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1. WPROWADZENIE          
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawowych metodach wytwarzania 
produktów naftowych i surowców petrochemicznych, surowcach potrzebnych do ich wytworzenia 
oraz powiązaniach przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. 

W poradniku zamieszczono:  
− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
− cele kształcenia tej jednostki modułowej, czyli wykaz umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

opanować po zapoznaniu się z zamieszczonym w tym poradniku materiałem, 
− materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia Ci samodzielne przygotowanie się 

do   wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. W rozdziale tym, oprócz materiału 
nauczania, zamieszczono: 
• pytania sprawdzające, które pomogą Ci ustalić,  czy jesteś przygotowany do wykonania 

ćwiczeń, 
• opis ćwiczeń wraz z wykazem materiałów potrzebnych do ich realizacji. Wykonanie 

zaproponowanych ćwiczeń pomoże Ci ukształtować umiejętności praktyczne, 
• sprawdzian postępów, czyli zestaw pytań sprawdzających, który pomoże Ci ustalić, które  

z zamieszczonych w materiale nauczania treści musisz jeszcze raz powtórzyć, 
− sprawdzian osiągnięć, który pomoże sprawdzić osiągnięcie przez Ciebie celów kształcenia,  
− literaturę, dzięki której możesz poszerzyć swoją wiedzę.  

Jeżeli będziesz mieć trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela  
o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.  

W czasie pracy pamiętaj o zasadach bhp i wymogach ergonomii. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE      
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− czytać schematy procesów technologicznych, 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp i ergonomii, 
− nazwać proste związki chemiczne na podstawie ich wzorów sumarycznych, 
− pisać równania reakcji chemicznych, 
− wykonywać proste obliczenia oparte na równaniach reakcji. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA       
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− rozpoznawać i rozróżnić surowce energochemiczne, 
− wyszukać informacje o składzie, właściwościach i wielkości zasobów surowców 

energochemicznych, 
− obliczać wskaźniki wystarczalności surowców energochemicznych, 
− rozróżnić procesy rafineryjne i petrochemiczne,  
− rozróżnić rafineryjne procesy zachowawcze i procesy rozkładowe, 
− określić zadania procesów przygotowanie ropy naftowej do przeróbki, 
− przedstawić za pomocą uproszczonego schematu ideowego powiązania procesów 

rafineryjnych, 
− scharakteryzować właściwości i skład odbieranych z DRW destylatów naftowych, 
− określić kierunki oczyszczania lub dalszej przeróbki destylatów naftowych, 
− ocenić rolę bilansu wodoru w procesach wodorowych: hydrokrakingu i hydrorafinacji, 
− określić rolę procesów absorpcyjnych w odsiarczaniu gazów ziemnych i rafineryjnych, 
− określić znaczenie gazu ziemnego jako surowca technologicznego w rafineriach, 
− określić budowę oraz zasady działania specyficznych dla instalacji DRW i przeróbki 

destylatów aparatów i urządzeń: flaszkowego pieca rurowego, wież, reaktorów, 
− rozróżnić na schematach procesów rafineryjnych symbole i oznaczenia oraz określić 

usytuowanie armatury, regulatorów, sygnalizatorów i mierników, 
− określić sposoby regulacji parametrów poszczególnych procesów wytwarzania produktów 

naftowych i surowców petrochemicznych, 
− podać przykłady najczęściej stosowanych integracji instalacji produkcyjnych w rafineriach 

oraz między instalacjami rafineryjnymi i petrochemicznymi, 
− określić znaczenie poszczególnych procesów rafineryjnych w wytwarzaniu najważniejszych 

surowców węglowodorowych stosowanych o syntez organicznych, 
− zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowiskach pracy, 
− sporządzić prosty bilans materiałowy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA      
 

4.1. Surowce energochemiczne             
 

4.1.1. Materiał nauczania            
 
 Do surowców energochemicznych zaliczamy: 
− węgiel kamienny, 
− ropę naftową, 
− gaz ziemny. 
Skład i zastosowanie węgla kamiennego 
 Węgiel jest złożoną i urozmaiconą pod względem budowy substancją stałą, która średnio,  
w przeliczeniu na węgiel suchy i bezpopiołowy zawiera (% m/m): 75-96% węgla pierwiastkowego, 
2–6% wodoru, 1–18% tlenu, 0,5–2% azotu, 0,1–10% siarki. Im wyższa zawartość węgla, a niższa 
innych domieszek, tym węgiel kamienny jest lepszym surowcem dla przemysłu chemicznego. 
Większość wydobywanego na świecie węgla zużywana jest jako paliwo energetyczne. Tylko 
niewielka jego ilość służy jako surowiec w przemyśle chemicznym do produkcji między innymi: 
− gazu syntezowego, 
− związków aromatycznych (np. benzenu, toluenu, fenoli), 
− metanolu, 
− paliw ciekłych. 
Skład chemiczny i właściwości ropy naftowej 
Skład elementarny (średni skład ropy naftowej): 
C – 83–87% m/m, H – 10–14% m/m, N – 0,1–2,0% m/m, O – 0,005–1,5% m/m,  
S – 0,01–6,0% m/m. 

1. Skład węglowodorowy: 
– węglowodory parafinowe n- i izo-, 
– węglowodory cykloparafinowe (naftenowe), 
– węglowodory aromatyczne (areny). 

2. Składniki niewęglowodorowe: 
– siarkowe, np.: merkaptany, siarczki, disiarczki, tiofeny, 
– azotowe: zasadowe, np.: homologi pirolu, 

               niezasadowe, np.: homologi indolu, 
– tlenowe: fenole, kwasy naftenowe, furany. 

3. Parafiny, 
4. Pierwiastki śladowe, 
5. Substancje żywicznoasfaltowe, 
6. Biomarkery. 
Ropa naftowa jest palną, toksyczną cieczą, barwy brązowej lub czarnej, rzadziej 

żółtobrunatnej, czerwonawej lub zielonkawej. Odznacza się silnym, specyficznym zapachem. Jej 
gęstość waha się  
w granicach 0,73–0,99 g/cm3. Rapa naftowa pochodząca z różnych źródeł różni się między sobą 
również lepkością, temperaturą wrzenia i krzepnięcia, właściwościami elektrycznymi a nawet masą 
cząsteczkową. Pary ropy naftowej są bardzo lotne i tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 
Zasoby ropy naftowej i ich wystarczalność 
 Rapa naftowa jest surowcem nieodnawialnym. Jej złoża rozmieszczone są na świecie bardzo 
nierównomiernie. Ponad 65% udokumentowanych zasobów znajduje się w tzw. złożach gigantach 
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(68 mln ton ropy, 500 mld baryłek). Największe zasoby tego surowca znajdują się na Bliskim 
Wschodzie (57% zasobów światowych).  
 Na terenie Polski znajduje się 89 złóż ropy naftowej (stan na 2004 r). Szacuje się, że  zawierają 
łącznie 19,5 mln ton tego surowca. Złóż naftowych mamy więc dużo, ale w większości są one albo 
niewielkie, albo prawie zupełnie wyczerpane (Podkarpacie). Własnej ropy, pomimo odkrycia 
w ostatnich latach nowych, złóż wystarcza na pokrycie zaledwie 4% zapotrzebowania.[7] 
 Światowy popyt na ropę naftową wynosi obecnie 80 mln baryłek [bbl] dziennie  
(1 baryłka = 0,158987 m3) i ciągle rośnie. Przy tak wysokim zużyciu, według szacunków różnych 
instytucji, jej zasoby wystarczą jeszcze tylko na 40–60 lat. W celu maksymalnego ich 
wykorzystania systematycznie doskonalone są sposoby rozpoznawania złóż oraz ich eksploatacji. 
Złoża, które jeszcze kilka lat temu były niedostępne dla człowieka (np. ropa z piasków 
bitumicznych) lub ich eksploatacja była nieopłacalna, w tej chwili są wydobywane.  
 

Tabela 1. Zasoby ropy naftowej jej i roczne wydobycie w poszczególnych państwach świata. W tabeli nie pokazano 
rezerw poniżej 1 miliarda baryłek  [praca własna na podstawie danych Energy Information Administration] 

Region Nazwa państwa-producenta Produkcja roczna 
w 2002 r. [mln bbl] 

Rezerwy udowodnione na 2004 r. 
[mln bbl] 

Arabia Saudyjska 2 500 261 000 
Iran 1 252 125 800 
Irak 735 115 000 
Kuwejt 584 99 000 
Zjednoczone Emiraty Arabskie 684 97 800 
Katar 235 15 207 
Oman 330 5 506 
Jemen 128 4 000 

B
lis

ki
 W

sc
hó

d 

Syria 186 2 500 
Stany Zjednoczone 2 097 22 677 
Kanada 808 4 500  

A
m

er
yk

a 
Pó
łn

o
cn

a 

Meksyk 1 160 15 674 
Wenezuela 834 77 800 
Brazylia 546 8 500 
Ekwador 143 4 630 
Argentyna 269 2 820 

A
m

er
yk

a 
Po
łu

dn
io

w
a 

Kolumbia 211 1 842 
Libia 480 36 000 
Nigeria 710 25 000 
Algieria 310 11 314 
Angola 326 5 412 
Egipt 274 3 700 
Gabon 91 2 499 
Kongo 93 1 506 

A
fr

yk
a 

Czad  1 000 
Rosja 2 703 60 000 
Chiny 1 243 18 250 
Kazachstan 299 9 000 
Azerbejdżan 110 7 000 
Indie 242 5 371 
Indonezja 407 4 700 
Malezja 281 3 000 
Australia 227 3 500 

A
zj

a,
 A

us
tra

lia
  

Brunei 69 1 350 
Norwegia 1149 10 447 
Wielka Brytania 842 4 665 

Eu
ro

pa
 

Dania 135 1 277 
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Skład chemiczny i właściwości gazu ziemnego 
 Gaz ziemny jest mieszaniną lekkich alkanów, w których najwięcej jest metanu (50–98%). 
Pozostałe składniki to: etan, propan, butan oraz niewielkie ilości cięższych alkanów. Ponadto  
w skład gazu ziemnego wchodzić mogą domieszki: azotu, helu, argonu, tlenku węgla(IV)  
i siarkowodoru. W zależności od miejsca występowania, skład chemiczny gazu ziemnego może się 
znacznie różnić. Skład gazu wysokometanowego (suchego) pokazuje tabela 2. Gaz ziemny jest 
bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza. Jest bardzo łatwopalny. Tworzy mieszaniny 
wybuchowe  z powietrzem  przy  zawartości 5–15%. Jego temperatura zapłonu z powietrzem 
wynosi około 700oC. 

 
Tabela 2. Skład gazu wysokometanowego [5] 

Nazwa składnika Wzór chemiczny Zawartość w % 
metan CH4 97,42 
azot N2 1,22 
etan C2H6 0,94 

propan C3H8 0,22 
tlenek węgla (IV) CO2 0,07 
gazy szlachetne  Ar, He 0,13 

 
Zasoby gazu ziemnego i ich wystarczalność 
 Gaz ziemny bardzo często towarzyszy złożom ropy naftowej. Jest to najczęściej tzw. gaz 
mokry, zwierający nawet do 30% węglowodorów C2 – C6. Gaz znajdowany jest również w złożach 
samodzielnych, w których występuje tzw. gaz suchy, składający się w zdecydowanej większości  
z metanu. Większość, bo około 71% światowych zasobów gazu ziemnego znajduje się w krajach 
Środkowego Wschodu, krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Środkowej  
i Wschodniej. Wielkość światowych zasobów gazu ziemnego pokazuje tabela 3. 

W Polsce mamy 256 złóż gazu ziemnego (stan na 2004 r). Znajdujące się w nich wydobywalne 
zasoby gazu wynoszą 154, 4 mld m3. Mamy więc stosunkowo duże zasoby tego surowca, a jego 
wydobycie pokrywa około 40% zapotrzebowania. [7] 

 
Tabela 3. Udokumentowane światowe zasoby gazu ziemnego [praca własna na podstawie danych British Petroleum] 

Nazwa regionu Zasoby [m3] 
Bliski Wschód 56,1 x 1012 

Rosja  47,6 x 1012 

Daleki Wschód 
i Oceania 12,6 x 1012 

Afryka  11,8 x 1012 

Ameryka Północna 7,1 x 1012 

Ameryka Południowa 7,1 x 1012 

Europa 5,8 x 1012 
Łącznie zasoby 

światowe 148,1 x 1012 

 

Zużycie gazu ziemnego na świecie rośnie znacznie szybciej niż innych nośników energii.  
W ostatnich dwudziestu latach przyrost wyniósł prawie 100 proc. Obecnie roczne zużycie gazu 
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ziemnego na świecie wynosi około 2 509,5 mld m3. Przy stale rosnącym zapotrzebowaniu  
i malejących zasobach, gazu ze złóż tradycyjnych wystarczy na 60 lat. Tak samo, jak w przypadku 
ropy naftowej, wyczerpywanie się tradycyjnych złóż gazu ziemnego powoduje sięganie do innych 
źródeł gazu, np. hydratów gazowych czy metanu kopalnianego. 
 
Zadania i baza surowcowa polskiego przemysłu rafineryjnego 
 Do podstawowych zadań przemysłu rafineryjnego należy przetwarzanie  ropy naftowej i gazu 
ziemnego na użyteczne produkty rynkowe, takie jak: 
− paliwa do różnego rodzaju silników (np. benzyny, oleje napędowe),  
− oleje opałowe do produkcji ciepła i energii elektrycznej (np. olej opałowy), 
− surowce dla przemysłu chemicznego, np. węglowodory aromatyczne (np. benzen, toluen, 

ksylen), alkeny (np. eten, propen, buten) i inne, 
− produkty specjalne, takie jak: parafiny, woski, asfalty, rozpuszczalniki, smary i oleje smarowe. 
Dodatkowo produktem ubocznym rafinerii jest energia w formie ciepła (pary) lub energii 
elektrycznej. 

Ponieważ, jak już wcześniej wspomniano, polskie zasoby ropy naftowej pokrywają krajowe 
zapotrzebowanie w znikomym procencie, większość potrzebnego surowca sprowadzana jest  
z zagranicy głównie ze złóż rosyjskich. Niewielkie jej ilości pochodzą z innych źródeł (tabela 4):  
 

Tabela 4. Import ropy naftowej na potrzeby polskiego przemysłu rafineryjnego w 2004 r.  
[praca własna na podstawie danych PGI] 

Kraj pochodzenia Ilość w tys. ton Udział 
procentowy 

Rosja 16 669,79 96% 
Ukraina 327,74 2% 

Kazachstan 185,07 1% 
Norwegia 132,02 0,7% 
Czechy 1,50  

import ogółem 17 316,13  
 

 
 Zapotrzebowanie na gaz ziemny jest w niewiele ponad 30% zaspokajane ze źródeł krajowych. 
Pozostała ilość gazu sprowadzana jest głównie z Rosji. [7] 
 
Tabela 5. Udział procentowy poszczególnych krajów i regionów w imporcie gazu ziemnego do Polski w 2004 r. 

