……..viskozita v mm2/s při 40°C takového standardního oleje s VI = 0, který má při 100°C stejnou viskozitu 

jako měřený vzorek při 100°C 

H (high) …… viskozita v mm2/s při 40°C takového standardního oleje s VI = 100, který má při 100°C stejnou viskozitu 

jako měřený vzorek při 100°C 

U (unknown) …..viskozita  v mm2/s měřeného vzorku při 40°C 

            

C) Stanovení bodu vzplanutí (teploty vzplanutí) 

Teplota vzplanutí oleje souvisí s jeho chemickým a frakčním složením. Při stejné 

viskozitě mají nejnižší teplotu vzplanutí oleje polycyklické, protože mají menší molekulu a 

větší odparnost, a nejvyšší teplotu vzplanutí oleje alkanické. 

Bod vzplanutí je nejnižší teplota, při které vzorek hořlavé kapaliny zahřívaný 

v předepsaném přístroji, za stanovených podmínek zkoušky, vyvine tolik par, že jejich 

směs se vzduchem, vytvářející se nad hladinou kapaliny, po přiblížení zkušebního 

plamínku vzplane a opět zhasne. Vyjadřuje se teplotou ve °C.  

Zkušební přístroj podle Clevelanda s otevřeným kelímkem se skládá z kelímku, 

ohřívací desky, teploměru s držákem, zkušebního plamínku, ohřívače a ochranného krytu. 

Stanovení teploty vzplanutí se provádí v tmavém místě, dostatečně chráněném 

před průvanem. 

 

Postup zkoušky: 

Kelímek se naplní vzorkem po značku. Teploměr se umístí uprostřed mezi stěnou 

a středem kelímku tak, aby jeho spodní okraj byl ve výši cca 5 - 10 mm ode dna kelímku. 

Pod střed kelímku se postaví ohřívač takovým způsobem, aby nezpůsobil místní přehřátí. 

V žádném případě se nesmí volný plamen dotýkat dna zkušebního kelímku. 
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Zahřívání se reguluje tak, aby ze začátku stoupala teplota vzorku rychlostí zhruba 

15 °C za minutu. Když se teplota vzorku začne blížit k  předpokládané teplotě vzplanutí, 

sníží se ohřev a začne se používat zkušební plamínek velikosti cca 4 mm, kterým se 

přejíždí v rovině horního okraje kelímku. Toto přejíždění se opakuje vždy po vzrůstu 

teploty o 2 °C a má trvat asi 1 sekundu. Je nepřípustné vést zkušební plamen v rovině 

vzdálené více než 2 mm nad horním okrajem kelímku nebo přecházet plamenem vícekrát 

po dobu jedné sekundy. 

Jako teplota vzplanutí se zaznamená teplota, při které v kterémkoli místě na hladině 

vzorku nastane vzplanutí. Výsledkem zkoušky je aritmetický průměr dvou stanovení 

vyhovujících přesnosti zkoušky, zaokrouhlený na celé stupně Celsia. 

 

D) Stanovení bodu tuhnutí 

Teplota tuhnutí je teplota, při které olej ztrácí tekutost. Teplota tuhnutí se stanoví 

tak, že se ohřátý olej ochlazuje normovaným způsobem ve zkumavce. Bod tuhnutí olejů je 

teplota, při které se hladina vzorku po naklonění zkumavky do vodorovné polohy nepohne 

po dobu 5 vteřin. Ztuhnutí oleje je způsobeno tím, že se z výševroucích parafinických 

uhlovodíků začne vytvářet mřížka propojením krystalizačních center a tato mřížka zadrží 

olej, tak že neteče.  

 

E) Stanovení obsahu popela 

Ropné rafináty prakticky neobsahují popelné látky, jejich obsah bývá pod tisícinu 

procenta. Zdrojem popelovin v motorových olejích jsou organicko-kovové aditivy (hlavně 

detergenty). Dále existuje přímá souvislost obsahu popela a množství nečistot v oleji. U 

upotřebených olejů je vyšší následkem otěrů, znečištění a vzniku látek, které se vytvořily 

chemickými reakcemi oleje s kovy v průběhu provozu. Odvážený vzorek se spálí, případně 

za spolupůsobení oxidačních činidel, a zjistí se hmotnost vyžíhaného zbytku. Výsledek se 

vyjadřuje v %hm. 

 

F) Stanovení čísla celkové alkality (TBN) 

Zkouškou se stanoví, jaké množství kyselin je olej svou volnou alkalitou schopen 

zneutralizovat. Provádí se titrací kyselinou chlorovodíkovou nebo chloristou. Číslo celkové 

alkality TBN udává množství kyseliny chloristé vyjádřené počtem mg KOH, které je 

potřebné pro neutralizaci všech zásaditých složek přítomných v 1 g vzorku oleje. Obecně 
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nemá olej mít nižší TBN než 1 až 2 mg KOH/g oleje (nebo 10 % hodnoty TBN čerstvého 

oleje),u čerstvého zušlechtěného oleje to bývá 8 až 15 mg KOH/g oleje. 

 

G) Stanovení čísla celkové kyselosti (TAN) 

Číslo kyselosti je rovněž jedním z důležitých faktorů. V olejích bývají obsaženy 

naftové kyseliny, mastné kyseliny a fenoly. Stárnutím  oleje – oxidaci – vznikají v oleji 

další vyšší kyseliny, které zvyšuji korozi. 

