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1__ÚVOD 
Rafinérský provoz zajišťuje primárně produkci širokého spektra látek, které se využívají 

jednak jako paliva a jednak jako vstupní suroviny pro petrochemický průmysl. Produkce 
těchto přímo využitelných produktů je doprovázena nezbytným vznikem a použitím látek, 
které jsou výrazně ekologicky problematické. Na straně provozovatelů rafinérií je tudíž 
povinnost produkci vzniku těchto látek snížit na požadované minimum dané legislativnímu 
nároky. K nejvýznamnějším „problematickým“ látkám v provozu rafinérie patří amoniak 
(NH3) a sulfan (H2S), a to jednak z důvodů rozsahu jejich výskytu a jednak z důvodu jejich 
nebezpečnosti. Odstranění těchto látek v rafinérii se děje v tak zvaných stripovacích kolonách, 
které jsou součástí celku jednotek stripování kyselých vod, tedy vod obsahujících amoniak 
a sulfan. 

Je nutné si uvědomit, že množství primárně využitelných produktů a jejich samotný 
význam pro společnost je stále obrovský a v horizontu několika desítek let nenahraditelný. 
Současně jsou dle společenských požadavků kladeny stále vyšší nároky na ekologicky 
přijatelnou čistotu produktů rafinérie, tedy na míru přítomnosti problematických látek. 
Na straně provozovatelů rafinérií jsou potom vyžadovány vyšší provozní/investiční náklady 
pro daná zařízení či jednotky, a zároveň na straně projektantů je požadován efektivnější návrh 
technologie a příslušných zařízení. Tyto společenské, ekologické, ekonomické a technické 
faktory mají zásadní vliv na výslednou podobu technologie a příslušných zařízení. 

V případě projektantů jsou mocným a důležitým nástrojem pro projekci zadaného procesu 
simulační programy, které výrazně usnadňují výpočty materiálových a tepelných bilancí. 
Standardně slouží v praxi výsledky materiálových a tepelných bilancí simulačních modelů 
jako základní podklad pro návrh zařízení a dále také pro optimalizaci chodu celé technologie 
(resp. zařízení). Obecně lze potom proces simulace rozdělit do pěti hlavních kroků, což jsou: 

- Definování problému 
- Sběr potřebných vstupních dat 
- Vytvoření modelu daného procesu/provozu 
- Řešení modelu pomocí odpovídajících výpočtových modelů 
- Analýza výsledků simulace 
Jelikož jsou výsledky simulace výchozím podkladem pro další návazné výpočty v projekci, 

je nutné dbát na jejich přesnost a věrohodnost. 
Tato diplomová práce se věnuje simulaci reálného provozu, jenž představuje jednotku 

zpracovávající kyselé vody v rafinérském provozu. Provoz je výsledkem projekční činnosti 
firmy CBI Lummus s.r.o., jejíž projekční dokumentace a firemní literatura byla v diplomové 
práci využita. Dle požadavku firmy byly k simulaci použity programy ProMax a PRO/II, 
přičemž záměrem použití obou simulačních programů je porovnání výsledků jejich modelů 
s reálnými daty. Na základě toho měla být formulována doporučení využití programů pro 
danou problematiku. Vzhledem k tomu, že zisk dat z reálného provozu nebyl možný kvůli 
jeho neočekávaně výrazně zpožděné výstavbě, byly pro porovnání využity v omezené míře 
průmyslově doporučovaná a ověřená data. 

Diplomová práce je strukturovaná do tří větších celků. První celek zastupuje kap. 1, která 
je věnována objasnění technologie stripování kyselých vod. Kap. 2 navazuje svým 
teoretickým a rešeršním charakterem na kap. 1 a představuje celek věnovaný důležitým 
zařízením používaným v technologii stripování kyselých vod. Kap. 5 a 6 představuje stěžejní 
celek práce, ve kterém je představena tvorba simulačních modelů a následné posouzení jejich 
výsledků. 
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2__ZPRACOVÁNÍ KYSELÝCH VOD STRIPOVÁNÍM 
Téměř většina provozních jednotek rafinérie je producentem odpadní vody zvaná kyselá 

voda. Pro další znovu využití v procesu či navrácení do hydrologického cyklu je nutné tuto 
vodu upravit takovým způsobem, který umožní nakládat s ní jako s nezávadnou látkou, 
s minimálním negativním ekologickým dopadem. K tomuto účelu využívá rafinérie jednotky 
zpracovávající kyselé vody stripováním (angl. sour water strippers-SWS). Jakýkoli ve vodě 
rozpustný odpad, produkovaný kontinuálně či diskontinuálně, je tak téměř z celého 
rafinérského provozu odváděn do těchto jednotek, kde dochází k odstranění nečistot na 
požadovanou koncentraci.  

Pojem kyselé vody bude vysvětlen v následující kapitole, která se věnuje původu kyselých 
vod v rafinérském provozu, stejně tak jako výslednému nakládání s vyčištěným produktem a 
dále blíže vysvětluje technologii stripování kyselých vod. O podrobnějším popisu 
nejdůležitějších zařízení technologie bude pojednáno samostatně v kapitole 3. 

 
2.1_KYSELÉ VODY V RAFINÉRSKÉM PROVOZU 
2.1.1 Charakteristika 

Kyselými vodami v rafinérském provozu jsou označovány všechny ty odpadní vody, jež 
obsahují významný podíl složky amoniaku (NH3) a sulfanu (H2S). Samotný přívlastek 
„kyselé“ se vztahuje k charakteristickému zápachu způsobenému přítomností sulfanu [19]. 

Vedle těchto dvou dominantních složek (NH3, H2S) obsahuje kyselá voda ve většině 
případů ještě menší (či přímo stopový) podíl dalších nečistot, jejichž přítomnost a hodnota 
koncentrace se odvíjí od původu kyselé vody v provozu (viz kap. 2.1.2). Výčet všech 
možných nečistot v kyselé vodě mimo sulfan a amoniak je následující [18]: 

- fenoly (fenol, kresol, xylenol apod.) 
- organické kyseliny (karboxylová, naftenová apod.) 
- kyanidy 
- produkty oxidace sulfidů (H2SO3, H2SO4, HSCN apod.) 
- oxid uhličitý 
- uhlovodíky 
- soli z tvrdé vody (bikarbonáty a sírany vápníku a hořčíku) 
- použité louhy 
- merkaptany 
- polysulfid amonný 
- chloridy 
- glykoly 

 
Složky nečistot jsou v roztoku kyselé vody vázány dvěma způsoby [18]: 

a) molekulárně 
Pro tuto formu vazby platí rovnováha kapalina/pára. Rovnovážná data jsou 

potřebná k určení rozpustností složek. 

b) iontově 
Pro tuto formu vazby platí chemická rovnováha mezi disociovanými a 

nedisociovanými elektrolyty. 
Kyselou vodu tedy lze považovat za slabý elektrolyt, jelikož obsahuje jak ionty, tak 

nedisociované molekuly daných složek. Celková koncentrace dané složky v roztoku je potom 
součtem molekulárního a iontového podílu dané složky. Hodnoty těchto zlomků jsou závislé 
na pH roztoku. Vliv pH na rovnovážné složení je názorně ukázán na obrázku 2.1, kde jsou 
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uvedeny typické průběhy koncentrací dvou hlavních složek - NH3 a H2S - pro případ kyselé 
vody při teplotě 100 °C pocházející z jednotky fluidního katalytického kraku (angl. fluid 
catalytic cracking-FCC). V digramu je patrný protichůdný vliv hodnoty pH na rozložení 
koncentrací amoniaku a sulfanu, což má zásadní vliv na volbu optimální hodnoty pH při 
návrhu technologie (viz kap. 2.2.2). V tab. 2.1 jsou uvedeny hodnoty koncentrací pro pH 7,17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Vliv pH na rovnovážné složení pro kyselou vodu z jednotky FCC (100 °C); převzato z [18] 

H2S 

Podíl Složka Koncentrace [%] 
Celková 

koncentrace  [ppm-
wt] 

Molekulární H2S 10,4 
2700 

Iontový 
HS- 89,1 
S- 0,5 

 
NH3 

Zlomek Složka Koncentrace [%] 
Celková 

koncentrace  [ppm-
wt] 

Molekulární NH3 34,7 

2700 
Iontový 

NH+ 64,4 

NH2CO2
- 0,9 

Tab. 2.1 Příklad rovnovážného složení kapaliny pro složky amoniaku a sulfanu v kyselé vodě z jednotky FCC 
(100 °C,  pH 7,17) 

Dle poměru množství amoniaku a sulfanu v kyselých vodách se v rafinérských provozech 
rozlišují tři úrovně (nízká, střední a vysoká) [18], jak ukazuje následující tabulka (tab. 2.2). 
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Úroveň Molární poměr Hmotnostní poměr
Nízká 1,0 0,5 

Střední 1,5 0,75 

Vysoká 2,0 1,0 

Tab. 2.2 Molární a hmotností úrovně poměru NH3/H2S 

Molový přebytek amoniaku jasně poukazuje na to, proč se pH kyselých vod, za 
nepřítomnosti jiných nečistot, pohybuje v oblasti odpovídající zásaditému roztoku (běžně od 
7,8 do 9,3). 

 
2.1.2 Zdroje kyselých vod 

Původ kyselé vody pochází z užívání procesní páry/vody napříč téměř celým rafinérským 
provozem, a to typicky v podobě stripovací páry nebo ředící či hnací páry. Většina procesní 
páry je po daném využití následně zkondenzována a odtahována k dalšímu zpracování-
vyčištění ve stripovacích jednotkách. 

 
Amoniak a sulfan 
Jak bylo uvedeno výše, kyselé vody mohou obsahovat různé nečistoty v různé míře dané 

jejich původem v rafinérském provozu. Obě dominantní složky – NH3 a H2S - se objevují ve 
výstupech téměř ze všech jednotek a jejich koncentrace v kyselých vodách jsou tudíž i 
nejvyšší. Orientační přehled typických zdrojových jednotek těchto složek a s nimi spojených 
forem výskytu, místa odtahu a rozmezí koncentrací je uveden v tab. 2.3 [18].  

Z tabulky je jasně patrné, že mimořádné množství těchto složek pochází z jednotky 
vysokotlakého hydrokraku (angl. hydrocracker-HC). Nástřiky těžších uhlovodíků, které se 
zde hydrogenují, obsahují dusík a síru. Ty se po hydrogenaci přeměňují na amoniak a sulfan, 
které jsou z velké části odstraněny pomocí prací vody vnesené do cirkulačního oběhu odpadní 
vody. Výsledná znečištěná separovaná voda představuje kyselou vodu. 

 

Jednotka Výskyt Odtah kyselé 
vody 

Koncentrace [ppm-wt] 
NH3 H2S 

Atmosférická 
destilace 

stripovací pára, voda 
obsažená v ropě 

horní refluxní 
buben 50-7000 50-10 000 

Vakuová 
destilace 

stripovací pára, topná 
pára, pára ejektoru 

horní 
akumulátor 50-7000 50-10 000 

Fludiní 
katalytické 
krakování 

dělící stripovací pára, 
katalytická stripovací pára

frakční refluxni 
buben 50-7000 50-10 000 

Hydrogenační 
krakování 

dělící stripovací pára, 
prací voda separační buben 20 000-40 000 20 000-60 000

Termické 
krakování-
visbreaker 

topná pára, dělící 
stripovací pára  

frakční refluxni 
buben 50-7000 50-10000 

Termické 
krakování -
koksování 

topná pára, dělící 
stripovací pára, pára z 
koksárenského bubnu 

frakční refluxni 
buben, overhead 
blowdown drum

50-7000 50-10 000 

Hydrogenační 
rafinace stripovací pára refluxní buben 

produktu 50-7000 50-10 000 

Tab. 2.3 Typické zdroje kyselých vod s obsahem složek NH3 a H2S 
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Ostatní nečistoty 
Výčet ostatních nečistot obsažených v kyselých vodách byl uveden výše. Orientační 

přehled potenciálních a pravděpodobných zdrojů pro nejvýznačnější z nich je uveden v tab. 
2.4 [18]. 

Kyanidy – jsou produkovány u operací katalytického a termického krakování, při kterých 
nereaguje uhlík. 

Polysulfid amonný – tato chemikálie patří do skupiny korozních inhibitorů. Často se 
přidává do prací vody za účelem zabránění korozivních účinků kyanidů. Jejich přebytek lze 
potom nalézt v kyselých vodách. 

Uhličitany – vody z jednotky FCC a koksování obsahují oxid uhličitý, jehož přítomnost po 
smíchání s odsolenou či čistou resp. tvrdou vodou může vést k tvorbě solí amoniaku, vápníku 
a hořčíku. 

Fenoly – ve frakcích benzínu či kerosínu mohou být přítomny z přímého původu v ropě 
nebo v recyklované odpadní vodě z jednotek SWS. Fenoly obecně vznikají reakcí mezi párou 
a cyklickými uhlovodíky. 

 
Jednotka Chloridy NaOH Fenoly Činidla Uhličitany Kyanidy Korozní 

inhibitory 
Organické 
kyseliny 

Odsolovač ropy • • • •         

Atmosférická 
destilace •   •       •   

Vakuová 
destilace •           •   

Fludiní 
katalytické 
krakování •   •   • • • • 

Hydrogenační 
krakování •           •   

Termické 
krakování-
visbreaker 

          • • • 
Termické 

krakování -
koksování 

    •     • • • 
Hydrogenační 

rafinace - 
benzín/kerosín •   •       •   

Hydrogenační 
rafinace - topný 

olej 
  •         •   

Hydrogenační 
rafinace - 

zbytek 
  •         •   

Tab. 2.4 Potenciální zdroje nečistot, které se mohou objevit v kyselých vodách 

2.1.1 Kvalita vystripovaných vod 
Vyčištěné kyselé vody, které prošly čistícím procesem jednotek SWS se nazývají 

vystripované vody a lze je považovat za primární produkt procesu. Účinnost odstranění 
nečistot v procesu SWS se běžně pohybuje v rozmezí těchto hodnot (viz tab. 2.5) [18]: 
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Složka Odstraněný podíl 
[hm %] 

Sulfan 99-100 
Amoniak 95-99 
Fenoly 50-70 

Tab. 2.5  Odstraněný podíl nečistot ve vystripovaných vodách 

Ve skutečnosti jsou ovšem pracovní hodnoty při projektování jednotky nastaveny tak, aby 
splňovaly jeden ze dvou základních souborů požadavků pro uvažované nakládání 
s vystripovanými vodami, což jsou: 

 
a) požadavky na kvalitu odtokové vody, která bude znovu použita v provozu 

b) požadavky na kvalitu odtokové vody, která bude přímo vedena do odpadní vody 
rafinérie a dále do čistírny odpadních vod. 

 
Co se týče konečných koncentrací nečistot ve vodě, pro sulfan platí, že jsou menší jak 10 

ppm-wt (běžně 2), pro amoniak dosahují maximálně 50 ppm-wt (běžně 30). V případě hodnot 
menších jak 10 ppm-wt je nutné brát v úvahu určité množství NH3 a H2S, které je ve vodě 
pevně vázané a tudíž neodstranitelné pouhým stripováním v jednotkách SWS [18]. 

 
2.1.2 Využití vystripovaných vod 

Ve většině případů se ze zřejmých ekonomických důvodů snaží rafinérie využívat 
vystripované vody pro své vlastní účely znovu v procesu. Výhodou je zejména významné 
snížení odběru čerstvé vody a snížení množství vypouštěné odpadní vody. Mimoto dochází 
v procesech znovu využití k výraznému snížení obsahu fenolů. Nejběžnější způsoby využití 
vystripovaných vod v procesu rafinérie jsou uvedeny níže [17], [18]. I když všechny možnosti 
využití jsou bezesporu přínosné, nesou spolu se svými výhodami také jisté provozní problémy 
a jejich efektivita tak závisí na pečlivé kontrole procesu. 

 
Prací voda v odsolovači ropy  
Prací voda zde obvykle zaujímá 4-8 obj.% z celkového průtoku surové ropy. Použití 

vystripované kyselé vody je pro tuto aplikaci velice výhodné. V odsolovači přejde zhruba 80-
90 % fenolů obsažených ve vystripované vodě do ropné fáze, obsah kyanidů je přenesen 
zcela. 

Hlavní problém zde ovšem činí zbytkový podíl amoniaku ve vystripované vodě. Vyšší 
koncentrace amoniaku vedou ke stabilizaci emulzí v odsolovači, a zároveň výkyvy 
v koncentraci amoniaku mohou vést k problémům s kontrolou hodnot pH v hlavě kolony 
atmosférické destilace.  

 
Prací voda pro hydrokrakr  
Jak už bylo zmíněno výše v kapitole 2.1.2, pro odtah vedlejších produktů (amoniaku 

a sulfanu) v jednotkách hydrokraku se využívá prací voda, která následně může obsahovat 
i 40 000 ppm-wt amoniaku a sulfanu. Jako prací vodu zde lze použít částečně vystripovanou 
vodu, a to i přesto, že obsahuje několik desítek či stovek ppm-wt amoniaku a sulfanu, což 
výrazně nesnižuje její absorpční schopnost. Tato částečně vystripovaná voda může být 
odtahována buď z některého středního patra kolony SWS nebo jako přímý produkt 
ze speciální jednotky SWS pro částečné vystripování. 
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Prací voda ve zbylém provozu 
Vystripované kyselé vody lze použít jako prací vody v jednotce katalytického kraku 

a v kondenzátoru hlavy kolony atmosférické destilace. Opět zde dochází k přenosu fenolů 
do uhlovodíkových fází chudých na tuto složku. A stejně tak se zde mohou projevit nežádoucí 
účinky amoniaku: koroze v hlavách kolon a narušení kontroly hladiny pH. 

 
Doplňková voda pro chladící věž 
Použití vystripované vody v chladícím systému je na jednu stranu velice užitečné (dochází 

zde k odstranění až 90 % fenolů prostřednictvím bakteriální oxidace),  na druhou stranu 
s sebou nese jisté nároky na opatrnost, se kterou jsou spojeny sekundární problémy. 

Přítomnost zbytkového sulfanu ve vystripované vodě ničí organismy zapříčiňující oxidaci 
fenolů a navíc působí sulfan také korozivně. Doporučuje se proto udržovat koncentrace 
sulfanu před vstupem do chladícího systému pod 2 ppm-wt. 

Přítomnost zbytkového amoniaku působí jako živná látka k nežádoucímu biologickému 
růstu, zároveň působí korozivně na měď a její slitiny a může způsobovat problémy 
s kontrolou pH. 

 
Napájecí voda pro kotelnu 
Jedna z dalších možností využití vystripované vody spočívá v jejím zavedení jako napájecí 

vody do kotelny. Výhodou je opět snížení podílu sulfanu, amoniaku a fenolů. 
 

2.2_TECHNOLOGIE STRIPOVÁNÍ KYSELÝCH VOD 
Základní funkcí jednotek SWS je odstranit z kyselých vod dané rozpuštěné nečistoty 

na požadované hodnoty koncentrace. Každý rafinérský provoz vyžaduje individuální řešení 
problému stripovaní kyselých vod. Přesto však základ technologického procesu zůstává 
zachován a jednotlivé případy se od sebe liší určitými alternativními konfiguracemi. Velice 
speciálním případem jsou typy jednotek, u kterých se využívá více stupňů stripovacích kolon 
(např. první kolona, pracující za zvýšeného tlaku, odstraňuje převážně H2S, druhá kolona 
za nižšího tlaku odstraňuje ze zbytku první kolony NH3 a třetí kolona odstraňuje zbylé 
specifické nečistoty). Těmto typům jednotek, zejména vzhledem k zadanému provozu pro 
simulaci, ale nebude nadále věnována pozornost. Širší pozornost však bude zaměřena právě 
na jednotky s jednou kolonou a různými konfiguracemi přidružených zařízení a procesních 
parametrů. Tento typ jednotek zaujímají v současné době v rafinérských provozech většinu. 

 
2.2.1 Popis procesu a jeho základních uzlů 

Srdce technologie představuje stripovací kolona, kde probíhá samotný proces čištění 
kyselé vody. Funkce ostatních zařízení spočívá především v dopravě kyselé vody, úpravě 
jejího chemického složení a termodynamického stavu (teplota, tlak). Následující obecný popis 
bere v úvahu jednotlivé sekce tak, jak jsou za sebou řazeny v technologické lince. 
Doprovodné zjednodušené technologické schéma popisu představuje obr. 2.2. 

 
Flashovací nádrž 
Veškeré kyselé vody o různém složení jsou z rafinérského provozu nejprve běžně sváděny 

do flashovací nádrže (1). Účelem tohoto zařízení je odseparovat především uhlovodíky jak 
v kapalné tak i v plynné fázi. Jelikož kyselé vody pocházejí ze systémů o vyšším tlaku, 
po vstupu do flashovací nádrže dojde k výraznému snížení jejich tlaku. Tím se dosáhne 
expanze par uhlovodíků, které jsou takzvaně odflashovány pryč do nízkotlakých systémů.  
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Samotné uhlovodíkové nečistoty mají minimální vliv na výkon stripovací kolony 
a obvykle odchází z hlavy kolony v proudu kyselého plynu. Snížení jejich podílu 
ve flashovací nádrži se proto děje za účelem co nejčistšího kyselého plynu, jenž ovlivňuje 
jakost síry produkované v Clausově jednotce (viz dále). Jestliže je vstupní proud 
do flashovací nádrže nasycen rozpuštěným amoniakem a sulfanem, určitý podíl těchto složek 
je odflashován spolu s uhlovodíky [20].  

     Kapalné uhlovodíky jsou po krátké době zdržení (řádově desítky minut [20]) vlivem 
gravitačního usazování separovány (obvykle pomocí vestavěného přepadu a přepážek) a dále 
vedeny do systému odpadních vod. Takto částečně separovaná kyselá voda je dále čerpána 
do stabilizační nádrže.  

 
Stabilizační nádrž 
Ve stabilizační nádrži (2) dochází k dalšímu snížení podílu uhlovodíků prostřednictvím 

gravitačního usazování a přirozenému promísení směsi (kyselé vody), což slouží k zamezení 
výkyvů a fluktuací ve složení nástřiku do stripovací kolony, která by v opačném případě 
vykazovala horší provozní výkony. Mimo to je vyšší objemová kapacita stabilizační nádrže 
uvažována pro případy náhlých výkyvů v objemovém průtoku ve směru z nádrže (např. 
v případě odstávky stripovací kolony). Doba zdržení se pohybuje v řádu několika dnů 
a odpovídá součtu doby potřebné k usazování a odstávce kolony. Dlouhodobější expozicí 
kyselé vody však dochází k oxidaci sulfidu, což dále znamená snížení podílu molekulově 
vázaného amoniaku. Je proto žádoucí omezit vstup vzduchu do nádrže na minimum [18]. 

 
Předehřívač nástřiku 
Před vstupem nástřiku kyselé vody do stripovací kolony je nutné jej předehřát 

na požadovanou optimální teplotu, což se uskutečňuje pomocí výměníku tepla (3). Na straně 
horkého proudu se ve většině případů využívá utilizační teplo proudu odcházejícího 
ze spodku kolony.    

 
Stripovací kolona 
Po předehřevu je nástřik (tvořen z větší části kapalnou fází) zaveden do horní části 

stripovací kolony (4), přičemž pára vychází z jejího spodku. Kyselá voda stéká po patrech či 
skrze výplň směrem dolů, zatímco v proti proudu stoupá k hlavě kolony čistá pára, čímž 
dochází za rovnovážných podmínek k přenosu hmoty, resp. složek amoniaku a sulfanu 
do plynné fáze. Ze spodku kolony je nakonec odtahován proud vystripované kyselé vody, 
která je zbavena složek amoniaku a sulfanu na požadovanou úroveň. Oproti tomu stoupající 
proud plynné fáze se stále více obohacuje o nečistoty a společně s párou nakonec odchází 
pryč z hlavy kolony. Vývin páry se děje pomocí reboileru (5) umístěného na posledním patře 
kolony nebo se pára zavádí do spodku kolony z externího zdroje. Podobně horní část kolony 
může mít různé podoby provedení: refluxní či s cirkulačním zpětným tokem nebo nerefluxní.  

 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________ [Diplomová práce] 

__________________________________________________________________________________ 
[16] 
 

 
Obr. 2.2 Zjednodušené blokové schéma typické konfigurace jednotky stripování kyselých vod 
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Odtah kyselého plynu 
V případě, že kolona pracuje s refluxem, je část zkondenzovaného plynu vrácena zpět 

do kolony, nezkondenzovaná část je většinou poslána na další zpracování buď do Clausovy 
jednotky na výrobu síry nebo na spálení. Vedle těchto dvou možností se ještě nabízí řešení 
zpracovat kyselý plyn v absorpčních jednotkách. Tato aplikace ale není běžná. V případě 
nerefluxní kolony je aplikace výše zmíněných možností proveditelná, plyn putuje do zařízení 
přímo, nicméně nerefluxní systémy jsou méně častou volbou.   

 
Odtah vystripované vody 
Proud vystripované vody je po odtahu z kolony ihned zchlazen, a to nejprve 

v předehříváku nástřiku (viz výše) a případně v dalších výměnících (6) dle potřeby. Poté je 
voda vedena k dalšímu využití či zpracování v systému odpadních vod (viz kap. 2.1.3, 2.1.4).  

 
2.2.2 Klíčové designové a procesní parametry 

Ústředním zařízením technologie je stripovací kolona, ve které probíhá stěžejní proces 
odstraňování NH3, H2S. Její způsob provozu tudíž zásadně ovlivňuje podobou a výkonnost 
technologie. V této kapitole budou popsány hlavní procesní (resp. provozní) parametry bloku 
stripovací kolony, což jsou: 

 
- tlak 
- teplota 
- poměr páry a počet pater 
- hodnota pH 

 
Tlak 
Tlak proudu kyselého plynu vystupujícího z hlavy kolony je předním provozním 

parametrem, který ovlivňuje ostatní. Běžně je nastaven tak, aby poskytoval dostatečný tlak 
k odtahu kyselého plynu z hlavy kolony k dalšímu zpracování (Clausovo pole, spalování 
apod.). Typické hodnoty přetlaků pro daný typ zpracování jsou uvedeny v tab. 2.6 [18]. 
Hodnota v závorce u položky Clausovo pole platí pro vyšší výtěžky síry.  

 
Zpracování 

kyselého plynu 
Typický 

přetlak [kPag]
Clausovo pole 143 (184) 

Spalovna 115 
Firebox 115 

Tab. 2.6 Typické hodnoty tlaků v hlavě kolony pro různé možnosti zpracování kyselého plynu 

Zároveň je ovšem žádoucí, aby kolona pracovala za co nejnižšího možného tlaku, což 
prospívá procesu stripování. Snižování tlaku vede k vyšší efektivitě procesu v případě 
konstantního množství páry nebo dovoluje snížit množství páry tak, aby byly zachovány 
specifikace produktu-vystripované páry [20]. 