[praca własna na podstawie danych PGI] 
 

Kierunek pochodzenia Udział procentowy 
importu 

Rosja 61,89% 
Kraje Azji Środkowej 28,81%   

Norwegia 5,16% 
Niemcy 4,14% 

 
Ze względu na rodzaj węglowodorów wchodzących w skład ropy naftowej dzieli się 

ją na następujące rodzaje:  
− parafinową,  
− naftenową, 
− aromatyczną, 
− naftenowo-aromatyczną, 
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− parafinowo-naftenową, 
− mieszaną. 
Rodzaj ropy ma podstawowe znaczenie przy jej wyborze jako surowca do wytwarzania 
konkretnego produktu. 
 
Przygotowanie ropy naftowej do przeróbki  

Surowa ropa naftowa (wydobywana bezpośrednio ze złoża) zawiera zawsze w swym składzie: 
zanieczyszczenia mechaniczne, węglowodory gazowe C1 – C5 oraz wodę z rozpuszczonymi w niej 
solami (głównie chlorkami). Ponadto ropa naftowa może zawierać lotne związki siarki i siarkę 
elementarną.  
 Gazy wydzielane są z ropy w urządzeniach zwanych trapami. W urządzeniach tych obniżana 
jest szybkość przepływu ropy i jej ciśnienie. W tych warunkach następuje desorpcja składników 
gazowych. Razem z nimi z ropy usuwana jest tzw. gazolina (mieszanina węglowodorów C3 – C6). 
Niewielkie ilości gazu, towarzyszącego wydobywanej ropie, bardzo często zużywane są do 
zasilania urządzeń ruchowych kopalń i nie stanowią problemu dla rafinerii.  
 Zanieczyszczenia mechaniczne (np. piasek, glina) usuwa się z ropy  w odstojnikach. Ropę 
pozostawia się w tych urządzeniach na dłuższy czas. Następuje wtedy sedymentacja cząstek stałych  
i częściowe wydzielenie wody. 
 Obecność wody z rozpuszczonymi w niej solami (solanki) bardzo utrudnia proces destylacji 
ropy. W procesie tym następuje bowiem podgrzewanie surowca a obecność wody prowadzi 
do wytworzenia dużej ilości pary, która zakłóca destylację uniemożliwiając ustalenie się 
równowagi. Brak równowagi procesu powoduje powstawanie produktów złej jakości. Ponadto 
chlorki obecne w wodzie ulegają hydrolizie zgodnie z równaniem: 
 

MgCl2 + H2O → Mg(OH)Cl + HCl 
  
Wytworzony  w tej reakcji kwas chlorowodorowy wywołuje korozję aparatury. Kwas ten również 
przyczynia się pośrednio do korozji związanej z obecnością siarkowodoru pochodzącego z rop 
zasiarczonych.  
 Proces usuwania solanki z ropy nazywa się odsalaniem. Polega on na rozbiciu emulsji ropa-
woda i oddzieleniu warstwy solanki. Proces ten można prowadzić następującymi metodami: 
− metodą termiczną (stosowaną do emulsji o małej trwałości) polegającą na podgrzewaniu ropy  

z dodatkiem niewielkiej ilości wody, co powoduje rozpuszczanie kryształków soli obecnych  
w ropie, 

− metodą chemiczną, polegającą na dodawaniu deemulgatorów (związków o duże aktywności 
powierzchniowej, które „przyczepiają się” do kropelek wody) znoszących działanie naturalnych 
emulgatorów obecnych w ropie i „uwalniających” kropelki wody z emulsji, 

− metodą elektryczną, poprzez działanie wysokiego napięcia, które powoduje deformację kształtu 
kropli wody i naruszenie otaczających je błonek emulgatora. „Uwolnione” w ten sposób kropelki 
wody łączą się w większe krople co prowadzi do ich wypadania z układu. 

Najczęściej odsalanie prowadzi się, stosując łącznie wszystkie trzy metody. W czasie tłoczenia 
rurociągiem, do ropy wprowadza się zmiękczoną wodę zawracaną z innych procesów rafinerii  
i deemulgatory. Następnie, wytworzoną w ten sposób mieszaninę, podgrzewa się i wprowadza 
do elektrohydratorów, w których ropa poddawana jest działaniu wysokiego napięcia. 
 W elektrohydratorach odsalanie prowadzi się w podwyższonym ciśnieniu (najczęściej 0,4 
MPa),  
temperaturze 110oC i pod napięciem 20, 30 lub 40 tysięcy V. Po rozbiciu emulsji w wytworzonym 
polu elektrycznym ropa, której gęstość jest mniejsza niż gęstość wody, gromadzi się na górze 
urządzenia i jest stamtąd  odprowadzana. W czasie pracy elektrohydratora najważniejsze jest 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
12

utrzymanie odpowiedniego ciśnienia. Obniżenie ciśnienia prowadzi do gromadzenia się nad 
powierzchnią ropy  fazy gazowej. 
 W nowoczesnych systemach odsalania stosuje się odsalanie wielostopniowe, co skutkuje 
podwyższeniem skuteczności odsalania przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody i energii. 
 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające         

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co zaliczamy do surowców energochemicznych? 
2. Jaki jest i do czego zależy skład ropy naftowej? 
3. Jaki jest i do czego zależy skład gazu ziemnego? 
4. Jakie właściwości posiada ropa naftowa? 
5. Jakie właściwości posiada gaz ziemny? 
6. Gdzie na świecie znajdują się największe złoża ropy naftowej? 
7. Skąd pochodzi ropa wykorzystywana w Polskim przemyśle rafineryjnym? 
8. W jaki sposób przygotowuje się ropę naftową do przeróbki? 
9. Jaką część zapotrzebowania Polski na gaz ziemny mogą zaspokoić krajowe złoża tego 

surowca? 
10. Skąd pochodzi gaz ziemny wykorzystywany w polskim przemyśle? 
 

4.1.3. Ćwiczenia              
 
Ćwiczenie 1              

Wyszukaj i przeanalizuj aktualne dane o wielkości światowych zasobów i wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego.                   
      

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) odszukać aktualne dane na temat światowych zasobów i wydobycia ropy naftowej, 
2) odszukać aktualne dane na temat światowych zasobów i wydobycia gazu ziemnego, 
3) określić, gdzie na świecie występują największe zasoby ropy naftowej, 
4) określić, w którym państwie wydobywa się aktualnie najwięcej ropy naftowej, 
5) określić, gdzie na świecie występują największe zasoby gazu ziemnego, 
6) określić, w którym państwie wydobywa się aktualnie najwięcej gazu ziemnego, 
7) przewidzieć, gdzie zasoby ropy naftowej ulegną wyczerpaniu w pierwszej kolejności, 
8) przewidzieć, gdzie zasoby gazu ziemnego ulegną wyczerpaniu w pierwszej kolejności, 
9) zapisać i zaprezentować wyniki pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− komputer z dostępem do Internetu, 
− roczniki statystyczne, 
− raporty dotyczące zasobów i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (np. raport British 

Petroleum), 
− literatura z rozdziału 6, 
− kartka formatu A4, 
− przybory do pisania. 
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Ćwiczenie 2 
Oblicz, na podstawie wielkości światowych zasobów i wydobycia ropy naftowej i gazu 

ziemnego, wskaźniki wystarczalności zasobów tych surowców. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) wykorzystać dane zebrane w ćwiczeniu nr 1 lub 

− odszukać aktualne dane na temat światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, 
− odszukać aktualne dane na temat światowego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, 

2) odszukać wskaźniki wystarczalności zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego podawane przez 
różne instytucje, 

3) obliczyć wskaźnik wystarczalności zasobów ropy naftowej, 
4) obliczyć wskaźnik wystarczalności zasobów gazu ziemnego, 
5) zapisać wyniki obliczeń i porównać je z danymi literaturowymi. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− komputer  dostępem do internetu, 
− roczniki statystyczne, 
− literatura z rozdziału 6, 
− raporty dotyczące zasobów, wydobycia i wystarczalności złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 

(np. raport British Petroleum) 
− kartka formatu A4, 
− przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 3 

Zaprojektuj sposób i ustal bezpieczne warunki transportu i magazynowania ropy naftowej. 
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania zawartym w rozdziale 4.1 tego poradnika, w części 
dotyczącej właściwości ropy naftowej, 

2) odszukać w literaturze informacje na temat zasad transportu i magazynowania ropy i gazu 
ziemnego, 

3) zapoznać się z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekobieżne  
do transportu ropy i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz U 2000 nr 98 poz.1067), 

4) określić, które z właściwości ropy naftowej i jej par stwarzają zagrożenie dla środowiska  
naturalnego i zdrowia ludzi, 

5) przedstawić przygotowany projekt na forum klasy. 
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− aktualne Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekobieżne do transportu ropy  
i produktów naftowych i ich usytuowanie, 

− literatura z rozdziału 6. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów        
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) wyszukać informacje o aktualnych zasobach i wystarczalności złóż ropy 

naftowej?   

2) wyszukać informacje o aktualnych zasobach i wystarczalności złóż gazu 
ziemnego?   

3) obliczyć wskaźniki wystarczalności zasobów surowców energochemicznych?    
4) określić, gdzie na świecie występują największe złoża ropy naftowej i gazu 

ziemnego?   

5) określić, czym różnią się poszczególne surowce energochemiczne?   
6) wymienić zadania przemysłu rafineryjnego?   
7) wskazać, które z właściwości ropy naftowej stwarzają zagrożenie dla 

środowiska naturalnego i zdrowia ludzi?   

8) podać zadania procesów przygotowania ropy naftowej do przeróbki?   
9) określić zasady bezpiecznego posługiwania się surowcami do produkcji 

rafineryjnej?   
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4.2. Destylacja rurowo-wieżowa (DRW) 
 
4.2.1. Materiał nauczania     
 
Wiadomości wstępne 

Celem destylacji ropy naftowej jest jej rozdzielenie na frakcje, czyli grupy związków 
organicznych mających zbliżone własności, które nadają się do bezpośredniego zastosowania lub 
dalszej przeróbki. Jest to proces zachowawczy, ponieważ skład węglowodorowy ropy zostaje  
w zasadzie zachowany. Po wstępnym oczyszczeniu, odwodnieniu i odsoleniu ropa ogrzewana jest  
w wymiennikach ciepła, a następnie rozdzielana na frakcje. Destylację ropy naftowej prowadzi się 
pod ciśnieniem atmosferycznym. Pozostałość po destylacji ropy naftowej – mazut może być 
poddany destylacji próżniowej. Ponieważ temperatura wrzenia mazutu jest powyżej 350˚C, aby 
zapobiec reakcjom rozkładu węglowodorów, proces ten prowadzi się pod zmniejszonym ciśnieniem  
z dodatkiem pary wodnej, co pozwala obniżyć temperaturę procesu.  

Granice temperatury wrzenia odbieranych produktów zależą od parametrów pracy kolumn  
i ustala się je w zależności od potrzeb.  

Nowoczesne instalacje destylacji ropy naftowej są dwustopniowe. Składają się one  
z dwóch układów destylacyjnych, z których pierwszy pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym,  
a drugi pod zmniejszonym ciśnieniem. W instalacjach destylacji ropy naftowej najważniejszymi 
aparatami są piece rurowe służące do ogrzewania ropy oraz kolumny (wieże) destylacyjne. Stąd 
powszechnie używana nazwa instalacja do destylacji rurowo-wieżowej (DRW). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat ideowy procesu destylacji rurowo-wieżowej [2] 
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Dwustopniowe instalacje do destylacji ropy naftowej nazywane są również atmosferyczno-
próżniowymi.  
Aparatura instalacji DRW 

Aparatami wchodzącymi w skład instalacji DRW są: 
– piece rurowe flaszkowe, 
– wieże (kolumny) destylacyjne (frakcjonujące), 
– chłodnice, 
– wymienniki ciepła, 
– pompy, 
– inne urządzenia pomocnicze. 

 

 
                                a                                                                  b 

Rys. 2. Schemat instalacji DRW [2] 
1 – wieża wstępna, 2 – wieża atmosferyczna, 3 – wieża próżniowa, 4 – piece flaszkowe, 5 – wymienniku ciepła, 

6 – próżniowe odbieralniki frakcji, 7 – zbiorniki, 8 – chłodnice wodne skrzyniowe, 9 – oddzielacz,  
10 – skraplacz obiegowy (barometryczny), 11 – inżektor parowy 

 
Piec rurowy flaszkowy (rys. 3) służy do ogrzewania produktów naftowych. Składa się on z dwóch 
stref: promieniowania i konwekcyjnej. Różnią się one między innymi sposobem ułożenia rur, 
którymi przepływa ropa, w strefie konwekcyjnej umieszczone są równolegle do podstawy, 
a w strefie promieniowania prostopadle do podstawy.  

Zimna ropa po wprowadzeniu do strefy konwekcyjnej przepływa przez nią i ogrzewa się 
wstępnie ciepłem pobieranym od gazów spalinowych płynących do komina. Następnie przepływa 
do strefy promieniowania, gdzie ogrzewana jest do 350ºC. Dopiero w takiej temperaturze można 
ją wprowadzić do wieży frakcjonującej. W sferze promieniowania rury z ropą ogrzewane są 
ciepłem pochodzącym od płonących palników opalanych gazem rafineryjnym umieszczonych 
w specjalnych osłonach i rozgrzanych ścian pieca (ciepło przenoszone jest przez promieniowanie). 
Wnętrze pieca rurowego flaszkowego wyłożone jest cegłą szamotową [2]. 
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Rys. 3. Schemat budowy flaszkowego pieca rurowego [2 ] 

1 – palnik, 2 – podpory, 3 – komin 
 
W kolumnie destylacyjnej (wieży frakcjonującej) prowadzony jest proces destylacji frakcyjnej. 
Wymiary wieży i liczba półek są dostosowane do wymaganej zdolności przerobowej i żądanej 
jakości otrzymywanych frakcji. Wieża wykonana jest z tzw. blach platerowych, w których warstwę 
zewnętrzną stanowi stal zwykła (węglowa), a wewnętrzną stal stopowa (odporna na korozję). 
 