Je udáváno v mg KOH, které je zapotřebné k neutralizaci volných anorganických a 

organických kyselin obsažených v 1 g oleje. U neaditivovaných čerstvých olejů má TAN 

nulovou hodnotu. U čerstvých zušlechtěných olejů reagují s KOH aditiva a objem kyselin 

je mylný. TAN nemá vzrůst nad 1,5 mg KOH/g. Stanovuje se coulometrickou metodou. 

 

H) Stanovení obsahu vody v oleji 

Jedna z možných metod, kterými lze stanovit množství vody v oleji je zkouška 

destilací s benzínem nebo s toluenem. Při destilaci vzorku a rozpouštědla strhávají páry 

rozpouštědla páry vody. Kondenzát se shromažďuje v kalibrované části destilačního 

nástavce. Po skončení destilace a ustátí se oddělí vrstva vody a odečte se objem celkového 

obsahu vody v %. Stanovení obsahu vody se provádí titrací podle Karl Fischera. 

 Jedná se o oxidačně-redukční reakci reverzibilním systémem I2/ 2 I
-
, pro kterou je 

nezbytně nutná voda). Reakce probíhá stechiometricky, jedna molekula vody odpovídá 

jedné molekule jodu. V původním postupu byl používán jod, oxid siřičitý, pyridin a 

methanol. V současné době se používá coulometrická metoda využívající méně 

nebezpečné chemikálie, přičemž stanovení probíhá ve srovnání s původní metodikou 

rychleji a koncový bod titrace lze určit přesněji. Lze stanovit koncentrace ppm až desítky 

procent. 

    Pro orientační posouzení obsahu vody se používá zahřívací test (olej obsahující 

vodu  při zahřátí na 150 °C pění a prská), nebo metody založené na reakci vody, přítomné 

v oleji, s hydridy (nejčastěji s CaH2 nebo AlH3), při níž vzniká vodík. Jeho tlak v uzavřené 

zkušební nádobce je úměrný původnímu obsahu vody ve vzorku oleje. 

Přítomnost vody lze detekovat i kapkovou zkouškou, při níž v souvislé kruhové skvrně 

vytvořené difundující kapkou oleje na speciálním chromatografickém papíře vzniká 

v přítomnosti vody v blízkosti vnějšího okraje skvrny téměř bezbarvé mezikruží. 
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Zvýšení koncentrace vody v oleji způsobuje snížení dielektrické konstanty oleje. 

Protože však hodnota dielektrické konstanty závisí také na obsahu mechanických částic, na 

složení a struktuře molekul oleje, na obsahu produktů jeho stárnutí a provozního 

opotřebení, jsou zkušební metody založené na jejím měření používány pro 

semikvantitativní charakterizaci celkového opotřebení oleje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14  Přístrojové vybavení pro Karl Fischerovu titraci (Foto: M. Holečková) 

 

 

CH) Stanovení karbonizačního zbytku podle Conradsona 

Zkouška charakterizuje sklon oleje vytvářet koksovité látky při vysokých teplotách. 

Karbonizační zbytek je množství převážně uhlíkatého zbytku, vyjádřené v %hm., po 

odpaření a pyrolýze (tepelném rozkladu) oleje. Zbytek z neaditivovaných ropných olejů 

obsahuje převážně jen uhlík, pokud jsou přítomny popelné aditivy, obsahuje i popelné 

produkty jejich tepelného rozkladu. Proto se někdy jako kvalitativní parametr oleje udává 

rozdíl „karbonizační zbytek minus popel“. 

 

I) Stanovení množství nerozpustných látek (NRL) ve směsi HEO odstředěním  

Zkouška je určena pro kvantitativní stanovení množství nerozpustných látek 

v exploatovaných aditivovaných motorových olejích. Nerozpustné látky podle této 
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zkoušky jsou všechny tuhé částice obsažené ve vzorku, které jsou nerozpustné ve směsi 

HEO (n-hexan, etanol a kyselina olejová). 

Zkouška je založena na principu ředění vzorku oleje směsí HEO a separaci NRL 

odstředěním až do vyčiření roztoku. Množství NRL se zjistí po slití čirého roztoku a po 

vysušení zvážením a vyjadřuje se ve hmotnostních procentech (% hm). Z výsledku 

zkoušky lze usuzovat na stupeň degradace oleje a možnost jeho další exploatace.  

Postup zkoušky 

Do suché a čisté odstřeďovací nádobky na 100 ml se naváží cca 10 g dokonale 

homogenního vzorku s přesností na 0,02 g. Homogenita vzorku se zajistí tak, že těsně 

před navažováním se vzorek dobře promíchá protřepáváním na laboratorní třepačce po 

dobu cca 20 minut. Tato navážka se zředí rozpustidlem HEO do cca 
3
/4 objemu nádobky a 

důkladně se promíchá skleněnou tyčinkou. Tyčinka se opatrně opláchne roztokem HEO 

do odstřeďovací nádobky. Poté se dvojice odstřeďovacích nádobek vyváží roztokem HEO 

a umístí se do vzájemně protilehlých poloh v odstředivce. 

Doba odstřeďování je cca 20 min. při 3000 ot.min
-1

. Není-li roztok nad vrstvou 

NRL na dně nádobky naprosto čirý, doba odstřeďování se prodlouží nejméně o dalších 

10 min, až je roztok úplně čirý. 