Celkový tlak v hlavě kolony je tedy určen v závislosti na tlaku daném hranicí s objektem 
zpracovávající kyselý plyn a na tlakových ztrátách systému v horní části kolony (kondenzátor, 
řídící ventil atd.). 

Celkový tlak ve spodku kolony je potom určen tlakem v hlavě kolony a příslušnými 
tlakovými ztrátami na patrech kolony resp. způsobených výplní kolony.   

 



__________________________________________________________________ [Diplomová práce] 

__________________________________________________________________________________ 
[18] 
 

Teplota 
Provozní teplota v koloně je závislá na provozním tlaku a pohybuje se v rozmezí 104 – 

132 °C. Teplota v hlavě kolony je tudíž rovna saturační teplotě vody za převládajícího 
parciálního tlaku vody v proudu plynné fáze. 

Vyšší teploty jsou vyžadovány pouze za přítomnosti některých nečistot v nástřiku kyselé 
vody, což platí zejména u korozního inhibitoru polysulfidu amonného (viz kap. 2.1.2). Jejich 
rozklad je možný za vyšších teplot, což následně umožňuje jejich vystripování [18]. 

V případě kolon s refluxními kondenzátory je teplota závislá na optimální volbě mezi 
dvěma mezemi, které jsou určeny požadavky na [18]: 

 
a) zabránění usazování solí 

Teplota refluxního bubnu je dle možností co největší, což vede k přítomnosti většího 
množství vodní páry v odtahovaném kyselém plynu. 

 
b) snížení rozpustnosti NH3, H2S 

Teplota refluxního bubnu je dle možností co nejnižší, což vede k přítomnosti menšího 
podílu vodní páry v odtahovaném kyselém plynu. 

 
Teplota refluxních bubnů se běžně u nízkotlakých systémů pohybuje v rozmezí teplot 60 -

90 °C. Teplota 60 °C je nejnižší mezní hodnotou z důvodů zabránění možného usazování 
(sublimací) hydrosulfidu amonného (NH4SH), jenž způsobuje vážné zanášení kondenzátoru 
a potrubí kyselého plynu [18].  

 
Množství páry a počet pater 
Množství páry je nezávislým procesním parametrem, jenž má významný vliv na výkon 

kolony. Jako množství páry se u stripovacích zařízení běžně označuje poměr páry 
k celkovému množství nástřiku do kolony, kde celkové množství nástřiku je součtem 
surového nástřiku a refluxu. Stripovací pára je definována jako pára odcházející z horního 
patra kolony. Celkové množství nástřiku se v koloně částečně předehřeje parou, která tak 
zkondenzuje. Tato pára se nazývá ohřevná. Celkové množství páry je potom součtem 
stripovací páry a ohřevné páry. Požadavky na množství ohřevné páry jsou dány entalpií 
celkového množství nástřiku. Množství stripovací páry je závislé na složení nástřiku, 
na specifikaci složení vystripované vody a na počtu pater v koloně [17].  

Vztah mezi množstvím potřebné stripovací páry a počtem pater je nejdůležitější z hlediska 
provozního a ekonomického, což v praxi vede k hledání optimální volby počtu pater 
(investiční náklady) a množství stripovací páry (provozní náklady). Pro každý individuální 
případ je tudíž možné sestavit soubor křivek představujících závislost účinnosti odstranění 
dané nečistoty na různých počtech pater a množství stripovací páry. Názorné průběhy a 
charakter těchto křivek jsou uvedeny na obr. 2.3 pro NH3. 
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Obr. 2.3  Účinnost odstranění amoniaku v závislosti na počtu pater a množství stripovací páry; pozn. trays-

patra 

Z křivek je jasně patrné, že daného složení vystripované vody lze dosáhnout různými 
kombinacemi počtu pater a množství stripovací páry. Zvyšující se počet pater vede k nižšímu 
množství stripovací páry a naopak. Vzhledem k tomu, že tendencí je uspořit více energie 
a snížit náklady na palivo, volí se kolony s větším počtem pater (30 a více reálných) a tudíž 
nižším množstvím stripovací páry [18]. 

 
Hodota pH 
Pro hodnotu pH proudu nástřiku do kolony je velice důležité, aby umožňovala odstranění 

jak amoniaku, tak i sulfanu. Hodnota pH má totiž protichůdní vliv na odstranění obou 
dominantních složek. Jestliže je kyselá voda příliš zásaditá, je obtížné odstranit sulfan. 
A naopak, jestliže je kyselá voda příliš kyselá, je obtížné odstranit amoniak [18].  

Význam pH spočívá v tom, že nepřímo určuje, jak velký bude podíl molekulárně volně 
vázaného amoniaku (sulfanu) v roztoku (viz také kapitola 2.1.1.), jelikož stripováním lze 
z roztoku odstranit pouze molekulárně volně vázané složky. Na obr. 2.4 je patrné, že míra 
volně vázané složky je závislá také na teplotě. 

 

Stripovací pára vztažená na množství nástřiku [lbs/gal] 
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Obr. 2.4 Závislost podílu volně vázaného amoniaku na teplotě 

Vliv pH na provoz kolony je potom zodpovědný za [18]: 
 
a) modifikaci rovnovážných dat 
V těch případech, kdy je možné identifikovat a kvantifikovat v kyselé vodě nečistoty 

kyselé či zásadité povahy, je žádoucí také tyto složky uvažovat ve výpočtech rovnovážných 
dat. Díky této úpravě je následně možné zjistit převládající hodnoty pH a umožnit jejich 
regulaci v koloně z patra na patro. Ve většině případů však tyto nečistoty nejsou dobře známy 
a tato modifikace je tudíž velice obtížná. 

 
b) regulaci pH 
Ve většině případů se uvolnění amoniaku provádí přidáním silné zásady, což obvykle 

představuje hydroxid sodný. Teoreticky je možné touto metodou dosáhnout uvolnění 
amoniaku, aniž by se narušilo stripování sulfanu. K tomu však dochází pouze v případě, kdy 
dávka zásady odpovídá ekvivalentnímu molárnímu množství amoniaku, což ve skutečnosti 
nelze provést, jelikož nelze kontinuálně přesně měřit množství amoniaku. Množství zásady 
se tudíž dávkuje s určitým přebytkem. Pro účely co nejmenšího vlivu na fixaci sulfanu 
se zásada dávkuje ve spodku kolony, v dostatečné vzdálenosti umožňující ve zbytku kolony 
vystripovat sulfan. V sekci pod dávkovacím místem je potom možné fixovaný amoniak díky 
přidané zásadě vystripovat. 

 
2.2.3 Různé konfigurace jednotky  

Podobně jako v případě kapitoly 2.2.2 je i zde věnována pozornost pouze možným 
základním konfiguracím vztahujícím se k ústřednímu zařízení technologie – stripovací 
koloně. 

 
Stripovací médium 
V případě vstupu stripovacího média z externího zdroje se nabízí možnost využití vodní 

páry nebo spalin nebo pali. Vodní pára je standardně používaným médiem; spaliny 
a spalovací plyn sice lze použít jako stripovací médium, ale jejich uplatnění je minimální 
vzhledem k jejich slabé stripovací účinnosti a přidruženým nárokům na specifické vyčištění 
kyselého plynu [18]. 

pH 

Po
dí

l v
ol

ně
 v

áz
an

éh
o 

am
on

ia
ku

 



__________________________________________________________________ [Diplomová práce] 

__________________________________________________________________________________ 
[21] 
 

   
a) Vodní pára 

Vodní pára je v současnosti nejpoužívanějším stripovacím médiem. V případě 
stripování kyselých vod existuje několik důvodů, proč je pára nejvhodnějším médiem. 
Tyto důvody jsou následující: 
- pára je běžně snadno dostupná přímo v provozu, přičemž lze díky nižším 

provozním tlakům v koloně použít i nízkotlakou páru 
- pára je inertní a nezpůsobuje tudíž komplikace s výpočty rovnovážných dat 
- páru lze považovat za nezávadnou komponentu a tudíž po vystripování nevyžaduje 

další specifické čištění 
 
b) Spaliny 

V případě použití spalin jsou provozní teploty pro stripování nižší než při použití vodní 
páry. Nicméně přítomnost oxidu uhličitého ve spalinách zhoršuje odstranění amoniaku, 
který se mění na bikarbonát amonný (NH4HCO3). Mimoto jsou systémy s tímto 
médiem silně korozivní a vyžadují tudíž vyšší investiční náklady pro použité 
konstrukční materiály. 

 
c) Spalovací plyn 

Využití spalovacího plynu ve srovnání se spalinami vychází celkově o něco lépe, 
jelikož se dosahuje vyšších výsledků v odstranění amoniaku. Nicméně opět zde vzniká 
problém s kyselým plynem, který je vysoce korozivní. 

 
Použití reboileru 
Vedle vstupu stripovacího média do kolony z externího zdroje je možné také použít zdroj 

interní, za což lze považovat přidružené zařízení kolony – reboiler, který zajišťuje vývin 
stripovací páry. Přednostní výhoda zapojení tohoto zařízení spočívá v tom, že stripovací pára 
je vyvíjena v bloku kolony. Tím lze docílit snížení nároků na množství jak stripovací tak 
i ohřevné páry, které činí zhruba 10-12% oproti použití páry z externího zdroje [18]. Mimoto, 
reboilery jako zařízení určená pro výměnu tepla využívají na straně horkého proudu páru, 
kterou lze následně vhodně využít jako vysoce kvalitní kondenzát. Názorné schéma kolony 
s reboilerem je uvedeno na obr. 2.5. 

 

 

Obr. 2.5 Zapojení vertikálního typu reboileru (proudy: [1]-vystripovaná voda, [2]-pára, [3]-kondenzát) 
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Refluxní/nerefluxní kolona 
 
Refluxní 
Stripovací refluxní kolony jsou nejpoužívanějším typem kolony, jež se vyznačují tím, 

že v hlavě kolony používají kondenzační zařízení. Jejich aplikace je vhodná zejména tam, kde 
je potřeba odtahovat co nejvíce suchý kyselý plyn z důvodů dalšího zpracování (tzn. Clausovy 
pole, spalování). Produkce relativně suchého plynu se projevuje ve vyšším znovu získání 
zkondenzované stripovací páry. V některých případech se zpětný tok nevede přímo zpět 
na horní patro kolony, ale směšuje se se vstupním nástřikem. Nicméně refluxní typy kolon 
mají oproti těm nerefluxním i jisté nevýhody, které se projevují v těchto aspektech [18]:  

 
a) Korozní problémy 

Zpětné toky jsou vysoce koncentrované roztoky zejména sulfanu a amoniaku, což vede 
k problémům s korozí a tudíž k vyšším nárokům na volené materiály. 

 
b) Vyšší investiční náklady 

Pořízení kondenzačního zařízení stejně jako volba odolnějších konstukčních materiálů 
proti korozi vede k vyšším investičním nárokům.  

 
c) Vyšší spotřeba páry 

Recykl amoniaku a sulfanu ve zpětném toku zvyšuje jejich množství a tudíž vyžaduje 
vyšší vývin stripovací páry. Samotné množství zpětného toku vyžaduje také další 
množství ohřevné páry. 

 
Nerefluxní 
V případech, které nevyžadují vyšší nároky na snížení podílu vodní páry v odtahovaném 

kyselém plynu, je možné použít nerefluxní konfiguraci kolony. Využití tohoto typu 
konfigurace je ovšem velmi malé. Uplatnění nachází v nízkokapacitních provozech a tam, kde 
je možné kyselý plyn vést na další zpracování přímo [18]. Názorné příklady refluxního a 
nerefluxního typu kolony jsou uvedeny na obr. 2.a a 2.6b .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.6 (a) Kolona s refluxem (b) Kolona bez refluxu; proudy: [1]-nástřik, [2]-kyselý plyn, [3]-výstup 

refluxu 

 
 
 
 

(a) (b) 
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Použití cirkulačního zpětného toku 
Zavedení cirkulačního zpětného toku představuje alternativní řešení k typické konfiguraci 

se zpětným tokem využívající kondenzátoru v hlavě kolony. Odlišnost tohoto systému 
spočívá v tom, že z daného patra v horní části kolony dochází k bočnímu částečnému odběru 
kapalného proudu, který je díky cirkulačnímu systému zchlazen a veden o několik pater (3-6) 
výš zpět do kolony na první patro [20]. Schematické znázornění konfigurace systému 
s cirkulačním zpětným tokem je uvedeno na obr. 2.7. Doprava kapaliny je zajišťována 
cirkulačním čerpadlem a k jejímu ochlazení bývá běžně použit vzduchový chladič. 
V některých případech je nutné zapojit do systému i separační bečku oleje k zabránění 
hromadění unášených uhlovodíků [18]. 

Výhody těchto systémů jsou následující [18]: 
 
a) Provozní podmínky 

V případě nižších teplot okolí je lepší použít konfiguraci s cirkulačním zpětným tokem, 
který odolává zamrznutí lépe než refluxní systém s kondenzátorem.  

 
b) Korozivní odolnost 

Vznik soli hydrosulfidu amonného (NH4HS) se děje za snížené přítomnosti vody, což 
je případ kondenzátoru a potrubí kyselého plynu v systému s refluxem. Oproti tomu 
cirkulační systém je díky přítomnosti značného podílu vody v jednofázovém proudu 
cirkulující kapaliny více odolný proti usazování solí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.7 Kolona s cirkulačním zpětným tokem (proudy: [1]-nástřik, [2]-kyselý plyn, [3]-výstup refluxu, [4]-

vstup refluxu; zařízení: (1)-čerpadlo, (2)-vzduchový chladič, (3)- oil skimming drum) 
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3__DŮLEŽITÁ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÁ V TECHNOLOGII 
Následující kapitola je věnována podrobnějšímu popisu a provedení nejdůležitějších 

zařízení používaných v technologii stripování kyselých vod, stejně tak jako jejich základním 
výpočtovým vztahům a principům jejich odvození.  

Uváděné vztahy představují především soubor základních fyzikálních vztahů pro proces 
probíhající v daném zařízení, s přihlédnutím zejména k materiálové a tepelné bilanci zařízení. 
Přesto, že tyto vztahy nebudou v této práci použity k dalšímu přímému manuálnímu výpočtu, 
jejich uvedení slouží k základnímu seznámení se z fyzikální podstatou procesů a jejich 
výpočtovými postupy, které jsou elementárním podkladem pro komplexní výpočtové metody 
a algoritmy simulačních programů. 

Skupina nejdůležitějších zařízení vychází z technologického popisu uvedeného v kap. 
2.2.1, kde byla popsána jejich funkce v technologii. Zde bude zaměřena pozornost na popis 
jejich základního konstrukčního provedení a principů funkce, bez detailních popisů výpočtů 
rozměrových parametrů. V seznamu jsou opomenuta zařízení určená k dopravě média – 
čerpadla, přičemž větší prostor je věnován stripovací koloně. 

Zařízení jsou rozdělena do dvou hlavních skupin dle účelu, který primárně zajišťují, 
přičemž pořadí ve skupině odpovídá řazení v technologické lince. Skupiny jsou tedy 
následující: 

 
a) Zařízení určená k separaci a přenosu hmoty 

- nástřiková flashovací nádrž 
- stabilizační nádrž 
- stripovací kolona 

 
b) Zařízení určená k přenosu tepla 

- předehřívač nástřiku 
- reboiler 
- vzduchový chladič 

 
3.1_ZAŘÍZENÍ URČENÁ K SEPARACI A VÝMĚNĚ HMOTY 

Skupinu těchto zařízení lze jednotně a obecně označit jako separátory, mezi kterými je 
však nutné rozlišit dva základní typy dle principu separace. První typ souvisí s procesem 
oddělujícím fáze (dvě či více), druhý s procesem oddělujícím určitou složku (složky) z jedné 
fáze do druhé. V případě fázové separace jsou od sebe jednotlivé fáze (např. voda a olej) 
odděleny prostřednictvím různě velkých sil, které na danou fázi působí (např. gravitační 
separace). V případě separace konkrétní složky je proces složitější a souvisí s přenosem 
hmoty (např. desorpce) mezi jednotlivými fázemi. Jelikož přenos hmoty vyžaduje kontakt 
fází, je často také doprovázen separací těchto fází [12].  

Z technologie stripování kyselých vod lze do prvního typu zařízení zařadit stabilizační 
nádrž a flashovací nádrž, druhý typ zastupuje stripovací kolona.  

 
3.1.1 Nástřiková flashovací nádrž 

Popis zařízení 
Ůčelem flashovací nádrže je oddělit od sebe ze vstupního proudu fázi plynnou a kapalnou. 

V některých případech se tyto zařízení používají k oddělení třech fází (plyn, kapalné 
uhlovodíky, voda v kapalné fázi), což je právě případ kyselé vody. Nádrže jsou válcového 
tvaru, s klenutými či rovnými dny, ve vertikálním či horizontálním provedení. Jejich vnitřní 
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prostor není nijak komplexně strukturován (například oproti patrovým či výplňovým 
kolonám) a může obsahovat jednoduché přepážky a přepady pro zvýšení separační efektivity. 
V případě technologie stripování kyselých vod se dává přednost horizontálnímu provedení. 
Oproti skladovacím či stabilizačním nádržím mají flashovací nádrže převážně menší rozměry 
kvůli menšímu akumulačnímu objemu [12].  

Schematický nákres typické flashovací nádrže pro separaci kyselé vody je uveden na 
obr. 3.1. Směs kapalina/voda/plyn (proud [1]) vstupuje do nádrže skrze hrdlo 1. V sekci 
A dochází k usazování lehčích kapalných podílů, které odcházejí výpustí 4 (proud [2]). 
K separaci plynné fáze a vody dochází v sekci B, odkud plynná fáze odchází skrze hrdlo 3 
(proud [3]) a vodní fáze skrze hrdlo 2 (proud [4]). V případě obr. 3.1 je nádrž v místě výstupu 
plynu opatřena promývací částí 5, ve které je odcházející plyn sprchován vodou.  

 

 
Obr. 3.1 Schematický nákres typické horizontální flashovací nádrže 

Základní výpočtové vztahy a principy jejich odvození 
Separační proces oddělující kapalnou a plynnou fázi, který probíhá ve flashovací nádrži, 

lze označit jako jednostupňové flash odpaření (rovnovážné odpaření, mžiková destilace). 
Schematicky je proces znázorněn na obr. 3.2. Požadovaný tlak a teplota vstupního proudu je 
nastaven prostřednictvím škrtícího ventilu za izoentalpického děje před vstupem do nádrže. 
Podstatou procesu je zprostředkovat kontakt mezi kapalnou a plynnou fází po dostatečně 
dlouhou dobu za účelem vytvoření rovnovážného stavu mezi těmito fázemi, který je dosažen 
v potrubí před vstupem do nádrže. Samotná nádrž potom slouží pouze jako prostor 
k uskutečnění separace [3]. 
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Obr. 3.2 Schematické znázornění dvou fázového  flash odpaření (proudy: [1]-nástřik, [2]-plynná fáze, [3]-

kapalná fáze) 

Pro výpočet parametrů procesu je zásadní znát množství a složení vstupního proudu. 
Následně, přiřazením teploty a tlaku separace, lze vypočítat složení a průtoky parní a kapalné 
fáze opouštějící nádrž při rovnovážných podmínkách. Dle zadání úlohy, lze rozlišit dva 
významné typy flash odpaření [9]: 

 
a) Izotermický flash 

V tomto případě je zadaná teplota v separátoru T2 (tedy teplota za ventilem) při daném 
tlaku P2. V případě, že je pevně zadaná teplota T1, musí být uvažováno přidání určitého 
množství ohřevného tepla Q vypočítaného z tepelné bilance. 
Pro celkovou molární bilanci potom platí [9]: 

  (rov. 3.1)
Pro bilanci jednotlivé složky: 

 . . .  (rov. 3.2)
 
 kde F, L, V – průtoky nástřiku, kapalné fáze a plynné fáze 
  zi, xi, yi – koncentrace složky v jednotlivých fázích 
 
Kombinací rovnic 3.1 a 3.2 se získá vztah určující koncentrace složek v kapalině a páře 

[9]: 
  (rov. 3.3)

 
  (rov. 3.4)

 
kde  Ki – rovnovážná konstanta; ;  
 
Jelikož ∑ ∑ , lze potom obdržet vztah: 
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(rov. 3.5)

 
Vyřešením rov. 3.5 iteračním způsobem lze dopočítat hodnoty koncentrací a průtoků 

jednotlivých složek.  
 
b) Adiabatický flash; 

V případě adiabatického flashe je teplota separace T2 neznámá, známý je ale tlak 
separace P2 a údaje vstupního proudu T1 a P1. Při adiabatickém flashi není dodáváno 
teplo Q, takže celková entalpie vstupu se musí rovnat celkové entalpii produktu na 
nižším tlaku P2. Výpočet je obdobný jako u izotermického flashe. Zde jsou ovšem 
nutné dvě iterační podmínky, a to rovnost teplot a entalpií, resp. při správné teplotě T2 
se rovnají vstupní a výstupní entalpie proudů. 
 
Pro výpočet tedy platí výše uvedené rovnice 3.1 až 3.4, vedle nichž je ještě nutné 
stanovit bilanci entalpie [9]:  
 

 . . .  (rov. 3.6)
 

V případě, že se bude uvažovat průtok F=1 mol, potom pomocí rov. 3.1 lze získat vztah 
[9]: 

 
 , (rov. 3.7)

 
 kde Hi – entalpie jednotlivých proudů 
 
A následně se rov. 3.5 upraví na tvar s neznámou T2 [9]: 

 ,  (rov. 3.8)

 
Rovnice 3.5 a 3.6 představují dvě iterační podmínky, jejichž současným vyřešením 

se získají zbylé hodnoty. 
 
V případě flash odpaření, kdy se tvoří další kapalná fáze a systém je tudíž třífázový (plyn, 

kapalné uhlovodíky, voda v kapalné fázi – případ kyselé vody) se výpočet stává značně 
složitý a komplexní. Původně se předpokládalo, že voda snižuje parciální tlak uhlovodíků 
v plynné fázi dle Daltonova zákona. Tento předpoklad vedl k domněnce, že vzájemná 
rozpustnost těchto složek je zanedbatelná. Postupně bylo ovšem zjištěno, že vyhovující 
výsledky platí pouze za nízkých tlaků a vyšších teplot, v opačném případě jsou výsledky 
výrazně nepřesné [3]. 

Pro výpočet třífázového flash odpaření existuje několik procedur [9]. Obecně jsou potřebné 
dva soubory dat, a to konkrétně rovnovážná data mezi plynnou fází a každou kapalnou fází. 

Jelikož flashovací nádrž slouží také jako částečný akumulátor kapalné fáze, platí zde 
obdobné vztahy jako u stabilizační nádrže. Tyto vztahy jsou vysvětleny následně v kapitole 
3.1.2 právě v souvislosti se stabilizační nádrží.  
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3.1.2 Stabilizační nádrž 

Popis zařízení 
Vzhledem k funkci stabilizační nádrže ji lze považovat zejména za akumulační zařízení, 

ve kterém ale probíhá částečný separační proces na základě gravitačního usazování (emulze 
voda a olej) a tudíž je nutné na něj pohlížet také jako na separačně usazovací zařízení. 

Podobně jako u flashovacích nádrží ani zde nevyžaduje vnitřní prostor žádné komplexní 
strukturování v podobě pater či výplní. Vzhledem k delším dobám zdržení však dosahují 
stabilizační nádrže obvykle větších rozměrů než flashovací nádrže. V případě stabilizace 
kyselé vody jsou nádrže ve většině případů provedeny v horizontální podobě, s kruhovým 
půdorysem a s plovoucí či pevnou střechou.  

Příklad typické podoby stabilizační nádrže s plovoucí střechou je uveden na obr. 3.3. Směs 
emulze (proud [1]) vstupuje do nádrže skrze hrdlo 1 a vyplňuje její prostor. V závislosti 
na hustotě jednotlivých složek stoupají či klesají dispergované částice v okolní kapalině. 
V případě kyselé vody se lehčí částice oleje akumulují na hladině nad těžší fází vody. Ta je 
(stále jako kyselá voda) odváděna spodním proudem skrze hrdlo 2 (proud [2]). Pro sběr oleje 
je nádrž vybavena sběrným zařízením 3 které odvádí fázi oleje do samostatného proudu [3]. 
Pro kontrolu hladiny oleje je nádrž vybavena několika kontrolními ventily 4.   

 

 
Obr. 3.3 Schematický nákres stabilizační nádrže 

Základní výpočtové vztahy a principy jejich odvození 
Separace fází usazováním je prakticky jeden z nejsnadněji proveditelných procesů, jehož 

podstata spočívá v rozdílných hustotách disperzních částic v dispergovaném prostředí, na 
které působí gravitační síla. V případě emulze (což je případ kyselé vody) klesají nebo 
stoupají dispergované částice jedné kapaliny v disperzním prostředí spojité fáze druhé 
kapaliny. Jestliže vytvoří souvislou spojitou vrstvu, mohou být obě kapaliny odváděny 
separovaně [13]. 

Důležitým parametrem procesu usazování je rychlost sedimentace, jejíž základní podoba 
vychází z Newtonova zákona. V základním teoretickém modelu se uvažuje kulová částice, na 
kterou působí síla gravitační, vztlaková a síla odporu prostředí (viz obr. 3.4). V případě, že 
zrychlení usazující se částice je konstantní, je nulová výslednice součtu působících sil a sílová 
rovnice má tvar rov. 3.8. 
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Obr. 3.4 Silová rovnováha na dispergované částici o průměru d v nepohyblivém prostředí 

∑ . 0, a tedy 
  (rov. 3.9)

 
Dosazením za jednotlivé síly bude rov 3.8 vypadat následovně [13]: 

 
. . .

. .
(rov. 3.10)

 
kde  FG, FV, FR - síla gravitační, vztlaková, síla odporu prostředí 
  ,  - hustota dispergované částice, hustota disperzního prostředí 
  d - průměr dispergované částice 
  Ap - plocha příčného průřezu částice ( ) 
   - sedimentační rychlost 
   - bezrozměrný koeficient odporu prostředí 
 
Z rov. 3.9 lze potom odvodit vztah pro usazovací rychlost [6]: 
 

 . .
.  (rov. 3.11)

 
Hodnota součinitele odporu prostředí  závisí na charakteru proudění. Při laminárním typu 

proudění je rychlost částic malá, čemuž odpovídá jejich malý rozměr a velká viskozita 
prostředí. Při turbulentním typu proudění je rychlost částic velká, čemuž odpovídá velký 
rozměr částic a malá viskozita prostředí. Jelikož přechod mezi těmito dvěma režimy není 
jasně určen, oblast, kterou neurčitě vymezují, se nazývá přechodový režim proudění. 
Charakter proudění je vyjádřen Reynoldsovým kritériem [13]:  
 . .