Przebieg destylacji ropy 

Odsolona ropa surowa ze zbiornika tłoczona jest przez wymienniki ciepła do wieży wstępnej.  
W wymiennikach ropa ogrzewana jest ciepłem frakcji odbieranych z wieży atmosferycznej  
i próżniowej do temperatury 200ºC. Zadaniem wieży wstępnej jest oddzielenie gazów  
i oddestylowanie benzyny lekkiej, co zmniejsza obciążenie wieży atmosferycznej. Ciepło potrzebne 
do oddzielenia składników w wieży wstępnej dostarczane jest przez wtrysk gorącej ropy. Następnie 
surowiec po ogrzaniu do temperatury 350ºC w piecu flaszkowym wprowadza się do wieży (rys. 2a) 
atmosferycznej. Otrzymuje się następujące frakcje:  
– gazy rafineryjne, 
– benzynę lekką,  
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– benzynę ciężką,  
– naftę,  
– olej napędowy,  
– mazut.  
Wszystkie frakcje z wyjątkiem mazutu ochładza się i odprowadza się do zbiorników 
magazynowych.  
Mazut po ogrzaniu w piecu do temperatury 370–420ºC rozdestylowuje się w wieży próżniowej 
(w jej górnej części otrzymuje się ciśnienie 6 kPa, a w dolnej 10–12 kPa) na frakcje olejowe: 
– olej lekki, 
– olej średni, 
– olej ciężki, 
które po ochłodzeniu w wymiennikach, kieruje się do odbieralników próżniowych, ponownie 
chłodzi w skrzyniowych chłodnicach wodnych i kieruje do zbiorników magazynowych.  
Jest to umiarkowana próżnia jednak w połączeniu z nieznaczną ilością pary wodnej, pozwala 
obniżyć skutecznie temperaturę destylacji. Próżnia w części próżniowej instalacji DRW wytwarza 
się za pomocą układu skraplacz barometryczny i inżektory parowe. Pozostałość z wieży  
próżniowej – gudron jest surowcem do produkcji asfaltów. 

Frakcje otrzymane w instalacji DRW są typowymi półproduktami. Są one przerabiane  
w innych instalacjach rafineryjnych w celu uzyskania produktów o należytej jakości. 
 

 
Rys. 4. Przykładowy schemat rafinerii ropy naftowej [2] 

LO – liczba oktanowa, x – gazy rafineryjne do instalacji rozdziału (petrochemia) 
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Parametry procesowe, prowadzenie ruchu instalacji DRW 
Przy rozruchu instalacji pierwszą czynnością jest sprawdzenie szczelności aparatury,  

a zwłaszcza pieców. Przy zamkniętej zasuwie „za piecem” ropę wtłacza się do jego rur  
aż do wytworzenia w nich ciśnienia 1,5–2 MPa (należy sprawdzić, czy rury nie przeciekają). 
Następnie można przystąpić do uruchomienia cyrkulacji zimnej, w czasie której zimna ropa krąży 
nieprzerwanie przez podstawowe aparaty instalacji: wymienniki, dolne części wież, piece oraz 
przez zbiorniki 7a, 7b i chłodnicę gudronu 8a (schemat DRW – rys. 2). W czasie cyrkulacji zimnej 
dokładnie przeprowadza się kontrolę szczelności i sprawności tych aparatów oraz wszystkich 
pomp. 

Cyrkulacja ropy odbywa się w układzie zamkniętym, który zaczyna się od zbiornika 7a  
i kończy się na nim. Aby mogła ona przebiegać, muszą pracować wszystkie cztery pompy oraz 
trzeba wykorzystać rurociąg rozruchowy (gruba linia przerywana). Na rurociągu tym zasuwa „a” 
musi być otwarta, a zasuwy „b” i „c” zamknięte. 

Gdy cyrkulacja zimna przebiega normalnie, można zacząć tzw. cyrkulację gorącą,  
w czasie której ropę należy stopniowo ogrzać do temperatury 420oC. W tym celu po uruchomieniu 
przepływu wody przez chłodnicę 8, zapala się parniki pieca 4a, a niedługo potem palnik pieca 4b. 
Temperatura cyrkulującej ropy stopniowo rośnie, a wydzielające się pary nagrzewają coraz wyższe 
półki wież.  

Po osiągnięciu przez ropę wypływającą z pieca 4b temperatury 200oC zmienia się schemat 
cyrkulacji i kieruje się ropę do zbiornika mazutu 7b. W tym celu otwiera się zasuwę b  
i zamyka zasuwę a. Unika się w ten sposób podawania gorącej ropy do zbiornika ropy zimnej 7a,  
co spowodowałoby straty produktów lekkich.  

W trakcie prowadzenia cyrkulacji gorącej wytwarza się próżnię w wieży 3 oraz wprowadza 
„powrót” na jej najwyższą półkę. Jednocześnie zaczyna się odbierać frakcje boczne. W okresie 
rozruchu frakcje te nie mają jeszcze należytej jakości. Kieruje się je, więc do zbiorników ropy 
surowej lub do specjalnych zbiorników na produkty złej jakości, tzw. zbiorniki slopowe.  

Gdy ropa wypływająca z pieca 4b osiągnie temperaturę 420oC, przerywa się cyrkulację  
i kieruje się pozostałość z wieży próżniowej do zbiornika gudronowego 7c, zamiast w obieg przez 
zbiornik 7b. Należy zatem zamknąć zasuwę b, a otworzyć zasuwę c.  
 Ostatnią czynnością rozruchową jest takie regulowanie parametrów pracy wież, aby odbierane 
frakcje miały pożądane właściwości, a w szczególności odpowiednią początkową  
i końcową temperaturę wrzenia. W przypadku frakcji olejowych bardzo ważnym wskaźnikiem ich 
jakości jest temperatura zapłonu, tj. najniższą temperaturę, w której opary ogrzewanego  
w znormalizowany sposób oleju wytworzą z powietrzem mieszaninę zapalającą się przy zbliżeniu 
płomienia.  

Normalny ruch ciągły instalacji DRW zaczyna się od momentu, w którym wyniki analiz 
laboratoryjnych potwierdzają, że jakość wszystkich frakcji jest właściwa. 

Podczas prowadzenia ruchu ciągłego kontroluje się: 
– poziom ciekłej pozostałości w dolnej części wież, 
– temperaturę u wylotu pieców, 
– rozkład temperatury w wieżach destylacyjnych, 
– przepływ wody przez chłodnice przez chłodnice wodne, 
– próżnię w wieży próżniowej (ilość pary do inżektorów i wody do skraplacza barometrycznego). 
Ważne jest, aby utrzymać stałą próżnię. Wszelkie wahania wpływają bowiem na jakość 
odbieranych frakcji, do destabilizuje pracę wieży.[2] 
 We wszystkich instalacjach rafineryjnych znajdują się liczne punkty sygnalizacji alarmowej 
połączone bezpośrednio ze strażą pożarną. Jest to związane ze specyfiką produkcji stwarzającej 
liczne zagrożenia pożarowe (produkty palne, wysoka temperatura). 
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Spalanie gazów zrzutowych w pochodniach 
Gazy zrzutowe, niewykorzystane gazy w instalacji DRW i innych instalacjach rafinerii spala 

się w specjalnym urządzeniu, zwanym pochodnią. Płonąca pochodnia jest charakterystycznym 
elementem krajobrazu każdej rafinerii i petrochemii. Płomień unoszący się nad pochodnią 
informuje, czy proces technologiczny jest prowadzony prawidłowo, czy też nie. Płomień jasny 
i czysty oznacza, że praca instalacji produkcyjnych jest dobra, płomień połączony z chmurą 
czarnego dymu wskazuje, że do gazów zrzutowych dostały się węglowodory ciekłe. 

Pochodnia jest to rura stojąca pionowo w specjalnej konstrukcji wsporniczej o wysokości 
kilkudziesięciu metrów. U wylotu rury płonie mały palnik gazowy (tzw. pilot). Jego zadaniem jest 
zapalenie gazów rafineryjnych natychmiast po ich pojawieniu się w pochodni. Gazy kierowane 
z instalacji produkcyjnych są przesyłane rurociągiem pod ciśnieniem około 0,15 MPa, które 
reguluje automatycznie zawór. Nadmiar gazów jest kierowany do zbiornika, gdzie po oddzieleniu 
ewentualnych skroplin gaz przepływa do rury pochodni. 

Na terenie zakładów może pojawić się więcej pochodni, jeżeli konieczne jest odrębne 
zrzucanie 
i spalanie gazów z pojedynczych instalacji. 

 
Rys. 5 Instalacja pochodni [2] 

1 – automatyczny zwór, 2 – zbiornik, 3 – rura 
 
Podstawowe produkty końcowe zachowawczej przeróbki ropy naftowej 

W wyniku zachowawczej przeróbki ropy w rafineriach uzyskuje się następujące główne 
rodzaje produktów: 
– paliwa do silników gaźnikowych (benzyny), uzyskiwane z destylatów z wieży atmosferycznej, 
– paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (oleje napędowe), uzyskiwane z destylatów 

ciężkich z wieży atmosferycznej i destylatów lekkich z wieży próżniowej, 
– oleje opałowe uzyskiwane z pozostałości podestylacyjnej z wieży atmosferycznej – mazutu 

i innych wysokowrzących frakcji uzyskiwanych w procesach rafineryjnych, 
– rozpuszczalniki (benzyny ekstrakcyjne, benzyny lakowe), uzyskiwane z lekkich i średnich 

destylatów z wieży atmosferycznej, 
– produkty parafinowe (parafina stała, petrolatum, cerezyna), uzyskiwane przede wszystkim 

przez odparafinowanie destylatów z ropy typu parafinowego, 
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– oleje smarowe, uzyskiwane z destylatów z wieży próżniowej. Ze względu na zastosowanie 
i podobieństwo warunków pracy wyróżnia się następujące podstawowe rodzaje olejów: 

• oleje maszynowe, stosowane do smarowania łożysk, ruchomych części maszyn itp.,  
• oleje silnikowe-samochodowe, traktorowe, dieslowskie i lotnicze,  
• oleje smarowe o specjalnym przeznaczeniu – do turbin parowych i wodnych, do sprężarek, 

chłodziarek itp.,  
• oleje cylindrowe do maszyn parowych, 
• oleje niesmarujące, np. olej transformatorowy, 

− asfalty uzyskiwane z pozostałości podestylacyjnej z wieży próżniowej, 
− gaz płynny (frakcja propanowi-butanowa) uzyskiwany z instalacji rozdziału gazów 

rafineryjnych. 
 
Przemysł rafineryjny produkuje paliwa (benzyny, oleje napędowe, paliwa lotnicze, olej opałowy), 
zaś przemysł petrochemiczny produkuje petrochemikalia i surowce do syntezy organicznej  
(np. etylen, propylen, aromaty, fenol, aceton i inne). 
Procesy rafineryjne można podzielić na dwie kategorie: 
1. Procesy zachowawcze – niepowodujące zmian chemicznych surowca, nie wpływające  

na wydajność produktu a wpływające na ich jakość: 
– destylacja – wykorzystywania do rozdziału ropy naftowej na frakcje,  
– absorpcja – wykorzystywana do usuwania gazów C4-C5,  
– adsorpcja – wykorzystywana do oczyszczania gazów i cieczy, 
– procesy oczyszczające: 

– krystalizacja – wykorzystywana do odparafinowania olejów smarowych, 
– ekstrakcja – wykorzystywana między innymi do oddzielania węglowodorów aromatycznych  

za pomocą mieszaniny ABT(aceton, benzen, toluen).  
2. Procesy destrukcyjne – zmieniające skład chemiczny surowca i wpływające na wydajność 

produktów: 
a) kraking termiczny, katalityczny i hydrokraking – zamiana masy cząsteczkowej,  
b) reforming – polega na aromatyzacji węglowodorów naftenowych. Produktem reformingu  

są benzyny o wysokich liczbach oktanowych,  
c) izomeryzacja – otrzymywanie węglowodorów o rozgałęzionych łańcuchach, a przez  

to zwiększenie liczby oktanowej surowca,  
d) polimeryzacja – otrzymywanie frakcji o wyższych liczbach oktanowych, 

uwodornienie – hydrorafinacja, hydrotreating i hydrokraking. 
3. Procesy uszlachetniania: b), c), d) i alkilacja. 
4. Procesy oczyszczania: hydrorafinacja, rafinacja chemiczna, rafinacja fizyczna. 
5. Komponowanie produktów. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające    
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co oznacza skrót DRW? 
2. Na czym polega dwustopniowość instalacji DRW? 
3. Jakie produkty są otrzymywane podczas DRW? 
4. Jakie aparaty i urządzenia składają się na instalację DRW? 
5. W jaki sposób przebiega destylacja ropy naftowej – wyjaśnij na podstawie schematu 

technologicznego? 
6. Jakie parametry procesu DRW należy kontrolować podczas procesu technologicznego? 
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7. Jakie są kierunki dalszej przeróbki produktów DRW na podstawie przykładowego schematu 
rafinerii? 

8. Które z procesów można zaliczyć do zachowawczych, a które do destrukcyjnych? 
9. Jaką rolę w rafineriach spełniają pochodnie? 
10. Jaka jest zasada działania pochodni? 
11. Jakie zagrożenia dla środowiska wynikają ze specyfiki pracy rafinerii? 
 
4.2.3. Ćwiczenia    
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj surowe destylaty z DRW na podstawie danych o zakresach temperatur wrzenia 
i gęstościach. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zdefiniować pojęcie destylat, 
2) zapoznać się z materiałem nauczania 4.2.1, 
3) dokonać analizy schematu instalacji DRW części atmosferycznej, 
4) ustalić destylaty otrzymane w tej części instalacji DRW, 
5) określić zakresy temperatur i gęstości poszczególnych frakcji, 
6) ustalić produkty poddawane dalszemu frakcjonowaniu, 
7) dokonać analizy schematu instalacji DRW części próżniowej, 
8) ustalić destylaty otrzymane w tej części instalacji DRW, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kartka formatu A4, 
– przybory do pisania, 
– materiał nauczania 4.2.1, 
– literatura do jednostki modułowej 311.[31].Z4.01, 
– komputer z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 2 

Zapoznaj się z przykładowym schematem rafinerii i na jego podstawie ustal, jakie procesy 
rafineryjne są prowadzone w tym zakładzie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zdefiniować pojęcia: proces rafineryjny, proces petrochemiczny, 
2) zdefiniować pojęcia: procesy rafineryjne zachowawcze i rozkładowe, 
3) zapoznać się ze schematem przykładowej rafinerii (materiał nauczania 4.2.1), 
4) wymienić, jakim procesom rafineryjnym poddawana jest benzyna otrzymana z części 

atmosferycznej instalacji DRW, 
5) wymienić, jakim procesom rafineryjnym poddawane są surowe destylaty otrzymane  

w części próżniowej instalacji DRW, 
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6) określić, które z wymienionych procesów można zaliczyć do zachowawczych, a które  
do rozkładowych, 

7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kartka formatu A4, 
– przybory do pisania, 
– schemat przykładowej rafinerii (materiał nauczania 4.2.1), 
– literatura do modułu 311.[31].Z4.01. 
 