Poté se čirá kapalina slije z odstředěné vrstvy NRL a přidá se nová náplň n-hexanu. 

Celý obsah se opět promíchá tyčinkou, vyváží a opět se odstřeďuje po dobu 10 min. 

Čirý roztok se slije z vrstvy NRL na dně odstřeďovací nádobky a nádobka s NRL 

se vysušuje v sušárně při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. 

Nádobka se zváží a vypočte se množství NRL v %hm podle vzorce  

 

NRL [%hm] = (b-a)*100/c 

a … hmotnost prázdné odstřeďovací nádobky [g] 

b … hmotnost odstřeďovací nádobky s NRL [g] 

c … navážka vzorku [g] 

 

5.2.4. ODBĚR VZORKŮ OLEJŮ Z JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ČERPADEL 

 Z mazacích návodů jednotlivých typů čerpadel provozu Etylénové jednotky závodu 

Unipetrol RPA, je patrné, že se nejvíce používají 3 typy olejů : 

Mobil Vacuoline 528, Mobil Oil DTE Light a Mobil DTE 16. Zmiňované oleje splňují 

veškeré požadavky na kvalitu mazacích olejů pro tato provozní zařízení.  
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 Cílem analýzy sledovaných olejů bylo nejen porovnání jednotlivých druhů olejů 

mezi sebou, ale zároveň konstatování možnosti nahrazení některého z těchto olejů jiným 

druhem, konkrétně olejem Mobil Oil Extra Heavy, který by kvalitou a vlastnostmi mohl 

vyhovovat provozním podmínkám závodu. 

V průběhu kalendářního roku byly celkem čtyřikrát odebrány vzorky všech tří 

druhů zmiňovaných olejů. Vzorky byly odebírány vždy ve stejný den, po zhruba 

tříměsíčním časovém intervalu (aby bylo patrné případné zhoršení kvality olejů)  a byly 

podrobeny analýze v akreditované laboratoři. Výsledky analýzy pak byly porovnány 

s vlastnostmi nového druhu oleje (Mobil Oil Extra Heavy), který byl ve stejnou dobu 

poloprovozně zaveden do vybraných druhů čerpadel : 

 GB-701/A, R   kompresory vodíku 

 GB-901/A, R            cirkulační kompresory Pyrotolu 

 GB-903/A, R  kompresory čerstvého vodíku 

 

Jednotlivé vzorky olejů byly označeny takto:  

 VZOREK A –  Mobil Vacuoline 528 

 VZOREK B –  Mobil Oil DTE Light 

 VZOREK C – Mobil DTE 16 

 VZOREK D – srovnávaný vzorek nového druhu oleje Mobil Oil Extra Heavy 

 

Při vlastní analýze byly sledovány tyto vlastnosti olejů : 

 

 obsah mechanických nečistot 

 obsah vody 

 viskozita při 40°C 

 viskozita při 100°C 

 viskozitní index 

 bod vzplanutí  

 kyselost  

 hustota při 20°C 
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5.2.5. VÝSLEDKY ANALÝZY ODBĚRU VZORKŮ OLEJŮ 

Výsledky jednotlivých analýz jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tabulka 22; 

Tabulka 23; Tabulka 24 a Tabulka 25) 

VZOREK A: 

 

Jedná se o olej , který je vyroben z vysoce kvalitních základových olejů a přísad 

vylepšujících pevnost mazacího filmu a jeho protioděrové vlastnosti. Tento olej je dobře 

smáčitelný a dokáže zajistit ochranu jednotlivých součástí kompresorů proti korozi. 

Z analýzy vzorků vyplývá, že u sledovaných vlastností oleje byly jen minimálně 

překročeny standardní hodnoty u počtu mechanických nečistot, ostatní hodnoty byly v 

normě. Olej tedy vyhovuje provozním podmínkám a jeho výměna bude provedena podle 

mazacího návodu jednotlivých zařízení. (Tabulka 22) 

 

Tabulka 22 Výsledky analýzy Mobil Vacuoline 528 

 

 
DATUM 

Mech. 
nečistoty          

(ISO 
4406) 

Obsah 
vody           
(ppm) 

Viskozita 
40

o
C              

(mm
2
/s) 

Viskozita 
100

o
C              

(mm
2
/s) 

Bod 
vzplanutí          

(
o
C) 

Viskozita
-index 

Kyselost                    
(mg 

KOH/g) 

Hustota 
20

o
C                 

(kg/m
3
) 

 STANDARDY  19/14 (<100ppm) (max. 148 ) (max. 14,6)  (max. 240) (>90) (<0,3 - 1,5) (<889) 

15.3.2011 18/14 16 68.55 10.49 200 140 1.340  0.874 

14.6.2011 15/12 60 68.09 10.46 196 141 1.142  0.881 

20.9.2011 19/16 55 66.94 9.95 220 132 1.141  0.858 

7.12.2011 19/15 72 67,23 10.35 213 143    1.365 0.873 

 

VZOREK B: 

Tento druh oleje se vyznačuje vysokou oxidační a teplotní stabilitou, které 

zabraňují vzniku úsad. Olej má velmi dlouhou životnost a není tedy nutná jeho častá 

výměna. Stejně jako olej vzorku A, i tento druh oleje, zajišťuje velmi dobrou ochranu proti 

otěru a korozi a zajišťuje tak dlouhou životnost strojních částí. Ve srovnání se vzorkem A 

– vzniklá voda je rychle odlučována a vznik emulzí je téměř vyloučen. 