 (rov. 3.12)

 
kde   dynamická viskozita 
 
Závislost součinitele odporu prostředí  na charakteru prostředí lze vyjádřit ze závislosti na 

Reynoldsově čísle Re, tedy že . Samotné Re ovšem závisí na rychlosti  
( ), která je neznámá. Pro výpočet sedimentační rychlosti proto existují dva 
způsoby: 

FG 

FR

FV
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a) Iterační 
b) Pomocí Archimédova kritéria 
 
Postup řešení výpočtu sedimentační rychlosti oběma způsoby lze nalézt například v [6] 

a nadále mu nebude věnována pozornost. 
 
Je patřičné zde uvést také další důležitý parametr, což je výkon usazování nádrže, tedy 

průtok usazované kapaliny, pro něhož platí následující vztah [13]: 
 .  (rov. 3.13)

 
Z výsledného vztahu (rov. 3.13) vyplývá, že průtok závisí pouze na půdorysu nádrže  

a usazovací rychlosti .  
    

3.1.3 Stripovací kolona 

Popis zařízení 
Stripovací kolona se řadí mezi separační zařízení úžeji vymezená jako výměníky hmoty, 

v nichž probíhá dominantní proces přenosu hmoty. V případě stripování kyselých vod 
se jedná o proces desorpce, při kterém dochází ke styku fáze kapalné (kyselá voda) a plynné 
(obvykle vodní pára). Charakter styku fází může mít dvě následující podoby [7]: 

 
a) Plynná fáze je rozptýlená v kapalině 

K mezifázovému styku dochází na ploše vzniklých bublinek nebo pěny, což je případ 
patrových kolon. 

 
b) Kapalná fáze je rozptýlená v plynné 

K mezifázovému styku dochází na ploše rozptýlených kapiček nebo na ploše tenkého 
filmu (vrstvy), což je případ výplňových kolon. 

 
Vzhledem k tomu, že dle průzkumu API (American Petroleum Institute) [18] bylo zjištěno, 

že od roku 1970 se v drtivé většině případů používají ke stripování kyselých vod patrové 
kolony, bude následující text věnován výhradně těmto typům kolon. 

 
Patrová kolona 
Patrová kolona je tlaková nádoba válcového tvaru a vertikálního uložení. Oproti výše 

zmíněným flashovacím či stabilizačním nádržím je kolona složitější zařízení vzhledem 
ke komplexnosti svého vnitřního prostoru. Jeho struktura má stupňovitý charakter a konkrétní 
provedení je dáno podobou horizontálních přepážek (pater), které oddělují jednotlivé stupně 
kolony. Na každém patře dochází k protiproudému styku kapalné fáze přicházející z horního 
patra a plynné fáze přicházející z dolního patra. Účelem patra je tedy zprostředkovat styk 
těchto fází po dostatečně dlouhou dobu, po níž se proudy oddělí (příčinou jsou rozdílné 
hustoty fází) a znovu pokračují ve směru svého původního toku (kapalina dolů, plyn nahoru). 
Všechna patra v koloně jsou prakticky identická a jejich počet je dán nároky technologického 
procesu [7]. 

Zjednodušené schéma kolony s příkladem sítových pater (viz dále) je uvedeno na obr. 3.5. 
Kapalina (proud [1]) je přiváděna do kolony na horní patro skrze hrdlo 1 a stéká podél celé 
výšky kolony skrze jednotlivá patra až na její dno, kde je hrdlem 2 odváděna pryč (proud [2]). 
Jednotlivých přívodů i odvodů kapaliny podél výšky kolony může být i více, což samozřejmě 
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záleží na konfiguraci technologie (viz kap. 2.2.3). Jakmile kapalina vstoupí na patro, proudí 
napříč celým jeho průřezem směrem k jezu 3. Zespodu patra, skrze jeho otvory, brobublává 
kapalinou plynná fáze, čímž vzniká pěna 4. Kapalná fáze spolu s pěnou přepadávají přes jez 
do prostoru přepadu 5, jehož deska zasahuje pod hladinu kapaliny na spodním patře. Jelikož 
je žádoucí, aby na spodní patro proudila pouze kapalná fáze, přepad je navržen tak, aby byla 
zajištěna dostatečná doba pro změnu pěny na kapalinu. Jakmile se dostane kapalná fáze na 
nižší patro, proces se zde opakuje. Plynná fáze vstupuje do kolony hrdlem 6 (proud [3]) a 
proudí skrze jednotlivá patra až ke svému výstupu 7 (proud [4]) [7].  

 

 
Obr. 3.5 Schematický nákres patrové kolony 

Patra kolony 
Podle způsobu přechodu kapaliny z patra na patro se rozlišují dva základní typy, a to patra 

přepadová a bezpřepadová [13]. Patra lze rovněž třídit podle podoby otvorů na patře, kterými 
proudí plynná (potažmo kapalná) fáze. V případě stripování kyselých vod se používají 
ve většině případů patra sítová a ventilová [18]. 

Princip přepadových pater byl z části vysvětlen výše na příkladě sítových pater. Oproti 
bezpřepadovým patrům zaujímá aktivní plocha přepadových pater zhruba 70 – 80 % z celého 
průřezu. Vzhledem ke křížovému toku kapalné a plynné fáze je nutné uvažovat pokles hladiny 
kapaliny směrem k jezu. Jelikož s výškou její hladiny roste odpor proti proudění plynné fáze, 
snaží se tato fáze přednostně proudit skrze nižší hladinu kapaliny (tedy směrem k jezu) [7]. To 
znamená, že účinnost styku fází napříč patrem není rovnoměrná. Tomu se předchází různou 
úpravou pater, jejíž dva možné příklady jsou uvedeny na obr. 3.6a a obr. 3.6b. 
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(a) 

(a) 

(b) 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.6 (a) Kaskádová úprava patra; šipky naznačují směr proudění kapalné fáze (b) Patro s dvěma 

přepady; šipky naznačují směr proudění kapalné fáze 

V případě pater bez přepadů procházejí proudy obou fází skrze stejné otvory na patře 
v protiproudém režimu. Vrstva kapaliny se na patře udržuje neustálým proudem plynné fáze. 
Při vyšších hodnotách průtoku plynu jsou unášeny na horní patro částice kapalné fáze, oproti 
tomu při nižších hodnotách odchází na nižší patro větší množství kapalné fáze. Pro optimální 
činnost bezpřepadovcýh pater je tudíž nutné najít stabilní oblast vymezenou limitními 
hodnotami průtoku plynné fáze [7]. 

Sítové (děrované) patro je konstrukčně velmi jednoduchý typ patra, které může být 
v provedení s přepadem i bez přepadu [13]. Schematický půdorys sítového patra je uveden 
na obr. 3.8a. Na kruhové patrové desce 1 jsou pravidelně rozmístěny kruhové otvory 
2 se středy tvořícími rovnostranný trojúhelník. V provedení s přepadem je plocha desky 
rozdělena na aktivní část 3, část 4 vymezenou pro odtok a část 5 vymezenou pro přítok.  

 

 
Obr. 3.7 (a) Schéma sítového patra v provedení s přepady (b) Element ventilového patra 

Ventilová patra jsou konstrukčně náročnější než patra sítová a tudíž také investičně 
nákladnější. Kruhová deska patra obsahuje rovněž malé kruhové otvory, které ovšem mají 
tu zvláštnost, že jsou opatřeny destičkami (resp. ventily), jimž je umožněno pohybovat 
se v určitém rozsahu v ose otvorů ve vertikálním směru. Účelem jejich funkce 
je samoregulace rychlosti plynné fáze při jejím proměnlivém průtočném množství. S vyšším 
průtokem plynné fáze se zdvihají, s nižším klesají, čímž se mění průtočný průřez a rychlost 
plynné fáze tedy zůstává prakticky konstantní [7]. Obr. 3.7b znázorňuje element ventilového 
patra, kde označení 1 představuje desku patra, označení 2 vodící nožky a označení 3 ventil. 
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Základní výpočtové vztahy a principy jejich odvození 
Jak už bylo zmíněno výše, ve stripovací koloně probíhá přenos hmoty mezi kapalnou a 

plynnou fází prostřednictvím procesu desorpce. Desorpce je inverzním dějem k procesu 
absorpce, jejíž průběh se uskutečňuje rozdílem parciálních tlaků daných složek v kapalné fázi 
pL a plynné fázi pG. Jestliže je pG > pL probíhá absorpce a částice složky přecházejí z plynné 
fáze do kapalné, jestliže je pG < pL probíhá desorpce a částice složky přecházejí z kapalné fáze 
do plynné. Samotnou hnací silou desorpce je ovšem rozdíl aktuálního parciálního tlaku pL 
dané složky v kapalné fázi a rovnovážného parciálního tlaku pL

* v kapalné fázi, který je 
v rovnováze s tlakem v plynné fázi pG

*. Čím větší je rozdíl mezi pL a pL
*, tím intenzivněji 

proces přenosu hmoty probíhá a je ukončen po dosažení rovnováhy, ke které spěje. Tedy 
v okamžiku, kdy pL= pL

*. Ve srovnání s rektifikací (destilací) probíhá proces desorpce pouze 
v jednom směru, jelikož proudy inertů jsou prakticky netěkavé [13]. 

 

 
 
Obr. 3.8 Zjednodušené schéma desorbéru s uvedenými vstupními a výstupními proudy kapalné a plynné fáze 

pro danou složku 

Zjednodušené schéma práce desorbéru je uvedeno na obr. 3.8. Shora do desorbéru vstupuje 
kapalná fáze, jejíž počáteční množství je dáno součtem množství inertní kapaliny  a v ní 
rozpuštěnéhoplynu . . Zdola do desorbéru vstupuje plynná fáze tvořená množstvím 
inertního plynu , přičemž . Průtok těchto proudů se však ve směru jejich toku mění. 
Na výstupu je množství kapalné fáze sníženo o úbytek dané složky, která přešla do plynné 
fáze. Množství plynné fáze vystupující z desorbéru je tudíž zvýšeno o příbytek dané složky.  

Samotná množství inertního plynu  a kapaliny  v jednotlivých fázích však zůstávají 
prakticky konstantní. Tato skutečnost umožňuje zavést relativní molární koncentrace, které 
vyjadřují poměr množství dané složky k množství příslušného inertu. Pro určitou složku i na 
určitém místě (patře) j potom platí [13]: 

 
 

 a  (rov. 3.14)

 
kde  ,  – relativní zlomky složky i v místě j 
  ,  – konstantní průtoky inertů v kapalné a plynné fázi 
   , - libovolné průtoky složky i v místě j v plynné a kapalné fázi 
 

.  
.

.  .  
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Ve vztahu k relativním molárním koncentracím jsou obyčejné molární koncentrace 
vyjádřeny následujícím způsobem [13]: 

 
 

,
. a 

,
. (rov. 3.15)

 
 

kde  , , ,  – celkový průtok kapalné (plynné) fáze v místě j 
 

Rovnovážná data 
Pro výpočet desorpce je nutné znát rovnovážná data, která stanovují meze výpočtu (mezní 

rozpustnosti složek) pro daný systém. Rovnovážná data mohou být vyjádřena dvěma 
následujícími způsoby [9]: 

 
a) Rozpustnosti složek, Henryho konstanta 
Pro Henryho zákon platí vztah [9]: 

 .  (rov. 3.16)
 

Henryho zákon vyjadřuje vztah mezi parciálním tlakem  rozpouštěné složky i 
v plynné fázi nad roztokem a koncentrací této složky  rozpuštěné v roztoku (kapalné 
fázi). Symbol H označuje Henryho konstantu v odpovídajících jednotkách tlaku (Pa, 
bar, atm apod), jež je závislá na teplotě. Platnost Henryho zákona lze ovšem využít 
pouze v případě málo zředěných roztoků, kde má závislost lineární charakter. 
V případě platnosti zákona lze následně určit koncentraci (rozpustnost) složky při dané 
teplotě (potřebné pro výpočet H) a při daném parciálním tlaku . 

 
b) Hodnota distribučního koeficientu (rovnovážné konstanty) K  
V případě absorpčního (desorpčního) systému lze využít rovnost Daltonova a Henryho 

zákona, kterou lze vyjádřit následovně [9]: 
 . , . a tedy  (rov. 3.17)

 
Rovnovážná konstanta K je potom pro absorpční (desorpční) systémy definována [9]: 

  (rov. 3.18)

 
Při známé teplotě, celkovém tlaku a složení lze tedy hodnoty rozpustnosti určit také 

pomocí rovnovážné konstanty K. 
 
Látková bilance 
Následující oddíl je věnován principu výpočtu pro systém s jedinou složkou v případě 

vysoce zředěných roztoků. S využitím relativních koncentrací lze pro příkladné schéma na 
obr. 3.9 sestavit látkovou bilanci následovně [13]: 

 
 . . . .  (rov. 3.19)

 
Vytknutím příslušných průtoků a   lze rov 3.14 upravit do následujícího tvaru: 
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(a) (b) 

  (rov. 3.20)

 
Symbol g v rov. 3.16 se označuje jako specifická spotřeba desorpčního činidla, která je 

definována jako [13]: 
 

  (rov. 3.21)

 
Z rov. 3.17 vyplívá, že spotřeba činidla roste se stoupajícím obsahem složek ve výchozí 

znečištěné kapalině  a ve výchozím činidle, které vstupuje do desorbéru . Snahou je tedy 
použít co nejčistší činidlo, tedy . 

 
Grafický výpočet počtu teoretických pater 
Samotné sestrojení diagramu závislosti  je velice výhodné, jelikož názorně 

ukazuje, kde se nachází limitní hodnoty jednotlivých relativních koncentrací, což dovoluje 
snadnou představu o vlivu změn návrhových proměnných.  

 

 
 
Obr. 3.9 (a) Digram závislosti  pro desorpci (b) Názorný grafický výpočet počtu pater 

Obr. 3.9a představuje názorný příklad tohoto diagramu (symboly X1, X2, Y2, Y3 odpovídají 
symbolům v obr. 3.8). Křivka 1 je rovnovážná křivka závislosti , body A a B určují 
pracovní přímku 2. Poloha bodu A je určena požadavkem na čistotu výstupního proudu 
kapalné fáze X1 a zadanou hodnotou proudu Y1. Bod B představuje maximální rovnovážnou 
mez Y2, které je možné dosáhnout při zadané hodnotě vstupního proudu. Vyšrafovaná plocha 
S představuje oblast, kde je možné proces desorpce provést při zadaných hodnotách X2 a Y1, 
které tuto oblast pevně vymezují.  

Z úpravy rov. 3.16 na následující tvar [13]: 
 

 . . , (rov. 3.22)
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je patrná lineární závislost mezi koncentracemi kapalné a plynné fáze pro pracovní přímku. 
Směrnicí této přímky je výraz , tedy převrácená hodnota spotřeby činidla (viz rov. 3.17).  

Přesto, že je žádoucí, aby spotřeba činidla byla co nejnižší, v praxi nelze použít hodnotu 
pro minimální dosažitelné množství činidla, jelikož této hodnotě odpovídá následně 
nekonečné množství pater. Zvětší-li (zmenší-li) se spotřeba činidla, bude mít pracovní přímka 
nižší (vyšší) sklon a počet pater se bude snižovat (zvyšovat). Tato skutečnost je patrná na obr. 
3.9a. Bodu B odpovídá hodnota Y1, což je hodnota s minimálním množstvím činidla. Jestliže 
se však snižuje množství činidla, bod B klesá do bodů B1 či B2, což jsou příklady v praxi 
proveditelných poloh bodu B. 

Samotný grafický výpočet počtu pater je patrný z obr. 3.9b, kde je uveden příklad desorpce 
se dvěma patry. Počtu teoretických pater odpovídá počet sestrojených horizontálních přímek 
mezi přímkou pracovní a rovnovážnou. Bod [1], který leží na pracovní čáře, je určen zadanou 
vstupní koncentrací X3 a požadovanou výstupní koncentrací Y3. Koncentraci Y3, která opouští 
patro (1) ovšem odpovídá rovnovážná koncentrace X2 v bodě [2], při níž kapalná fáze stéká 
na nižší patro (2). V bodě [3] se opakuje postup započatý v bodě [1] až do bodu [5], který je 
omezen vstupní hodnotou koncentrace vstupního plynu Y1. Hodnota výstupní koncentrace X1 
odpovídá bodu [5] a čím je menší, tím lépe desorbér pracuje (X´1). 

 
3.2_ZAŘÍZENÍ URČENÁ K VÝMĚNĚ TEPLA 

V nejobecnějším měřítku lze tuto skupinu zařízení označit jako výměníky tepla, jejichž 
primárním účelem je zprostředkovat výměnu tepla v daném systému mezi horkými 
a studenými proudy různých látek. Vzhledem k širokým technickým aplikacím je skupina 
těchto zařízení velice diverzifikovaná a rozsáhlá a zařízení lze tudíž třídit podle různých 
aspektů do dalších podskupin. Z procesně konstrukčního hlediska lze zařízení klasifikovat 
podle způsobu styku proudů (se směšováním, bez směšování), podle počtu fází v jednotlivých 
proudech (jedna či dvě), podle geometrie zařízení (trubkové, deskové, s přepážkami, 
vícechodé) atd. Druhým základním hlediskem je účel použití zařízení a s ním spojený 
fyzikální děj, který při výměně tepla probíhá v daných proudech/látkách (ohřev, ochlazení, 
kondenzace, var, krystalizace).  

K přenosu tepla je nutná přítomnost teplotního gradientu, přičemž samotný přenos se 
uskutečňuje třemi mechanismy – kondukcí (Fourierův zákon), konvekcí (Newtonův 
ochlazovací zákon) a radiací (Stefan-Boltzmannův zákon). Ve skutečnosti je přenos tepla 
velice složitý proces, na kterém se podílejí všechny tři mechanismy společně. Ovšem 
v technické praxi se uvažuje vždy ten dominantní, což je v případě výměníků tepla především 
konvekce [14]. 

V technologii stripování kyselých vod lze do skupiny tepelných výměníků určených 
k ohřevu studeného proudu zařadit předehřívač nástřiku. U reboileru je ohřev veden na bod 
varu, takže u studeného proudu dochází k jeho částečnému odpaření. Účelem vzduchového 
chladiče je ochladit horký proud. 

 
3.2.1 Předehřívač nástřiku 

Popis zařízení 
Přesto, že konkrétní konstrukční provedení předehřívače je pro každý projekt individuální, 

standardně se jedná o výměník se svazkem trubek v plášti. Tento typ výměníku má tvar 
válcové nádoby (horizontálně či vertikálně uložené) s jasně definovanou strukturou vnitřního 
prostoru, ve kterém se uskutečňuje výměna tepla mezi směsí látek A (kyselá voda) proudící 
uvnitř trubek a směsí látek B (vystripovaná kyselá voda) proudící vně těchto trubek. Výměna 
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tepla tudíž probíhá bez směšování, protože přímému kontaktu proudů zamezují stěny trubek. 
Prostor vymezený trubkami se nazývá trubkový prostor (TP), zbytek vnitřního prostoru (ve 
kterém proudí směs látek B) omezený pláštěm se nazývá mezitrubkový prostor (MP). 

 

 
Obr. 3.10 Schematický nákres  typického výměníku se svazkem trubek v plášti 

Schematický nákres typicky používaného výměníku se svazkem trubek v plášti 
v technologii stripování kyselých vod je uveden na obr. 3.10. Směs A (proud [1]) vstupuje 
hrdlem 1 do horní části komory 10, kterou opouští skrze svazek trubek 5 a proudí podél celé 
délky výměníku až do prostoru plovoucí hlavy 7. Zde se směr proudění obrací, látka proudí 
zpět do komory a odchází z její dolní části hrdlem 2 (proud [2]). Jak vyplývá z popisu a z obr. 
3.10, v tomto případě je tok v TP dvouchodý. Látka B vstupuje do MP skrze hrdlo 3 (proud 
[3]). Postup látky k výstupnímu hrdlu 4 (proud [4]) znesnadňují segmentové přepážky 9. 
Průtok směsi B výměníkem je jednochodý a jak naznačují šipky proudů v obr. 3.10 také 
protiproudý vůči toku látky A. 

Část výměníku označovaná jako trubkovnice (8a, 8b) je kruhová deska, jejíž funkcí 
je správně vést a uchytit trubky, které jsou do trubkovnice většinou zaválcovány. Samotné 
trubky mohou mít různé konstrukční provedení (hladké, žebrované apod.). Víko 12 uzavírá 
komoru TP a usnadňuje tak snadnému přístupu k trubkovnici a k trubkám bez celkové 
demontáže zařízení [14]. 

Funkce již zmíněných přepážek spočívá jednak v podpěře trubek a jednak v tom, 
že zásadně ovlivňují proudění látky B v MP. Proud v MP se tak stává více turbulentním, 
což zlepšuje přenos tepla [14]. 

Plovoucí hlava je určitou konstrukční alternativou (v praxi však nejběžnější), která 
zohledňuje teplotní roztažnost materiálu. Ta se projevuje zvětšením délek trubek, jež 
je způsobeno rozdílem teplot v TP a MP. V případě trubek uchycených pevně v trubkovnici 
může tento jev vést ke vzniku přídavného napětí, které může pevnostně narušit zařízení. 
Plovoucí hlava nežádoucí vliv tohoto přídavného napětí snižuje tím způsobem, že umožňuje 
trubkám spolu s trubkovnicí volný pohyb v ose výměníku. 

 
Základní výpočtové vztahy a principy jejich odvození 
 
Rovnice tepelných bilancí 
Jak bylo naznačeno v úvodu kapitoly 3.2.1, ve výměnících tepla dochází k přenosu tepla 

směrem z horkého proudu (B-vystripovaná voda) do studeného proudu (A-kyselá voda). 
V případě předehřívače nástřiku kyselé vody u žádného proudu nedochází k jeho 
kondenzaci/varu, ale pouze k ohřevu/ochlazení (A/B), přičemž oba proudy jsou jednofázové 
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(kapalina). Pro tuto výměnu tepla lze z nejobecnějšího tvaru zákona zachování energie (rov. 
3.23) odvodit základní jednoduchý tvar daný rov. 3.24. 
 ∑ ∑ +  (rov. 3.23)

 
kde  ∑ , ∑ , , ,  – teplo obsažené ve vstupních proudech, ve 

výstupních proudech, teplo ztrátové, teplo vzniklé (spotřebované), teplo 
akumulované 

  (rov. 3.24)
Rov. 3.24 představuje rovnost tepelného toku , který odevzdává teplejší proud B, a toku 
, který přijímá proud A za ustáleného stavu. Jelikož v systému neprobíhá žádná chemická 

reakce, je vznik (spotřeba) tepla  nulová. Stejně tak se v rovnici neprojevuje člen , 
protože v systému nedochází k akumulaci tepla. Tepelné ztráty  je možné zanedbat, 
protože u běžných tepelných velikostí zaizolovaných provozních aparátů nepřekročí 5% (a to 
i u venkovních zařízení) a také proto, že se při návrhu výměníku uvažuje i zanášení [14]. 

Pokud se energetická bilance vstupních a výstupních proudů vyjádří pomocí entalpií , 
tedy [14]: 
  . . . .  (rov. 3.25)
a po úpravě:  
 . . , (rov. 3.26)
budou se toky  a  rovnat pravé a levé straně rov. 3.26. Pro případ  složek například 
v proudu A se bude tepelný tok  rovnat součtu tepelných toků od jednotlivých složek  
(viz. rov. 3.27) 
 ∑ . ∆ , (rov. 3.27)

Jelikož v proudu A (B) nedochází k varu či kondenzaci směsi látek, rozdíl entalpií v rov. 
3.26 zohledňuje pouze ohřev (ochlazení). Tento rozdíl lze vyjádřit (např. pro proud A) jako 
[14]: 
 ∆ , . ∆  (rov. 3.28)
Člen ∆  představuje rozdíl hodnot teploty na výstupu a vstupu. Jelikož samotná měrná 
tepelná kapacita  při konstantním tlaku se s teplotou  mění (tedy ), dosazuje 
se do rov. 3.27 její konstantní hodnota vyjádřená střední měrnou tepelnou kapacitou , , 
pro níž se uvádí následující vztah [14]: 
 

, ∆ .  (rov. 3.29)

 
Přenosová rovnice 
Jak bylo nastíněno v úvodu kapitoly 3.2, samotná výměna tepla mezi horkým a studeným 

proudem probíhá na základě mechanismů přenosu tepla. V případě výměníků tepla lze 
celkový přenesený tepelný výkon  popsat rov. 3.30, která musí být v naprosté shodě 
s rovnicí bilanční (rov. 3.24) [14]. 
 . . ∆  (rov. 3.30)

kde   – součinitel prostupu tepla 
  A – plocha výměny tepla 
  ∆ – střední teplotní rozdíl 



__________________________________________________________________ [Diplomová práce] 

__________________________________________________________________________________ 
[39] 
 

Uvedený vztah (rov. 3.30) pro přenosovou rovnici má základní tvar, z něhož je možné určit 
plochu výměny tepla pro dané zařízení. Členy  (součinitel přestupu tepla) a ∆ (střední 
teplotní rozdíl) jsou zásadní členy, jejichž určení a výpočet závisí na několika faktorech. 

 Střední teplotní rozdíl představuje zástupný konstantní teplotní rozdíl skutečného rozdílu 
teplot mezi horkým a studeným proudem. Tyto teploty se podél plochy výměny tepla mění a  
tudíž se mění i rozdíl teplot, což znamená, že se mění i tepelný výkon. Tuto skutečnost 
vysvětluje schematický nákres na obr. 3.11, kde jsou uvedeny průběhy teplotních křivek 
konkrétně pro případ protiproudého výměníku s jedním chodem v MP. 

