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vodíku a oxidu uhelnatého, vodíku a dusíku apod.) se vyrábí metanol, amoniak a další 

chemikálie. Z tEchto základních petrochemikálií se pak vyrábí celá Uada jiných chemikálií, 

z nichž se vyrábEjí polymery, detergenty, textilní vlákna, rozpouštEdla, pryskyUice, 

zmEk7ovadla, výbušniny atd.  

 

 

3.2 Odsolování ropy 

Zna7ná 7ást vody a v ní obsažených solí se odstraOuje již v místE tEžby ropy, aby se do 

rafinérií nedopravovala voda. Ropa dopravená do rafinérií obsahuje obvykle 0,02 - 0,2 % 

obj. vody.  

Anorganické soli se v ropE vyskytují hlavnE jako chloridy a sírany sodíku, vápníku a 

hoU7íku. Obsah solí v ropE se udává vEtšinou jako množství NaCl, pohybuje se obvykle 

v rozmezí 5 - 60 mg/kg. V solích pUevažuje NaCl, ale nebezpe7ný je pUedevším MgCl2, 

který snadno hydrolyzuje a uvolOuje chlorovodík (HCl), proto se nEkdy k jeho neutralizaci 

pUivádí do destila7ní kolony amoniak. 

V rafinérii se anorganické soli odstraOují pUedevším z tEchto d]vod]: 

• Zp]sobují korozi technologického zaUízení používaného pUi zpracování ropy.  

• Usazují se v potrubí, v pecích, ve ventilech a na teplosmEnných plochách výmEník] 

tepla, 7ímž zhoršují pUestup tepla a funk7nost tEchto zaUízení. 

• Ucpávají póry katalyzátor] používaných pUi následném zpracování ropných frakcí, 7ímž 

zp]sobují jejich deaktivaci. 

Voda je v ropE obsažena ve formE emulze. Anorganické soli jsou rozpuštEny v 

emulgované vodE nebo dispergovány v krystalickém stavu v ropE. K odstranEní solí se 

v sou7asné dobE používá elektrostatické odsolování (obr. 3.2-1). DUíve se k odstraOování 

vody a v ní rozpuštEných solí z ropy používalo také odstUe@ování, které je ale energeticky 

velmi náro7né.  

 

 

Obr. 3.2-1: Schéma jednostupOového elektrostatického odsolování ropy  

(1 - 7erpadlo ropy, 2 - 7erpadlo vody, 3 - ohUíva7, 4 - smEšovací ventil, 

5 - elektrostatický separátor) 

 

OdstranEní vody a v ní obsažených solí se pUi elektrostatickém odsolování ropy 

pomáhá: 

• OhUevem za tlaku - sníží se viskozita ropy, a tím se zlepší její oddElování od vody 

(tlakový ohUev je nutný, aby se neodpaUovaly nízkovroucí podíly ropy). 

• PUídavkem deemulgátor] - p]sobí na rozrušení emulze. 


	