Z analýzy vzorků oleje je také patrné, že všechny sledované hodnoty jsou v normě. 

Pouze nepatrně je překročeno množství mechanických nečistot, ale tato skutečnost je 

vzhledem k celkovému výsledku zcela zanedbatelná. (Tabulka 23) 
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Tabulka 23 Výsledky analýzy Mobil Oil DTE Light 

 

 
DATUM 

Mech. 
nečistoty          

(ISO 
4406) 

Obsah 
vody           
(ppm) 

Viskozita 
40

o
C              

(mm
2
/s) 

Viskozita 
100

o
C              

(mm
2
/s) 

Bod 
vzplanutí          

(
o
C) 

Viskozita-
index 

Kyselost                    
(mg 

KOH/g) 

Hustota 
20

o
C                 

(g/cm
3
) 

 STANDARDY  19/14 (<100ppm) 
(28,8-
35,2)   (>180) (>90) (<0,20) (<0,872) 

15.3.2011 21/14 11 32.14 5.76 226 122 1.440  0.854 

14.6.2011 19/16 32 31.48 6.46 235 129 1.423  0.861 

20.9.2011 19/16 55 29.94 5.95 220 132 1.341  0.858 

7.12.2011 18/15 23 32.82 8.78 241 127 1.451 0.864 

 

VZOREK C: 

Stejně jako předešlý druh oleje, i tento olej se vyznačuje vysokou teplotní i 

oxidační stabilitou, což je pro provozní zařízení velkým přínosem a  jeho používání ve 

vybraných zařízeních zajišťuje snížení nákladů na maziva, údržbu i likvidaci použitého 

oleje. 

V analýze se vzorky tohoto oleje jevily jako nejlepší, žádné hodnoty 

nepřekračovaly stanovené normy (Tabulka 24). I z tohoto důvodu se potvrdila skutečnost, 

že tento typ oleje je v provozu Etylénové jednotky hodně používaný. 

 

Tabulka 24 Výsledky analýzy Mobil DTE 16 

 

 
DATUM 

Mech. 
nečistoty          

(ISO 
4406) 

Obsah 
vody           
(ppm) 

Viskozita 
40

o
C              

(mm
2
/s) 

Viskozita 
100

o
C              

(mm
2
/s) 

Bod 
vzplanutí          

(
o
C) 

Viskozita-
index 

Kyselost                    
(mg 

KOH/g) 

Hustota 
20

o
C                 

(g/cm
3
) 

 STANDARDY  19/14 (<100ppm) (61.2 – 74.8)   (>165) (>90) (<0,3 - 1,5) (<0,881) 

15.3.2011 18/14 18 68.94 10.47 206 139 0.940  0.878 

14.6.2011 15/12 67 67.42 10.22 197 143   1.112 0.880 

20.9.2011 16/13 55 69.41 9.98 218 135 1.141  0.863 

7.12.2011 19/14 18 67.78 9.55 199 120 1.099 0.880 

 

VZOREK D: 

Jedná se o druh oleje, který by mohl nahradit některý z předcházejících olejů. Jeho 

využití bylo poloprovozně ověřováno na vybraných typech kompresorů.  

Analýza vzorků potvrdila, že se jedná o olej, který svou kvalitou i vlastnostmi zcela 

vyhovuje provozním požadavkům – veškeré sledované hodnoty byly v normě. Důležitá je 

však viskozita tohoto druhu oleje, která je výrazně vyšší, než mají srovnávané vzorky 
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olejů. Obecně platí, že vhodná viskozita oleje závistí na zatížení oleje. Čím je zatížení 

vyšší, tím je vyžadována vyšší viskozita oleje. Výběr vhodné viskozity oleje závisí na jeho 

provozní teplotě. Čím je provozní teplota vyšší, tím vyšší musí být viskozita použitého 

oleje (jinak by došlo k neúměrnému ztenčení mazacího filmu a zhoršení mazání). 

Vzhledem k tomu, že tento olej byl testován pro vysokotlaká čerpadla, je  pravděpodobné, 

že se bude v budoucnu v provozu Etylénové jednotky používat. 

 

 

Tabulka 25 Výsledky analýzy oleje Mobil Oil Extra Heavy v různých zařízeních 

 

 

5.2.5. ZPRACOVÁNÍ A LIKVIDACE UPOTŘEBENÝCH OLEJŮ A ZBYTKŮ       
          UHLOVODÍKŮ NA VÝROVNÉ EJ  

 

V podmínkách Etylenové jednotky se upotřebené oleje a zbytky uhlovodíků 

ukládají do zásobníku oleje FA-150 (Obrázek 15), poté následuje jejich  zpracování v 

technologickém procesu EJ, konkrétně v destilační koloně pyroplynu, kde dochází 

k propírání oleje a jeho smíchání s pyroplynem. Oleje a zbytky uhlovodíků se neskladují.
2
         

Upotřebené zbytky olejů pochází i z jiných zdrojů, než jsou sledovaná vysokotlaká 

čerpadla, jsou to: 

 plánované výměny olejových náplní strojů 

 zbytky vzorků pro laboratoř 

 zbytky uhlovodíků z poruch a netěsností 

 odkaly, úkapy strojů a souvisejícího zařízení 

 

 

                                                 
2
 Sběr a skladování upotřebených olejů se řídí zásadami S 445 čl. 4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, "Pravidla pro nakládání 

s odpady". 