 

 
Obr. 3.11  - Průběh teplotních křivek v případě protiproudého výměníku s jedním chodem v MP (převzato z 

[14]) 

Velikost středního teplotního rozdílu závisí na charakteru uspořádání proudů, tedy na tom, 
zda se jedná o protiproud, souproud, křížový tok, vícechodý tok apod. Jeho průběh 
je ve skutečnosti logaritmický, čemuž odpovídá i dolní index v symbolu ∆ . Jako výchozí 
vztah pro určení velikosti  ∆  lze u všech těchto typů uspořádání proudů použít vztahy 
uvedené v rov. 3.31, potažmo 3.32. Význam rov. 3.31 je totožný s rov. 3.32, do které je 
ovšem začleněn korekční faktor , jenž zohledňuje složitější profily teplotních křivek 
(například u vícechodého toku) [14]. 
 ∆

∆ ∆
∆
∆

 
(rov. 3.31)

 ∆ ∆ .  (rov. 3.32)
kde  ∆ , ∆ – maximální (minimální) teplotní přiblížení teplotních křivek 

proudů 
   – korekční faktor 
 
Vysvětlení a popis průběhu teplotních křivek u všech typů uspořádání proudů je mimo 

rámec účelu této kapitoly a proto mu nebude nadále věnován prostor.  
Určení součinitele prostupu tepla  je obtížnější než určení středního teplotního rozdílu, 

jelikož zohledňuje charakter mechanismů přenosu tepla v zařízení (zejména konvekci, 
potažmo kondukci), jejichž součinitele (zejména součinitel přestupu tepla ) závisí na 
několika faktorech. Respektive jsou to zejména součinitele přestupu tepla  (potažmo 
součinitele vedení ) zahrnutá v , jejichž výpočet je závislý na vlastnostech pracovní látky, 
charakteru proudění, na geometrii povrchu výměny tepla atd. Samotné stanovení  je právě 
nejnáročnější operace, při které se využívá kriteriálních rovnic zohledňujících zmíněné 
faktory. Mezi tyto kriteriální rovnice patří zejména Nusseltovo, Reynoldsovo, Grashofovo a 
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Prandtlovo kritérium, mezi nimiž existují vzájemné vazby. Pojednání o vztazích 
(výpočtových modelech) popisující tyto vazby však přesahuje rámec této kapitoly a není jejím 
účelem. Dále bude tudíž popsán pouze obecný postup pro odvození součinitele prostupu tepla 

. 
Přenos tepla ve výměníku (předehřívači nástřiku) z MP do TP lze obecně charakterizovat 

následujícími třemi rovnicemi (rov. 3.33-3.35) [14]: 
  . .  (rov. 3.33)

 
  . .  (rov. 3.34)

 
  . .  (rov. 3.35)

kde  , - součinitelé přestupu tepla v MP a TP 
   – součinitel vedení tepla ve stěně trubky 
  – tloušťka stěny trubek 
  , , ,  – střední teplota v MP, na stěně v MP, na stěně v TP, v TP 
  , ,  – přenosová plocha pro konvekci v MP, pro kondukci, pro konvekci  
  v TP 
 
Rov. 3.33 představuje kondukci na straně MP dle Newtonova ochlazujícího zákona, stejně 

tak rov. 3.35 kondukci na straně TP a rov. 3.34 představuje konvekci dle Fourierova zákona. 
Úpravou a sečtením těchto rovnic se získá obecný základní vztah charakterizující přenos tepla 
ve výměníku tepla (viz rov 3.36).  
 .

. .
 (rov. 3.36)

Jak je v rov. 3.36 patrné, plocha výměny tepla  představuje referenční plochu, ke které 
se vztahuje celková výměna tepla. Rozdíl středních teplot proudů v MP a TP ( ) 
odpovídá obecně střednímu teplotnímu rozdílu ∆ . Zbylý složený zlomek představuje 
součinitel prostupu tepla . Je zřejmé, že kromě součinitelů  a  je jeho výsledný tvar 
závislý na geometrii (tvaru a velikosti přenosových ploch) výměníku. Pro trubkový výměník 
lze úpravou složeného zlomku v rov. 3.36 vyjádřit součinitel  v následujícím tvaru (rov. 
3.37): 
 

. .
 (rov. 3.37)

 
3.2.2 Reboiler 

Popis zařízení 
Reboiler jako tepelný výměník se od předehřívače odlišuje zejména účelem použití, jenž 

spočívá ve vývinu parní fáze v požadovaném proudu. Vyměněné teplo slouží tudíž k ohřevu 
a částečnému odpaření požadovaného proudu. Samotná přidruženost reboileru k destilační 
koloně určuje princip a účel jeho funkce a samozřejmě výslednou podobu, která se, podobně 
jako u předehřívače nástřiku, odvíjí od konkrétního projektu. Reboiler musí zajišťovat 
cirkulaci proudu ze spodku kolony (či posledního patra), odkud je odtahován v kapalné fázi, 
zpět do spodku kolony, kam je vháněn jako dvoufázový tok (nebo pouze jako jednofázový-
parní). Existuje několik typů reboilerů, které lze nejobecněji třídit podle typu cirkulace 
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ohřívaného proudu a podle umístění. Jelikož se v technologii stripování kyselých vod používá 
výhradně vertikální nebo horizontální reboiler typu termosifón, bude následující text věnován 
pouze popisu těchto dvou typů. 

Pro reboiler typu termosifón je charakteristické, že cirkulace ohřívaného proudu probíhá 
na základě přirozené konvekce, což prakticky znamená bez nutnosti zapojení dalších 
transportních zařízení jako jsou čerpadla. Princip přirozené konvekce je založen na rozdílu 
mezi hustotou (a tedy rozdílem tlaků) kapaliny vystupující z kolony do reboileru a hustotou 
dvoufázové směsi kapalina-pára vystupující z reboileru a proudící zpět do kolony.  

 

 
 

Obr. 3.12 (a) Schematický nákres termosifonového reboileru - vertikální uložení (b) Schematický nákres 
termosifonového reboileru - horizontální uložení 

Schematické znázornění typického vertikálně uloženého reboileru je na obr. 3.12a. Pro 
názornost toku jednotlivých proudů je v obrázku uveden i spodek kolony. Vystripovaná voda 
v proudu [2] vstupuje do reboileru skrze hrdlo 1, odkud proudí prostorem svazku trubek 
(trubkovým prostorem-TP) 5 až k hrdlu 2; průchod je jednochodý. V TP dochází  postupnému 
ohřevu a následnému částečnému odpaření kyselé vody. Vzniklá dvoufázová směs [3] mění 
svoji hustotu a proudí skrze hrdlo 2 zpět do spodku kolony, kde oddělená parní fáze V1 stoupá 
vzhůru k prvnímu patru a kapalná faze L1 klesá do spodku kolony. Na straně mezitrubkového 
prostoru (MP) 6 se jako ohřevného media v případě kyselé vody běžně využívá nízko 
či středně tlaká nasycená pára [4], která do MP vstupuje skrze hrdlo 3. Tok v MP je také 
jednochodý a vůči MP protiproudý, přičemž MP může být opatřen přepážkami, jak je patrné 
z obr. 3.15. Jelikož k výměně tepla je využito latentního tepla páry, hrdlem 4 vystupuje 
z reboileru proud nasycené kapaliny, tedy kondenzát (proud [5]). 

Horizontální typ termosifonového reboileru je znázorněn na obr. 3.12b. Jeho princip 
je stejný jako u vertikálního typu. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že sytá pára proudí v TP 
tvořeném většinou přímým svazkem trubek a kyselá voda je částečně odpařována v MP. Počet 
chodů v TP je většinou dva. Struktura mezitrubkového prostoru (resp. přepážek) se odvíjí 
od konkrétní aplikace a označení se řídí dle typů uvedených v TEMA. 

Konstrukčně je termosifónový reboiler (vertikální či horizontální typ) v mnoha ohledech 
podobný typu výměníku se svazkem trubek v plášti. Vysvětlení a popis nejdůležitějších částí 
reboileru (trubkovnice, přepážky atd.) lze tedy nalézt výše v kap. 3.2.1.  

(a) (b) 
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Základní výpočtové vztahy a principy jejich odvození 
Jelikož v reboileru probíhá přenos tepla na základě obdobných mechanismů jako v případě 

předehřívače nástřiku, je stejně tak nutné při jeho výpočtech vycházet z energetických 
a přenosových rovnic. Výpočet jednotlivých členů v těchto rovnicích je ovšem zásadně 
ovlivněn přítomností dvoufázového toku (resp. varu), jenž výrazně komplikuje konkrétní 
a detailní výpočty při návrhu reboileru. 

 
Přenos tepla při varu 
Výměna tepla v reboileru je tedy spojena s fyzikálním dějem zvaným var. Jedna 

ze specifických podob varu je var proudící kapaliny na straně trubek (trubkový prostor-TP), 
což je případ vertikálního termosifonového reboileru. Počáteční vstupní kapalina 
se v reboileru mění na dvoufázový tok kapalina-pára, který může nabývat různých podob 
(režimů) v závislosti na relativním podílu každé fáze, na jejich fyzikálních vlastnostech, 
na průtoku a také na orientaci toku (vertikální, horizontální). Nejběžněji se režimy toků 
rozdělují podle podílu parní fáze, mezi kterými lze v případě vertikálního toku (který 
je v praxi nejběžnější) rozlišit bublinkový (bubbly), pístový (slug), prstencový (annular) apod. 
Obr. 3.13Obr. 3.13  některé z těchto toků zobrazuje. Podíl parní fáze lze vyjádřit následujícím 
vztahem (rov. 3.38) [3]: 
  (rov. 3.38)

kde   – průtok parní fáze 
   – průtok kapalné fáze 

 
Obr. 3.13 Teplotní profil a režim toku; pozn. flow regime – režim toků, wall and fluid temperature – teplota 

stěny a tekutiny 
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Pro přenos tepla v trubkách při varu je charakteristické, že teplota stěny trubek Tw se mění 
a do jisté míry se mění také teplota proudící kapaliny TF v trubkovém prostoru, což je patrné 
na krajní levé části obr. 3.13. Jestliže na straně horkého proudu (tedy mezitrubkového 
prostoru) se využívá kondenzačního tepla média (páry) při konstantní teplotě T, potom lze pro 
přenos tepla zapsat následující obecnou přenosovou rovnici (rov. 3.39) [3]: 
 . .  (rov. 3.39)

 
kde   - součinitel přestupu tepla na straně varu 
   - součinitel přestupu tepla na straně páry 
 
V obr. 3.13 jsou patrné také zóny různých mechanismů přestupu tepla, které souvisí 

s mechanismem samotného vzniku a rozvoje varu v trubkách. V případě na obr. 3.13 vstupuje 
do trubky kapalina ve stavu pod bodem varu. Začátek zóny B se nazývá nucleate boiling, 
přičemž teplota kapaliny roste až do dosažení teploty saturační , což představuje přechod 
mezi zónou B a C. Od zóny C v trubce proudí dvoufázový tok, jehož mechanismy přestupu 
tepla se postupně mění. Jak bylo uvedeno výše, dvoufázovou směs lze charakterizovat podle 
podílu parní fáze , která vzniká a postupně roste po dosažení saturační teploty . Pomocí 
celkového měrného výparného tepla , měrné entalpie saturační ,  a konečné   lze 
potom podíl parní fáze  vyjádřit vztahem uvedeným v rov. 3.40. 
 ,  (rov. 3.40)

 
Je nutné ovšem poznamenat, že vedle varu proudící kapaliny v trubkách (případ 

vertikálního termosifonóvého reboileru) se rozlišuje také objemový var stojaté kapaliny, pro 
který platí sice obdobné, ale přesto odlišné vztahy a následné korelace. 

 
Energetická rovnice 
Stejně jako u předehřívače platí u reboileru pro přenos tepla zákon zachování energie, 

který lze obdobně vyjádřit pomocí entalpií vstupních a výstupních proudů v systému 
(zařízení) jako v rov. 3.25. Pro proudy, ve kterých však probíhá fázová přeměna (resp. se 
objevuje dvoufázový tok) je nutné do jejich celkové entalpie začlenit také teplo 
výparné/kondenzační.  

V případě vertikálního termosifonového reboileru v technologii stripování kyselých vod 
jsou tyto proudy jak na straně MP, kde kondenzuje nízko či střednětlaká pára za konstantní 
teploty, tak na straně TP, kde se částečně odpařuje sytá kapalina při konstantní saturační 
teplotě, jelikož vstupní vystripovanou vodu lze považovat za jednosložkovou.  

V případě horizontálního termosifonového reboileru je tomu přesně naopak, tedy na straně 
MP probíhá částečné odpaření a na straně TP kondenzace. Přesto, že vystripovaná voda sice 
vystupuje z kolony za příslušného tlaku jako sytá kapalina, vzhledem ke změně (zvýšení) 
tlaku v reboileru se také zvýší saturační teplota. Ve skutečnosti se tudíž na straně vystripované 
vody projevuje v tepelné bilanci také teplo potřebné k jejímu ohřátí na teplotu saturační. 
Vzhledem k poměrně malé hodnotě ohřevného tepla se jeho hodnota v praxi zanedbává [3]. 
V následují energetické rovnici (rov. 3.41) je ovšem toto teplo pro úplnost a názornost 
uvedeno [3].  
 , ,  (rov. 3.41)

a tedy 
 . , . . . .  (rov. 3.42)
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kde  ,  , , ,  – teplo ohřevné proudu A (vystripovaná voda), teplo výparné 

proudu A, teplo kondenzační proudu B (pára) 
  ,  – hmotnostní tok proudu A, proudu B 
  ,  – saturační teplota, teplota v koloně pro vystripovanou vodu 

,  – skupenské teplo výparné vystripované vody, skupenské teplo 
kondenzační páry 

  – podíl parní fáze 
 
Z rov. 3.41 je zřejmé, že  ve skutečnosti představuje příkon reboileru. Jelikož je reboiler 

součástí systému kolony, lze tuto hodnotu získat také z celkové bilance stripovací kolony, 
kterou lze pomocí celkových tepelných toků v daných proudech zapsat následovně (rov. 
3.44): 
  (rov. 3.43)

Pro příkon reboileru potom bude platit: 
  (rov. 3.44)

 
kde  , , , ,  – teplo v proudu nástřiku, zbytku a destilátu; příkon 

chladiče a reboileru 
 
Přenosová rovnice 
Přenos tepla v reboileru lze charakterizovat pomocí obdobné obecné rovnice jako v případě 

předehřívače (viz rov. 3.30), protože jde o přestup tepla z proudící kondenzující tekutiny 
skrze stěnu trubky do proudící vařící kapaliny. Výpočet součinitele prostupu tepla ovšem 
výrazně komplikuje zejména výpočet součinitele přestupu tepla na straně vařící kapaliny 
(dvoufázového toku), jehož stanovení je výrazně komplikovanější než v případě 
jednofázového toku. V jednotlivých zónách mechanismů přestupu tepla při varu (viz výše) se 
součinitel přestupu tepla postupně mění. K jeho stanovení tudíž existuje pro jednotlivé režimy 
prostupu tepla několik korelací od různých autorů, jejichž výčet a popis přesahuje účel této 
kapitoly a nadále mu nebude věnována pozornost. 
 
3.2.3 Vzduchový chladič 

Popis zařízení 
Vzduchový chladič je na rozdíl od předehřívače či termosifonového reboileru, jež 

prakticky oba představují válcové tlakové nádoby, konstrukčně zcela odlišný. Přesto však 
využívá některé konstrukční prvky (např. trubkovnice), které jsou těmto zařízením společné. 
Provedení jednotlivých dílů a součástí vzduchového chladiče v technologii stripování 
kyselých vod záleží na konkrétním projektu a stejně tak na dané aplikaci v technologii 
(chladič kolony, chladič vystripované vody). Celková forma konstrukce ovšem zůstává vždy 
stejná.  

Účelem vzduchových chladičů je odvádět teplo z horkých procesních proudů pomocí 
vzduchu na straně chladného proudu. Právě využití vzduchu jako chladícího média určuje 
charakteristickou konstrukci zařízení, stejně tak jako jeho možnosti použitelnosti. 
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Obr. 3.14 (a) Schematický nákres vzduchového chladiče-výtlačné provedení ,(b) Schematický nákres 
vzduchového chladiče-sací provedení 

Dle umístění ventilátoru vůči svazku trubek lze vzduchové chladiče rozdělit na dva 
základní typy. Jestliže ventilátor protlačuje vzduch skrze svazek trubek, provedení chladiče se 
nazývá výtlačné (obr. 3.14a). Jestliže je naopak ventilátor umístěn na sací straně chladiče, 
provedení se nazývá sací (obr. 3.14b) [3]. Princip funkce chladiče zůstává ovšem v obou 
případech stejný, tak jak je ze schematických obrázků (obr. 3.14a,b) patrné. Vzduch hnaný 
ventilátorem 1 vstupuje do zařízení v proudu [1] a vystupuje z něj v proudu [2]. V křížovém 
toku proudí kolem svazků trubek 3, které jsou dle typu provedení umístěny nad ventilátorem 
nebo pod ním. Ochlazovaný procesní proud [3] vstupuje skrze hrdlo 6a do komory 8, proudí 
skrze trubky 7 (počet chodů může být různý), ze kterých vystupuje hrdlem 6b.  

Prostor mezi svazkem trubek a ventilátorem označený jako 2 se nazývá plenum, jehož 
funkcí je akumulovat vzduch a zaručit tak následně jeho rovnoměrný tok. Provedení je buď 
rovné (obr. 3.14a) nebo pyramidální (obr. 3.14b). 

Samotná orientace svazku trubek může být horizontální nebo vertikální nebo šikmá, což je 
názorně zobrazeno na obr. 3.14.b. Oproti výměníkům (předehřívač, reboiler) jsou svazky 
trubek standardně v obdélníkovém tvaru s bočnímy rámy. Vzhledem k malým součinitelům 
přestupu tepla na straně vzduchu se používají žebrované trubky různých druhů. 

Pro dostatečný přístup vzduchu je potřebné umístit vduchové chladiče do patřičné výšky 
nad povrchem. V případě, že není možné umístit chladiče na jiná zařízení, zajišťuje tuto 
funkci podpěrná konstrukce označená v obr. 3.14a,b jako 5. 

 
Základní výpočtové vztahy a principy jejich odvození 
 
Energetická rovnice 
Stejně tak jako v předchozích případech tepelných výměníků (předehřívač, reboiler) je 

nutné zjistit množství přeneseného tepla pomocí energetické bilance zařízení. V případě 
vzduchového chladiče v technologii stripování kyselých vod je možné použít obdobný vztah 
jako v případě předehřívače v rov. 3.25, protože jak na straně horkého, tak studeného proudu 
dochází pouze k ohřevu/ochlazení bez změny fáze. 

V případě, že se vzduchový chladič používá k chlazení cirkulačního zpětného toku kolony 
(viz. kap. 2.2.3), je možné sestavit energetickou bilanci ve vztahu ke koloně stejně jako 
v případě reboileru. Z rov. 3.43 lze potom následně odvodit příkon chladiče (rov. 3.45). 

(a) (b) 
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  (rov. 3.45)
Přenosová rovnice 
Jelikož přenos tepla ve vzduchovém chladiči probíhá na základě stejných mechanismů jako 

v případě předehřívače, platí pro základní přenosovou rovnici stejný vztah, tedy rov. 3.30. 
Význam členů v případě chladiče je ovšem odlišný.  

Jak bylo uvedeno výše, standardně se v případě vzduchového chladiče používají žebrované 
trubky. Pro případ vzduchového chladiče ovšem celková plocha  v rov. 3.30 představuje 
referenční plochu vztaženou k vnějšímu průměru trubky  bez zohlednění přítomnosti žeber 
[3].  

Výpočet součinitele přestupu tepla  závisí na zvoleném referenčním povrchu, ke kterému 
se vztahuje celková výměna tepla. Dle rov. 3.37 lze potom obdobně vyjádřit základní vztah 
pro součinitel prostupu tepla  ve vzduchovém chladiči (rov. 3.46). V rovnici jsou zanedbány 
tepelné odpory na straně teplého i horkého proudu. Zohlednění přítomnosti žeber (resp. jejich 
plochy a účinnosti) na vnějším povrchu trubek je zahrnuto v upraveném součiniteli přestupu 
tepla  na straně chladného proudu (vzduchu), což vyjadřuje rov. 3.47 [3]. 
 

. .
 (rov. 3.46)

 

kde  ,  – součinitel přestupu tepla v horkém proudu (procesní), upravený 
součinitel přestupu tepla na straně chladného proudu (vzduch) 

   – součinitel vedení tepla ve stěně trubky 
  – tloušťka stěny trubek 
  , – vnější, vnitřní průměr trubek 

 .
.  (rov. 3.47)

kde   – součinitel přestupu tepla na straně chladného proudu 
  , ,  – plocha žeber, volná plocha na trubce mezi žebry, celková plocha 
   – účinnost žeber 
 
Samotné stanovení součinitelů přestupů tepla se opět řídí příslušnými kriteriálními 

rovnicemi, o nichž byla zmínka výše v kap. 3.2.1. 
Výpočet středního teplotního rozdílu ∆  vychází z rov. 3.32, která v korekčním faktoru  

zohledňuje křížový tok v chladiči. Určení vstupní teploty vzduchu je závislé na podmínkách 
okolí v dané lokalitě aplikace chladiče, protože teplota vzduchu se odvíjí od těchto podmínek 
a ve skutečnosti není konstantní. Proto designová maximální teplota vzduchu zahrnuje 95% 
všech teplot v průběhu roku, což znamená, že 5% hodnot celoroční teploty může převyšovat  
hodnotu zvolenou k výpočtu [13]. 
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4__ REALIZOVANÝ PROJEKT FIRMY CBI LUMMUS S.R.O. 
Následující kapitola stručně popisuje procesně technologické řešení jednotky stripování 

kyselých vod, jež byla firmou CBI Lummus s.r.o. předložena jako příklad pro následné 
vytvoření simulačních modelů materiálové a tepelné bilance v programech ProMax a Pro/II.  

Příkladná jednotka stripování kyselých vod je součástí rafinérie společnosti INA – 
Industrija nafte d.d., jež byla vyprojektována firmou CBI Lummus s.r.o. dle základních 
požadavků provozu uvedených v tab. 4.1. Samotné detailní zadání pro účely simulace je 
uvedeno v kap. 5.3. 

 
Parametr Hodnota Jednotka 

maximální koncetrace NH3 ve  vystripované vodě 20 ppm-wt 
maximální koncetrace H2S ve  vystripované vodě 10 ppm-wt 

celková kapacita jednotky s uvažovaným 10% naddimenzováním 35 000 kg/h 
Tab. 4.1 Základní specifikace zadání provozu 

Následující popis procesu je veden dle PFD výkresu uvedeného v příloze č. 1, který byl 
předložen firmou CBI Lummus s.r.o. 

 
Vstupní proud 
Zadaná jednotka stripování kyselých vod zpracovává kyselé vody pocházející 

z hydrokrakovací a aminové jednotky. Oba proudy jsou smíchány v proudu [1]. 
 
Nástřiková flashovací bečka 
Nástřiková flashovací bečka 378-V-001 zpracovává proud [1]. Bečka je horizontálního 

typu a je vybavena sekcí určenou pro separaci kapalných uhlovodíků od kyselé vody, odkud 
jsou uhlovodíky odtahovány do odpadního systému. Úroveň hladiny separovaných 
uhlovodíků je kontrolována spínačem hladiny. Flashováním jsou nerozpuštěné kyselé plyny a 
plynné uhlovodíky odváděny proudem [14] a smíchány s hlavovým produktem stripovací 
kolony 378-C-001. Kyselá voda je odváděna proudem [2]. 

 
Nástřikový proud kolony 
Kyselá voda je z bečky 378-V-001 čerpána pomocí čerpadla 378-P-001A/B, přičemž její 

průtok do kolony je kontrolován v závislosti na stavu její hladiny v bečce 378-V-001. Nástřik 
kyselé vody je před vstupem do kolony 378-C-001 předehřát pomocí výměníku 378-E-001, 
ve kterém se využívá utilizačního tepla proudu [7] pocházejícího ze spodku kolony 378-C-
001. Nástřik je v proudu [5] veden do horní části kolony 378-C-001. 

 
Stripovací kolona 
Ke stripování kyselé vody se v patrové koloně 378-C-001 používá pára vyvíjená 

v termosifonovém vertikálním reboileru 378-E-003, ve kterém je jako topné médium 
používána nízkotlaká pára. Z patra nad nástřikem je částečně odtahována kapalina v proudu 
[18], což je vstupní proud zpětného recirkulačního toku (pumparoundu). Proud [18] je zde 
ochlazen pomocí vzduchového chladiče 378-EA-004. Proměnná rychlost otáček motoru 
vzduchového chladiče 378-EA-004 slouží ke kontrole teploty kyselého plynu v proudu [12]. 
Odtahovaný kapalný proud je v recirkulačním zpětném toku hnán pomocí čerpadla 378-P-
003A/B, přičemž se do kolony 378-C-001 vrací v proudu [19] na její první patro. Kyselý plyn 
v proudu [12] je z kolony 378-C-001 veden do Clausovy jednotky. Tlak v hlavě kolony 378-
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C-001 je kontrolován pomocí kontrolního ventilu kyselého plynu a zároveň pomocí 
kontrolního ventilu kyselého plynu odcházejícího na fléru. 

 
Vystripovaná voda 
Vystripovaná voda v proudu [7] je ze spodku kolony čerpána pomocí čerpadla 378-P-

002A/B a ochlazena ve výměníku 378-E-001. K finálnímu dochlazení vystripované vody je 
použit vzduchový chladič 378-EA-002. Proměnná rychlost otáček jeho motoru slouží ke 
kontrole teploty odchozí vystripované vody. Nakonec je část vystripované vody rozdělena do 
dvou proudů. Proud [10] je určen pro hydrokrakovací jednotku a proud [11] je směřován do 
systému odpadních vod. 
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5__SIMULACE PROCESU PRO ZADANÝ PROVOZ 
Účelem této kapitoly je především představit dva zcela funkční samostatné modely 

vytvořené v simulačních programech ProMax a PRO/II pro výše uvedený provoz dle zadání. 
Kompletní výsledky řešení těchto modelů jsou uvedeny v příloze XX. Samotnému 
zhodnocení vybraných výsledků materiálové a tepelné bilance se věnuje kapitola 6.  

Obsah této kapitoly se tedy zaměřuje zejména na popis tvorby simulačního modelu 
v jednotlivých programech takovým způsobem, který dovoluje daný model reprodukovat 
se stejným výsledkem. V případě programů ProMax a PRO/II souvisí popis samotné tvorby 
modelu také s vysvětlením základního principu chodu těchto komerčních simulačních 
programů a popisem jejich architektury a prostředí. Zároveň je nutné se zmínit o problematice 
výpočtu ústředního procesu – stripování kyselé vody v koloně, jehož největší úskalí souvisí 
s kvalitou použitých rovnovážných dat pro amoniak a sulfan.  

 
5.1_ÚVOD K SIMULAČNÍM PROGRAMŮM 

ProMax i PRO/II patří do stejné skupiny komerčních simulačních programů vyznačující 
se typickými společnými vlastnostmi a architekturou, a je proto vhodné tyto programy 
nejprve vymezit, stručně a obecně charakterizovat a objasnit několik základních pojmů. 

 
5.1.1 Obecná kategorizace 

Simulační program představuje nástroj pro modelování a simulaci daného procesu 
za účelem jeho návrhu, vývoje či optimalizace. Základním předpokladem pro správné 
vyřešení daného procesu simulačním programem je znalost a implementace co nejvěrnějšího 
popisu chování fyzikálně-chemických vlastností látek a jejich směsí, chemických reakcí 
a nakonec samotných výpočtových matematických modelů. 