Ćwiczenie 3 

Opisz zasadę działania wieży destylacyjnej działającej w części atmosferycznej instalacji 
DRW. 
 

 
Rys. 6. Schemat wieży destylacyjnej DRW pod ciśnieniem atmosferycznym [praca własna] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zdefiniować pojęcie destylacji, 
2) zapoznać się z materiałem nauczania 4.2.1, 
3) dokonać analizy schematu instalacji DRW części atmosferycznej, 
4) zapoznać się ze schematem wieży destylacyjnej dołączonym do ćwiczenia, 
5) opisać budowę wieży destylacyjnej i jej rolę w procesie technologicznym, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

                
mazut

 
mazut 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kartka formatu A4, 
– przybory do pisania, 
– materiał nauczania 4.2.1, 
– literatura do jednostki modułowej 311.[31].Z4.01. 
 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) zdefiniować pojęcia: destylacja, destylat?   
2) zdefiniować pojęcia: proces rafineryjny, proces petrochemiczny?   
3) rozróżniać procesy rafineryjne zachowawcze i rozkładowe?   
4) analizować przebieg procesu na podstawie schematu instalacji DRW?   
5) rozróżniać na podstawie danych fizykochemicznych surowe destylaty 

otrzymane w instalacji DRW?   

6) określać budowę oraz zasadę działania specyficznych dla instalacji DRW 
aparatów i urządzeń?   

7) określać sposoby regulacji parametrów poszczególnych procesów w instalacji 
DRW?   

8) analizować schemat instalacji przykładowej rafinerii?   
9) określać kierunki oczyszczania lub dalszej przeróbki surowych destylatów  

w instalacjach rafinerii?   

10) przedstawiać powiązania procesów rafineryjnych na podstawie 
przykładowego schematu rafinerii?   

11) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska?   
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4.3. Przeróbka produktów DRW 
 
4.3.1. Materiał nauczania     
 
Procesy rozkładowe i uszlachetniania produktów pierwotnych w przeróbce ropy naftowej 

Stosując procesy zachowawcze w przeróbce ropy, uzyskuje się zbyt małą wydajność benzyn,  
w celu jej zwiększenia stosuje się tzw. procesy rozkładowe: 
– kraking, 
– hydrokraking, 
– koksowanie, 
– częściowo katalityczny reforming benzyn. 

Kraking, hydrokraking i koksowanie umożliwiają przekształcenie frakcji ciężkich na lżejsze, 
katalityczny reforming benzyn ma na celu zwiększenie w benzynie zawartości wysokooktanowych 
węglowodorów aromatycznych i naftenowych. Surowcem do reformingu  są ługowane benzyny 
niskooktanowe, z których otrzymuje się benzynę wysokooktanową, tzw. reformat. 

Najważniejszym parametrem określającym jakość benzyny jest liczba oktanowa (LO), będąca 
miarą odporności benzyny na tzw. spalanie detonacyjne. Zbyt gwałtowne spalanie (detonacyjne) 
powoduje nierównomierną pracę silnika i jego przedwczesne zużycie. 
Benzyny lekkie otrzymane z DRW mają niską LO, ponieważ zawierają głównie alkany o prostych 
łańcuchach. Największe liczby oktanowe mają alkany o łańcuchu rozgałęzionym, węglowodory 
aromatyczne, alkeny, cykloalkany. 
Aby zwiększyć liczbę oktanową, zastosowano w przemyśle rafineryjnym procesy uszlachetniania 
produktów pierwotnych: 
– reformingu, 
– izomeryzacji, 
– alkilowania, 
– polimeryzacji. 
Izomeryzacja benzyn lekkich otrzymanych z DRW jest to reakcja, w wyniku której masa 
cząsteczkowa (sumaryczny wzór cząsteczki) związku nie ulega zmianie, zmienia się natomiast jego 
struktura, np.: 

 
 
Alkilowanie jest to reakcja izoparafin z olefinami, katalizowana przez mocne kwasy H2SO4 lub HF, 
prowadząca do powstania rozgałęzionych węglowodorów parafinowych o większej masie 
cząsteczkowej, charakteryzujących się dużymi liczbami oktanowymi. Na przykład izobutan  
i but-1-en reagują z wytworzeniem izooktanu (który ma liczbę oktanową równą 100): 
 

(CH3)2CHCH3 + H2C=CH-CH2-CH3  →  (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 
 

Katalityczny reforming benzyn 
Reforming benzyn jest najważniejszym procesem uszlachetniania produktów pierwotnych, 

który ma na celu podwyższenie liczby oktanowej benzyn destylacyjnych i rozkładowych. Aktualnie 
stosuje się dwie wersje procesu reformingu, proces semiregeneratywny i proces z ciągłą regeneracją 
katalizatora. W reformingu uzyskuje się wzrost liczby oktanowej benzyn, w wyniku reakcji 
cyklizacji, aromatyzacji i izomeryzacji pierwotnych składników surowca. Reformingowi poddaje 
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się zazwyczaj benzynę średnią i ciężką z DRW, przy czym w reformowanym surowcu zwiększa się 
zawartość rozgałęzionych alkenów, wskutek czego wzrasta wartość liczby oktanowej (przeciętnie 
do około 90).  

 
 

W procesie reformowania zachodzą następujące reakcje: 
– odwodornienie naftenów do węglowodorów aromatycznych, 
– dehydrocyklizacja parafin do węglowodorów aromatycznych, 
– izomeryzacja, 
– reakcje hydrokrakowania. 
Izomeryzacja 

Podczas procesu reformingu, oprócz izomeryzacji n-heksanu i n-pentanu, zachodzą inne 
procesy izomeryzacji: 

 

 
 
Powstający cykloheksan jest ważnym substratem w wytwarzaniu węglowodorów aromatycznych  
w procesie odwodornienia naftenów. Podczas procesu izomeryzacji przejściowo tworzą się związki 
nienasycone. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
27

Odwodornienie naftenów do węglowodorów aromatycznych 
 

 
 
Reakcja ta przebiega najszybciej. Jest źródłem wodoru, który jest podstawowym składnikiem gazu 
obiegowego odgrywającego ważną rolę technologiczną w pracy instalacji reformingu. 
Wykorzystuje się go w instalacji hydrorafinacji jako gaz wodorowy zawierający 70-80% H2 lub 
więcej. 
Dehydrocyklizacja (tzn. cyklizacja z jednoczesnym odwodornieniem) parafin do węglowodorów 
aromatycznych 

 

 
 

Szybkość tej reakcji zależy od zastosowanego ciśnienia, największa wydajność procesu przy 
niezbyt dużym ciśnieniu.  
Reakcje hydrokrakowania (tzn. rozkładu z jednoczesnym uwodornieniem) 

 
Reakcje te prowadzą do otrzymania węglowodorów nasyconych o mniejszej masie cząsteczkowej, 
ale o budowie bardziej rozgałęzionej. 
 
 
Katalizator reformingu 

Reformowanie benzyn jest prowadzone na dwufunkcyjnych katalizatorach o funkcji:  
– metalicznej, pochodzącej od platyny (z dodatkiem renu),  
– kwasowej, pochodzącej od nośnika, którym z reguły jest tlenek glinu z dodatkiem chloru, 

rzadko fluoru lub glinokrzemianu bezpostaciowego czy krystalicznego, zeolitu.  
Dla uzyskania odpowiedniej aktywności i selektywności obie funkcje muszą być odpowiednio 
zrównoważone i to w czasie całego cyklu pracy. W praktyce przemysłowej są stosowane 
katalizatory zawierające od 0,1–1% platyny.  
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Rys. 7. Schemat budowy katalizatora reformingu Pt/Al2O3 [6] 

 
Nośnik katalizuje reakcje izomeryzacji i reakcje rozkładu, analogiczne do krakowania 

katalitycznego, natomiast metal lub tlenek metalu osadzony na nośniku katalizuje reakcje 
uwodornienia, odwodornienia i cyklizacji. 
 
Przygotowanie surowca do reformowania 

Surowcem do procesu jest benzyna o zakresie temperatur wrzenia od 60–80°C do 160–190°C.  
W wielu przypadkach stosowane są wyższe frakcje, zwłaszcza gdy celem jest wytwarzanie 
węglowodorów aromatycznych, a nie benzyny wysokooktanowej. Maksymalna dopuszczalna 
temperatura końca wrzenia surowca wynosi 204°C. Obecnie, w związku z ograniczaniem 
zawartości benzenu w benzynach, z wsadu na reforming usuwa się prekursory benzenu, zwłaszcza 
nafteny C6. Dlatego początek temperatury wrzenia wsadu wynosi obecnie powyżej 85oC. Lekka 
benzyna, wrząca poniżej tej temperatury, jest zwykle kierowana do procesu izomeryzacji.  

Surowiec do reformowania nie może zawierać olefin, a siarka i jej związki są trucizną dla 
katalizatora reformingowego, dlatego surowce muszą być głęboko rafinowane. Współczesne 
instalacje wymagają surowca o zawartości siarki poniżej 0,5 ppm i zawartość azotu poniżej 0,5 
ppm. 
W surowcu stosunek zawartości naftenów do węglowodorów parafinowych waha się od 0,25 do 2. 
Surowce zawierające dużo węglowodorów parafinowych są mniej przydatne dla reformowania, 
wymagają wyższych temperatur pracy i częstszych regeneracji. Wzrost zawartości węglowodorów 
aromatycznych w surowcu uzyskuje się w przypadku surowców naftenowych. 
 
Wpływ zanieczyszczeń surowca na proces reformingu: 
– siarka: zatruwa funkcję metaliczną katalizatora przez co ujawnia się bardziej funkcja kwasowa, 

dając w rezultacie spadek produkcji wodoru i stężenia wodoru w gazie, wzrost wydajności  
węglowodorów C3-C4, zmniejszenie wydajności benzyny, wzrost zakoksowania, zwiększenie 
ilości siarczku żelaza w aparaturze; 

– azot: zatruwa funkcję kwasową, zaznacza się przewaga funkcji metalicznej. Wzrasta produkcja 
wodoru i jego stężenie w gazie. Spada ogólna aktywność katalizatora. Powoduje 
to zahamowanie reakcji izomeryzacji i hydrokrakowania; 

– woda: zawartość > 30 ppm powoduje wzrost krakingu i koksowania, zmniejsza wydajność 
i aktywność, skraca czas pracy katalizatora. Wzrasta poziom HCl w gazie co powoduje korozję 
aparatury. Zatrucie katalizatora siarką, azotem i wodą jest odwracalne. 

 
Regeneracja katalizatora obejmuje ona następujące operacje: 
– wypalenie koksu, 
– utlenienie platyny, 
– chlorowanie, 
– suszenie, 
– redukcję platyny. 
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Wstępna hydrorafinacja benzyn wsadowych 
Surowiec przed skierowaniem do reaktora należy poddać następującym operacjom wstępnym: 

– frakcjonowaniu, 
– hydrorafinacji. 

Frakcjonowanie przeprowadza się w celu uzyskania surowca o określonym zakresie wrzenia 
pożądanej frakcji, proces ten prowadzi się na instalacji rektyfikacji benzyn DRW.  

Główny składnik większości katalizatorów reformingu – platyna – jest wrażliwy na zatrucie 
siarką (siarkowodorem), amoniakiem oraz organicznymi związkami siarki i azotu. 
Dlatego surowiec reformingu musi być wcześniej poddany oczyszczaniu w węźle hydrorafinacji 
benzyn. Jest to węzeł ściśle powiązany z węzłem reformowania i stabilizacji reformatu. 

 
 

Rys. 8. Schemat instalacji reformowania benzyn [2] 
1-piece rurowe, 2-reaktory, 3-wymienniki ciepła, 4-chłodnice wodne, 5-oddzielacze, 5a-kolumna odpędowa,  

6b-kolumna rektyfikacyjna, 7-sprężarki 
 
 
Benzyna pompowana do hydrorafinacji jest mieszana z cyrkulującym gazem bogatym 

w wodór. Mieszanina ta po podgrzaniu w wymienniku ciepła 3a i piecu 1a wpływa do reaktora 2a, 
gdzie kontakt składający się z tlenków molibdenu i kobaltu katalizuje reakcję uwodorniania 
zawartych w benzynie: siarczków i merkaptanów do siarkowodoru, olefin do parafin, związków 
tlenu (fenol) i azotu (pochodne pirydyny i chinoliny) do wody i amoniaku.  

Proces w reaktorze prowadzi się w temperaturze 350ºC pod ciśnieniem 2,5 MPa. Gorące gazy 
z reaktora oddają swoje ciepło w wymiennikach ciepła 3a i 3b, ochładzają się w chłodnicy wodnej 
i częściowo ulegają skropleniu. Oddzielenie wykroplonej benzyny odsiarkowanej od gazu następuje 
w rozdzielaczu 5a. Benzynę pompuje się przez wymiennik 3b do kolumny 6a, w której odpędza się 
resztki rozpuszczonego H2S. W tym celu przedmuchuje się benzynę gorącym gazem wodorowym 
z reformingu (z 5b). Gaz z kolumny z 6a wraca z obiegu razem z gazem tłuszczowym przez 
sprężarkę 7a z rozdzielacza 5a. 

Reszta gazu z tego rozdzielacza jest odprowadzona do instalacji potrzebujących wodoru lub 
do zakładowej sieci gazu opałowego. Głównym odbiorcą wodoru jest zazwyczaj instalacja 
hydroodsiarczania oleju napędowego, która pracuje w bezpośrednim powiązaniu z reformingiem 
[2]. 
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Przebieg reformowania 
Strumień benzyny odsiarczonej z kolumny odpędowej 6a ogrzewa się w wymienniku ciepła 3c 

i miesza się z gazem obiegowym (ze sprężarki 7b). Po ogrzaniu mieszaniny w piecu 1b 
do temperatury około 480ºC wprowadza się ją do pierwszego reaktora reformingu 2b. 