ZAŔÍZENÍ 

Mech. 
nečistoty          

(ISO 
4406) 

Obsah 
vody           
(ppm) 

Viskozita 
40

o
C              

(mm2/s) 

Viskozita 
100

o
C              

(mm2/s) 

Viskozita-
index 

Bod 
vzplanutí          

(
o
C) 

Kyselost                    
(mg 

KOH/g) 

Hustota 
20

o
C                 

(g/cm3) 

 STANDARDY   (<100ppm) (>140) (>14)  (>68) (240-280) (<0,3 - 1,5) (<0,896) 

GB 701A 18/12 47 148.47 14.43 95 236 1.101 0.888 

GB 701R 17/14 76 147.65 14.49 96 236 1.193 0.888 

GB 901A 18/14 54 142.9 14.25 97 250 1.092 0.886 

GB 901R 17/14 36 151.3 14.53 94 242 1.248 0.889 

GB 903A 19/13 32 150.2 14.71 97 260 1.164 0.887 

GB 903R 18/14 52 142.37 14.31 98 260 1.641 0.886 
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Obrázek 15 Zásobník FA-150 (Foto: J. Kuchařová) 

 

Uložení do FA-150 se provádí ihned po naplnění nádob určených k  přepravě 

(konve, sudy apod.). Ke skladování mimo FA-150 může dojít, pouze na nezbytně nutnou 

dobu při poruše zásobníku FA 150, nebo odstávce EJ. 

Oleje, které jsou prozatímně uskladněny v plechových sudech, se dopravují na 

plochu FA-150 pomocí vysokozdvižných vozíků. Pomocí techniky se olej přemístí do 

zásobníku FA-150(vzduchem poháněnými ponornými čerpadly). Uzavře se armatura na 

nalévacím hrdle, odblokuje se výstup do potrubí slopu. Následně je otevřen vstup N2 do 

FA-150. Tlak dusíku je vyšší destilační koloně pyroplynu DA-101. Tlakem dusíku se směs 

olejů vytlačí přes potrubí do destilační kolony a hrdlem v koloně natéká tato směs do 

vestavby kolony. V koloně pak dochází k vlastnímu propírání a smíchání s pyroplynem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 16 Destilační kolona DA- 101(Foto: J. Kuchařová) 
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Ochlazený pyroplyn o teplotě přibližně 200 °C je z jednotlivých pyrolýzních pecí 

odváděn dvěma samostatnými potrubními větvemi (jedna větev je společná pětici 

pyrolýzních pecí) do primární kolony (olejové pračky). 

Kolona je osazena celkem 23 patry, z nichž  sedm, umístěných ve spodní části 

kolony je kaskádových a zbylá horní patra jsou ventilová. Olejová pračka slouží k oddělení 

těžších složek pyroplynu vroucích nad 200 °C od lehčích uhlovodíků a to praním 

pyroplynu olejem ve spodní části kolony a pyrolýzním benzínem v horní části kolony. 

Do olejové pračky tedy vstupují různé technologické proudy - pyroplyn, pyrolýzní 

benzín, těžší frakce, prací olej a rovněž zbytky (slop) z odpadních vod a EJ. Jednotlivé 

technologické proudy jsou zaváděny na různá patra primární kolony.  

Na první patro olejové pračky je nastřikován pyrolýzní benzin, který slouží jako 

reflux. Množství zaváděného benzinu přímo odpovídá zatížení kolony, tedy počtu 

připojených pyrolýzních pecí.  

Lehké podíly vystripované z pyrolýzního plynového oleje ve striperu (PPO) jsou 

spolu se stripovací párou zaváděny na 12. patro olejové pračky.   

Lehké podíly vystripované z pyrolýzního topného oleje ve striperu (PTO) jsou 

spolu se stripovací párou odváděny na 16. patro. Na toto patro primární kolony jsou rovněž 

zaváděny zkondenzované těžší podíly a prací olej, který předal své teplo ve výměnících.  

Pokud jsou do olejové pračky zaváděny zbytková C9-frakce z úseku redestilace C9-

frakce či vratné aromáty z benzenové kolony, vstupují rovněž na 16. patro. Na stejné místo 

ústí rovněž slopové potrubí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Horní patra destilační kolony (Foto: J. Kuchařová) 
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Přebytečný prací olej, který nebyl využit na chlazení pyroplynu ve vstřikovacích 

kusech  se vrací zpět na 19. patro DA-101.  

Obě pyroplynové potrubní větve spolu s odplyny z polypropylenu a výrobny SaT a 

potrubím pracího oleje, který předal své teplo v generátorech procesní páry a generátorech 

nízkotlaké páry vstupují do spodku primární kolony.  

Jak již bylo uvedeno výše, v primární koloně jsou z pyroplynu oddělovány nejtěžší 

olejové frakce. Pyroplyn zbavený olejů odchází jako hlavový produkt primární kolony do 

vodní pračky.  

Malá množství zkondenzované vody jsou odebírána ze třetího patra primární 

kolony a shromažďována v odlučovači, odkud se periodicky odčerpávají rovněž do vodní 

pračky. 