Dle rozsahu použitelnosti a orientace lze pro procesní aplikace rozlišovat tři základní 
skupiny simulačních programů.  

 
a) Univerzální  

Univerzální simulační programy se vyznačují poměrně širokými nabízenými 
možnostmi a širokým aplikačním rozsahem, který může být vymezen charakterem 
konkrétní skupiny procesů (petrochemie, farmacie apod.). Jsou tedy určeny pro procesy 
s volitelnou topologií, volitelným systémem chemických složek a jejich fyzikálně-
chemických popisů a volitelnými modely jednotkových operací. 
 

b) Specializované 
Tato skupina programů se oproti univerzálním více zaměřuje pouze na určitý okruh 
procesů či zařízení (sítě tepelných výměníků, potrubí, destilační kolony apod.), čímž 
se u nich předpokládá vyšší fundovanost v konkrétní problematice. Ve všech výše 
zmíněných ohledech jsou tudíž oproti univerzálním programům omezenější (volitelnost 
topologie, chemických látek atd.). 
 

c) Jednoúčelové 
Jednoúčelové programy jsou přímo určeny pro zcela konkrétní proces či zařízení 
a jejich víceúčelovost je tudíž minimální až žádná. Jejich podoba a funkce podléhá 
topologii, chemickým látkám a matematickým modelům, které jsou vyžadovány 
konkrétní aplikací. Bezespornou výhodou je jejich levnost a rychlost.  
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5.1.2 Typická architektura 
Jelikož ProMax i PRO/II patří do skupiny univerzálních simulačních programů, obsah kap. 

5.1.2 je zaměřen na tento typ simulačních programů. Jejich architektura je ve většině ohledů 
pro většinu případů shodná a lze v ní rozlišit následující prvky. 

 
a) Správa simulačních úloh 

Správa simulačních úloh představuje užitečnou funkci programu při jeho intenzivním 
využívání jedním či více uživateli. Je tak možné vytvořit a spravovat více 
uživatelských účtů s individuálním nastavením a vést přehlednou databázi řešených 
úloh. 
 

b) Uživatelské rozhraní 
Uživatelské rozhraní je nejdůležitějším prvkem (podsystémem) simulačního programu, 
jelikož zajišťuje samotnou komunikaci mezi programem a uživatelem. Prostřednictvím 
něj uživatel vyvolává jednotlivé funkce, organizuje vstup dat a prezentuje výsledky. 
Současné moderní komerční simulační programy využívají pro komunikaci 
s uživatelem výhradně grafické uživatelské rozhraní (GUI-graphic user interface), které 
je vytvořeno bud´ vlastním programem nebo využívá standardní prvky či přímo 
nadstavby operačních systémů. Podoba samotné grafiky (vizualizace topologického 
schématu, křivek apod.) souvisí s GUI, je stejně důležitá, nicméně ji je nutné rozlišovat 
od rozhraní, protože ne vždy je jím definovaná.  
 

c) Databáze fyzikálně-chemických dat 
Databáze fyzikálně-chemických dat je významnou součástí simulačních programů, jež 
představuje soubor nabízených látek a jejich fyzikálně-chemických vlastností. Počet 
složek se u současných simulačních programů pohybuje v řádu tisíců. Mimoto je 
ve většině případů umožněno uživateli definovat si vlastní složky a směsi.  
 

d) Knihovna fyzikálně-chemických metod 
Knihovna fyzikálně-chemických metod má zásadní význam na řešení daných úloh, 
jelikož představuje soubor nabízených výpočtových metod (modelů) pro stanovení 
daných fyzikálně-chemických vlastností látek, jejichž věrohodnost je klíčová pro 
získání správných výsledků. Dostupné metody se u jednotlivých programů odlišují 
zejména rozsahem použitelnosti pro různé systémy látek a nabízenými alternativami 
pro výpočet dané vlastnosti. 
 

e) Knihovna jednotkových modulů 
Knihovna jednotkových modulů představuje soubor jednotkových operací (modulů), 
které je možné simulačním programem modelovat. Dostupná nabídka mezi různými 
simulačními programy se liší variacemi daného modulu pro jednotkovou operaci, jejich 
detailností a robustností (citlivostí na počáteční nástřelové hodnoty). Při řešení výpočtu 
složitějších jednotkových operací se uplatňují různé numerické metody vlastní 
simulačním programům.  
 

f) Řízení simulačního výpočtu 
Simulační výpočet většiny komerčních simulačních programů probíhá na základě 
sekvenčně modulární metody, kdy se v úloze řeší jednotlivé moduly v zadané 
posloupnosti zajištěné topologií. Úloha musí být kompletně zadaná, což znamená, 
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že musí být určeny parametry všech vstupních proudů a modulů s ohledem na počet 
stupňů volnosti daného řešení. Některé simulační programy dovolují krokovaný 
výpočet, což znamená, že při výpočtu každého modulu se úloha zastaví.  
 

g) Ostatní služby 
Ostatní služby zahrnují přídavné podsystémy navazující na vlastní simulační výpočet. 
Může se jednat například o konstrukční či ekonomické výpočty. 

 
5.2_PROBLEMATIKA ROVNOVÁŽNÝCH DAT KYSELÝCH VOD 

Proces stripování ve stripovací koloně je ústředním dějem, jelikož vytváří 
produkty technologie s požadovanou kvalitou, a jsou mu tudíž podřízeny výkony ostatních 
zařízení. Technologický výpočet desorpce v koloně je tedy základem, který určuje nároky 
na materiálové a energetické toky ve zbylých částech provozu, resp. určuje podobu návrhu 
ostatních zařízení, armatur, potrubních sítí apod. Význam správnosti a zejména přesnosti 
výpočtu desorpce v koloně je tedy zřejmý. Věrný fyzikálně-chemický popis chování daných 
složek a jejich směsí je klíčový pro výpočet, resp. simulaci procesu. Z fyzikálně-chemických 
dat má nejvýznamnější vliv na přesnost výpočtu kvalita použitých rovnovážných dat kyselé 
vody. Tyto rovnovážná jsou vyjádřena pomocí určitých korelací odvozených experimentálně 
a (nebo) teoreticky pro konkrétní systém obsahující různé kombinace složek H2S, NH3, CO2, 
H2O a dalších. Tyto korelace potom vytváří konkrétní výpočtový model.  

 Průkopnický a nejstarší model pro rovnovážná data kapalina/pára v systému 
H2S/NH3/H2O byl vyvinut Van Krevelenem ve 40. letech minulého století [18]. V grafické 
podobě je tato korelace užitečná pro případné základní ruční výpočty. 

Od uvedení Van Krevelenova modelu byla vytvořena spousta dalších korelací, které 
modifikovaly ty předchozí za účelem zpřesnění dat a použitelnosti pro komplexnější systémy 
obsahující více složek a pro širší rozsah pracovních podmínek. Nejvýznamnější jsou práce 
API ze 70. let minulého století, jejichž další modifikace jsou také využívány v některých 
komerčních simulátorech [18]. 

Co se týče právě současných používaných komerčních simulátorů, každý z nich používá 
své vlastní komplexní modely, které mají několik podob a úprav pro použití za specifických 
pracovních podmínek a složení kyselé vody. V případě programů ProMax a PRO/II je 
o těchto tak zvaných termodynamických modelech šíře pojednáno v kap. 5.3.2 a kap. 5.4.2. 

 
5.3_FORMULACE ZADÁNÍ PRO PODOBU SIMULACE 

Simulační modely je nutné vytvořit pro celkový provoz jednotky stripování kyselých vod 
představené v předchozí kapitole (kap. 4). Vstupní a potřebné provozní technologicko-
procesní parametry pro simulaci vycházejí z již hotového základního designu provozu a jsou 
tudíž kompletně zadané a stanovené.  

V následujících tabulkách jsou uvedeny souhrnně a přehledně parametry pro vyžadované 
proudy a zařízení (uzly jednotkových operací), jejichž zadání je pro ProMax a PRO/II 
identické. Je nutné podotknout, že hodnoty některých parametrů neodpovídají zcela realitě a 
jsou tudíž upraveny pro účely simulace (např. nulové tlakové ztráty v případě reboileru 
apod.). 

 Protože číselné označení proudů a uzlů se u každého programu liší, jsou v následujících 
tabulkách označeny s dostatečnou výstižností pouze slovně. Jako doprovodné orientační 
schéma může posloužit výkresové PFD schéma v příloze č.1 nebo PFD schémata simulačních 
programů, která jsou zařazena spolu s vybranými výsledky simulace v kap. 6.1 (ProMax) a 
6.2 (PRO/II).  
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Vstupní proud kyselé vody 
 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
p1 tlak 3,50 barg 
T1 teplota 62,6 °C 

Průtok   
  

mcel celkový 35000,00 kg/h 
mH2 vodík 7,20 kg/h 
mNH3 amoniak 670,10 kg/h 
mH2S sulfan 1206,30 kg/h 
mH2O voda 33109,20 kg/h 
mC1 methan 3,30 kg/h 
mC2 ethan 1,50 kg/h 
mC3 propan 1,20 kg/h 
miC4 isobutan 0,40 kg/h 
mnC4 nbutan 0,80 kg/h 

Tab. 5.1 Parametry vstupního proudu 

Škrtící ventil vstupního proudu 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 

pout,vl tlak za ventilem 1,4 barg 

Tab. 5.2 Parametry pro škrtící ventil vstupního proudu 

Flashovací nádrž 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
Δp tlaková ztráta 0,1 barg 
ΔQ tepelný příkon 0 MW 

Tab. 5.3 Parametry flashovací nádrže 

Čerpadlo před předehřívačem nástřiku 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
pout,pp výstupní tlak 6 barg 
ηpp účinnost čerpadla 65 % 

Tab. 5.4 Parametry čerpadla před předehřívákem nástřiku 
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Předehřívač nástřiku 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 

Strana horkého proudu   
  

Δphot tlaková ztráta v trubkovém prostoru (horký proud) 0,7 barg 

Strana chladného proudu   
  

Δpcold tlaková ztráta v mezitrubkovém prostoru (chladný proud) 0,7 barg 
Tcold,out výstupní teplota chladného proudu 88 °C 

Tab. 5.5 Parametry předehříváku nástřiku 

Škrtící ventil nástřiku do kolony 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
pout,vl tlak za ventilem 1,4 barg 

Tab. 5.6 Parametry pro škrtící ventil nástřiku do kolony 

Kolona 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
nteor počet teoretických pater 15 - 
nfeed nástřikové patro 3 - 
Thead výstupní teplota v hlavě kolony  90 °C 
phead výstupní tlak v hlavě kolony  1,3 barg 
Δp celková tlaková ztáta na patrech kolony 0,2 barg 

cNH3 požadovaná koncentrace amoniaku ve vystripované vodě 20 ppm 

Tab. 5.7 Parametry kolony 
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Cirkulační zpětný tok 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
nout výstupní patro pumparoundu 2 - 
nin vstupní patro pumparoundu 1 - 

Čerpadlo   
  

pout,pp výstupní tlak 9 barg 
ηpp účinnost čerpadla 65 % 

Ventil     
pout,vl tlak za ventilem 2 barg 

Vzduchový chladič   
  

Δpcold tlaková ztráta v trubkovém prostoru (chladný proud) 0,7 barg 
Tcold,out výstupní teplota chladného proudu 60 °C 

Tab. 5.8 Parametry pro cirkulační zpětný tok 

Reboiler 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
nin patro zpětného toku reboileru 15 - 

Strana horkého proudu   
  

phot,in vstupní tlak 3,5 barg 
 xvap,out,hot podíl parní fáze na výstupu 0 - 
 xvap,in,hot podíl parní fáze na vstupu 1 - 

xH2O molární podíl vody 1 - 
Δphot tlaková ztráta v mezitrubkovém prostoru (horký proud) 0 barg 

Strana chladného proudu   
  

xvap,out,cold  podíl parní fáze na výstupu 0,2 - 
Δpcold tlaková ztráta v trubkovém prostoru (chladný proud) 0 barg 

Tab. 5.9 Parametry reboileru 

Čerpadlo za spodkem kolony 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
pout,vl výstupní tlak 9 barg 
ηpp účinnost čerpadla 65 % 

Tab. 5.10 Parametry čerpadla za spodkem kolony 
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Vzduchový chladič za předehřívačem nástřiku 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
Δpcold tlaková ztráta v trubkovém prostoru (chladný proud) 0,7 barg 
Tcold,out výstupní teplota chladného proudu 60 °C 

Tab. 5.11 Parametry vzduchového chladiče za předehřívákem nástřiku 

Dělič dvou koncových výstupních proudů 
 

Parametr 
Hodnota Jednotka

Označení Název 
ε poměr toků výstupních proudů 1,5 - 

Tab. 5.12 Parametry děliče dvou koncových proudů 

5.4_SIMULACE PROCESU V PROGRAMU PROMAX 
Následující podkapitoly kap. 5.4 se věnují simulaci modelu vytvořeného programem 

ProMax ve verzi 2.0. Oddíly jsou členěny tak, aby nejprve představily prostředí programu 
a posléze se věnovaly samotnému řešení nastavení jednotlivých modulů a proudů v simulaci 
dle zadání v kap. 5.3. Vzhledem k rozsahu a zejména účelu této diplomové práce bude 
pojednáno o konkrétních možnostech simulačního programu a aspektech tvorby jeho modelu 
především ve vztahu k zadání.  

 
5.4.1 Profil programu 

ProMax je simulační program s všestranným použitím pro návrh zejména procesů 
souvisejících se zpracováním plynu, s rafinérským a obecně s chemickým průmyslem. Je 
vyvíjen firmou Bryan Research and Engineering, Inc., která ho na trh uvedla v roce 2005. 
Jeho novost je relativní, jelikož spojuje technologie svých dvou předchůdců, programů 
TSWEET a PROSIM, jejichž historie vzniku sahá do konce 70. let minulého století. 
Programy TSWEET i PROSIM jsou považovány za průmyslové standardy pro modelování 
procesů amine sweetening, sulfur recovery a tail gas cleanup (TSWEET) a glycol dehydration 
(PROSIM) [23]. ProMax jako jejich společný nástupce je v této roli nahradil a v současné 
době je dostupný ve verzi 3.2. 

Simulační výpočty ProMaxu probíhají na základě sekvenčně modulární metody, přičemž 
modely jsou definovány jako stacionární, tedy nezávislé na čase. Vedle samotných simulací 
daných procesů a s nimi souvisejících výpočtů bilancí nabízí ProMax i další služby, jako jsou 
např. návrhy rozměrů aparátů (výměníky a separátory), potrubí, dále procesně-
termodynamické analýzy spojené s tvorbou grafů apod. 

 
5.4.2 Popis prostředí 

Jako GUI využívá ProMax plně externí aplikaci Microsoft Visio, která definuje veškerou 
grafiku (tvary, fonty, tabulky atd.) a samotné ovládání. Pro seznámení se se základy ovládání 
je vhodné využít referenční manuál. 

Z hlediska organizace nástrojů pro tvorbu samotné simulace lze prostředí ProMaxu rozdělit 
do třech částí, jak názorně ukazuje obr. 5.1. Sekce označená číslem jedna představuje oblast 
tzv. „flowsheetu“ (vývojového diagramu), kde uživatel pomocí vybraných proudů a modulů 
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(jednotkových operací) vizualizuje model simulace. Sekce nacházející se standardně nalevo 
(v obr. 5.1 označená číslem dva) od flowsheetu představuje nabídku (tedy knihovnu) modulů 
a proudů, které je možné použít pro vizualizaci modelu. Microsoft Visio nabízí široké 
spektrum možností dovolující přizpůsobit si celkový vzhled ProMaxu či tvořit si vlastní 
textové a grafické poznámky přímo ve flowsheetu. K těmto účelům slouží menu v horní liště 
programu. Jediná položka z tohoto menu označená jako ProMax představuje nabídku 
základních editačních, pomocných a doprovodných nástrojů pro samotnou simulaci. 
Rozbalená podoba menu ProMax je v obr 5.1 označena číslem tři. 

Nejdůležitějším editačním nástrojem je tzv. „Project Viewer“ (dale jen „PV“) standardně 
přístupný přes menu ProMax. „PV“ zastává roli ústředního prohlížeče projektu simulace 
v rovině specifikace a editace proudů a modulů a pomocných výpočtových nástrojů. Zároveň 
je možné pomocí něj spustit některé nástroje v menu ProMax. Organizaci „PV“ lze rozdělit 
do třech oblastí, jak ukazuje obr. 5.2. Oblast označená číslem jedna představuje přehlednou 
nabídku všech použitých proudů a modulů, pomocných výpočtových nástrojů a dalších 
položek, které je možné editovat. Oblast označená číslem 2 představuje editační nabídku pro 
specifikaci vybrané položky, přičemž podoba nabídky se odvíjí od typu položky (proud, 
modul apod.). Poslední oblast, označená číslem tři, sdružuje nabídku jednak vlastních nástrojů 
„PV“ a nástrojů přístupných z menu ProMax.  

Souhrnně řečeno, tvorba samotné simulace v prostředí ProMaxu probíhá střídavě v rovině 
vizualizace modelu a v rovině editace modelu. Vizualizace proudů a modulů se uskutečňuje 
na ploše flowsheetu pomocí dostupné knihovny modulů a proudů. Jejich editace je potom 
souhrnně přístupná přes „PV“.  

Je nutné poznamenat, že v topologii ProMaxu se rozlišuje mezi procesními 
a energetickými proudy. Procesní proud je jakýkoli proud definovaný složením 
a termodynamickým stavem. Energetický proud je definovaný pouze množstvím energie, jejíž 
přenos obstarává. Energetický proud tak musí být připojen u každého modulu, jenž vyžaduje 
přívod/odvod energie. Prakticky tento přístup dovoluje jednoduše vytvářet vztahy mezi 
moduly přímo na základě energetické bilance. 

 

 
Obr. 5.1 Prostředí programu ProMax 
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Obr. 5.2 Project Viewer 

5.4.3 Základní nastavení 
Za základní nastavení je považováno nastavení těch parametrů a vlastností modelu 

a simulace, které mají globální platnost. Proto je nutné tyto specifikace stanovit hned 
zpočátku simulace, tedy před vizualizací modelu a editací jeho modulů. ProMax ovšem 
dovoluje tyto specifikace editovat i kdykoli při samotné tvorbě modelu. Mezi tyto specifikace 
patři výběr pracovních látek a volba termodynamického modelu.  

Základním krokem nastavení pro prácí s modelem je také volba jednotek veličin. Toto 
nastavení je ovšem individuální a záleží na potřebách a vkusu uživatele. V ProMaxu je volba 
jednotek přístupná přes menu ProMax-Project Options-General. Menu Project Options 
zahrnuje ve své nabídce také nastavení související s termodynamickými konstantami 
a se specifikacemi řízení výpočtu simulace. Pro simulaci SWS1 bylo u těchto parametrů 
ponecháno automatické nastavení.  

 
Výběr pracovních látek 
Výběr pracovních látek je možný pouze z jediné, vlastní databáze ProMaxu, která obsahuje 

okolo 2300 chemických látek [23]. Okno pro přístup k volbě látek (složek) lze standardně 
spustit skrze menu ProMax-Enviroments-Components. Okno Components je zobrazeno 
na obr. 5.3. Jsou zde důležité zejména tři oblasti. V oblasti „Pure Component Filtering 
Criteria“ je umožněno vyhledávat látky podle daných kritérií. V prvních třech buňkách je 
možné zadat název nebo sumární vzorec nebo číslo CAS. Poslední tři buňky představují 
specifické vyhledávací filtry. Dle specifikace vyhledání se v oblasti „Available pure 
components“ zobrazí odpovídající nabídka, ze které je možné vybrat požadovanou látku 
a přesunout ji do oblasti použitých pracovních látek „Installed Pure Components“ v simulaci. 
ProMax neumožňuje definovat si vlastní komponenty, ani ty použité jakkoli editovat. 

Pro simulaci SWS1 byly dle vyhledávání podle názvu vybrány komponenty označené jako: 
H2, NH3, H2S, H2O, C1, C2, C3, iC4, nC4. 
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Obr. 5.3 Okno Components pro výběr pracovních látek 

Volba termodynamického systému 
Jak bylo několikrát výše uvedeno, volba modelů pro výpočet fyzikálně-chemických 

vlastností látek je klíčová pro správnost konečného výsledku. ProMax nabízí několik 
předdefinovaných termodynamických balíčků, tak zvaných „Property Package“, které jsou 
doporučeny pro konkrétní skupinu procesů či přímo vybraný proces. Stejně jako v případě 
výběru pracovních látek lze okno pro výběr balíčku spustit skrze menu ProMax-Enviroments-
Property package. Jak je z obr. 5.4 patrné, vedle již předdefinovaných balíčků („Use 
Predefined Package“) nabízí ProMax také možnost vytvořit si vlastní balíček („Use Custom 
Package“). Je nutné podotknout, že nelze vybírat složky, pokud není zvolen žádný balíček. 

Pro simulaci SWS1 byl použit balíček „Electrolytic ELR-PR”, který je ProMaxem 
standardně doporučovaný pro proces stripování kyselých vod [23], tedy pro systémy, kde se 
uplatňuje výrazná disociace komponent jako např. NH3, H2S. Jeho použitelnost se vztahuje 
pro různé složení kyselé vody, stejně tak není úzce vymezen teplotním, tlakovým 
či koncentračním rozsahem.  

Balíček „Electrolytic ELR-PR” je složen jednak z elektrolytického modelu („Electrolytic 
Extended Long Range“) určeného pouze pro výpočet vlastností směsí v kapalné fázi a jednak 
z modelu („Peng-Robinson“) pro výpočet vlastností v parní fázi. Model „Electrolytic 
Extended Long Range“ je založen na výpočtu aktivitních koeficientů v kapalné fázi pro určení 
vícesložkové fázové rovnováhy. Korelace pro výpočet vychází z modifikace modelu Pitzer-
Debye-Hückel [23]. Model „Peng-Robinson” je založen na výpočtu stavové rovnice. 
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Obr. 5.4 OknoProperty package  pro výběr termodynamického balíčku 

5.4.4 Nastavení modulů a proudů 
Po provedení základního nastavení následuje fáze nastavení modulů a proudů. Tuto fázi 

simulace je vhodné (někdy i nutné) řešit postupně, což znamená od vyřešeného uzlu 
k nevyřešenému. Jako předloha pro podobu vizualizace slouží většinou základní blokové 
schéma daného projektu. Pro účely této práce je popis nastavení modulů a proudů simulace 
SWS1 veden názorně dle vyhotoveného flowsheetu v programu ProMax (viz obr. 6.1), 
přičemž se postupuje od jednoho významného uzlu, potažmo bloku uzlů (např. okruh 
reboileru), k dalšímu. 

 
Obr. 5.5  

Uzel 1 - Škrtící ventil vstupního proudu 
 

 
 
 
 
Obr. 5.6 Uzel 1 - Škrtící ventil vstupního proudu 

Uzel 1 (viz obr. 5.6) simuluje seškrcení počátečního vstupního proudu kyselé vody [1] 
pomocí škrtícího ventilu VL-01-SWS1 na požadovaný výstupní tlak v proudu [2] za ventilem.  

Nejprve je nutné definovat složení, průtok a termodynamický stav (poznámka pod čarou o 
stupni volnosti-nutné dva parametry) procesního proudu [1] dle hodnot uvedených v tab. 5.1. 
Pro specifikaci tlaku („Pressure“) a teploty („Temperature“) je nutné v editační nabídce 
proudu zvolit okno Properties (viz obr. 5.7). Pro specifikaci složení je nutné se přesunout 
do okna Composition a zde vybrat volbu Specify (viz obr. 5.8). Jelikož je složení proudu v 
zadání určeno hmotnostními průtoky jednotlivých složek, je nutné v sekci „Composition 
Basis“ zvolit „Mass Flow Rates“. 
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Ventil VL-01-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů v sekci „ProMax Valves“ jako typ „JT 
Valve“. S ohledem na stupně volnosti je možné změnu tlaku pomocí škrtícího ventilu 
definovat v simulaci SWS1 dvěma způsoby. Buď je možné zadat rozdíl tlaku před ventilem 
a za ventilem pomocí editace modulu VL-01-SWS1 nebo je možné přímo definovat výstupní 
tlak za ventilem v proudu [2]. V simulaci SWS1 byl zvolen druhý způsob (viz obr. 5.9), 
s hodnotou parametru pout,vl v tab. 5.2.  

 

 
Obr. 5.7 Okno Properties proudu [1] 

 
Obr. 5.8 Okno Composition-Specify proudu [1] 

 
Obr. 5.9 Okno Properties proudu [2]  

Uzel 2 - Flashovací nádrž 
 

 
Obr. 5.10 Uzel 2 - Flashovací nádrž 
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Uzel 2 (viz obr. 5.10) simuluje flash separaci uhlovodíků s nerozpuštěným podílem H2S a 
NH3 v proudu [3] vůči zbytku kyselé vody v proudu [4]. Vstupní proud [2] flashovací nádrže 
FD-01-SWS1 je zcela definován předchozím uzlem. 

Flashovací nádrž FD-01-SWS1 byla vybrána z knihovny modulů v sekci „ProMax 
Separators“ jako typ „3 Phase Separator 2“. Vzhledem k druhu flash operace a stupňům 
volnosti je nutné specifikovat tlak nebo teplotu výstupních proudů [3] a [4] z FD-01-SWS1. 
Jelikož tlak a teplota jsou v obou výstupních proudech stejné, nabízí se dvě možnosti. Buď 
definovat teplotu nebo tlak přímo v jednom z proudů [3] a [4]. Nebo definovat tlak 
výstupních proudů pomocí tlakové ztráty v separátoru. V simulaci SWS1 byla zvolena druhá 
možnost. V editační nabídce (viz obr. 5.11) modulu FD-01-SWS1 byla v okně Process data 
do kolonky „Pressure drop” zadána tlaková ztráta dle parametru Δp v tab. 5.3. Zbylá 
potenciální nastavení modulu byla ponechána automatickému nastavení. 

 

 
Obr. 5.11 Okno Process Data pro modul FD-01-SWS1 

Uzel 3 - Čerpadlo před předehřívákem 
 

 
Obr. 5.12 Uzel 3 - Čerpadlo před předehřívákem 

Uzel 3 (viz obr. 5.12) simuluje zvýšení tlaku v proudu [5] pomocí čerpadla PP-01-SWS. 
Modul čerpadla PP-01-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů „ProMax Fluid Drivers“ jako 

typ „Centrifugal Pump“. Jelikož se jedná o modul zařízení s energetickým výkonem, je 
k němu nutné přidat i energetický proud označený Q1. Opět je možné definovat zvýšení tlaku 
dvěma způsoby. Buď pomocí tlakové změny specifikované při editaci PP-01-SWS1 nebo 
zadáním tlaku přímo v proudu [5]. V simulaci SWS1 byl zvolen druhý způsob (viz obr. 5.13) 
dle zadaného výstupního tlaku pout,pp v tab. 5.4. Vzhledem ke stupňům volnosti je nutné 
specifikovat také samotný modul PP-01-SWS1. V editačním okně Process Data je možné buď 
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specifikovat celkovou účinnost („Overall Efficiency“) nebo příkon („Power“). Byl vybrán 
první způsob (viz obr. 5.14) dle zadané účinnosti ηpump v tab. 5.4. 

