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1. WPROWADZENIE          
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o procesach pirolizy, doborze 
parametrów, budowie aparatów oraz powiązań technologicznych wytwórni olefin z innymi 
instalacjami w zakładach rafineryjno-petrochemicznych. 

W poradniku zamieszczono: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które   

powinieneś  mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do 

wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy 
wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Rozdział ten obejmuje również 
ćwiczenia, które zawierają:  
− wykaz materiałów potrzebnych do realizacji ćwiczenia,  
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia,  
− sprawdzian  postępów, 

2. Sprawdzian osiągnięć sprawdza Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
całej jednostki. Zaliczenie tego sprawdzianu jest dowodem osiągnięcia umiejętności 
praktycznych określonych w tej jednostce modułowej.  

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

Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
         W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz 
instrukcji przeciwpożarowych, wynikających rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te 
poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE      
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, 
− czytać tekst ze zrozumieniem, 
− stosować podstawowe pojęcia fizyczne, 
− dokonać selekcji informacji podanych w formie: wykresów, tabel, 
− zapisywać równania reakcji, 
− wykonywać obliczenia stechiometryczne, 
− konstruować schematy ideowe. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA       
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− scharakteryzować pirolizę olefinową w piecach rurowych jako niskociśnieniowy proces 

krakingu termicznego surowców węglowodorowych 
− wskazać węglowodorowe surowce pirolizy olefinowej: etan, gaz płynny, benzyna 

niskooktanowa z DRW, lekkie frakcje olejowe, ciężki hydrogenizat z hydrokrakingu, 
− obliczyć wartość wskaźnika BMCI z wykorzystaniem podanego wzoru empirycznego, 
− rozróżnić procesy pirolizy olefinowej i acetylenowej, 
− przedstawić w uproszczeniu mechanizm reakcji krakingu termicznego oraz reakcje 

wtórne przebiegające w trakcie pirolizy olefinowej, 
− określić zależność przebiegu pirolizy i składu uzyskiwanych produktów od rodzaju 

surowca i parametrów procesu, 
− określić podstawowe znaczenie technologiczne dodawania przegrzanej pary wodnej  

do surowca pirolizy, 
− określić zróżnicowanie wartości stosunku masowego para/surowiec, zależnie od rodzaju 

surowca, 
− wskazać różnice w budowie i zasadzie działania pieców pirolitycznych i pieców 

rurowych stosowanych w procesach rafineryjnych, 
− scharakteryzować przebieg procesu pirolizy, 
− określić na podstawie uproszczonego schematu, powiązania technologiczne w układzie: 

rurowy piec pirolityczny → wymiennik gwałtownego chłodzenia → zbiornik 
para/kondensat, 

− wyjaśnić pojęcie ostrości procesu oraz wskazać jej wpływ na intensywność reakcji 
koksotwórczych oraz strukturę wydajności produktów, 

− rozróżnić pojęcia: instalacja pirolizy olefinowej, wytwórnia olefin, 
− sporządzić uproszczony schemat ideowy wytwórni olefin, 
− scharakteryzować przebieg przygotowania gazu pirolitycznego do jego 

niskotemperaturowego rozdzielania, 
− określić najważniejsze produkty węglowodorowe wydzielane z gazu pirolitycznego, 
− określić powiązania technologiczne integrujące wytwórnie olefin z instalacjami DRW, 

FKK, hydrokrakingu oraz z instalacjami alkilowania i innych syntez petrochemicznych, 
− sporządzić schematy ideowe syntez organicznych z etylenu, propylenu i izobutylenu oraz 

benzenu, 
− określić zasadniczą rolę procesu pirolizy olefinowej w wytwarzaniu monomerów, 
− podać przykłady zastosowania benzyny pirolitycznej: jako źródła benzenu, etylobenzenu  

i ksylenów lub jako komponentu wysokooktanowych benzyn silnikowych, 
− zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska obowiązujące  

na stanowiskach pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA      
 
4.1. Istota procesu pirolizy olefinowej. Powiązania technologiczne  
         wytworni olefin z instalacjami DRW, FKK, hydrokrakingu           
         i syntez petrochemicznych 

 
4.1.1. Materiał nauczania           

 
Technologia przerobu ropy naftowej prowadzona jest w trzech kierunkach: 

– produkcji paliw silnikowych i oleju opałowego, 
– produkcji olejów smarowych i paliw silnikowych, 
– produkcji węglowodorowych surowców do syntez chemicznych. 