Ze 13. patra primární kolony se jako boční odtah odvádí pyrolýzní plynový olej do 

spodní části striperu, kde se přímou nízkotlakou párou zbavuje lehčích složek.  

Vystripovaný pyrolýzní plynový olej (PPO) o teplotě přibližně 120 až 130 °C je 

odčerpáván ze dna striperu čerpadlem přes vodní chladič (zde se ochladí na teplotu 60°C) 

do expedičních tanků či tanku malého zásobníkového pole. PPO z tanku slouží jako palivo 

pro kotelnu a rovněž jako proplachovací olej. 

Těžké olejové podíly, označované jako prací olej, se shromažďují ve spodní části 

primární kolony odkud jsou odčerpávány do okruhu pracího oleje. Prací olej je využíván 

k chlazení pyroplynu ve vstřikovacích kusech a jako teplosměnné médium. Značný podíl 

pracího oleje je stripován a po odstranění používán jako palivo.  

Technologický režim primární kolony je určen kvalitou pracího oleje, která je 

posuzována podle jeho viskozity - nejdůležitějšího technologického parametru primární 

kolony. Viskozita pracího oleje je udržována v rozmezí 30 až 40 mm
2
s

-1
 (měřeno při 100 

°C) řízením poměru odtahovaných množství PPO a PTO, přičemž minimální povolená 

hodnota je 25 mm
2
s

-1
 a maximální povolená hodnota je 50 mm

2
s

-1
.  Přesáhne-li viskozita 

pracího oleje výrazně maximální povolenou hodnotu (65 mm
2
s

-1
 a více) lze do DA-101 

zavádět PPO ze systému proplachového oleje a ředěním pracího oleje hodnotu viskozity 

snížit. 

Teplota na hlavě olejové pračky se udržuje množstvím zaváděného pyrolýzního 

benzinu jako refluxu v rozmezí 102 až 108 °C - poklesne-li teplota pod spodní hranici, 

hrozí nebezpečí kondenzace vodní páry, při překročení horního limitu začínají odcházet 

lehčí podíly PPO, a tím dochází k nárůstu konce destilace těžkého pyrolýzního benzinu. 
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Teplota na 5. patře primární kolony se udržuje v rozmezí 128 až 138 °C 

odtahovaným množstvím PPO, lze ji však rovněž ovlivnit množstvím refluxu. Teplota 

spodku DA-101 dosahuje přibližně 200 °C a je závislá zejména na složení pracího oleje.  

Okruh pracího oleje se skládá z cirkulačních čerpadel a jejich příslušenství, filtrace 

koksu, soustavy výměníků a generátorů procesní a nízkotlaké páry a striperu PTO.  

Prací olej, odtahovaný ze spodku olejové pračky čerpadly, je nejprve filtrací 

zbavován rozptýleného koksu pocházejícího z pyrolýzních pecí. Hrubších částic koksu je 

olej zbavován již ve filtrech, umístěných na sání čerpadel, k odstranění jemnějších, 

rozptýlených částeček koksu slouží samostatná filtrace pracího oleje. Přefiltrovaný olej je 

po vystripovaní využíván jako palivo, olej odcházející z cyklónů pak jako teplosměnné 

médium. 

Cirkulační čerpadla jsou poháněna parními turbinami. Každé z těchto soustrojí má 

svůj samostatný systém regulačního a mazacího oleje. Olej je do systémů čerpadel  

dodáván pomocí čerpadel přes filtry a vodní chladič. Čerpadla jsou poháněna 

elektromotorem a nemají tedy rozvod mazacího a regulačního oleje. Čerpadla udržují v 

okruhu přetlak 1.0 MPa (povolené rozmezí je 0.75 až 1.7 MPa). Prací olej je z výtlaku 

čerpadel veden na filtraci. 

 Mechanické ucpávky všech tří čerpadel jsou proplachovány ucpávkovým olejem 

z rozvodu proplachového oleje. Olej do ucpávek je filtrován ve filtrech , redukován na tlak 

0,5 MPa a opět filtrován. Filtrace koksu se skládá ze čtyř cyklónů  a tří svíčkových filtrů . 

Prací olej vstupuje do cyklónů, ve kterých se působením odstředivé síly částečky 

koksu oddělují z proudu pracího oleje. Proud pracího oleje zbavený částic koksu odchází 

z horní části cyklónů do generátorů SP páry , proud oleje se zahuštěným koksem ze spodku 

cyklónů je veden do filtrů. Přefiltrovaný prací olej odchází do striperu PTO a do primární 

kolony. 

Provoz filtrů je periodický, při zaplnění filtru koksem (nárůst tlakové diference) se 

filtr odstaví, propláchne pyrolýzním benzínem, propaří parou a ochladí dusíkem. Koks se 

vysype a filtr je uveden opět do provozu. 

Jak již bylo uvedeno výše, určitý podíl přefiltrovaného pracího oleje se nastřikuje 

do horní části striperu, ve kterém se prací olej zbavuje lehčích složek. Teplota ve striperu 

pyrolýzního topného oleje je udržována asi na 165 °C (minimálně 140
 
°C). Vystripovaný 

produkt - PTO je odčerpáván čerpadlem. Po ochlazení technologickou vodou na teplotu asi 
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90 °C (maximálně 95 °C) je pyrolýzní plynový olej skladován v tanku malého 

zásobníkového pole a využíván jako palivo, popřípadě expedován jako produkt 

z expedičních tanků. 