Aby zdążyły zajść wszystkie pożądane reakcje, niezbędne jest przeprowadzenie mieszaniny 
reagującej przez trzy szeregowo pracujące reaktory. Między reaktorami są umieszczone piece dla 
uzupełnienia ciepła w strumieniu benzyny. Takie międzystopniowe podgrzewanie jest konieczne 
ze względu na endotermiczność reakcji zachodzących w dwóch pierwszych reaktorach. 

W reaktorze pierwszym 2b przeważają reakcje odwodornienia naftenów do węglowodorów 
aromatycznych, w drugim 2c – reakcja dehydrocyklizacji parafin, a w trzecim 2d - reakcje ich 
izomeryzacji. 

Gorący produkt z ostatniego reaktora 2d podgrzewa surowiec kierowany do reformowania 
(wymiennik 3c), a jednocześnie ogrzewając wyparkę 3d dostarcza ciepło do kolumny 
stabilizacyjnej 6d.  

Mieszanina poreakcyjna po oddaniu ciepła w wymiennikach w 3c i 3d i dochłodzeniu 
w chłodnicy wodnej 4 rozdziela się w oddzielaczu 5b na bogaty gaz wodorowy i kondensat 
benzynowy (reformat niestabilizowany). Reformat pompuje się przez wymiennik ciepła 3e 
(podgrzewanie) do kolumny stabilizacyjnej 6b. Celem stabilizacji jest usunięcie z reformatu gazu 
suchego (C1-C2) i płynnego (C3-C4). Część gazu wodorowego jest kierowana ze zbiornika 5b 
do kolumny odpędowej wstępnego hydroodsiarczania (6a), a resztę recyrkuluje się sprężarką 7b 
do procesu reformowania.[2] 

 
Tabela 6. Skład węglowodorowy surowca i produktów reformingu [praca własna] 

Składnik Surowiec [% v/v] Produkt [% v/v] 
Alkany 45 – 55 30 – 50 
Alkeny 0 – 2 0 
Nafteny 30 – 40 5 – 10 
Węglowodory aromatyczne 5 – 10 45 – 60 

 
Liczba oktanowa surowca wynosi zwykle około 60, a produktów 80–105, zwykle 92–102. 

Jakość produktów zależy przede wszystkim od zakresu przebiegu reakcji hydrokrakingu  
i tworzenia związków aromatycznych. Na przebieg tych reakcji mają wpływ parametry procesu 
reformingu katalitycznego: 
– temperatura 470–520ºC, zbyt wysoka temperatura powoduje zakoksowanie kontaktu (zbyt 

intensywny hydrokraking), 
– ciśnienie 3–3,5 MPa, a dla instalacji stosujących katalizator platynowo-renowy około 1 MPa. 

Zbyt duże ciśnienie powoduje zmniejszenie wydajności reakcji, a jednocześnie zmniejsza ilość 
tworzącego się koksu, 

– stosunek wodoru w gazie cyrkulującym do masy surowca tłoczonego do reaktora, zbyt małe 
ilości wodoru nie są w stanie usunąć osadzającego się koksu, 

– szybkość przestrzenna, czyli stosunek objętościowego natężenia dopływu surowca do reaktora 
do objętości katalizatora we wszystkich reaktorach. Szybkość przestrzenna jest ściśle powiązana  
z temperaturą procesu reformingu. Zmniejszając szybkość przestrzenną, należy obniżyć 
temperaturę, gdyż w przeciwnym przypadku kontakt ulega zakoksowaniu ze względu  
na intensyfikację procesu hydrokrakingu. 
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Kraking 
Jest to proces kontrolowanego rozkładu węglowodorów obecnych w cięższych destylatach 

naftowych, prowadzony w celu otrzymania produktu o mniejszej masie cząsteczkowej i zmiennym 
typie budowy. Ponieważ frakcje paliwowe destylacji pierwotnej nie pokrywają olbrzymiego 
zapotrzebowania na ten rodzaj produktów, głównym celem krakingu jest wytwarzanie benzyny 
frakcji naftowej, frakcji oleju napędowego z destylatów próżniowych. W procesach wytwarzane są 
także produkty lżejsze – wodór i węglowodory gazowe. Wydajność produktów krakingu zależy od: 
rodzaju surowca, temperatury, ciśnienia i czasu reakcji. W rafineriach, w których znajdują się 
instalacje krakingu masa wyprodukowanych benzyn może osiągnąć 40% masy przetworzonej ropy. 

Podczas krakingu zachodzą zarówno reakcje rozkładu, jak i polimeryzacji oraz kondensacji.  
Wzrost temperatury i niskie ciśnienie sprzyjają reakcjom rozkładu. Wpływ czasu reakcji 

przejawia się tym, iż pierwotne produkty rozkładu w coraz większym stopniu ulegają reakcjom 
wtórnym, co w konsekwencji wywołuje zmiany składu produktu końcowego. Trwałość 
węglowodorów zależy od ich rodzaju i masy cząsteczkowej. Cięższe węglowodory ulegają 
krakingowi w niższych temperaturach, niż ich lżejsze homologi. Najmniej trwałe są węglowodory 
parafinowe, które już w temp. 400–500OC ulegają krakingowi z odszczepieniem wodoru 
i rozpadem na lżejsze parafiny i olefiny. Węglowodory naftenowe są trwalsze od parafinowych. 
Najtrwalszymi są węglowodory aromatyczne, które w znacznym stopniu ulegają podczas krakingu 
kondensacji i koksowaniu. 

W praktyce można wyróżnić dwie podstawowe odmiany tego procesu:  
– kraking termiczny (piroliza), 
– kraking katalityczny. 

Obecnie stosuje się metody krakingu katalitycznego. W Polsce są dwie instalacje krakingu 
katalitycznego: w Rafinerii PKN Orlen SA w Płocku. 

W porównaniu do krakingu termicznego, produkty krakingu katalitycznego zawierają więcej 
rozgałęzionych parafin i cykloparafin, a także węglowodorów aromatycznych. Również więcej jest 
węglowodorów C3 i C4, a mniej metanu, etanu i etylenu.  
Kraking katalityczny prowadzi się w temperaturze 440–450ºC, w której nawet bez użycia 
katalizatora zachodzą następujące reakcje: 
– rozerwanie wiązania C-C w cząsteczkach parafin, 

 
– odwodornienie naftenów prowadzące do powstania węglowodorów aromatycznych, 
– rozerwanie pierścieni naftenów w wyniku czego powstają węglowodory nienasycone (olefiny  

i dieny), 
– polimeryzacja olefin i kondensacja olefin z dienami, co prowadzi do powstania węglowodorów 

aromatycznych. 
W obecności odpowiedniego katalizatora pożądane reakcje odwodornienia naftenów  
do węglowodorów aromatycznych zachodzą o wiele intensywniej. A niepożądane reakcje ich 
rozkładu do olefin nie są przyspieszane. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
32

Jako katalizatory krakingu stosuje się glinokrzemiany syntetyczne (SiO2, Al2O3), 
przyspieszające ponadto reakcje: 
– izomeryzacji olefin, 
– uwodornienia olefin i dienów. 

W warunkach krakingu katalizator jest aktywny zaledwie w ciągu kilku minut,  
po czym należy go zregenerować przez wypalenie osadzonego na jego powierzchni koksu. 
Współczesne rozwiązania technologiczne stosują katalizator ruchomy w złożu fluidalnym (FKK). 
Nazwa ta jest myląca, bo nie ma tu klasycznego złoża fluidalnego: kontakt katalizatora z surowcem 
zachodzi w tzw. „rejzerze” – rurze, w której pary surowca transportują katalizator do zespołu  
separatorów – cyklonów. W metodzie krakingu z katalizatorem w fazie fluidalnej regenerację 
katalizatora prowadzi się w sposób ciągły.  
 
Katalizatory krakingu 

Współczesne katalizatory krakingu katalitycznego składają się z cząstek o średnim rozmiarze  
60–75 μm i z reguły zawierają cztery składniki: 
– zeolit, 
– matrycę, 
– substancje wiążące, 
– wypełniacz. 

Zeolit jest zasadniczym składnikiem aktywnym katalizatora krakingu katalitycznego, ma on 
charakterystyczną strukturę krystaliczną. Poza stanem krystalicznym wspólną cechą zeolitów jest 
duża zdolność jonowymienna. Ich skład chemiczny można opisać wzorem: 
Mm/2O·Al2O3·nSiO2·kH2O 
gdzie: M – kation wymienny o wartościowości m, 

n – liczba cząsteczek SiO2 przypadająca na jedną cząsteczkę Al2O3 (wartość ta decyduje  
o typie zeolitu), 
k – liczba cząsteczek wody [mol]. 

Ilość i rodzaj jonów metali ziem rzadkich w sieci zeolitu w decydującym stopniu determinują 
aktywność i selektywność gotowego katalizatora. 

Matrycą są zwykłe syntetyczne glikokrzemiany amorficzne posiadające wysoką aktywność  
w reakcjach krakingu. 

Zadaniem substancji wiążącej jest zespolenie wszystkich składników katalizatora  
i nadanie mu odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Substancje te mogą, ale nie muszą być 
aktywne katalitycznie. 

Wypełniacz stanowi zwykle glina lub kaolin. 
 

Tabela 7. Typowy udział składników katalizatora krakingu katalitycznego [6] 
Składnik Udział, % masowy 

Zeolit 20 – 45 
Tlenek glinu 10 – 25 

Substancja wiążąca 5 – 25 
Wypełniacz 5 – 55 

 
 
Przebieg procesu krakingu katalitycznego 

W przeszłości opracowano i wdrożono szereg rozwiązań katalitycznego krakowania  
w fazie fluidalnej (FKK). Blok reaktorowy, w skład którego wchodzi reaktor i regenerator 
stanowiły niezależne aparaty ustawione obok siebie. W technologii UOP reaktor i regenerator oraz 
tzw. linie transportowe stanową jeden złożony aparat. Reaktor znajduje się ponad regeneratorem, 
dzięki czemu transport katalizatora zachodzi wskutek swobodnego spadania, bez pomocy czynnika 
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transportującego. Oba aparaty są wyposażone w wewnętrzne baterie cyklonów, których zadaniem 
jest zatrzymywanie katalizatora unoszonego przez gazy opuszczające aparat.  

Podczas wypalania koksu osadzonego na katalizatorze wydziela się duża ilość ciepła  
(w regeneratorze panuje temperatura 570–590oC), konieczne jest więc chłodzenie wnętrza 
regeneratora. Dlatego jest on wyposażony w wężownice wewnętrzne. Są one zasilane parą wodną, 
która ulega przegrzaniu. Dzięki przegrzaniu pary w wężownicach ochładza się wnętrze 
regeneratora. 

 

 
Rys. 9. Schemat instalacji krakingu katalitycznego (technologia UOP) [2] 

1 – reaktor, 2 – przeparnik, 3 – regenarator, 4 – kocioł utylizator, 5 – dmuchawa, 6 – kolumna destylacyjna,  
7 – piec rurowy, 8 – wymiennik ciepła, 9 – chłodnica skrzyniowa, 10 – oddzielacz, 11 – zasuwy 

 
 
Blok reaktorowy 

Surowiec o temperaturze wrzenia 350-500oC pompuje się przez wymienniki ciepła 8 do pieca 
rurowego 7. Po ogrzaniu w wymiennikach, a następnie w piecu do temperatury 400oC,  
jako mieszanina parowo-ciekła jest kierowany do linii transportowej reaktora. Do linii tej 
wprowadza się również przegrzaną parę wodną w ilości 3% w stosunku do masy surowca oraz  
tzw. szlam z kolumny rektyfikacyjnej 6. Para wodna jest czynnikiem transportującym 
zregenerowany katalizator do reaktora 1 oraz obniża ciśnienie cząstkowe par surowca. Katalizator 
zsypuje się bowiem nieprzerwanie z regeneratora  przez otwartą w odpowiednim stopniu zasuwę 
11b. Ma on temperaturę 570 – 590oC, niesie ciepło potrzebne do ostatecznego odparowania 
surowca i dogrzania jego par do temperatury reakcji. Mieszanina dostaje się do strefy fluidalnej 
reaktora, gdzie zachodzą reakcje krakowania. Produkty tych reakcji, para wodna i częściowo 
unoszony katalizator przemieszczają się do górnej części reaktora, i po przejściu przez baterię 
cyklonów (cyklony wyłapują większość porwanego katalizatora) opuszczają aparat rurociągiem 
prowadzącym pod najniższą półkę kaskadową kolumny frakcjonującej 6.  

Na dnie kolumny utrzymany jest stały poziom ciężkiego oleju opałowego. W oleju gromadzi 
się katalizator uniesiony do kolumny. Powstaje tzw. szlam, w którym zawartość katalizatora wynosi 
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około 25%. Ze szczytu kolumny odbiera się mieszaninę parową, z której po ochłodzeniu  
w chłodnicy skrzyniowej wykrapla się woda i benzyna niestabilizowana. Nieskroplony gaz oddziela 
się od skroplin w oddzielaczu. Benzyna i gaz mokry z oddzielacza kieruje się do instalacji 
stabilizacji benzyn. 

Podczas procesu krakowania powstaje koks, który odkłada się na katalizatorze  
i dezaktywuje go. Zakoksowany katalizator opada grawitacyjne do dolnej części reaktora  
i zsypuje się przez przeparnik 2 (w przeparniku dzięki doprowadzeniu pary wodnej odpędzane 
są węglowodory zaabsorbowane na zsypującym się katalizatorze) i zasuwę 11a do regeneratora 3. 
Regeneracja katalizatora w warstwie fluidalnej polega na wypalaniu osadzonego koksu  
w strumieniu powietrza tłoczonego dmuchawą 5. Zregenerowany katalizator ma nie więcej niż  
0,2–0,3% koksu. 

Zregenerowany katalizator opada na dno tzw. stojaka zsypowego i wypełniając go tworzy 
słup nad zasuwą 11b. Ciśnienie statyczne tego słupa musi być większe od ciśnienia par surowca, 
przepływających pod zasuwą. Zabezpiecza ona przed przedostaniem się surowca do regeneratora 
(możliwość wybuchu). Podobnie na zasuwę 11a działa ciśnienie słupa zakoksowanego katalizatora 
gromadzonego się nad nią w stojaku zsypowym. Różnica ciśnień zabezpiecza przed przedostaniem 
się powietrza do produktów naftowych reagujących w reaktorze. Różnice ciśnień w obu 
przypadkach reguluje się stopniem otwarcia poszczególnych zasuw. [2] 

Gazy spalinowe pochodzące z bloku reaktorowego są chłodzone i odpylane w elektrofiltrach 
dla odzyskania unoszonego katalizatora.  
 