 

 
Obr. 5.13 Okno Properties pro proud [5] 

 

 
Obr. 5.14 Okno Process Data pro modul PP-01-SWS1 

Uzel 4 - Předehřívák nástřiku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.15 (a)-Uzel 4  - Předehřívák nástřiku v první fázi modelu (b)-Uzel 4 - Předehřívák nástřiku v druhé 

fázi modelu 

Uzel 4 simuluje výměnu tepla ve výměníku EX-01-SWS1 mezi horkým procesním 
proudem vystripované vody definovaným proudy [17] a [18] a studeným proudem kyselé 
vody definovaným proudy [5] a [6]. 

Vzhledem k tomu, že simulace SWS1 byla řešena postupně, bylo nutné modul EX-01-
SWS1 řešit ve dvou fázích. V první fázi, kdy nebyly definované proudy [17] a [18], byl 
z knihovny modulů „ProMax Heat Exchangers“ vybrán typ „Single Sided Exchanger“, 
přičemž musel být doplněn energetickým proudem Q (obr. 5.15a). V druhé fázi, kdy již byly 
známé proudy [17] a [18], byl ze stejné knihovny modulů nahrazen typem „Cross 
Exchanger“ (obr. 5.15b). Jelikož je dle zadání v tab. 5.5 známá požadovaná teplota proudu 
kyselé vody za výměníkem Tcold,out, nabízí se dvě obvyklé možnosti řešení uzlu. Buď se 
specifikuje teplotní změna při editaci EX-01-SWS1 nebo se přímo zadá požadovaná teplota 
proudu [6]. V obou fázích byl vybrán druhý způsob (viz obr. 5.16). Vzhledem ke stupňům 
volnosti je nutné určit ještě jednu specifikaci uzlu. Jelikož jsou dle zadání známé tlakové 
ztráty na obou stranách výměníku, je touto zbývající specifikací tlak. Při editaci EX-01-SWS1 
v okně Process data byly na obou stranách A i B specifikovány v kolonce „Pressure Drop“ 
(viz. obr. 5.17) hodnoty tlakových ztrát dle tab. 5.5, kde jsou označeny jako Δphot a Δpcold. 
V první fázi simulace bylo samozřejmě nutné specifikovat pouze stranu A, protože proudy 
[17] a [18] nebyly definované. 

 

(a) (b) 
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Obr. 5.16 Okno Properties pro modul EX-01-SWS1 

 
Obr. 5.17 Okno Process Data pro modul EX-01-SWS1 

Uzel 5 - Škrtící ventil nástřiku do kolony 
 
 

 
 

 
Obr. 5.18 Uzel 5 - Škrtící ventil nástřiku do kolony 

Uzel 5 (viz obr. 5.18) simuluje seškrcení ohřátého proudu kyselé vody [6] pomocí 
škrtícího ventilu VL-02-SWS1 na požadovaný výstupní tlak v proudu [7] za ventilem.  

Ventil VL-02-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů v sekci „ProMax Valves“ jako typ „JT 
Valve“. Řešení uzlu je obdobné jako v případě uzlu 1 - škrtící ventil vstupního proudu, což 
znamená, že byl přímo definovaný výstupní tlak za ventilem v proudu [7] (viz. obr. 5.19) dle 
zadaného tlaku pout v tab. 5.6. 

 

 
Obr. 5.19 Okno Properties pro proud [7] 
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Uzel 6 - Kolona 
 

 
Obr. 5.20 Uzel 6 - Kolona 

Uzel 6 (viz obr. 5.20) představuje nejobtížnější úlohu simulace, jelikož simuluje výpočetně 
nejsložitější proces, který je v přímém vztahu k Uzlu 7 – pumparound a Uzlu 8 - reboiler. 
Proto byl Uzel 6 řešen současně spolu s těmito uzly, o jejichž řešení je ovšem diskutováno 
dále v samostatných blocích. 

Kolona SR-01-SWS1 představuje stripovací kolonu, jejímž nástřikem je proud [7]. Z hlavy 
kolony odchází kyselý plyn v proudu [9] a ze spodku kolony vystripovaná voda v proudu [8]. 
Proud [12] představuje dvoufázový zpětný tok z bloku reboileru Uzlu 8. Proudy [13] a [16] 
představují výstupní a vstupní proud z bloku pumparoundu Uzlu 7. 

Kolona SR-01-SWS1 byla vybrána z knihovny modulů v sekci „ProMax Distillation 
Columns“ jako typ „Distill“.  

Specifikace kolony je složitější a rozsáhlejší. Základní specifikace spočívají především 
v určení počtu pater a tlakového profilu. Počet pater je nutné zadat hned při spuštění modulu 
kolony, přičemž je možné jejich počet později měnit v editačním okně kolony Connections. 
V simulaci SWS1 se uvažuje model kolony s teoretickými patry, bez specifikace jejich 
rozměrů a účinnosti. Dle zadání bylo zvoleno 15 teoretických pater, což je patrné v okně 
Process Data (viz obr. 5.21). Patra pro jednotlivé proudy se definují prostřednictvím 
flowshetu, kde se daný proud připojí k patřičnému patru. Patro proudu [7] je určeno 
parametrem nfeed v tab. 5.7. Patro proudu [12] je určeno parametrem nin v tab. 5.9. Patro 
proudu [13] a [16] je určeno parametrem nin a nout v tab. 5.8. Tlakový profil je nutné 
specifikovat v editačním okně Stage Data, kde se nabízí dvě možnosti. Buď je možné 
definovat tlakový profil přímým zadáním celkové tlakové ztráty nebo zadáním tlaků na 
jednotlivých či vybraných patrech. Vzhledem k tomu, že dle zadání v tab. 5.7 je vyžadován 
tlak v hlavě kolony phead a zároveň je známá celková tlaková ztráta Δp, byla vybrána druhá 
možnost (viz. obr. 5.22). Model kolony lze v okně Process Data nakonfigurovat ještě podle 
dalších základních specifikací. Především je v nabídce možné nastavit typ kolony „Column 
Type“ a typ flash odpaření „Flash Type“. Typ kolony byl zvolen „Equilibrium“, což je 
standardní nastavení pro většinu aplikací. Typ flash odpaření byl zvolen „VLE“, což je případ 
pro systémy s rovnováhou pára/kapalina. 
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Obr. 5.21 Okno Process Data pro modul SR-01-SWS1 

 
Obr. 5.22 Okno Stage Data  pro modul SR-01-SWS1 

Hlavní specifikace souvisejí s konfigurací kolony (resp. zadáním) a s jejími stupni volnosti. 
V případě simulace SWS1 je nutné v modulu SR-01-SWS1 specifikovat pouze požadovanou 
teplotu na výstupu z hlavy kolony v proudu [9], tedy parametr Thead v tab. 5.6. Druhá 
specifikace, tedy parametr cNH3 v tab. 5.6, souvisí s požadovanou čistotou kyselé vody na 
výstupu z kolony v proudu [8], která je ovšem speciálně definována mimo kolonu v bloku 
reboileru Uzlu 8. S problematikou hlavních specifikací souvisí také estimace. Estimace jsou 
počáteční nástřelové hodnoty potřebné ke správné konvergenci výpočtu. Jejich použitý počet 
a konkrétní typ záleží na obeznámení se s výpočtem. Vedle hlavních specifikací a estimací 
exitují ještě tak zvané proměnné, což jsou speciální estimace, které ProMax sám automatický 
nastaví v případě, že kolona používá kondenzátor, reboiler či boční odtah. Editaci hlavních 
specifikací, estimací a proměnných lze provést v editačním okně kolony Specifications, kde je 
možné vybrat si jejich požadovaný typ (viz obr. 5.23).  
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Obr. 5.23 Okno Specifications pro modul SR-01-SWS1 

Hlavní specifikace, nazvaná „Temperature_str19“, je typu „Phase Property“ a lze pomocí 
ní definovat konkrétní vlastnost proudu. Vybranou vlastnost je dále nutné specifikovat 
patrem, na kterém se vyskytuje („Stage“), fází („Phase“) a cílovou hodnotu „Target“. 
S ohledem na zadání byla tedy vybrána vlastnost teplota „Temperature“, patro 1 a hodnota 
90 °C. 

Vzhledem ke konfiguraci kolony ProMax automaticky vytvořil proměnnou, která byla 
nazvána „Flow Ratio_str13“ a je typu „Flow Ratio“. Tato proměnná je založena na podílu 
daného průtoku v odtahovaném proudu vůči průtoku na daném patře. ProMax zvolil proud 
[13] a patro 2, přičemž cílová hodnota 25 je vyjádřena v jednotce mol/mol. 

Výkon pumparoundu byl zvolen jako první estimace typu „Pumparound Duty“, která byla 
nazvaná „Duty_Pumparound“. Bylo nutné specifikovat její odchozí proud („Exiting Stream“), 
tedy proud [13]. Jako cílová hodnota byly zvoleny -3 MW. 

Jako druhá estimace, nazvaná „Duty_Reboiler“, byl zvolen výkon reboileru opět pomocí 
typu „Pumparound Duty“, s odchozím proudem [8] a cílovou hodnotou 5 MW. 

Závěrečné nastavení modulu SR-01-SWS1 se týká samotného výpočtu kolony s ohledem na 
jeho správnou konvergenci. Editaci je možné provést v okně Convergence (viz obr. 5.24). 
Jako entalpický model „Enthalpy Model“ byl zvolen Boston-Britt. Maximální počet iterací 
„Maximum initial iterations“ byl nastaven na 300. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.24 Okno Convergence pro modul SR-01-SWS1 
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Uzel 7 – Pumparound 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.25 Uzel 7- Pumparound 

Uzel 7 (viz obr. 5.25) simuluje model cirkulačního zpětného toku, jehož řešení navazuje 
na model kolony a bude popsáno jako celek tří modulů. Prvním z nich je PP-03-SWS1, který 
představuje čerpadlo zvyšující tlak v proudu [13] odtahovaného z druhého patra modulu 
kolony SR-01-SWS1. Výstupní tlak za čerpadlem v proudu [14] je seškrcen pomocí ventilu 
VL-03-SWS1. Proud [15] je ochlazen ve vzduchovém chladiči AX-01-SWS1 a při požadované 
teplotě se v podobě proudu [16] vrací zpět do kolony SR-01-SWS1 na první patro. 

Čerpadlo PP-03-SWS1 bylo vybráno z knihovny modulů „ProMax Fluid Drivers“ jako typ 
„Centrifugal Pump“. Ventil VL-03-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů v sekci „ProMax 
Valves“ jako typ „JT Valve“. Vzduchový chladič AX-01-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů 
„ProMax Heat Exchangers“ jako typ „Fin Fan Exchanger“. Jelikož moduly PP-03-SWS1 
a AX-01-SWS1 simulují energeticky závislá zařízení, je nutné k nim přiřadit také energetické 
proudy Q4 a Q5. 

Řešení modulu PP-03-SWS1 je obdobné jako v případě modulu PP-01-SWS1 v Uzlu 3 - 
čerpadlo před předehřívákem. Zvýšení tlaku bylo definováno pomocí specifikace tlaku 
ve výstupním proudu [14] (viz obr. 5.26), dle parametru pout,pp v tab. 5.8. V editačním okně 
Process Data modulu PP-03-SWS1 (viz obr. 5.27) byla specifikována účinnost („Overall 
Efficiency“) dle parametru ηpp v tab. 5.8. 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.26 Okno Properties proudu [14] 

 
 
 
 
 
 

Obr. 5.27 Okno Process Data pro modul PP-03-SWS1 
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Řešení modulu VL-03-SWS1 je obdobné jako v případě modulu VL-01-SWS1 v Uzlu 1 - 
škrtící ventil vstupního proudu, což znamená, že byl přímo definovaný výstupní tlak za 
ventilem v proudu [15] (viz obr. 5.28), dle parametru v pout,vl tab. 5.8. 

 
 

 
 
 
 

Obr. 5.28 Okno Properties proudu [15] 

Řešení modulu AX-01-SWS1 je obdobné jako v případě modulu EX-01-SWS1 v Uzlu 4 - 
předehřívák nástřiku, konkrétně v jeho první fázi. K definici snížení teploty byla tedy 
specifikována teplota proudu [16] (viz obr. 5.29), dle parametru Tcold,out v tab. 5.8., a při 
editaci modulu AX-01-SWS1 byla specifikována jeho tlaková ztráta (viz obr. 5.30), dle 
parametru Δpcold v tab. 5.8. 

 

 
Obr. 5.29 Okno Properties proudu [16] 

 
Obr. 5.30 Okno Process Data pro AX-01-SWS1 

Uzel 8 - Reboiler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.31 Uzel 8 - reboiler 

Uzel 8 - reboiler (viz obr. 5.31) simuluje model reboileru a stejně jako v případě Uzlu 7 
jeho řešení navazuje na model kolony. Samotný model reboileru v Uzlu 8 se skládá ze dvou 
modulů. Prvním je dělič SP-01-SWS1, který rozděluje proud vystripované vody [8] na proud 
[11] (zpětný tok do kolony) a proud [10] (konečný tok vystripované vody). Druhý modul, 
výměník EX-02-SWS1, obstarává simulaci přenosu tepla do proudu [11] za účelem vývinu 
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dvoufázového toku v proudu [12], který se vrací na patro 15 kolony SR-01-SWS1. Modul EX-
03-SWS1 představuje horký proud reboileru, ve kterém vstupní pára (proud [22]) zcela 
kondenzuje (proud [23]). Moduly EX-02-SWS1 a EX-03-SWS1 je nutné propojit energetickým 
proudem Q3. 

Dělič SP-01-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů „ProMax Mixers/Splitters“ jako typ 
„Splitter“. Výměníky EX-02-SWS1 a EX-03-SWS1 byly vybrány z knihovny modulů „ProMax 
Heat Exchangers“ jako typ „Single Sided Exchanger“. 

Jelikož modul SP-01-SWS1 obstarává druhou hlavní specifikaci kolony, což je čistota 
vystripované vody, jeho nastavení je složitější. Čistota vystripované vody je funkcí množství 
stripovací páry, čím více páry, tím nižší podíl nečistot. Množství páry lze měnit buď zvýšením 
průtoku zpětného proudu nebo zvýšením parní fáze ve zpětném proudu. Vzhledem k zadání je 
nutné uvažovat první možnost, k jejímuž výpočtu byl použit speciální nástroj ProMaxu, tak 
zvaný „Simple Solver“.  

„Simple Solver“ představuje řešitele pro iterační výpočty a lze jej použít na téměř 
jakoukoli vlastnost proudu či modulu; spustitelného při editaci dané vlastnosti pomocí 
pravého tlačítka myši. V simulaci SWS1 byl tento nástroj použit pro dopočítání podílu 
(„Fraction to PStream 11“), který má dělič SP-01-SWS1 přidělit pro proud [11] (viz obr. 
5.32), což jinými slovy znamená, že dělič SP-01-SWS1 určuje velikost průtoku v proudu [11]. 
Proměnou je tedy podíl proudu [11] (resp. jeho průtok), jenž musí být takový, aby dle zadání 
byla koncentrace NH3 v proudu [10] 20 ppm (viz parametr cNH3 v tab. 5.7). Definice iterační 
podmínky pro „Simple Solver“ je tedy založena na koncentraci NH3 v proudu [10] a je ji 
nutné zapsat do kolonky „Caclulated Values“ v editačním okně „Simple Solveru”, přičemž 
musí být vyjádřena v obecném tvaru dle rov. 5.1. Člen A představuje počítanou hodnotu 
specifikace-koncentrace NH3 a člen B zadanou hodnotu koncentrace NH3. Členy A i B 
se definují v kolonce „Measured Variables“ (viz obr 5.33). Člen A byl označen jako 
„NH3_wppm_str10“, hodnota členu B je 20. 
  (rov. 5.1)

 

 
Obr. 5.32 Okno Process Data pro SP-01-SWS1 
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Obr. 5.33 Okno“Simple Solver“ 

Modul EX-02-SWS1 je obdobného typu jako modul EX-01-SWS1 v případě Uzlu 4 - 
předehřívák nástřiku, konkrétně v jeho první fázi řešení. Řešení modulu EX-02-SWS1 je však 
odlišné, jelikož nedochází k ohřevu proudu [11], ale k vývinu dvoufázového toku v proudu 
[12]. Opět je ale nutné určit vzhledem ke stupňům volnosti dvě specifikace. Dle zadání je 
tudíž nutné v editačním okně Properties proudu [12] (viz obr. 5.34) specifikovat podíl parní 
fáze dle parametru xvap,out,cold v tab. 5.9. Druhou specifikací je tlak, jenž je definován pomocí 
tlakové ztráty „Pressure Drop“ specifikované v editačním okně Process Data modulu EX-02-
SWS1 (viz obr. 5.35), s hodnotou parametru Δpcold v tab. 5.9. Řešením modulu EX-02-SWS1 
se, mimo jiné, získá výkon výměníku, který odpovídá požadované hodnotě výkonu 
ve výměníku EX-03-SWS1.  

 
 
 

 
 
 

Obr. 5.34 Okno Properties proudu [12] 

 
Obr. 5.35 Okno Process Data pro EX-02-SWS1 

Modul EX-03-SWS1 je tudíž řešen ve spojení s modulem EX-02-SWS1, pomocí něhož má 
definovaný výkon. V rámci modulu EX-03-SWS1 je nutné nejprve specifikovat parametry 
vstupní syté páry proudu [22], což znamená složení, průtok a termodynamický stav. Přístup 
k editačním oknům určeným pro složení je stejný jako v případě proudu [1] v Uzlu 1. 
Samotná specifikace je ovšem odlišná, neboť není známý průtok, ale pouze složení. V sekci 
„Composition Basis“ je proto nutné zvolit „Mole Fractions“ (nebo „Mass Fractions“) (viz obr. 
5.36a), dle parametru xH2O v tab. 5.9. Termodynamický stav proudu páry je dle zadání popsán 
tlakem a podílem parní fáze. Oba parametry je možné specifikovat v editačním okně proudu 
[22] (viz obr. 5.36b), a to konkrétně pomocí parametru phot,in a  xvap,in,hot v tab. 5.9. Kondenzát 
páry představuje proud [23], u kterého je nutné specifikovat pouze podíl kapalné fáze (viz. 
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obr. 5.38), dle parametru xvap,out,cold v tab. 5.9, přičemž tlak v proudu je definován pomocí 
tlakové ztráty výměníku specifikované při editaci modulu EX-03-SWS1 (viz obr. 5.38), dle 
parametru Δpcold v tab. 5.9. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 5.36 (a)-Okno Composition-Specify proudu [22] (b)-Okno Properties proudu [22] 

 
 
 
 

 
 
 

Obr. 5.37 Okno Properties proudu [23] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.38 Okno Process Data pro EX-03-SWS1 

Uzel 9 - Čerpadlo za spodkem kolony 
 

 
Obr. 5.39 Uzel 9 - Čerpadlo za spodkem kolony 

Uzel 9 (viz obr. 5.39) simuluje zvýšení tlaku v proudu [17] pomocí čerpadla PP-02-SWS1. 

(a) 

(b) 



__________________________________________________________________ [Diplomová práce] 

__________________________________________________________________________________ 
[72] 
 

Čerpadlo PP-02-SWS1 bylo vybráno z knihovny modulů „ProMax Fluid Drivers“ jako typ 
„Centrifugal Pump“ 

Řešení modulu PP-02-SWS1 je obdobné jako v případě modulu PP-01-SWS1 v Uzlu 3. 
Zvýšení tlaku bylo definováno pomocí specifikace tlaku ve výstupním proudu [17] (viz obr. 
5.40), dle parametru pout,pp v tab. 5.10. V editačním okně „Process Data“ modulu PP-02-SWS1 
(viz obr. 5.41) byla specifikována účinnost („Overall Efficiency“), dle parametru ηpp v tab. 
5.10. 

 
 
 
 
 
 
Obr. 5.40 Okno Properties proudu [17] 

 
 
 
 
 
 
Obr. 5.41 Okno Process Data pro modul PP-02-SWS1 

Uzel 10 - Vzduchový chladič za předehřívačem nástřiku 
 

 
Obr. 5.42 Uzel 10 – vzduchový chladič za předehřívačem nástřiku 

Uzel 10 (viz obr. 5.42) simuluje ochlazení vystripované vody v proudu [18] pomocí 
vzduchového chladiče AX-02-SWS1 na požadovanou teplotu v proudu [18]. 

Vzduchový chladič AX-02-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů „ProMax Heat 
Exchangers“ jako typ „Fin Fan Exchanger“. 

Řešení modulu AX-01-SWS1 je obdobné jako v případě modulu EX-01-SWS1 v Uzlu 4, 
konkrétně jeho druhé fáze. K definici snížení teploty byla tedy specifikována teplota proudu 
[19] (viz obr. 5.43), dle parametru Tcold,out v tab. 5.11 a při editaci modulu AX-01-SWS1 byla 
specifikována jeho tlaková ztráta (viz obr. 5.44), dle parametru Δpcold v tab. 5.11. 

 
 
 
 
 

Obr. 5.43 Okno Properties proudu [19] 
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Obr. 5.44 Okno Process Data pro modul AX021-SWS1 

Uzel 11 - Dělič dvou koncových výstupních proudů 
 

 
Obr. 5.45 Uzel 11 - dělič dvou koncových výstupních proudů 

Uzel 11 (viz obr 5.45) simuluje rozdělení průtoku vystripované vody v proudu [19] 
do proudu [20] určeného pro jednotku hydrokrakru a proudu [21] ústícího do odpadních vod 
rafinérie, pomocí děliče SP-01-SWS1. 

Modul SP-01-SWS1 byl vybrán z knihovny modulů „ProMax Mixers/Splitters“ jako typ 
„Splitter“. 

Vzhledem ke stupňům volnosti je nutné při editaci modulu SP-01-SWS1 v sekci „Outlet 
Splits“ specifikovat dle zadání podíl „Fraction to PStream“ jednoho z proudů (viz obr. 5.46). 
Dle parametru ε v tab. 5.12 byl specifikován proud [21]. Zároveň je nutné při editaci modulu 
SP-01-SWS1 specifikovat tlak pomocí tlakové ztráty „Pressure Drop“ dle parametru Δp v tab. 
5.12. 

 

 
Obr. 5.46 Okno Process Data pro modul SP-01-SWS1 

5.5_SIMULACE PROCESU V PROGRAMU PRO/II 
Podobně jako v případě programu ProMax v kap. 5.4 se následující podkapitoly kap. 5.5 

věnují simulaci modelu vytvořeného programem PRO/II ve verzi 8.1, přičemž struktura 
kapitoly a její koncepce je stejná. Pro rozlišení termínu „simulace“, který je i nadále v textu 
používán v obecném smyslu, bude výraz „simulace procesu stripování kyselé vody dle zadání 
v programu PRO/II“ označen jako „simulace SWS2“. 
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5.5.1 Profil programu 
PRO/II spadá do skupiny univerzálních a komplexních programů s všestranným využitím 

pro návrh procesů souvisejících s průmyslem zpracovávajícím ropu, plyn, polymery, pevné 
látky a obecně s chemickým průmyslem. Je vyvíjen společností Simulation Sciences, Inc. 
(SimSci), která je v současnosti součástí širšího společenství firem sdružených pod korporací 
Invensys plc. Prapočátky programu sahají do konce 60. let minulého století a souvisí se 
vznikem firmy SimSci, která patří mezi největší a nejstarší společnosti věnující se vývoji 
simulačních programů určených pro chemický průmysl. Program PRO/II proto prošel 
několika desetiletími vývoje a v současnosti je dostupný ve verzi 8.3. 

Stejně jako v případě ProMaxu probíhají simulační výpočty v PRO/II na základě 
sekvenčně modulární metody se stacionárně definovanými modely. Vedle samotných výpočtů 
materiálových a tepelných bilancí nabízí PRO/II také širokou škálu služeb souvisejících např. 
s návrhem rozměrů aparátů, možností použití speciálních přídavných modulů různých účelů 
atd. 

 
5.5.2 Popis prostředí 

Program PRO/II využívá jako GUI vlastní interní aplikaci nazvanou PROVISION, která je 
součástí programu, a jež definuje ovládání a tvary objektů. Se základy ovládání a vizuálního 
nastavení se lze seznámit v referenčním manuálu PRO/II [22]. 

Koncept organizace nástrojů určených pro tvorbu samotné simulace lze, podobně jako 
v případě programu ProMax, rozdělit v PRO/II do třech částí, jak názorně ukazuje obr. 5.47. 
První část, označená číslem jedna, představuje nekonečnou plochu určenou k tvorbě 
„flowsheetu“, kde uživatel vizualizuje model simulace. Panel knihovny modulů a proudů 
nabízející jejich dostupné typy pro vizualizaci simulace je označen číslem dva. Třetí část, 
označená číslem tři, sdružuje nabídku editačních nástrojů nezbytných pro tvorbu samotné 
simulace, stejně jako další pomocné a doprovodné nástroje. Všechny tyto příkazy/nástroje 
jsou rozděleny podle svého charakteru do třech podskupin, nazvaných podle položek 
v hlavním menu programu následovně: Input, Output a Tools. Rozbalené podoby nabídek 
těchto položek jsou znázorněny na obr. 5.47.  

Menu Input sdružuje potřebné či doprovodné příkazy a nástroje, které je nutné editovat 
před spuštěním simulace (např. volba látek). Menu Output naopak sdružuje příkazy a nástroje, 
pomocí kterých je možné, nikoli však nezbytné, různě nakládat s výsledky simulace (např. 
tvorba reportu či case study). Poslední položka-menu Tools sdružuje dostupné služby jako 
např. tvorbu destilačních křivek. 

Program PRO/II nemá žádný ekvivalentní nástroj umožňující centrálně editovat či 
organizovaně sdružovat všechny použité proudy a moduly jako „Project Viewer“ v ProMaxu. 
Editace proudů a modulů tak probíhá jednotlivě a výhradně pomocí příkazu Data Entry 
dostupného z menu Input nebo z rolovacího menu přístupného přes flowsheet po kliknutí 
pravého tlačítka myši na daný objekt (proud či modul). 
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Obr. 5.47 Prostředí programu PRO/II 

5.5.3 Základní nastavení 
Stejně jako v případě ProMaxu je nejprve nutné v PRO/II nastavit ty parametry simulace, 

které mají globální platnost, což je především specifikace složek a termodynamického 
modelu. Tyto specifikace je možné v PRO/II editovat i kdykoli při samotné tvorbě modelu. 
Základní nastavení souvisí také s volbou jednotek veličin, které lze dle potřeb uživatele 
globálně měnit prostřednictvím menu Input-Units of Measure. Menu Input nabízí také editaci 
dalších globálně platných parametrů, souvisejících zejména s nastavením řízení výpočtu 
simulace, jako Calculation Sequence či Recycle Convergence. Pro simulaci SWS2 bylo 
u těchto parametrů ponecháno automatické nastavení. 