Prací olej odtahovaný z horní části cyklónů  nejprve předává své teplo 

v generátorech  procesní páry. Na výstupu je z toku pracího oleje postupně odvětvováno 

několik samostatných proudů. Ihned za generátory SP páry je zařazen předehřívač procesní 

vody. Další podíl pracího oleje je dále využívána k předehřevu kapalných surovin ve 

výměnících a zbylý olej je zaváděn do rozvodu vstřikovacího oleje, z něhož se prací olej 

zastřikuje dálkově ovládanými ventily do vstřikovacích kusů jednotlivých pyrolýzních 

pecí. Výjimečně, a to pouze za nedostatku nízkotlaké páry, je z tohoto proudu odebírán 

prací olej pro generátory SL páry.  

Ochlazený prací olej o teplotě 120 až 140 °C se vrací do primární kolony. 

 Touto technologií je zajištěno, že se většina olejové směsi po pročištění vrací zpět 

do procesu pyrolýzy, to znamená, že olejová směs z provozu Etylénové jednotky se z 99,9% 

recykluje a znovu využívá. Nevzniká tedy žádný  nežádoucí odpad. 
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6. ZÁVĚR 

 

Pyrolýza se řadí mezi velmi náročné technologické procesy. Účelem práce bylo 

podrobné seznámení s technologickými podmínkami procesu pyrolýzy v provozu 

Etylénové jednotky závodu Unipetrol RPA.  

Jedním z cílů experimentální části práce bylo zhodnocení, která ze vstupních 

surovin je pro proces pyrolýzy nejvhodnější. Bylo zjištěno, že nejlepší vlastnosti vykazoval 

etan, který byl zcela bez kapalných a těžkých podílů. Dobré vlastnosti byly prokázány u 

odběru pyrolýzního benzínu a jako nejhorší se jevil odběr HCVD. Z pyrolýzní praxe je 

však patrné, že použití vhodné vstupní suroviny záleží na produktech, které potřebujeme 

získat. Je-li naším cílem výroba ethylenu je nejvhodnější surovina etan. Pokud budeme 

potřebovat vyrobit širší škálu produktů použijeme pyrolýzní benzín nebo HCVD.  

Dalším  cílem práce byla analýza mazacích olejů, které jsou používány 

v provozním zařízení zmiňovaného technologického procesu, konkrétně analýza olejů 

využívaných ve vysokotlakých čerpadlech. Zároveň byla v poloprovozním režimu 

ověřována možnost  nahrazení některého z olejů jiným druhem. Tento nový druh byl 

aplikován jen v určitých typech čerpadel. Pro získání věrohodných výsledků analýzy byl 

velmi důležitý správný postup odběru vzorků.  

Byly sledovány 3 druhy olejů, vzorky byly odebírány celkem čtyřikrát, zhruba 

v tříměsíčních intervalech. Vzorky pak byly vyhodnoceny v akreditované laboratoři. 

Výsledky analýzy potvrdily, že sledované druhy olejů zcela vyhovují provozním 

podmínkám a že sledované hodnoty nepřekročily stanovené standardní hodnoty. Současně 

byla potvrzena i skutečnost, že nový druh oleje splňuje ve všech sledovaných fyzikálních a 

chemických vlastnostech podmínky pro jeho využití v procesu pyrolýzy. Je tedy vhodnou 

náhražkou za některý z analyzovaných druhů olejů. 

Hlavní výhodou analýzy olejů je její využití pro systém údržby strojů. Využití 

výsledků jednotlivých analýz olejů přináší možnosti snížení nákladů a zlepšení návratnosti 

investic. Vlastní analýzy olejů se kromě toho mohou soustředit na zjišťování hlavních 

příčin problémů, jako je například znečištění olejů (prach, voda, přítomnost kovů…).  

Olejové hospodářství v provozu Etylénové jednotky závodu Unipetrol RPA je 

zaměřeno mimo jiné i na případnou likvidaci použitých olejů z vlastního technologického 

procesu. V práci je tedy poukázáno na vhodné řešení této situace. Z popisu procesu čištění 
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olejové směsi vyplývá, že většina olejové směsi se po pročištění vrací zpět do procesu 

pyrolýzy a znovu se využívá. Nežádoucí odpad nevzniká. 



 

  

LITERATURA 
 

[1]     Blažek J., Rábl V.: Základy zpracování a využití ropy. 2. vyd. VŠCHT v Praze,  

                                           Praha 2006. ISBN 80-7080-619-2 

[2]  Hovorka F.: Technologie chemických látek. 1. vyd. VŠCHT v Praze, Praha 2005.  