Zagrożenia dla środowiska instalacji krakingu katalitycznego 

Instalacje krakingu katalitycznego należą w rafineriach do tych, które w największym stopniu 
obciążają środowisko. W trakcie regeneracji katalizatora z siarki zawartej w osadach koksowych 
powstają tlenki siarki, a ponadto tworzą się znaczne ilości tlenków azotu. W zależności od 
lokalnych uwarunkowań, niezbędne może być odsiarczanie i odazotowanie spalin z regeneratora. 
Oprócz tego w zależności od skuteczności pracy cyklonów, różne ilości pyłu katalizatora 
(zawierające metale ciężkie) również mogą być emitowane. Siarka zawarta w surowcu trafia do 
ciekłych produktów reakcji, tworzy H2S zanieczyszczający lekkie gazy krakingowe oraz osadza się 
wraz z koksem na katalizatorze. Hydrorafinacja surowca do FKK zmniejsza zawartość siarki we 
wszystkich produkcjach krakingu, poprawiając w ten sposób ich jakość. Emisje tlenków siarki  
z instalacji FKK zmniejsza się bądź typowymi metodami odsiarczania spalin, bądź specyficznymi 
metodami polegającymi na adsorpcji tlenków siarki na odpowiednio dobranych tlenkach metali 
(komponentach katalizatora krakingu katalitycznego). Powstający siarkowodór jest usuwany 
z gazów odlotowych i kierowany jest do instalacji Clausa. 
 
Produkty katalitycznego krakingu 
 W procesie krakingu katalitycznego otrzymujemy: 
– benzyny, charakteryzujące się wysoką liczbą oktanową, 
– destylaty olejowe lekkie, charakteryzujące się dużą zawartością węglowodorów aromatycznych, 
– destylaty olejowe ciężkie,  
– węglowodory gazowe. 
 
Hydrokraking 

Proces ten można określić jako kraking katalityczny w obecności wodoru.  
W reakcjach hydrokrakingu zachodzi rozerwanie wiązań C-C i uwodornienie powstających 
(lżejszych) cząsteczek. Nasycony charakter produktów zapobiega wtórnym reakcjom polimeryzacji  
i kondensacji, a tym samym powstawaniu koksu. Wprowadzenie hydrokrakingu do schematu 
technologicznego rafinerii umożliwia zwiększenie wysokiej jakości komponentów do 
komponowania benzyn i olejów napędowych, zwiększa wydajność innych instalacji refineryjnych 
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(FKK) oraz poprawia jakość gazu i oleju opałowego. Jest to proces bardzo wygodny i elastyczny 
ponieważ, można go ukierunkować na produkcję benzyny, średnich destylatów (paliwo lotnicze) 
czy też oleju napędowego.   

Ponieważ proces hydrokrakingu wymaga wysokich ciśnień wodoru, dlatego rozwiązania 
przemysłowe są kompromisem pomiędzy koniecznością stosowania wysokich ciśnień (duże koszty) 
a kosztami wynikającymi z wymiany zakoksowanego katalizatora. W warunkach hydrokrakingu 
zachodzą również reakcje uboczne, takie jak: izomeryzacja i cyklizacja oraz uwodornienie 
pierścieni aromatycznych. 

W procesie hydrokrakingu stosuje się katalizatory dwufunkcyjne o właściwościach 
uwodorniających, aby zaszła reakcja krakingu powinny posiadać właściwości kwasowe.  

Hydrokraking jest stosowany głównie do produkcji wysokiej jakości oleju napędowego, ale daje 
również pewne ilości głęboko rafinowanej benzyny. Z hydrokrakingu pochodzą także paliwa  
do silników odrzutowych i bazy dla olejów smarowych i technologicznych.  
Surowcem do hydrokrakingu są frakcje zawierające więcej węglowodorów aromatycznych oraz 
ciężkie oleje. 
Produktami hydrokrakingu są: 
– gazy o dużej zawartości butanów, 
– lekka benzyna, 
– benzyna ciężka (surowiec do reformowania), 
– oleje napędowe wysokojakościowe, niskoaromatyzowane i o wysokiej liczbie oktanowej, 
– oleje bazowe lub wsad na FKK (słabo koksujące) lub do produkcji olefin, 
– oleje opałowe. 

Wszystkie te produkty są niskosiarkowe. 
Opracowano wiele rozwiązań procesu hydrokrakingu w zależności od surowca i wymagań 

produktów. Istniejące rozwiązania można podzielić na: 
– proces jednostopniowy, 
– proces dwustopniowy, 
– proces szeregowy. 

W rafinerii w Gdańsku instalacja hydrokrakingu jest instalacją dwustopniową. Hydrorafinacja 
jest prowadzona w osobnym reaktorze, po czym następuje oddzielenie lekkich produktów krakingu 
oraz amoniaku i siarkowodoru, w drugim reaktorze rafinowany surowiec jest hydrokrakowany. 
Produkt z pierwszego reaktora jest schładzany, usuwa się z niego siarkowodór i amoniak, następnie 
jest frakcjonowany, a najcięższy strumień poddawany jest hydrokrakingowi. W układzie tym 
uzyskuje się bardzo wysokie konwersje surowca. Dobierając warunki frakcjonowania lub 
zmieniając katalizator, można łatwo uzyskiwać pożądane wydajności poszczególnych produktów. 
[6] 
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Rys. 10. Hydrokraking dwustopniowy [6] 
HR – hydrorafinacja, HK – hydrokraking 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające       
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega proces izomeryzacji i jakie jest jej znaczenie w otrzymywaniu benzyn? 
2. W jaki sposób przebiega proces izomeryzacji n-heksanu? Napisz równanie reakcji. 
3. Jakie jest znaczenie procesu reformingu benzyn niskooktanowych prowadzonego w rafineriach? 
4. Jakie reakcje chemiczne przebiegają podczas procesu reformingu benzyn?  
5. Jaka jest rola katalizatora stosowanego w procesie reformingu benzyn? 
6. Na czym polega wstępna obróbka benzyn poddawanych procesowi rafinacji? 
7. W jaki sposób jest prowadzony proces reformingu katalitycznego benzyn? 
8. Jakie produkty otrzymuje się w wyniku procesu reformingu katalitycznego benzyn? 
9. Jaka jest rola katalizatorów FKK opisz ich działanie? 
10. Z jakich elementów składa się blok reaktorowy instalacji FKK, wyjaśnij zasadę jego działania? 
11. jakie są produkty FKK? 
 

 

surowiec 
benzyny, destylaty średnie 

gaz 
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4.3.3. Ćwiczenia            
 
Ćwiczenie 1           

Na podstawie schematu ideowego określ powiązania procesowe dla procesu reformingu 
katalitycznego benzyn. 

 
Rys. 11. Schemat ideowy wykorzystania benzyny reformowanej (reformatu) [2] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1, 
2) wyjaśnić, na czym polega proces reformingu katalitycznego benzyn, 
3) określić surowce tego procesu, 
4) wypisać, jakie produkty powstają podczas procesu reformingu benzyn, 
5) wyjaśnić pojęcie reformat, 
6) zapoznać się ze schematem ideowym wykorzystania (reformatu), 
7) określić powiązania procesowe dla reformatu oraz wypisać końcowe produkty dla 

poszczególnych procesów, 
8) określić, jak wykorzystuje się wodór z instalacji reformowania, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) porównać otrzymane wyniki i zapisać wnioski. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– kartka formatu A4, 
– przybory do pisania, 
– materiał nauczania 4.3.1, 
– schemat ideowy wykorzystania benzyny reformowanej (reformatu.), 
– literatura do jednostki modułowej 311.[31].Z4.01. 
 

 
HDS 
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Ćwiczenie 2 
 Oceń zagrożenia, jakie niesie ze sobą obecność nafty w procesach rafineryjnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1, 
2) określić, w jakich procesach rafineryjnych występuje nafta, 
3) zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu  

niebezpiecznego – nafta, 
4) dokonać analizy karty pod kątem identyfikacji zagrożeń pożarowych i toksykologicznych, 
5) zaproponować w związku z istniejącymi zagrożeniami: 

– postępowanie z preparatem i jego magazynowanie, 
– postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska, 
– postępowanie w przypadku pożaru, 
– środki ochrony osobistej dla pracownika, 
– pierwszą pomoc, 

6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania 4.3.1, 
– karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego - nafta, 
– literatura do jednostki modułowej 311.[31].Z4.01. 
 
Ćwiczenie 3 
 Dokonaj analizy wymagań UE dotyczących jakości handlowego produktu naftowego, jakim jest 
benzyna bezołowiowa Eurosuper 95. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić rodzaje norm obowiązujących w przemyśle, 
2) ustalić, jakie są oznaczenia tych norm, 
3) ustalić, czy istnieją normy polskie uwzględniające wymagania UE, 
4) zapoznać się z normą dla benzyny bezołowiowej Euro Super 95 (PN–EN 228:2006), 
5) przeanalizować wymagania dotyczące właściwości produktu, 
6) określić na podstawie normy wymagania dotyczące: 

– gęstości w temperaturze 15oC, 
– zawartości siarki, 
– zawartości związków tlenowych w produkcie, 

7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– norma PN–EN 228:2006, 
– literatura do jednostki modułowej 311.[31].Z4.01, 
– komputer z dostępem do Internetu. 
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Ćwiczenie 4 
Dokonaj analizy uproszczonego schematu instalacji technologicznej reformingu 

katalitycznego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się ze schematem instalacji technologicznej reformingu katalitycznego, 
2) zapoznać się z materiałem nauczania 4.3.1, 
3) określić na podstawie schematu: 

– aparaty i urządzenia stosowane w procesie technologicznym, 
– przebieg procesu reformingu, 
– obieg gazu bogatego w wodór w instalacji reformingu, 
– wzajemne powiązania procesu wstępnego hydroodsiarczania benzyn z reformowaniem, 

4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– schematu instalacji technologicznej reformingu katalitycznego, 
– materiał nauczania 4.3.1, 
– literatura do jednostki modułowej311.[31].Z4.01. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów        
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) określić kierunki oczyszczania lub dalszej przeróbki destylatów ropy 

naftowej?   

2) wyjaśnić, na czym polega proces izomeryzacji, zapisać równanie reakcji 
izomeryzacji dla n-heksanu?   

3) wyjaśnić rolę i znaczenie procesu reformingu benzyn niskooktanowych?   
4) określić znaczenie i wyjaśnić, na czym polega hydrorafinacja benzyn 

wsadowych w procesie reformingu benzyn?   

5) określić rolę katalizatora reformingu benzyn?   
6) wymienić produkty powstające w procesie reformingu benzyn?   
7) wyjaśnić skrót FKK?   
8) określić, z jakich elementów składa się blok reaktorowy instalacji FKK?   
9) wyjaśnić na podstawie schematu technologicznego przebieg procesu FKK?   
10) wyjaśnić role katalizatora w procesie FKK?   
11) wymienić produkty procesu FKK?   
12) porównać proces FKK z procesem hydrokrakingu?   
13) określać zagrożenia na podstawie karty charakterystyki substancji i preparatu 

niebezpiecznego?   

14) zastosować przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska obowiązujące na 
stanowiskach pracy?   
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4.4. Integracja technologiczna procesów przeróbki surowców 
energochemicznych         

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
Wykorzystanie gazu ziemnego w przemyśle chemicznym 

Gaz ziemny w przemyśle chemicznym w ponad 90% wykorzystywany jest jako surowiec 
do otrzymywania surowego gazu syntezowego, czyli mieszaniny tlenku węgla(II), wodoru i tlenku 
węgla(IV). Gaz syntezowy wykorzystywany jest jako: 
− źródło wodoru np. w procesach uszlachetniania i oczyszczania ropy naftowej, 
− surowiec do produkcji „ropy syntetycznej”, którą przerabia się na paliwa płynne typu SynFuel, 
− surowiec w różnych syntezach organicznych np. metanolu i kwasu octowego,  
− surowiec w przemyśle azotowym do produkcji amoniaku, a następnie nawozów azotowych . 
Gaz ziemny wykorzystuje się również w syntezach bezpośrednich do produkcji chlorometanów, 
cyjanowodoru, acetylenu, dwusiarczku węgla i niektórych związków organicznych. 

Najprawdopodobniej, jak przewidują specjaliści, jeszcze w obecnej dekadzie nastąpią 
przełomowe odkrycia w technologii chemicznej, które zapewnią ekonomicznie opłacalne 
wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji paliwa wodorowego i parafin, będących półproduktem 
do wytwarzania olefin, glikolu, formaldehydu itp. 
 
Wytwarzanie i obieg  wodoru w rafineriach  
 Wytwarzanie wodoru jest ściśle związane z przetwarzaniem ropy naftowej i jej pochodnych. 
Ponad połowa zużywanego wodoru i gazów bogatych w wodór (gaz syntezowy) wykorzystywana 
jest na potrzeby przemysłu naftowego. Znaczenie procesów wodorowych, które umożliwiają 
produkcję paliw o wysokiej jakości i małej ilości zanieczyszczeń, stale wzrasta. W kompleksowych 
rafineriach (np. PKN Orlen w Płocku), wodór produkują: 
− wytwórnia wodoru,  
− wytwórnia olefin, gdzie wodór jest produktem odpadowym, 
− instalacje reformowania benzyn.  
Równocześnie wodór (stosowany we wszystkich procesach w nadmiarze) jest odzyskiwany 
ze strumieni poreakcyjnych i  zawracany do ponownego użycia. Do procesów z użyciem wodoru,  
z których jest on odzyskiwany, zaliczamy: 
− hydroodsiarczanie paliw (i usuwanie obok siarki innych zanieczyszczeń, takich jak: połączenia 

azotowe, tlenowe, węglowodory aromatyczne, związki metalowo-organiczne),  
− procesy izomeryzacji (lekkich benzyn, ksylenów), 
− hydrorafinację olejów smarowych, 
− uwodornienie dienowych i acetylenowych zanieczyszczeń w etylenie i propylenie, 
− produkcję benzenu przez hydrodealkilację, 
− hydrokraking destylatów, 
− hydroodsiarczanie i hydrokraking pozostałości próżniowej (gudronu). 
Obieg i wzajemne powiązanie procesów z wykorzystaniem i wytwarzaniem wodoru w rafinerii 
można prześledzić na rysunku 13. 
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Wytwarzanie wodoru na drodze reformingu metanu 
Podstawową instalacją produkcji wodoru w rafineriach są instalacje przeróbki gazu ziemnego 

(lub gazów rafineryjnych) na gaz syntezowy metodą reformingu. Rozróżniamy dwie metody 
reformingu gazu ziemnego: 
− reforming (konwersja) z parą wodną (informacje na temat tej metody znajdziesz w poradniku 

do modułu 311[31].Z4.03 „Wytwarzanie i oczyszczanie surowego gazu syntezowego”), 
− reforming suchy tlenkiem węgla(IV) (nowa technologia jeszcze stosunkowo rzadko 

wykorzystywana  w praktyce). 
Suchy reforming gazu ziemnego wysokometanowego oparty jest na reakcji: 
 

CH4 + CO2 = 2CO +2H2 
 
zachodzącej w obecności katalizatora. Najlepszymi, ze zbadanych do tej pory, katalizatorami  
są katalizatory niklowe i rodowe lub ich mieszaniny. Podstawowym problemem w przemysłowym 
zastosowaniu suchego reformingu jest dezaktywacja katalizatorów w wyniku odkładania się na nich 
cząsteczek węgla. Zawęglanie katalizatorów można ograniczyć przez dodatek pary wodnej lub 
tlenu, a więc łączenie reformingu suchego z reformingiem parowym lub częściowym utlenianiem 
metanu. 
 