 
Výběr pracovních látek 
PRO/II nabízí tři hlavní způsoby, jak nastavit požadované složky (pracovní látky) pro 

simulaci. Prvním je volba předdefinovaných složek z knihovny složek, druhým způsobem je 
volba vlastních-uživatelsky definovaných složek a třetí způsob souvisí s tvorbou tak zvaných 
pseudosložek. V případě využití knihovny složek nabízí dále PRO/II na výběr z vlastní 
databáze SIMSCI, z databáze PROCESS, což je starší databáze PRO/II, dále z databáze 
DIPPR, což je databáze od American Institute of Chemical Engineers, a nakonec z databáze 
OLILIB určené výhradně pro elektrolyty. Počet složek dostupných z databáze SIMSCI 
či PROCESS přesahuje 1700 [22].  

Okno pro volbu složek je standardně přístupné pomocí menu Input-Component Selection 
a je zobrazeno na obr. 5.48. Okno jednak podává informaci o použitých složkách v simulaci 
v sekci „List of Selected Componets“ a jednak nabízí způsoby, jak tyto složky zvolit. 
V případě využití databází složek je nutné zvolit možnost „Select from Lists“ v sekci 
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„Component Selection“ (viz obr 5.49), přičemž se otevře nové okno „List/Search“ určené pro 
výběr databáze, ze které lze danou složku nalézt pomocí určitých kritérií - sumární vzorec, 
název a název použitý SIMSCI.  

V simulaci SWS1 byly použity předdefinované složky konkrétně z knihovny databáze 
SIMSCI, které byly vybrány kombinovaně podle názvu a sumárního vzorce v tomto pořadí: 
H2, NH3, H2S, H2O, METHANE, ETHANE, PROPANE, IBUTENE, BUTANE. 

 

 
Obr. 5.48 Okno Component Selection 

 
Obr. 5.49 Okno List/Search 

Volba termodynamického systému 
Stejně jako v případě programu ProMax, nabízí PRO/II několik předdefinovaných 

termodynamických balíčků, které vždy představují jednotlivé soubory celkových metod 
určených pro výpočet fyzikálně chemických vlastností. PRO/II má tu zvláštnost, že umožňuje 
zvolit pro každý modul/proud individuální termodynamický balíček, což znamená, že lze 
v dané simulaci použít více termodynamických balíčků zároveň. Nastavení 
termodynamického balíčku lze standardně provést skrze menu Input-Thermodynamic Data 
(viz obr. 5.50), kde lze jednak zvolit předdefinovaný balíček a jednak modifikovat 
předdefinovaný balíček, tedy vytvořit si vlastní. Volba předdefinovaného balíčku je rozdělena 
do dvou kroků (viz. obr. 5.50). Nejprve je nutné zvolit kategorii (sekce „Category“), což 
znamená vybrat základní přístup (např. metoda založená pouze na stavové rovnici) výpočtu 
fyzikálně chemických vlastností. V druhém kroku (sekce „Primary Method“) je nutné zvolit 
typ této metody, která nejvíce vyhovuje zadanému procesu či systému. Sekce „Defined 
Systems“ zobrazuje zvolený balíček. 

K řešení systémů obsahujících kyselé vody nabízí PRO/II na výběr ze dvou 
doporučovaných balíčků nazvaných „Sour“ a „GPA Sour Water“. Vzhledem ke složení 
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vstupní vody dle zadání byl v simulaci SWS1 použit balíček „Sour“, který je přístupný v sekci 
„Category“ ve skupině „Special Packages“ a dále v sekci „Primary Method“ jako „Sour“. 
Tento balíček byl aplikován globálně a jednotně pro celou simulaci. 

Balíček „Sour“ využívá tak zvanou SWEQ (Sour Water EQuilibrium) metodu vyvinutou 
Wilsonem pro společný projekt API a EPI. V této metodě je fázová rovnováha pro složky 
NH3, H2S, CO2 a H2O modelována pomocí upraveného základního modelu van Krevelena. 
K výpočtu parciálního tlaku jednotlivých složek v parní fázi využívá SWEG Henryho 
konstanty, která je funkcí teploty a složení nedisociovaných podílu složek v kapalné fázi. Pro 
H2S a CO2 jsou tyto konstanty získány z výpočtových dat založených na modelu Kenta 
a Eisenberga. Pro H2O je Henryho konstanta získána pomocí dat od A.S.M.E a pro NH3 z dat 
publikovaných Edwardsem. Rovnovážné chování ostatních složek v systému je modelováno 
pomocí metody SRKM, která je založená na výpočtu stavové rovnice. Pomocí této metody 
jsou také modelovány ostatní fyzikálně chemické vlastnosti (např. entalpie, hustota) pro 
všechny složky v parní fázi, přičemž v kapalné fázi se využívají metody založené na ideálním 
chování [22]. 

Balíček „Sour“ má teplotní, tlakové a koncentrační omezení použitelnosti, které je uvedeno 
v tab. 5.13. 

Omezení Hodnota Jednotka 
Teplota 20-148,9 °C 

Tlak <103,35 bara 
Hmotnostní zlomek wNH3+ wH2S+wCO2+ <0,3 [kg/kg] 

Tab. 5.13 Omezí použitelnosti termodynamického balíčku „Sour“ 

 
Obr. 5.50 Okno Thermodynamic Data 

5.5.4 Nastaveni modulů a proudů 
Po provedení základního nastavení následuje fáze nastavení modulů a proudů. Obdobně 

jako v kap. 5.4.4 je pro účely této práce popis nastavení modulů a proudů simulace SWS2 
veden názorně dle vyhotoveného flowsheetu v programu PRO/II (viz obr. 6.2), přičemž se 
postupuje od jednoho významného uzlu k dalšímu. 

 
Obr. 5.51  

Uzel 1 - Škrtící ventil vstupního proudu 
 

 
Obr. 5.52 Uzel 1-Škrtící ventil vstupního proudu 
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Uzel 1 (viz obr. 5.52) simuluje seškrcení počátečního vstupního proudu kyselé vody [1] 
pomocí škrtícího ventilu VL-01-SWS2 na požadovaný tlak v proudu [2] za ventilem.  

Nejprve je nutné definovat složení, průtok a termodynamický stav proudu [1] dle hodnot 
parametrů uvedených v tab.1.  

Obecně při specifikaci jakéhokoli proudu vyžaduje PRO/II nejprve určit jeho typ, podle 
kterého se definuje složení a průtok. Jak je patrné na obr. 5.53, který představuje základní 
editační nabídku proudu - Stream Data, volba typu se provádí v sekci „Stream Type“. 
Vzhledem k zadání byl pro proud [1] vybrán typ „Composition Defined“ a dále zvolena 
možnost přesunout se do okna Flowrate and Composition (viz. obr. 5.54), kde je možné 
specifikovat průtok proudu. Jelikož je složení proudu v zadání určeno hmotnostními průtoky 
jednotlivých složek, je nutné v sekci „Fluid Flowrate Composition“ zvolit „Individual 
Component Flowrates“. 

Pro specifikaci termodynamického stavu proudu je v editačním okně Stream Data 
vyčleněna sekce „Thermal Condition“, jenž vzhledem ke stupňům volnosti vyžaduje zvolit 
kombinaci dvou specifikací („First Specification“ a „Second Specification“). Dle zadání byl 
tedy pro proud [1] vybrán tlak („Pressure“) a teplota („Temperature“) (viz obr. 5.53). 

 

 
Obr. 5.53 Okno Stream Data proudu [1] 

 
Obr. 5.54 Okno Flowrate and Composition proudu [1] 

Ventil VL-01-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ „Valve“. 
S ohledem na stupně volnosti je možné změnu tlaku pomocí škrtícího ventilu definovat 
v simulaci SWS2 dvěma způsoby. Buď je možné editovat modul VL-01-SWS2 nebo je možné 
definovat výstupní tlak pomocí editace proudu [2] za ventilem. V simulaci SWS2 byl zvolen 
první způsob. Jak bylo uvedeno v kap. 5.5.2, přístup do editačního okna jakéhokoli modulu 
se provádí obdobně jako v případě jakéhokoli proudu, tedy standardně přes menu Input-Data 
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Entry. V editačním okně Valve pro modul VL-01-SWS2 lze změnu tlaku mezi proudy [1] a [2] 
definovat buď pomocí tlakové ztráty „Pressure Drop“ nebo pomocí výstupního tlaku z ventilu 
„Outlet Pressure“. Byl specifikován výstupní tlak (viz obr. 5.55) dle parametru pout,vl v tab. 
5.2.  

 

 
Obr. 5.55 Okno Valve pro modul VL-01-SWS2 

Uzel 2 – Flashovací nádrž 

 
Obr. 5.56 Uzel 2 – Flashovací nádrž 

Uzel 2 (viz obr. 5.56) simuluje flash separaci uhlovodíků s nerozpuštěným podílem H2S 
a NH3 v proudu [3] vůči zbytku kyselé vody v proudu [4]. Vstupní proud [2] flashovací 
nádrže FD-01-SWS2 je zcela definován předchozím uzlem. 

Flashovací nádrž FD-01-SWS2 byla vybrána z panelu knihovny modulů a proudů jako typ 
„Flash“. Program PRO/II vyžaduje u tohoto modulu dvě specifikace (viz editační okno Flash 
Drum na obr. 5.57a). Vzhledem k zadání byla jako první specifikace – „First Specification“ 
zvolena tlaková ztráta („Pressure Drop“), dle parametru Δp v tab. 5.3. Nabídka druhé 
specifikace „Second Specification“ závisí na první specifikaci a byla zvolena jako „Duty“, 
jelikož zadání odpovídá adiabatickému odpaření (parametr ΔQ v tab. 5.3). Řešením takto 
specifikovaného modulu typu „Flash“ je potom hodnota výstupní teploty. Mimoto je nutné 
v samostatném okně Flash Product Phases, které je možné spustit pomocí možnosti „Product 
Phases“ v okně Flash Drum, specifikovat charakter fáze výstupních proudů z FD-01-SWS2. 
Proud [3] byl definován jako parní („Vapor“) a proud [4] jako kapalný („Liquid“) (viz obr. 
5.57b). 

 
 

 

 
 
 
 

Obr. 5.57 (a) – Okno Flash Drum pro modul FD-01-SWS2 (b) – Okno Flash Product Phases pro modul FD-
01-SWS2 

(a) 
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Uzel 3 – Čerpadlo před předehřívákem 
 

 
Obr. 5.58 Uzel 3 – čerpadlo před předehřívákem 

Uzel 3 (viz obr. 5.58) simuluje zvýšení tlaku v proudu [5] pomocí čerpadla PP-01-SWS2. 
Modul čerpadla PP-01-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ 

„Pump“. Zvýšení tlaku je možné definovat dvěma způsoby. Buď pomocí editace PP-01-SWS2 
nebo zadáním tlaku přímo v proudu [5]. V simulaci SWS2 byl zvolen první způsob. Editační 
okno Pump pro modul PP-01-SWS2 nabízí specifikovat tlak v sekci „Pressure Specification“ 
jedním ze tří způsobů. Pro simulaci SWS2 byl s ohledem na zadání vybrán první způsob, tedy 
specifikace výstupního tlaku – „Outlet Pressure“ (viz obr. 5.59), a to dle parametru pout,pp 
v tab. 5.4. Mimoto bylo nutné vzhledem ke stupňům volnosti specifikovat také účinnost 
čerpadla - „Efficiency“, a to dle parametru ηpp v tab. 5.4.  

 

 
Obr. 5.59 Okno Pump pro modul PP-01-SWS1 

Uzel 4 - Předehřívák nástřiku 
 

 
Obr. 5.60 a)-Uzel 4  - Předehřívák nástřiku v první fázi modelu (b)-Uzel 4 – Předehřívák nástřiku v druhé 

fázi modelu 

Uzel 4 simuluje výměnu tepla ve výměníku EX-01-SWS2 mezi horkým procesním 
proudem vystripované vody definovaným proudy [10] a [11] a chladným proudem kyselé 
vody definovaným proudy [5] a [6]. 

Jelikož simulace SWS2 byla řešena postupně, bylo nutné řešení modulu EX-01-SWS2 
rozdělit do dvou fází, což znamená nejprve bez proudů [10] a [11] (viz obr. 5.60a) a po 
vyřešení uzlu kolony také s těmito proudy (viz obr. 5.60b). Vzhledem k zadání je, mimo jiné, 
v první fázi výsledkem výkon výměníku EX-01-SWS2 a ve druhé fázi je to teplota proudu 
[11]. Pro obě fáze byl z panelu knihovny modulů a proudů vybrán totožný typ s označením 
„Simple HX“. 

Řešení uzlu 4 probíhalo výhradně pomocí editace modulu EX-01-SWS2. V editačním okně 
Heat Exchanger (viz obr. 5.61) je nejprve nutné definovat horký a chladný proud (stranu) 
výměníku, a to pomocí možnosti „Process stream“, která je ekvivalentně dostupná jak v sekci 
„Hot Side“ tak i „Cold Side“. V okně Process Streams (viz obr. 5.62a) je následně možné 
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horký a chladný proud definovat pomocí vstupních („Feeds“) a výstupních („Products“) 
proudů modulu. V první fázi byl definován pouze chladný proud („Cold“), a to pomocí 
vstupního proudu [5] a výstupního [6]. Chladný proud byl ve druhé fázi definován stejně, 
přičemž horkému proudu odpovídá vstupní proud [10] a výstupní proud [11]. Po definování 
horkého a studeného proudu je dále nutné specifikovat jejich tlakové ztráty „Pressure Drop“ 
(viz obr. 5.61), a to pomocí parametrů Δphot a Δpcold v tab. 5.5. Poslední editační krok modulu 
„Simple HX“ spočívá vzhledem ke stupňům volnosti ve výběru specifikací prostřednictvím 
okna Specifications (viz obr. 5.62b), které je dostupné pomocí možnosti „Specification” v 
okně Heat Exchanger. Dle zadání (parametr Tcold,out v tab. 5.5) je určena teplota proudu [6], 
což lze vyjádřit pomocí specifikace označené jako „Cold Product Temperature“. Zbylé 
možnosti nastavení modulu EX-01-SWS2 byly ponechány automatickému nastavení, resp. 
nebyly využity. 

 

 
Obr. 5.61 Okno Heat Exchanger pro modul EX-01-SWS2 

 

 
 

 
Obr. 5.62 (a)-Okno Process Streams pro modul EX-01-SWS2 (b)-Okno Specifications pro modul EX-01-

SWS2  

Uzel 5 - Škrtící ventil nástřiku do kolony 
 

 
Obr. 5.63 Uzel 5 - Škrtící ventil nástřiku do kolony 

(a) 

(b) 
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Uzel 5 (viz obr. 5.63) simuluje seškrcení ohřátého proudu kyselé vody [6] pomocí 
škrtícího ventilu VL-02-SWS2 na požadovaný výstupní tlak v proudu [7] za ventilem.  

Ventil VL-02-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ „Valve“. 
Řešení modulu VL-02-SWS2 je obdobné jako v případě modulu VL-01-SWS2 v Uzlu 1, což 
znamená, že byl specifikován výstupní tlak („Outlet Pressure“) dle parametru pout,vl v tab.  
5.6., v editačním okně Valve modulu VL-01-SWS2 (viz obr. 5.64).  

 

 
Obr. 5.64 Okno Valve pro modul VL-01-SWS2 

Uzel 6 – Kolona 

 
Obr. 5.65 Uzel 6 – Kolona 

Uzel 6 představuje nejobtížnější úlohu simulace, jelikož simuluje výpočetně nejsložitější 
proces, který je v přímém vztahu k uzlům reboileru a pumparoundu. V PRO/II je nutné oba 
tyto uzly modelovat primárně prostřednictvím specifikace modulu kolony, která je potom o 
tyto moduly automaticky rozšířena. Prostřednictvím tak zvaných pseudoproduktů kolony (viz 
dále) dovoluje ovšem topologie PRO/II využít řešení těchto rozšířených modulů k sekundární 
modelaci. V případě simulace SWS2 bylo pseudoproduktů využito k sekundární modelaci 
Uzlu 7 – pumparoud a Uzlu 8 - reboiler, které budou popsány dále v samostatných oddílech. 

Kolona SR-01-SWS2 (viz obr. 5.65) představuje stripovací kolonu, jejímž nástřikem je 
proud [7]. Z hlavy kolony odchází kyselý plyn v proudu [8] a ze spodku kolony vystripovaná 
voda v proudu [9]. Čárkované proudy [15] a [21] představují proudy pseudoproduktů pro 
sekundární modelaci pumparoundu a reboileru.  

Modul SR-01-SWS2 byla vybrána z panelu knihovny modulů a proudů jako typ 
„Distillation“.  

Veškeré specifikace kolony je možné provést prostřednictvím nabídky editačního okna 
Column (viz obr. 5.66). Předně je vhodné zvolit počet pater („Number of Stages“) a zároveň 
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nutné vybrat výpočtový algoritmus kolony („Algorithm“). Zároveň s volbou výpočtového 
algoritmu je také vhodné nastavit počet iterací výpočtu. Samotný výpočet kolony, resp. 
konvergenci výpočtu, lze také zásadně ovlivnit prostřednictvím nabízených možností v okně 
Convergence Data, dostupného pomocí možnosti „Convergence Data“ skrze okno Column. 

 

 
Obr. 5.66 Okno Column pro modul SR-01-SWS2 

 
Obr. 5.67 Okno Convergence Data pro modul SR-01-SWS2 

Specifikace „Number of Stages“ vyjadřuje počet pater kolony včetně případného patra pro 
reboiler. V simulaci SWS2 byla tudíž hodnota této specifikace nastavena na 16 přesto, 
že v zadání v tab. 5.7 má parametr nteor hodnotu 15.  

Volba výpočtového algoritmu je zásadní pro konvergenci výpočtu kolony a zároveň 
ovlivňuje možnosti dalšího nastavení kolony. PRO/II nabízí celkem čtyři typy algoritmů, 
jejichž vhodnost použití odpovídá několika faktorům (např. konfiguraci kolony, použitým 
složkám). Jako výpočtový algoritmus byl v simulaci SWS2 zvolen typ „Inside-Out“. Díky 
tomuto algoritmu je následně možné použít a editovat modul termosifonového reboileru, 
jehož použití je v modulu SR-01-SWS2 vyžadováno. Počet iterací („Number of Iteration“) byl 
nastaven na hodnotu 50. V okně Convergence Data (viz obr. 67) je zásadní v sekci 
„Convergence Parameters“ parametr označený jako „Damping factor“, který výrazně 
ovlivňuje výsledek konvergence. V simulaci SWS2 byl nastaven na hodnotu 0,5, zbylé 
parametry v této i jiných sekcích byly ponechány na automatické hodnotě. 

Jelikož modul SR-01-SWS2 využívá automaticky vygenerované moduly reboileru 
a pumparoundu, které v základu rozšiřují celkovou konfiguraci a nastavení modulu SR-01-
SWS2, specifikace nastavení těchto modulů je dalším vhodným krokem. 

Editace přídavného modulu reboileru je přístupná skrze okno Column prostřednictvím 
možnosti „Reboiler“, po jejíž volbě se otevře okno Reboiler (viz obr. 5.67). Ke specifikaci 
reboileru je zde nejprve nutné označit možnost „Column with Reboiler“. V simulaci SWS2 
byla následně v sekci „Reboiler type“ vybrána možnost „Thermosiphon without Baffles“ 
a v sekci „Thermosiphon Reboiler Specification“ možnost „Return Vapor“ s hodnotou dle 
parametru xvap,out,cold  v tab. 5.9. Možnost „Duty“ je volitelná a byla ponechána prázdná. 

Editace přídavného modulu pumparoundu je přístupná skrze okno Column prostřednictvím 
možnosti „Pumparounds“, po jejíž volbě se otevře okno Pumparounds (viz obr. 5.68). Ke 
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specifikaci pumparoundu je zde nejprve nutné označit možnost „Add Pumparounds“, přičemž 
je umožněno navolit více než jeden pumparound. V simulaci SWS2 byl zvolen jeden 
pumparound nazvaný PA1, u kterého je nutné specifikovat jeho vstupní a výstupní patro 
(„from tray X to tray Y“), dále tlak v proudu na výstupním patře („Return pressure to be“) 
a samotnou ústřední specifikaci („Specification“). Vstupní patro bylo zvoleno 2, výstupní 1. 
Tlak ve výstupním proudu je stejný jako na patře. Jako ústřední specifikace byla vybrána 
teplota ve výstupním proudu s hodnotou dle parametru Tcold,out v tab. 5.8. 

 

 
Obr. 5.68 Okno Reboiler pro modul SR-01-SWS2 

 
Obr. 5.69 Okno Pumparounds pro modul SR-01-SWS2 

Další krok celkové specifikace kolony souvisí s definicí tlakového profilu 
a vstupních/výstupních proudů do/z kolony. 

Editační okno Pressure Profile (viz obr. 70) pro specifikaci tlakového profilu je přístupné 
skrze okno Column prostřednictvím možnosti „Pressure Profile“. Zde je možné v sekci 
„Pressure Specification Mode“ definovat tlakový profil buď pro kolonu jako celek („Overall“) 
nebo individuálně pro jednotlivá patra kolony („By Individual Trays“). V simulaci SWS2 
byla vybrána první možnost „Overall“, čímž se zpřístupní na ni navazující sekce „Overall 
Specification“. Zde je nutné specifikovat hodnotu tlaku na prvním patře („Top tray pressure“), 
která byla určena dle parametru phead v tab. 5.7. A nakonec je nutné určit tlakové ztráty v sekci 
(„Pressure Drop“), opět buď pro kolonu jako celek „Column“ nebo pro jednotlivá patra „Per 
Tray“. Byla vybrána možnost celkových tlakových ztrát dle parametru Δp v tab. 5.7. 
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Obr. 5.70  - Okno Initial Estimates pro modul SR-01-SWS2 

Modul kolony vyžaduje veškeré své připojené vstupní a výstupní proudy specifikovat 
speciálně skrze editaci v koloně, k čemuž slouží okno Feeds and Products (viz obr. 5.71), 
které je přístupné skrze okno Column pomocí možnosti „Feeds and Products“. Konkrétní 
místo (patro) spojení proudu s kolonou nelze definovat v módu vizualizace simulace, tedy 
v rovině flowsheetu. Tuto specifikaci je nutné provést právě v editačním okně Feeds and 
Products, které přehledně ukazuje veškeré připojené vstupní a výstupní proudy kolony (viz 
obr. 5.71). Proudy jsou rozděleny do dvou (resp. tří) skupin, což jsou nástřik („Feed“) 
a produkty („Products“), respektive pseudoprodukty („Pseudoproducts“).  

V simulaci SWS2 bylo pro nástřik (proud [7]) zvoleno patro 3 dle parametru nfeed.v tab. 
5.7.  

Ve skupině produktů je nutné pro každý vystupující proud určit jeho typ „Type 
of Product“, fázi ve které se nachází („Phase“), patro ze kterého vychází („Tray“) a případně 
hodnotu průtoku („Rate“). Proud [8] byl označen jako produkt hlavy kolony („Overhead“) 
v parní fázi („Vapor“), vycházející z patra 1 o průtoku 2400 kg/h. Proud [9] byl označen jako 
produkt spodku kolony („Bottoms“) v kapalné fázi („Liquid“), vycházející z patra 15. Jeho 
průtok není nutné specifikovat, jelikož je jeho hodnota automaticky dopočítána pomocí 
materiálové bilance vstupních a výstupních proudů kolony. Je ale nutné poznamenat, že 
hodnota průtoku proudu [9] zastává pouze roli počáteční estimace (viz dále).   

Proudy [15] a [21] představují tak zvané pseudoprodukty, což jsou fiktivní pomocné 
proudy, které samotný výpočet kolony neovlivňují, a jež se ve flowsheetu vizualizují právě až 
pomocí definice v okně Feeds nad Products. Pro oba proudy [15] a [21] byl zvolen typ 
„Pseudoproducts“ a kapalná fáze („Liquid“), přičemž proud [15] vychází z patra 2  
pumparoundu (viz parametr nout v tab. 5.8) a proud [21] z patra 15 reboileru. Tyto specifikace 
jsou ovšem pro pseudoprodukty přístupné speciálně prostřednictvím možnosti 
„Pseudoproducts“. 

Nakonec je v okně Feeds and Products nutné specifikovat typ flash odpaření nástřiku 
(„Feed Flash Convention“). V simulaci SWS2 byl zvolen typ Flash the feed adiabatically. 
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Obr. 5.71 Okno Feeds and Products pro modul SR-01-SWS2 

V poslední kroku nastavení kolony jen nutné specifikovat estimace a samotné hlavní 
specifikace. 

Editační okno Initial Estimates pro estimace je dostupné skrze okno Column 
prostřednictvím možnosti „Initial Estimates“. Estimace představují prvotní (nástřelové) 
hodnoty vybraných parametrů nutné pro zahájení výpočtu (iterace). V případě modulu kolony 
souvisí tyto estimace s teplotou a jsou dostupné v sekci „Temperature Estimates“ (viz obr 
5.72). Pro případ modulu SR-01-SWS2 jsou k dispozici estimace pro teplotu horního patra 
(„Top Tray“), patra spodku kolony („Bottom Tray“) a pro reboiler („Reboiler“). Pro teplotu 
horního patra byla zvolena teplota 90 °C, pro horní patro a reboiler 130 °C, zbylé hodnoty 
byly ponechány automatickému nastavení. 

 

 
Obr. 5.72 Okno Initial Estimates pro modul SR-01-SWS2 

Editační okno Specifications and Variables (viz obr 5.73) pro hlavní specifikace je 
dostupné skrze okno Column prostřednictvím možnosti „Performance Specifications“. Hlavní 
specifikace souvisejí se stupni volnosti modulu kolony. Každá specifikace představuje závislý 
parametr s cílovou hodnotou, které má být ve výpočtu dosaženo. Zároveň danému počtu 
specifikací odpovídá daný počet proměnných, tedy nezávislých parametrů. V okně 
Specifications and Variables je nejprve nutné zaškrtnout možnost „Add Specifications and 
Variables“. V sekci „Specifications“ se zobrazují definované specifikace a v sekci 
„Variables“ proměnné. V simulaci SWS2 byly zvoleny dvě specifikace. První, nazvaná 
„COLSPEC1“ se týká složení proudu [9], ve kterém se podíl NH3 má rovnat 20 ppm (viz 
parametr cNH3 v tab. 5.7) Druhá specifikace, nazvaná „COLSPEC2“ souvisí s proudem [8], 
jehož teplota se má rovnat 90 °C (viz Thead v tab. 5.7). Dvou zmíněným specifikacím 
odpovídají dvě proměnné. První proměnná představuje výkon reboileru a druhá proměnná 
výkon chladiče. 