                                ISBN 80-7080-588-9 

[3]  APROCHEM 99 : Konference chemické technologie – petrochemie – polymery :  

            ropa   – zemní plyn – uhlí – ochrana prostředí – bezpečnost. Praha : APROCHEM,       

           1999  

[4]  Chemopetrol a.s.: Technologický reglement Ethylenové jednotky Litvínov 2003 

[5]        Manuál pro odběry reakčních produktů na výstupu z pyrolýzního reaktoru 

[6]         Herink T.: Disertační práce, Využití průmyslových dat k modelování pyrolýzy  

                               uhlovodíků VŠCHT Praha 2002 

[7]         http://www.lubstar.cz/files/cs/mobil-dte-jmenna-rada.pdf 

 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 
 

[8]  http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_vlastnosti_oleju1 

 

[9]  http://www.prumysloveoleje.cz/prumysloveoleje-cz/4-INFORMACE/8-Prumyslove-   

       oleje-klasifikace 

 

[10]  http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-prumyslove.aspx 

 

[11]  http://www.znackovamaziva.cz/e-shop/prumyslove-oleje/prumysl/hydraulicke-  

         oleje/mobil-dte-15m-208l/ 

[12]  http://mail.upce.cz/~machjar/ 

http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_vlastnosti_oleju1
http://www.prumysloveoleje.cz/prumysloveoleje-cz/4-INFORMACE/8-Prumyslove-%20%20%20%20%20%20%20%20%20oleje-klasifikace
http://www.prumysloveoleje.cz/prumysloveoleje-cz/4-INFORMACE/8-Prumyslove-%20%20%20%20%20%20%20%20%20oleje-klasifikace
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-prumyslove.aspx
http://www.znackovamaziva.cz/e-shop/prumyslove-oleje/prumysl/hydraulicke-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20oleje/mobil-dte-15m-208l/
http://www.znackovamaziva.cz/e-shop/prumyslove-oleje/prumysl/hydraulicke-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20oleje/mobil-dte-15m-208l/
http://mail.upce.cz/~machjar/


 

  

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 
Obrázek 1 Výtěžky produktů pyrolýzy v závislosti na ostrosti pyrolýzy ............................... 4 

Obrázek 2 Destilační kolona ............................................................................................... 10 

Obrázek 3  Základní schéma Etylenové jednotky .............................................................. 11 

Obrázek 4  Schématické znázornění pyrolýzní pece .......................................................... 17 

Obrázek 5 Pec typu SRT III – radiační část ...................................................................... 18 

Obrázek 6 Pec typu SRT I – radiační část ......................................................................... 19 

Obrázek 7 Umístnění odběrové sondy za pyrolýzními reaktory ........................................ 22 

Obrázek 8 Odběrová sonda ................................................................................................. 22 

Obrázek 9 Schéma vzorkovacího zařízení .......................................................................... 23 

Obrázek 10 Plynová vzorkovnice, septum a ventilek ......................................................... 24 

Obrázek 11 Kompresor GB-201 .......................................................................................... 32 

Obrázek 12 Zásobník oleje.................................................................................................. 36 

Obrázek 13  Přístrojové vybavení pro měření viskozity oleje ............................................ 41 

Obrázek 14  Přístrojové vybavení pro Karl Fischerovu titraci .......................................... 45 

Obrázek 15 Zásobník FA-150 ............................................................................................. 51 

Obrázek 16 Destilační kolona DA- 101 .............................................................................. 51 

Obrázek 17 Horní patra destilační kolony ......................................................................... 52 

 



 

  

SEZNAM TABULEK 

 
Tabulka 1  Typické výtěžky hlavních produktů při pyrolýze vybraných surovin ................ 5 

Tabulka 2 Alternativní možnosti pyrolýzy jednotlivých surovin na jednotlivých pecích . 16 

Tabulka 3 Složení suroviny (ethan/propan) ....................................................................... 20 

Tabulka 4 : Složení typových skupin benzinu .................................................................... 21 

Tabulka 5 Některé vybrané vlastnosti suroviny HCVD ..................................................... 21 

Tabulka 6 Váhové hodnoty vzorkovnic a zádrží - reaktor BA 103A (Bi+C5) ................... 25 

Tabulka 7 Váhové hodnoty vzorkovnic a zádrží – reaktor BA 102A (HCVD) ................. 25 

Tabulka 8 Složení pyrolýzního plynu - reaktor BA 103A (Bi+C5+C3) ............................ 26 

Tabulka 9 Složení pyrolýzního plynu - reaktor BA 102A (HCVD) ................................... 27 

Tabulka 10 Složení pyrolýzního plynu - reaktor BA 103 (Ethan) .................................... 27 

Tabulka 11 Složení pyrolýzního benzinu - BA 103A (Bi+C5+C3), BA 102A (HCVD) ... 28 

Tabulka 12 Srovnání provozního odběru a výtěžků pyrolýzy ............................................ 29 

Tabulka 13 Produktové složení jednotlivých vzorků ......................................................... 29 

Tabulka 14 Mazací návod pro GB-201 .............................................................................. 33 

Tabulka 15  Mazací návod pro GB-301 ............................................................................. 34 

Tabulka 16  Mazací návod pro GB-501 ............................................................................. 34 

Tabulka 17  Mazací návod pro GB-511 ............................................................................. 35 

Tabulka 18 Mazací návod pro GB-701/R .......................................................................... 36 

Tabulka 19  Mazací návod pro GB-901/R ......................................................................... 37 

Tabulka 20  Mazací návod pro GB-903 ............................................................................. 37 

Tabulka 21 Mazací návod pro GB-904 .............................................................................. 38 

Tabulka 22 Výsledky analýzy Mobil Vacuoline 528 .......................................................... 48 

Tabulka 23 Výsledky analýzy Mobil Oil DTE Light .......................................................... 49 

Tabulka 24 Výsledky analýzy Mobil DTE 16 ..................................................................... 49 

Tabulka 25 Výsledky analýzy oleje Mobil Oil Extra Heavy v různých zařízeních ........... 50 

  

 

 

 

 