Absorpcyjne odsiarczanie gazu ziemnego lub gazów rafineryjnych 

Gaz ziemny zawierający domieszki (np. azot, siarkowodór, tlenek węgla(IV), hel, ciężkie 
węglowodory) nie może być bezpośrednio użyty do produkcji gazu syntezowego ani w innych 
procesach chemicznych. Zanim zostanie wprowadzony do procesu musi zostać wstępnie 
oczyszczony. Najważniejszym procesem oczyszczania jest odsiarczanie gazu, czyli usuwanie H2S. 
Obecność w gazie siarkowodoru powoduje korozję aparatury, zatrucie katalizatorów, pogarsza 
wydajność procesów, w których gaz taki jest półproduktem. Bardzo często w procesie usuwania 
siarkowodoru usuwany jest również  z gazu tlenek węgla(IV). 

Odsiarczanie przeprowadza się najczęściej metodami absorpcyjnymi (mokrymi), w których 
niepożądane składniki gazu pochłaniane są przez odpowiednio dobraną ciecz. Zastosowanie mają 
dwa typy absorpcji: absorpcja fizyczna i absorpcja z reakcją chemiczną. 
 
Odsiarczanie przez absorpcję z reakcją chemiczną 
 Do tego typu absorpcji najczęściej wykorzystywane są roztwory etanoloaminy (MEA) lub 
dietanoloaminy (DEA).  W czasie przepływu gazu przez roztwór MEA zachodzą następujące 
reakcje:  

 
2HO─C2H4─NH2 + H2S ↔ (HO─C2H4─NH3)2S 

 
2HO─C2H4─NH2 + CO2 +H2O ↔ (HO─C2H4─NH3)2CO3 

 
W czasie odsiarczania gazu temperatura procesu powinna wynosić 30–50oC, zwiększenie 

temperatury powyżej 110oC prowadzi do odwrócenia biegu reakcji i uwolnienia H2S i CO2. 
Podobnie na przebieg procesu wpływa obniżenie ciśnienia. Schemat instalacji do odsiarczania gazu 
za pomocą roztworu etanoloaminy, w typowym układzie absorber – desorber, przedstawia rys.12. 
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Rys. 12. Schemat instalacji do odsiarczania gazów etanoloaminą (MEA) [2] 

1 – absorber, 2 – desorber, 3 – wymiennik ciepła, 4 – chłodnice wodne, 5 – odstojniki absorbera i desorbera 
A – MEA zregenerowana do absorbera, B – MEA nasycona H2S do desorbera 

 
 Zasiarczony gaz wprowadzany jest od dołu do absorbera, w którym spotyka się z płynącym 
przeciwprądowo  wodnym roztworem etanoloaminy. Siarkowodór i tlenek węgla(IV), znajdujące 
się w gazie, reagują z MEA i w postaci siarczku i węglanu etanoloaminy pozostają w jej roztworze. 
Oczyszczony gaz odprowadzany jest z górnej części adsorbera do dalszej obróbki. Nasycony H2S 
i CO2 rozwór etanoloaminy spływa do odstojnika skąd tłoczony jest przez wymiennik ciepła, 
w którym zostaje podgrzany, do desorbera. W desorberze, na skutek działania podwyższonej 
temperatury (105-120oC), w roztworze MEA dochodzi do rozkładu siarczku i węglanu 
etanoloaminy i uwolnienia H2S i CO2. Proces ten to regeneracja roztworu MEA. Zregenerowany 
MEA tłoczony jest przez wymiennik ciepła i chłodnice z powrotem do absorbera. Na górze 
desorbera odbierany jest gaz bogaty w siarkowodór, który następnie wykorzystywany jest 
do produkcji siarki w instalacji Clausa (bliższe informacje na temat pracy tej instalacji znajdziesz 
w poradniku do modułu 311[31].Z5.01 „Wytwarzanie siarki odzyskiwanej z siarkowodoru”). 
 
Odsiarczanie przez absorpcję fizyczną 
 Do odsiarczania gazów ziemnych i rafineryjnych, które znajdują się pod wysokim ciśnieniem  
i zawierają duże ilości H2S i CO2, stosuje się przeważnie absorpcję fizyczną w rozpuszczalnikach 
organicznych np. metanolu. Proces ten jest tańszy w eksploatacji od absorpcji z reakcją chemiczną 
głównie ze względu na mniejsze zużycie energii. Podczas regeneracji absorbentów fizycznych  
obniża się ciśnienie co wystarcza do wydzielenia znacznej części znajdujących się w nich H2S 
i CO2. Nie istnieje więc potrzeba wprowadzania do procesu tak dużych ilości energii, jak 
w przypadku absorpcji z reakcją chemiczną. 
Odsiarczanie z wykorzystaniem mieszaniny absorbenta fizycznego i wchodzącego w reakcję 
chemiczną 
 Proces ten jest wykorzystywany do oczyszczania gazów ziemnych zawierających duże ilości 
siarkowodoru, tlenku węgla(IV) i tioli. Absorpcja mieszana najlepiej nadaje się do odsiarczania 
gazów, w których  stosunek H2S/CO2 jest równy 1/1 lub jest większy. Skład mieszaniny 
absorbentów do tego procesu dobiera się w zależności od składu oczyszczanego gazu. Proces 
prowadzony jest w identycznych instalacjach jak w przypadku absorpcji z reakcją chemiczną. 

A B 
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Zastosowanie tej metody pozwala wykorzystać zalety absorpcji fizycznej i absorpcji z reakcją 
chemiczną. Zarówno H2S, jak i CO2 świetnie rozpuszczają się w stosowanej mieszaninie tak przy 
małym, jak i przy dużym ciśnieniu cząstkowym. 
 
Przeróbka ropy zasiarczonej 
 Tak samo jak zanieczyszczony gaz ziemny, również ropa naftowa zawierająca duże ilości 
domieszek (związki siarki, związki azotu, związki tlenu, węglowodory aromatyczne, związki 
metalowo-organiczne) musi zostać poddana procesom oczyszczania. Oczyszczanie to odbywa się 
na różnych etapach produkcji. Surową ropę oczyszcza się w czasie odsalania. Procesy oczyszczania 
różnych strumieni naftowych z przetworzonej już ropy, noszą wspólną nazwę rafinacji 
(hydrorafinacji). Jak już wcześniej wspomniano hydrorafinacja prowadzona jest na przykład przed 
procesem reformingu benzyn. Przez długi czas najważniejszym celem hydrorafinacji było usunięcie 
związków siarki, które są głównym i równocześnie najłatwiejszym do usunięcia zanieczyszczeniem 
ropy. W chwili obecnej można rozróżnić następujące procesy: 
− hydroodsiarczanie, 
− hydroodazotowanie, 
− hydrodemetalizację, 
− uwodornienie. 
Coraz większą wagę przykłada się do hydrorafinacji pozostałości próżniowych. W związku z tym 
znaczenia nabierają reakcje uwodornienia węglowodorów aromatycznych i proces 
hydrodemetalizacji. Inną grupą surowców, których znaczenie, ze względu na kurczące się zasoby 
ropy ciągle rośnie, są oleje z łupków i z piasków bitumicznych oraz ciecze z upłynniania węgla. 
Surowce te wymagają głębokiej hydrorafinacji, a nawet hydrokrakingu. 

Hydroodsiarczanie surowców naftowych jest największym przemysłowym procesem 
katalitycznym. Jest ściśle powiązane z innymi procesami rafinerii. Poprzedza reforming benzyn  
i izomeryzację. Bywa stosowany na wstępnie także innych procesów katalitycznych: hydrokrakingu  
i krakingu katalitycznego. Prowadzony jest w celu oczyszczania oleju napędowego, nafty, gazów 
płynnych. Powiązania procesu hydroodsiarczania z innymi procesami prowadzonymi w rafinerii 
przedstawia rysunek 14. W procesie hydroodsiarczania destylatów wykorzystywane są jako 
katalizatory  siarczkowe formy CoMo (NiMo) na nośniku z tlenku glinu. W przypadku 
hydrorafinacji pozostałości próżniowych stosuje się adsorbenty-katalizatory rafinacji wstępnej, 
które chronią główny katalizator przed dezaktywacją. Ponieważ w miarę przebiegu procesu 
katalizatory ulegają dezaktywacji, w celu osiągnięcia zadowalającego stopnia odsiarczania, 
stopniowo podnoszona jest temperatura. Po osiągnięciu maksymalnej dopuszczalnej temperatury 
proces jest przerywany. Następnie katalizator poddawany jest regeneracji utleniającej (na miejscu 
w reaktorze, w którym pracuje lub poza reaktorem w specjalnej instalacji). Typowe warunki 
prowadzenia procesu hydroodsiarczania podane są w tabeli 8. 

 
Tabela 8. Warunki prowadzenia procesu hydroodsiarczania i zużycie wodoru [6] 

AGO – atmosferyczny olej gazowy (frakcja oleju napędowego), VGO – gazowy olej próżniowy,  
VR – pozostałość próżniowa, HDS AR – hydroodsiarczanie pozostałości atmosferycznej 
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Gazy odpadowe z hydroodsiarczania, zawierające duże ilości H2S, odprowadzane są do 
instalacji Clausa (tak samo jak gazy z instalacji odsiarczania gazu ziemnego i gazów rafineryjnych). 
 
Integracja procesów rafineryjnych i petrochemicznych 
 Rozwój przemysłu rafineryjnego prowadzi to integracji poszczególnych procesów przeróbki 
ropy naftowej, a także do łączenia zakładów rafineryjnych i petrochemicznych w jedną integralną 
całość. Zmiany technologiczne wymusza na rafineriach konieczność produkcji paliw doskonałej 
jakości, wprowadzanie do nich biokomponentów, rygorystyczne normy zawartości zanieczyszczeń 
w paliwie i emisji spalin. Ponieważ przemysł petrochemiczny bazuje na surowcach otrzymywanych 
z ropy naftowej i gazu ziemnego (głównie węglowodorach nienasyconych i aromatycznych), 
opłacalna jest dalsza przeróbka tych surowców na miejscu ich wytworzenia bez przewożenia do 
innych zakładów.  Taka integracja pozwala nie tylko na obniżenie ceny produktu końcowego, ze 
względu na niższe koszty surowca i jego transportu, ale także na lepsze wykorzystanie produktów 
odpadowych procesów rafineryjnych, które wykorzystywane są w syntezach petrochemicznych. 

 
 
 

Rys. 13. Schemat powiązań technologicznych nowoczesnej rafinerii [6] 
HDS – hydroodsiarczanie,  FCC – fluidalny kraking katalityczny, MTBE – produkcja eteru metylo-tert-butylowego, 

TAME – produkcja eteru  metylo-tert-amylowego, oligo-oligomeryzacja 
-instalacja odzysku siarki 
-instalacja obiegu wodoru 

 
 
 

ropa 

gaz płynny 

reformin
g

HDS 

HDS 

HDS 

de
st

yl
ac

ja
 

at
m

os
fe

ry
cz

na
 

mycie aminowe Claus 

gazy płynne

izomeryzacja
C5- C6

izomery
zacja 

odwodo
rnienie

MTBE 

mycie 
aminowe 

Claus 

oligo 

de
st

yl
ac

ja
 

pr
óż

ni
ow

a 

hydro 
kraking 

HDS 
odasfaltowani

gazy 

FCC 

słodzenie 

TAME
MTBE alkilacja 

hydro 
rafinacj

słodzenie 

utlenianie 
częściowe 

tlen 

gazy spalinowe 
MeOH 

nafta 

gazy 
spalinowe

benzyna 

siarka

gaz opałowy

H2

 

MeOH
MeOH 

olej opałowy 

olej 
napędow
y



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
45

Integracja procesów FKK, hydrokrakingu i pirolizy olefinowej 
Kraking katalityczny jest stosowany przede wszystkim do produkcji benzyn, natomiast  

hydrokraking do produkcji olejów napędowych wysokiej jakości (oczywiście procesy te można 
wykorzystać do wytwarzania również innych produktów). Oba procesy korzystają wzajemnie 
ze swoich produktów. Pozostałości po hydrokrakingu są dobrym surowcem do FKK a oleje 
z krakingu katalitycznego mogą być przetwarzane w procesie HK (patrz rys. 13). Integracja tych 
procesów pozwala na uzyskanie zarówno benzyn jak i olejów napędowych wysokiej jakości, 
zwiększenie wydajności obu procesów i maksymalne zagospodarowanie pozostałości. Pozostałości  
z hydrokrakingu destylatów olejowych mogą być także wykorzystane, jako surowce, w procesie 
pirolizy olefinowej. W procesie tym przetwarzane są na  olefiny (alkeny), głównie etylen i 
propylen. Przy okazji powstają też cięższe olefiny, alkany (parafiny) oraz węglowodory 
aromatyczne (głównie benzen, toluen i mieszanina ksylenów). Etylen można także odzyskać ze 
strumienia produktów po FKK. Niewielka zawartość etylenu w strumieniu produktów z FKK 
powoduje jednak, że jest  to proces, w chwili obecnej, ekonomicznie nieopłacalny.  
 
Integracja instalacji reformingu i krakingu katalitycznego z petrochemicznymi instalacjami 
alkilowania 
 Jednym z surowców w procesie wytwarzania etylobenzenu i kumenu jest benzen. Obecnie 55% 
benzenu, wykorzystywanego w tej produkcji, pochodzi z gazów pirolitycznych a w 20% z 
reformatów rafineryjnych (dane dla Europy), czyli produktów ubocznych rafinerii. Pozostałe 
składniki, potrzebne do otrzymania etylobenzenu i kumenu w procesie alkilowanie benzenu, takie 
jak etylen i propylen, pochodzą głównie z procesu pirolizy. Przeniesienie produkcji do rafinerii 
zapewnia samowystarczalność surowcową zakładu i pozwala na pełniejsze zagospodarowanie 
benzenu z reformatów. W takim przypadku, pokusić się również można na odzyskiwanie etylenu ze 
strumienia produktów FKK. 