 



__________________________________________________________________ [Diplomová práce] 

__________________________________________________________________________________ 
[87] 
 

 
Obr. 5.73 Okno Specifications and Variables pro modul SR-01-SWS2 

Uzel 7 – Pumparound 
 

 
Obr. 5.74 Uzel 7-Pumparound 

Protože není možné sestavit detailní model pumparoundu výhradně pomocí specifikací 
kolony, je nutné vytvořit jeho fiktivní model, a to pomocí pseudoproduktu kolony. Tento 
fiktivní model cirkulačního zpětného toku je složen ze tří modulů Uzlu 7 - pumparound (viz 
obr. 5.74), přičemž vstupní proud [15] je zastoupen pseudoproduktem modulu kolony SR-01-
SWS2. Jelikož výpočet modelu je fiktivní a nemá přímý vliv na výpočet modulu SR-01-SWS2, 
výstupní proud [18] je ponechán volně a není připojen k modulu SR-01-SWS2.  

Prvním ze tří modulů Uzlu 7 je PP-03-SWS2, který představuje čerpadlo zvyšující tlak 
v proudu [15] odtahovaného z druhého patra modulu SR-01-SWS2. Výstupní tlak za 
čerpadlem v proudu [16] je seškrcen pomocí ventilu VL-03-SWS2. Proud [17] je ochlazen ve 
vzduchovém chladiči AX-01-SWS2 a při požadované teplotě vystupuje z chladiče v proudu 
[18]. 

Modul čerpadla PP-03-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ 
„Pump“. Ventil VL-01-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ 
„Valve“. Modul vzduchového chladiče byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako 
typ „Simple HX“. 

Řešení modulu PP-03-SWS2 je obdobné jako v případě modulu PP-01-SWS2 v Uzlu 3. 
Zvýšení tlaku bylo definováno pomocí editace modulu PP-03-SWS2 (obr. 5.75), kde byl 
specifikován výstupní tlak „Outlet Pressure“ dle parametru pout,pp v tab. 5.8, a účinnost 
čerpadla  „Efficiency“ dle parametru ηpp v tab. 5.8.  
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Obr. 5.75 Okno Pump pro modul PP-03-SWS2 

Řešení modulu VL-03-SWS2 je obdobné jako v případě VL-01-SWS2 v Uzlu 1, což 
znamená, že byl specifikován výstupní tlak („Outlet Pressure“) dle parametru pout,vl v tab.  
5.8., v editačním okně Valve modulu VL-03-SWS2 (viz obr. 5.76). 

 

 
Obr. 5.76 Okno Valve pro modul VL-03-SWS2 

Řešení modulu AX-01-SWS2 je obdobné jako v případě modulu EX-01-SWS2 v Uzlu 4, 
konkrétně v jeho první fázi. V editačním okně Process Streams (viz obr. 5.76a) tedy bylo 
nutné definovat pouze horký proud („Hot“), a to pomocí vstupního proudu [17] („Feeds“) a 
výstupního proudu [18] („Products“). Tlaková ztráta „Pressure Drop“ byla specifikována (viz 
obr. 5.77) dle parametru Δpcold v tab. 5.8. Nakonec je nutné definovat jednu specifikaci (viz 
obr. 5.76b). Dle zadání je určena teplota v proudu [18], což lze vyjádřit pomocí specifikace 
označené jako „Cold Product Temperature“ s hodnotou parametru Tcold,out v tab. 5.8 Zbylé 
možnosti nastavení modulu AX-01-SWS2 byly ponechány automatickému nastavení, resp. 
nebyly využity. 

 

 
Obr. 5.77 Okno Heat Exchanger pro modul AX-01-SWS2 
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Obr. 5.78 (a)-Okno Process Streams pro modul AX-01-SWS2 (b)-Okno Specifications pro modul AX-01-

SWS2 

Uzel 8 – Reboiler 
 

 
Obr. 5.79 Uzel 8 - Reboiler 

Podobně jako Uzel 7, Uzel 8 (viz obr. 5.79) představuje fiktivní model reboileru 
využívající pseudoprodukt kolony. Fiktivní model reboileru je složen z modulu výměníku 
tepla EX-02-SWS2 a ze speciálního výpočtového modulu označeného jako CN1, který se 
nazývá „Controller“. Modul EX-02-SWS2 představuje výměník-reboiler, ve kterém probíhá 
přenos tepla mezi chladným proudem vystripované vody definovaným proudy [21] a [22] a 
horkým proudem páry definovaným proudy [23] a [24]. Je nutné podotknout, že k ohřevu 
chladného proudu se využívá kondenzačního tepla vodní páry, která je v proudu [23] ve stavu 
syté páry a v proudu [24] ve stavu syté kapaliny. Vstupní proud [21] je pseudoprodukt 
modulu kolony SR-01-SWS2. Řešením Uzlu 8 je, mimo jiné, průtok páry proudy [23] a [24]. 

Modul EX-02-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ „Simple 
HX“. Modul CN1 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ „Controller“. 

K řešení Uzlu 8 je nutné editovat modul EX-02-SWS2, specifikovat vstupní proud [23] a 
k samotnému výpočtu průtoku páry proudy [23] a [24] využít modul CN1. 

Editace modulu EX-02-SWS2 je obdobná jako v případě modulu EX-01-SWS2. Konkrétně 
v jeho druhé fázi. V okně Process Streams (viz obr. 5.81a) je tedy nutné definovat horký 
proud („Hot“), a to pomocí vstupního proudu [23] („Feeds“) a výstupního proudu [24] 
(„Products“). Studený proud je definovaný pomocí vstupního proudu [21] a výstupního [22]. 
Tlaková ztráta („Pressure Drop“) na straně horkého a studeného proudu je stejná a byla 
specifikována (viz obr. 5.80) dle parametru Δphot a Δpcold v tab. 5.9. Nakonec je nutné 
definovat jednu specifikaci (viz obr. 5.81b). Dle zadání je určen podíl parní fáze v proudu 
[22], což lze vyjádřit pomocí specifikace označené jako „Cold Product Liquid Fraction“, jejíž 
hodnota odpovídá parametru xvap,out,cold v tab. 5.9. Zbylé možnosti nastavení modulu EX-02-
SWS2 byly ponechány automatickému nastavení, resp. nebyly využity. 

 

(a) 
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(a) 

 
Obr. 5.80 Okno Heat Exchanger pro modul EX-02-SWS2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5.81 (a)-Okno Process Streams pro modul EX-02-SWS2 (b)-Okno Specifications pro modul EX-02-

SWS2 

Řešení proudu [23] je obdobné jako v případě proudu [1] v Uzlu 1. Proud [23] byl zvolen 
jako typ „Composition Defined“. V okně Flowrate and Composition (viz obr. 5.82) bylo 
následně nutné specifikovat složení a průtok proudu. Jelikož ze zadání není známý průtok 
páry, byla v sekci „Fluid Flowrate Specification“ vybrána možnost „Total Fluid Flowrate“, 
jejíž hodnota byla zvolena 6000 kg/h. Vzhledem k zapojení modulu „Controller“ CN1 (viz 
dále) představuje tato hodnota pouhou estimaci, tedy nástřel pro počáteční iteraci. V sekci 
„Composition Mole“ byla potom pro složku H2O zvolena hodnota dle parametru xH2O v tab. 
5.9. K definici termodynamického stavu proudu [23] v sekci „Thermal Condition“ okna 
Stream Data (viz obr. 5.83) byl jako první specifikace zvolen tlak („Pressure“) dle parametru 
phot,in v tab. 5.9, a jako druhá specifikace rosný bod  („Dew Point“) dle parametru xvap,in,hot v 
tab. 5.9. 

 

 
Obr. 5.82 Okno Flowrate and Composition proudu [23] 

(b) 
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Obr. 5.83 Okno Stream Data proudu [23] 

Modul označený jako CN1 představuje tak zvaný „Controller“, který lze v PRO/II využít 
jako jednoduchý iterační řešič s parametry proudů či modulů. V případě simulace SWS2 byl 
„Controller“ CN1 využit ke stanovení průtoku páry v proudech [23] a [24]. Specifikaci 
„Controlleru“ lze provést v jeho editačním okně Feedback Controller, které je standardně 
dostupné skrze menu Input-Data Entry. Editační okno je rozděleno do tří sekcí (viz obr 5.84). 

V první sekci „Specification“ je nutné definovat podmínku cílové specifikace pomocí 
výběru parametrů, jejich vlastností a relace mezi nimi.  

V druhé sekci „Variable“ je nutné definovat proměnnou - parametr a jeho vlastnost, na 
základě které bude dosaženo cílové specifikace. Zároveň je v této sekci možné nastavit limity 
pro výpočet proměnné a cílové specifikace pomocí možnosti „Limits and Step Sizes“ (viz obr. 
5.85).  

Třetí sekce „Parameters“ nabízí možnosti, jak ovlivnit samotný výpočet iterace. V simulaci 
SWS2 byla k definici podmínky cílové specifikace využita skutečnost, že teplota v proudech 
[23] a [24] je stejná, jelikož vodní pára mezi těmito proudy kondenzuje za konstantní teploty 
a tlaku. Definice je tudíž vyjádřena pomocí proudů [23] a [24], jejichž teploty se mají rovnat 
nule (viz obr. 5.84). Jako proměnná byl zvolen proud [23] a jeho průtok v kg/h. Pomocí 
možnosti „Limits and Step Sizes“ byla proměnná zdola omezená hodnotou 5000 kg/h 
(„Minimum Value“) a shora hodnotou 107 kg/h („Maximum Value“). Parametr „Percent 
Change“ byl nastaven na hodnotu 0,5. V třetí sekci byl maximální počet iterací („Maximum 
Number of Iterations“) stanoven na hodnotu 20.  

 

 
Obr. 5.84 Okno Feedback Controller modulu CN1 
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Obr. 5.85 Okno Limits and Step Sizes pro modul CN1 

Uzel 9 - Čerpadlo za spodkem kolony 
 

 
Obr. 5.86 Uzel 9 - Čerpadlo za spodkem kolony 

Uzel 9 (viz obr. 5.84) simuluje zvýšení tlaku v proudu [9] pomocí čerpadla PP-02-SWS2. 
Modul čerpadla PP-02-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ 

„Pump“. 
Řešení modulu PP-02-SWS2 je obdobné jako v případě modulu PP-01-SWS2 v Uzlu 3 - 

čerpadlo před předehřívákem. Zvýšení tlaku bylo definováno pomocí editace modulu PP-02-
SWS2 (obr. 5.85), kde byl specifikován výstupní tlak „Outlet Pressure“ dle parametru pout,pp 
v tab. 5.10, a účinnost čerpadla „Efficiency“ dle parametru ηpp v tab. 5.10.  

 

 
Obr. 5.87 Okno Pump pro modul PP-02-SWS2 

Uzel 10 - Vzduchový chladič za předehřívačem nástřiku 
 

 
Obr. 5.88 Uzel 10 - vzduchový chladič za předehřívačem nástřiku 

Uzel 10 (obr. 5.88) simuluje ochlazení vystripované vody v proudu [11] na požadovanou 
teplotu pomocí vzduchového chladiče AX-02-SWS2.  

Modul vzduchového chladiče AX-02-SWS2 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů 
jako typ „Simple HX“. 

Řešení modulu AX-02-SWS2 je obdobné jako v případě modulu EX-01-SWS2 v Uzlu 4 - 
předehřívák nástřiku, konkrétně v jeho první fázi. V editačním okně Process Streams (viz obr. 
5.90a) tedy bylo nutné definovat pouze horký proud („Hot“), a to pomocí vstupního proudu 
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[11] („Feeds“) a výstupního proudu [12] („Products“). Tlaková ztráta („Pressure Drop“) (viz 
obr. 5.89) byla specifikována  dle parametru Δpcold v tab. 5.89. Nakonec bylo nutné definovat 
jednu specifikaci (viz obr. 5.90b). Dle zadání je určena teplota v proudu [12], což lze vyjádřit 
pomocí specifikace označené jako „Cold Product Temperature“ s hodnotou dle parametru 
Tcold,out v tab. 5.11. Zbylé možnosti nastavení modulu AX-02-SWS2 byly ponechány 
automatickému nastavení, resp. nebyly využity. 

 

 
Obr. 5.89 Okno Heat Exchanger pro modul AX-02-SWS2 

 
 
Obr. 5.90 (a)-Okno Process Streams pro modul AX-02-SWS2 (b)-Okno Specifications pro modul AX-02-

SWS2 

Uzel 11 - Dělič dvou koncových výstupních proudů 
 

 
Obr. 5.91 Uzel 11 - Dělič dvou koncových výstupních proudů 

Uzel 11 (viz obr 5.91) simuluje rozdělení průtoku vystripované vody v proudu [12] 
do proudu [13] určeného pro jednotku hydrokrakru a proudu [14] ústícího do odpadních vod 
rafinérie, prostřednictvím děliče SP-02-SWS1. 

Dělič SP-02-SWS1 byl vybrán z panelu knihovny modulů a proudů jako typ „Splitter“. 
Vzhledem ke stupňům volnosti je nutné při editaci modulu SP-01-SWS2 v okně Splitter 

v sekci „Product Rate Specifications“ (viz obr. 5.92) specifikovat buď proud [13] nebo [14]. 
Specifikace se definuje na základě stejného principu jako specifikace v modulu typu 
„Controller“ (viz výše). Pro specifikaci byl vybrán proud [14], přičemž definice je vyjádřena 
pomocí celkového průtoku proudu [14] a [12] v kg/h, jejichž podíl se má rovnat hodnotě 0,6 
(viz parametr ε v tab. 5.12). Nakonec je nutné specifikovat změnu tlaku modulu SP-02-SWS1 
v okně Pressure Specification (viz obr. 5.91), které je dostupné skrze možnost „Pressure 

(a) 
(b) 
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Specification“ v okně Splitter. Změna tlaku blyla v modulu SP-02-SWS1 vyjádřena pomocí 
tlakové ztráty „Pressure Drop“ dle parametru Δp v tab. 5. 12.  

 

 
Obr. 5.92 Okno Splitter pro modul SP-02-SWS1 

 
Obr. 5.93 Okno Pressure Specification pro modul SP-02-SWS1 
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6__POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SIMULACE 
V této kapitole jsou uvedeny vybrané výsledky simulace v programu ProMax a PRO/II, 

které jsou jednak zhodnoceny na základě vzájemného srovnání a jednak srovnání 
s průmyslově ověřenými daty uvedenými v literatuře. K výsledkům jsou také přiložena PFD 
schémata vytvořená příslušnými programy. 

 
6.1_TEPELNÁ A MATERIÁLOVÁ BILANCE V PROGRAMU PROMAX 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané parametry pro každý z proudů dle PFD 
schématu na obr. 6.1. Jedná se jmenovitě o tlak, teplotu, celkový hmotnostní průtok, 
koncentraci amoniaku, sulfanu a vody. 

 
Parametr Označení Jednotka           

Proud - - 1 2 3 4 5 
Teplota T °C 62,60 62,32 62,29 62,29 62,38 

Tlak p bar 4,51 2,41 2,31 2,31 7,01 
Hmotnostní průtok m kg/h 35000,00 35000,00 86,20 34913,80 34913,80
Koncentrace NH3 xNH3 ppm-wt 19145,70 19145,71 8915,59 19170,97 19170,97

Koncentrace H2S xH2S ppm-wt 34465,71 32814,31 703333,70 32814,31 32814,31

Hmotnostní procenta H2O wH2O % hm 94,60 94,60 12,23 94,80 94,80 

Tab. 6.1 Výsledky simulace SWS1 vybraných parametrů pro každý proud 

                  
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

88,00 87,83 127,65 90,00 127,65 127,65 127,65 93,82 94,03 
6,31 2,41 2,51 2,31 2,51 2,51 2,51 2,33 11,01 

34913,80 34913,80 68456,29 2266,13 32647,67 35808,62 35808,62 44063,27 44063,27 
19170,97 19170,97 20,00 295075,13 20,00 20,00 20,00 105661,04 105661,04 
32814,31 503383,79 0,26 0,26 0,26 0,26 72728,86 72728,86 72728,86 

94,80 94,80 100,00 19,93 100,00 100,00 100,00 82,00 82,00 
Tab. 6.2 Výsledky simulace SWS1 vybraných parametrů pro každý proud (pokračování) 

                  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

94,17 60,00 127,80 102,32 60,00 60,00 60,00 148,09 148,095 
3.0133 2,31 10,01 9,31 8,61 8,61 8,61 4,51 4,51325 

44063,27 44063,27 32647,67 32647,67 32647,67 13059,07 19588,60 7369,81 7369,813 
105661,04 105661,04 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 
72728,86 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 

82,00 82,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 
Tab. 6.3 Výsledky simulace SWS1 vybraných parametrů pro každý proud (pokračování) 
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Obr. 6.1 PFD schéma simulace SWS1 vytvořené v programu PRO/II 
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6.2_ TEPELNÁ A MATERIÁLOVÁ BILANCE V PROGRAMU PRO/II 
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané parametry pro každý z proudů dle PFD 

schématu na obr. 6.2. Jedná se jmenovitě o tlak, teplotu, celkový hmotnostní průtok, 
koncentraci amoniaku, sulfanu a vody.  

 
Parametr Označení Jednotka           

Proud - - 1 2 3 4 5 

Teplota T °C 62,60  62,38  62,35  62,35  62,54 

Tlak p bar 3,50  1,40  1,30  1,30  6,00 

Hmotnostní průtok m kg/h 35000,00 35000,00 110,58  34889,42  34889,42

Koncentrace NH3 xNH3 ppm-wt 19145,71 19145,71 8310,91 19180,05 19180,05 

Koncentrace H2S xH2S ppm-wt 34465,72 34465,72 757882,46 32172,84 32172,84 

Hmotnostní procenta H2O wH2O % hm 94,60  94,60  10,52  94,86  94,86 

Tab. 6.4 Výsledky simulace SWS2 vybraných parametrů pro každý proud 

                

6 7 8 9 10 11 12 13 

88,00  87,60  90,00  127,47  127,76  100,83  60,00  60,00 

5,30  1,40  1,30  1,50  9,00  8,30  7,60  7,60 
34889,42  34889,42  2243,30  32646,12  32646,12  32646,12  32646,12  13058,45
19180,05 19180,05 298011,57 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
32172,84 32172,84 500351,56 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
94,86  94,86  20,16  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

Tab. 6.5 Výsledky simulace SWS2 vybraných parametrů pro každý proud (pokračování) 

                  

14 15 16 17 18 21 22 23 24 
60,00  98,06  98,39  98,39  60,00  127,47  127,59  148,18  148,18 
7,60  1,31  10,00  2,00  1,30  1,50  1,50  3,50  3,50 

19587,67  48532,94  48532,94  48532,9  48532,9  35390,4 35390,4  7266,32  7266,32

20,00 78440,68 78440,68 78440,68 78440,68 20,00 20,00 0,00 0,00 
1,70 45651,99 45651,99 45651,99 45651,99 1,70 1,70 0,00 0,00 

100,00  87,59  87,59  87,59  87,59  100,00  100,00  100,00  100,00 

Tab. 6.6 Výsledky simulace SWS2 vybraných parametrů pro každý proud (pokračování) 
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Obr. 6.2 PFD schéma simulace SWS1 vytvořené v programu PRO/II 
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6.3_ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
Předmětem zájmu zhodnocení jsou výhradně výsledky týkající se uzlu kolony a jejich 

přidružených zařízení, a to konkrétně reboileru. 
V tab. 6.7 a 6.8 jsou uvedeny parametry proudy kyselého plynu odcházejícího z hlavy 

kolony a vystripované vody odcházející ze spodku kolony. Jak je z tabulky patrné, v obou 
programech vycházejí hodnoty téměř shodně. Jediná výraznější rozdílnost je patrná 
u koncentrací H2S. V obou případech se její hodnota ovšem nachází výrazně pod limitní 
hodnotou a oba programy jsou si v tomto ohledu tedy rovnocenné. 

 
ProMax PRO/II ProMax PRO/II ProMax PRO/II 

Proud T [°C] p [bar] m [kg/h] 
Kyselý plyn 90 90,00 2,31 2,31 2266,13 2243,30 

Vystripovaná voda 127,65 127,47 2,51 2,51 32647,67 32646,12 

Tab. 6.7 Parametry proudů kyselého plynu a vystripované vody 

ProMax PRO/II ProMax PRO/II 

xNH3 [ppm-wt] xH2S [ppm-wt] 

295075,13 298011,57 74343,96 500351,56 

20 20 0,26 1,70 

Tab. 6.8 Parametry proudů kyselého plynu a vystripované vody (pokračování) 

Ke zjištění citlivosti obou modelů na různé hodnoty teploty nástřiku byly sestrojeny grafy 
(viz graf 6.1) závislosti výkonu reboileru na teplotě nástřiku při konstantní koncentraci NH3 
ve vystripované. Vstupní data pro grafy jsou uvedeny v příloze č. 6. Teplota nástřiku je 
důležitý návrhový parametr, který, mimo jiné, ovlivňuje výkon reboileru a tedy provozní, 
resp. investiční náklady. Vstupní data pro teplotu byla zdola omezena teplotou kyselé vody 
vstupující do předehříváku nástřiku a shora teplotou vystripované vody vstupující do 
předehříváku nástřiku.  Z grafu je patrné, že ProMax je na změnu teploty nástřiku citlivější a 
jeho křivka vykazuje prudší sklon. Nicméně pro zadanou teplotu 88 °C jsou výkony reboileru 
v ProMaxu i PRO/II prakticky shodné; v ProMaxu činí hodnota 4,337 MW a v PRO/II 4,346. 

Dále byly pro obě simulace sestrojeny grafy (graf 6.2) závislosti výkonu reboileru na 
různých hodnotách koncentrace NH3 ve vystripované vodě. Vstupní data pro grafy jsou 
uvedeny v příloze č. 7. Vstupní data byla shora omezena koncentrací 20 ppm-wt, přičemž 
horní mez koncentrace odpovídala 10000 kg/h kondenzační páry v reboileru. Z grafu 6.2 je 
patrné, že obě křivky mají téměř shodný průběh. Citlivost obou programů na změnu 
koncentrace je tudíž téměř stejná. 

Jelikož nebylo možné srovnat vypočtené hodnoty s provozními, využilo se k porovnání 
doporučovaných průmyslově ověřených dat. Soubor těchto dat byl vybrán z [1], [20] a [19] 
pro stejnou konfigurací stripovací kolony, jaká je použita v zadání. Jelikož ovšem nebylo 
možné získat data odpovídající stejným hodnotám provozních parametrů jako v zadání, je 
zřejmé, že tento typ srovnání je pouze přibližný a prakticky nedostatečný. Zároveň nebylo 
možné získat širší spektrum dat. Proto bylo srovnání omezeno pouze na obsah vody 
v kyselém plynu a hodnoty koncentrace NH3 ve vystripované vodě. Jak je z tab. 6.9 patrné, 
oba programy vykazují výrazně kladné odchylky od doporučovaných hodnot. 
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Graf 6.1 Závislost výkonu reboileru na teplotě nástřiku při konstantní koncentraci NH3 ve  
              vystripované vodě 

 

 
Graf 6.1 Závislost výkonu reboileru na různých hodnotách koncentrace NH3 ve vystripované vodě 
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Parametr Jednotka ProMax PRO/II Průmyslově doporučované 
hodnoty 

Teplota nástřiku °C 87,8 87,6 82-98 
Poměr 
stripovací páry k 
množstvá 
nástřiku 

kg/m3 107 103 120 

Teplota v hlavě 
kolony 

°C 90 90 77-93 

Tlak v hlavě 
kolony bar 2,31 2,31 2,34-2,69 

Teplota ve 
spodku kolony °C 127,34 127,5 123 

  
Koncentrace 
NH3 ve 
vystripované 
vodě 

ppm-wt 20 20 <50 

Obsah vody v 
kyselém plynu  hm. % 25,5 25,09 30-40 

Tab. 6.9 Porovnání výsledků simulace s průmyslově doporučovanými hodnotami 
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7__ZÁVĚR 
Tvorba simulačních modelů představuje základní výchozí bod při projekční činnosti 

v procesním průmyslu, a proto je snahou získat co nejvěrohodnější výsledky materiálových a 
teplených bilancí. Práce v simulačních programech se z uživatelského hlediska stává 
příjemnější a snazší. Simulační programy je však nutné vnímat jen jako pomocný nástroj, 
který vždy vyžaduje osvojení ovládání a zároveň znalost řešené projekční problematiky. 
Nároky na znalosti uživatele jako projektanta jsou tedy stále stejné a vždy záleží na jeho míře 
zkušeností a současného poznání. 

Sestavení samotných modelů představuje v této práci stěžejní část, jejíž výsledky byly 
nakonec porovnávány a srovnávány jen v omezené míře. Ze vzájemného srovnání výsledků 
obou programů plyne, že míra jejich použitelnosti pro proces stripování kyselých vod je 
stejná, jelikož výsledky jsou téměř shodné. Přesto, že porovnání výsledků obou programů 
s průmyslově doporučovanými daty je omezené a prakticky nedostatečné, lze z něj nicméně 
usuzovat, že oba programy vykazují konzistentní výsledky s ohledem na rovnovážná data. 

Z výše uvedeného lze následně doporučit používat pro daný proces pouze jeden program, 
resp. jeden z programů zcela vyřadit. Tato volba ovšem vyžaduje zhodnotit i další možnosti 
využití programu, jeho nabízené služby, uživatelský komfort, zákaznickou podporu na straně 
prodejce programu atd. 

Co se týče samotných simulačních modelů, nabízí se možnost využít jich k optimalizaci 
procesu a samozřejmě k žádoucímu přímému srovnání s provozními daty. 
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9__ SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ  

Značka Význam Jednotka 
ε poměr toků výstupních proudů - 

ηpp účinnost čerpadla % 

cNH3 požadovaná koncentrace amoniaku ve vystripované vodě ppm 

nteor počet teoretických pater - 
nfeed nástřikové patro - 
nin vstupní patro pumparoundu - 
mi průtok dané složky i kg/h 

P tepelný příkon bar 
p1 tlak proudu jedna bar 

pout,vl tlak za ventilem bar 
Δp tlaková ztráta zařízení bar 

pout,pp výstupní tlak čerpadla bar 
phead výstupní tlak v hlavě kolony  bar 
Δphot tlaková ztráta horkém proudu bar 
Δpcold tlaková ztráta v chladném proudu bar 
Thead výstupní teplota v hlavě kolony  °C 

Tcold,out výstupní teplota chladného proudu °C 

T1 teplota proudu jedna °C 

 xvap,out,hot podíl parní fáze na výstupu - 

 xvap,in,hot podíl parní fáze na vstupu - 

xH2O molární podíl vody - 

xvap,out,cold  podíl parní fáze na vstupu - 
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