Duży problem we współczesnej rafinerii stanowi zagospodarowanie olefinowych frakcji C4. 
Frakcja C4 zawiera izobutylen oraz buteny, których obecność w produkcji nowoczesnych benzyn, 
jest niekorzystna. Składniki te są jednak cennym surowcem w produkcji alkilatu oraz eterów: 
MTBE (metylowo-tetr-butylowego) i ETBE (etylowo-tert-butylowego). Szczególnie szkodliwa jest 
obecność zanieczyszczającego frakcję C4 butadienu. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie 
do schematu rafinerii procesu uwodornienia butadienu, który w połączeniu z procesem 
izomeryzacji umożliwia optymalne wykorzystania olefin C4. Syntezę MTBE prowadzi się w fazie 
ciekłej, pod ciśnieniem ok. 1,2 MPa w temperaturze 90 - 100OC, w której zachodzi selektywna 
reakcja metanolu z izobutylenem. Umożliwia to wykorzystanie jako surowca lekkich olefin C4 
z procesów FKK i pirolizy olefinowej (patrz rys. 13). Równocześnie wytworzony MTBE jest 
dodatkiem uszlachetniającym do benzyn wspomagającym proces spalania paliwa. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające        

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. W jakim procesie wytwarzany jest w rafineriach gaz syntezowy? 
2. Jakie procesy absorpcyjne wykorzystywane są do odsiarczania gazu ziemnego? 
3. Z jakich podstawowych elementów składa się instalacja absopcji z reakcją chemiczną, służąca 

do odsiarczania gazów? 
4. Jak zmiany temperatury i ciśnienia wpływają na absopcję z reakcją chemiczną? 
5. Jaki jest cel hydrorafinacji ropopochodnych? 
6. Które z procesów rafineryjnych poprzedzone są hydroodsiarczaniem? 
7. Które z procesów rafineryjnych powiązane są ze sobą technologicznie? 
8. Dlaczego współczesne rafinerie rozszerzają swoją działalność o procesy petrochemiczne? 
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4.4.3. Ćwiczenia              
 
Ćwiczenie 1              

Przeanalizuj zmiany składu strumieni odbieranych z kolumn instalacji MEA, spowodowane 
zamianami temperatury i ciśnienia w kolumnach.             
         

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) zapoznać się z materiałem nauczania zawartym w rozdziale 4.4 tego poradnika, w części 

dotyczącej odsiarczania gazów metodą absorpcji z reakcją chemiczną, 
2) określić, jakie reakcje zachodzą w absorberze w czasie procesu odsiarczania, 
3) określić warunki temperatury i ciśnienia, w których w absorberze zachodzi proces 

odsiarczania, 
4) określić, w jaką stronę przesunie się równowaga chemiczna reakcji odsiarczania, jeżeli 

zwiększy się temperaturę procesu, 
5) określić, w jaką stronę przesunie się równowaga chemiczna reakcji odsiarczania, jeżeli 

zmniejszy się ciśnienie procesu, 
6) określić, jakie reakcje zachodzą w desorberze w czasie procesu regeneracji MEA, 
7) określić warunki temperatury i ciśnienia, w których w desorberze zachodzi proces regeneracji 

MEA, 
8) określić, w jaką stronę przesunie się równowaga chemiczna reakcji uwalniania H2S, jeżeli 

zmniejszy  się temperaturę procesu, 
9) określić, w jaką stronę przesunie się równowaga chemiczna reakcji uwalniania H2S, jeżeli 

zwiększy  się ciśnienie procesu, 
10) zapisać wnioski  i przedstawić je nauczycielowi. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− literatura z rozdziału 6, 
− kartka formatu A4, 
− przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie schematu ideowego powiązań technologicznych procesów FKK, hydrokrakingu  
i pirolizy olefinowej, określ surowce i produkty poszczególnych procesów,  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematem ideowym powiązań technologicznych procesów: FKK, 
hydrokrakingu i pirolizy olefinowej, 

2) określić surowce do procesu hydrokrakingu, 
3) określić produkty z procesu hydrokrakingu, 
4) określić surowce do procesu FKK, 
5) określić produkty z procesu FKK, 
6) określić surowce do procesu pirolizy olefinowej, 
7) określić produkty z procesu pirolizy olefinowej, 
8) określić kierunek przepływu strumieni surowców - produktów pomiędzy poszczególnymi 

procesami, 
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9) wyniki analizy zapisać na karcie pracy, 
10) zapisać wnioski, 
11) swoje wnioski z wnioskami kolegów w klasie, 
12) wypełnioną kartę pracy przedstawić do oceny. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− schemat ideowy powiązań technologicznych procesów: FKK, hydrokrakingu i pirolizy 
olefinowej,  

− karta pracy, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

W czasie wycieczki na teren rafinerii  dokonaj analizy pracy sterowni przemysłowych instalacji 
rafineryjnych.  

    
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś  

1) zapoznać się z obowiązującymi na terenie zakładu przepisami bhp i ppoż., i stosować się do 
nich, 

2) pobrać od nauczyciela instrukcję i kartę obserwacji, która pomoże Ci w zbieraniu informacji, 
3) zebrać informacje o zasadach pracy sterowni, 
4) zebrać informacje o obowiązkach pracowników sterowni, 
5) zebrać informacje o monitorowanych z poziomu sterowni urządzeniach produkcyjnych, 
6) zebrać dane technologiczne o ilościach surowców, produktów i produktów odpadowych  

z poszczególnych procesów technologicznych monitorowanych z poziomu sterowni, 
7) narysować uproszczony schemat ciągu technologicznego monitorowanej rafinerii,  
8) na podstawie wypełnionego arkusza obserwacji przygotować sprawozdanie zgodnie z zasadami 

podanymi przez nauczyciela. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta obserwacji, 
− instrukcja dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Na podstawie danych technologicznych zebranych w czasie wycieczki do zakładów 
rafineryjnych, sporządź bilans materiałowy wybranego procesu technologicznego rafinerii. Narysuj 
schemat ideowy powiązań procesów rafineryjnych z zaznaczeniem wybranego przez Ciebie 
procesu. Scharakteryzuj wybrany proces. 

    
Sposób wykonania ćwiczenia  

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wybrać proces technologiczny, do którego sporządzony zostanie bilans materiałowy 
i skonsultować wybór z nauczycielem, 

2) zapoznać się z zasadami sporządzania bilansów materiałowych, 
3) określić rodzaj i ilość surowców wykorzystywanych w wybranym procesie, 
4) określić rodzaj i ilość produktów wytwarzanych w wybranym procesie, 
5) określić rodzaj i ilość produktów odpadowych powstających w wybranym procesie, 
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6) przygotować tabelę zestawienia bilansowego, 
7) obliczyć przychód surowców, 
8) obliczyć rozchód produktów, 
9) obliczyć straty z wybranego procesu, 
10) sporządzić schemat ideowy powiązań procesów rafineryjnych z zaznaczeniem wybranego 

przez Ciebie procesu, 
11) scharakteryzować wybrany proces, 
12) zaprezentować wykonany  projekt  na forum klasy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− dane technologiczne wybranych procesów rafineryjnych, 
− literatura, 
− kalkulator, 
− kartka formatu A4,  
− linijka, 
− przybory do pisana. 
 
4.1.2. Sprawdzian postępów        
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) określić znaczenie gazu ziemnego jako surowca technologicznego  

w rafineriach?   

2) określić źródła pochodzenia wodoru wykorzystywanego w rafineriach?   
3) podać przykłady integracji technologicznej procesów rafineryjnych?    
4) podać przykłady integracji technologicznych pomiędzy procesami 

rafineryjnymi i petrochemicznymi?   

5) wskazać korzyści wynikające z integracji technologicznej procesów we 
współczesnych rafineriach?   

6) podać przykłady procesów absorpcyjnych stosowanych do odsiarczania gazu 
ziemnego i gazów rafineryjnych ?   

7) wymienić zalety i wady absorpcyjnych procesów odsiarczania gazu ziemnego  
i gazów rafineryjnych?   

8) przedstawić za pomocą uproszczonych schematów ideowych powiązania 
procesów rafineryjnych?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ     
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA      
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 21 zadań wielokrotnego wyboru o różnym stopniu trudności. W każdym zadaniu 

tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.  
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie na 

później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
8. W czasie pracy możesz korzystać z kalkulatora do wykonywania niezbędnych obliczeń. 
9. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 

      Powodzenia 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH         
 
1. Energochemicznym surowcem nie jest 

a) ropa naftowa. 
b) siarka. 
c) gaz ziemny. 
d) węgiel kamienny. 
 

2. Jeżeli na terenie Ghany (Afryka) znajdują się złoża ropy naftowej, których zasoby szacowane 
są na 16,5 miliona baryłek, a dzienna produkcja ropy w tym kraju wynosi 0,006 miliona 
baryłek, to współczynnik wystarczalności tych zasobów wynosi 
a) ok. 14 lat. 
b) ok. 75 lat. 
c) ok. 7,5 roku. 
d) ok. 3,5 roku. 
 

3. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest 
a) C2H6. 
b) C3H8. 
c) CH4. 
d) CO2. 
 

4. Celem malowania zbiorników do magazynowania ropy naftowej farbami odblaskowymi jest 
a) ograniczenie parowania ropy. 
b) polepszenie widoczności zbiornika. 
c) oznaczenie zbiornika z substancją niebezpieczną. 
d) ocieplenie zbiornika. 
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5. W zakres przygotowania ropy naftowej do przeróbki nie wchodzi proces 
a) odsalania. 
b) usuwania gazu ziemnego. 
c) odgazolinowania. 
d) odwodornienia. 
 

6. Destylatem z instalacji DRW nie jest 
a) benzyna lekka. 
b) mazut. 
c) gudron. 
d) nafta. 
 

7. Produktem petrochemicznym jest 
a) etylen. 
b) stylon. 
c) gaz płynny. 
d) gaz syntezowy. 
 

8. Na schematach procesów rafineryjnych symbol graficzny (zamieszczony poniżej) oznacza 

  
[opracowanie własne] 

a) piec rurowy. 
b) kolumna rektyfikacyjna. 
c) wymiennik ciepła. 
d) chłodnicę wodną. 
 

9. Przedstawione równanie reakcji opisuje proces 

 
a) izomeryzacji. 
b) odwodornienia. 
c) dehydrocyklizacji. 
d) hydrokrakowania. 
 

10. Benzynę lekką otrzymaną w instalacji DRW w kolejnym etapie poddaje się procesowi 
a) krakingowi katalitycznemu. 
b) hydrokrakingowi. 
c) pirolizie. 
d) izomeryzacji. 
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11. Rafineryjnym procesem zachowawczym jest 
a) hydrokraking. 
b) kraking katalityczny. 
c) destylacja. 
d) dehydrocyklizacja. 
 

12. Jednym z produktów instalacji DRW jest nafta. Skład i właściwości nafty opisują następujące 
parametry: 

 
 Temperatura wrzenia,  

oC (p = 1013 hPa) 
Gęstość  

g·cm-3, T = 20oC)

Liczba atomów węgla  
w cząsteczkach 

głównych składników 
a) 250–350 0,82–0,86 15–18 
b) do 40 0,70–0,75 5–12 
c) 180–280 0,80–0,83 9–16 
d) 25–200 0,90–0,98 1–4 

 
13. Blok reaktorowy procesu krakingu katalitycznego składa się z 

a) reaktora i regeneratora. 
b) reaktora i pieca rurowego. 
c) dmuchawy i regeneratora. 
d) kolumny rektyfikacyjnej o oddzielacza. 

 
14. We wszystkich instalacjach rafineryjnych, ze względu na zagrożenia pożarowe, znajdują się 

liczne punkty sygnalizacji alarmowej połączone bezpośrednio z 
a) policją. 
b) strażą pożarną. 
c) pogotowiem. 
d) inżynierem miasta. 

 
15. Benzynę przeznaczoną do reformingu należy wcześniej poddać procesowi 

a) hydrorafinacji. 
b) ługowania. 
c) destylacji. 
d) izomeryzacji. 
 

16. Jednym z parametrów wpływających na przebieg procesu reformowania katalitycznego jest 
szybkość przestrzenna. Podczas prowadzenia procesu zmniejszając szybkość przestrzenną, 
należy 
a) zwiększyć temperaturę. 
b) zwiększyć ciśnienie. 
c) zmniejszyć ciśnienie. 
d) obniżyć temperaturę. 
 

17. Gaz ziemny wykorzystywany jest w rafineriach do 
a) surowiec do wytwarzania gazu syntezowego. 
b) surowiec do produkcji etylenu. 
c) surowiec do produkcji metanolu. 
d) surowiec do produkcji amoniaku. 
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17. Gaz  ziemny poddaje się procesowi absorpcji w kolumnach MEA, żeby usunąć 
a) siarkowodór i tlenek węgla(IV). 
b) siarkowodór i parę wodną. 
c) parę wodną i tlenek węgla(IV). 
d) siarkowodór i azot. 

 
18. Do najczęściej stosowanych integracji technologicznych we współczesnych  rafineriach należą 

a) integracji instalacji izomeryzacji, reformingu  i FKK. 
b) integracja instalacji izomeryzacji, hydrokrakingu i FKK. 
c) integracja instalacji reformingu, pirolizy olefinowej i hydrokrakingu. 
d) integracja instalacji hydrokrakingu, pirolizy olefinowej i FKK. 

 
19. Źródłem benzenu wykorzystywanego w instalacji alkilowania do produkcji kumenu jest proces 

a) FKK. 
b) reforming. 
c) hydrokraking. 
d) izomeryzacja. 

 
20. Prostokąty 1 i 2 we fragmencie uproszczonego schematu blokowego rafinerii przedstawiają 

procesy 
a) 1 – izomeryzacja, 2 – reforming. 
b) 1 – reforming, 2 – hydroodsiarczanie. 
c) 1 – reforming, 2 – hydrokraking. 
d) 1 – hydrokraking, 2 – hydrorafinacja. 

 
 
 
 
 
 destylacja 
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destylacja 
próżniowa 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wytwarzanie produktów naftowych i surowców petrochemicznych  

 
Zakreśl poprawną odpowiedź                    
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  
21 a b c d  

Razem  
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