Instalacje pirolizy olefinowej nazywane są wytwórniami olefin. Bardzo często instalacje 
pirolizy pracują w dużych kombinatach, łącząc technologiczne instalacje rafineryjnej 
przeróbki ropy dostarczające surowce do pirolizy z instalacjami petrochemicznymi, gdzie 
produkty pirolizy są surowcami do syntez organicznych [2]. 

Wytwórnie olefin powiązane są technologicznie z instalacjami DRW jak również  
z innymi instalacjami: FKK, hydrokrakingu i syntez petrochemicznych. Na przykład produkt 
pirolizy − etylen stosowany jest między innymi do produkcji: polimerów etylenowych, 
poliestrów, etanolu, polistyrenu, polioctanu winylu. Natomiast frakcję C4 wykorzystuje się 
między innymi do produkcji bezwodnika maleinowego, kauczuku syntetycznego, MTBE, 
alkilatów. 

Rysunek 1 przedstawia kierunki dalszej przeróbki destylatów z DRW. 

 
Rys. 1. Kierunki dalszej przeróbki destylatów z DRW [2] 
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Ogrzewanie ropy lub frakcji węglowodorowych prowadzi się w piecach rurowych. Piece 
stosowane w procesach wytwarzania olefin różnią się od pieców stosowanych w przemyśle 
rafineryjno-petrochemicznym: 
– sposobem przenoszenia ciepła, 
– liczbą komór i strumieni nagrzewanego produktu, 
– sposobem spalania paliw (konstrukcja palników), 
– średnicą rur. 

Sposób doprowadzenia ciepła dostosowany jest do endotermicznego procesu pirolizy, 
który zachodzi w temperaturach wyższych niż w procesach rafineryjnych. 

Destylaty z DRW są surowcami do dalszych procesów rozkładowych. Na przykład 
benzyna ciężka, olej napędowy mogą być surowcem do procesu pirolizy.  

Piroliza to niskociśnieniowe (do 0,3 MPa) krakowanie termiczne prowadzone  
w celu otrzymania niższych węglowodorów nienasyconych. 

Piroliza olefinowa to piroliza prowadzona w temperaturze niższej niż 9000 C w celu 
otrzymania etylenu, propylenu. 

Piroliza acetylenowa to proces pirolizy węglowodorów w temperaturze wyższej niż  
12000 C i nastawiony na otrzymywanie tylko acetylenu. W tak wysokiej temperaturze nie 
otrzymujemy etylenu, ponieważ ulega on termicznemu odwodornieniu do acetylenu. 

Proces pirolizy acetylenowej popularny był na świecie w latach 50. Od lat 50 acetylen 
przestał być masowym surowcem do syntez , a jego miejsce zajął etylen. W większej skali 
acetylen stosowany jest  jeszcze w Chinach. 
 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega proces pirolizy olefinowej. 
2. Jakie znasz rodzaje pirolizy? 
3. Jak nazywamy instalacje do pirolizy olefin? 
 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Porównaj proces pirolizy olefinowej i acetylenowej 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zdefiniować proces pirolizy, 
2) podać rodzaje pirolizy, 
3) dobrać temperatury do przebiegu procesów pirolizy, 
4) uzasadnić dobór temperatury do procesu pirolizy olefinowej, 
5) wskazać różnicę w procesie pirolizy olefinowej i acetylenowej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1). 
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Ćwiczenie 2 
Na podstawie rysunku 1 określ powiązania technologiczne integrujące wytwórnie olefin  

z innymi instalacjami. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wskazać surowiec instalacji DRW, 
2) podać produkty instalacji DRW, 
3) wskazać surowce stosowane do procesu pirolizy, 
4) podać produkty pirolizy, 
5) określić kierunki zastosowania produktów pirolizy do syntez petrochemicznych. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1), 
– rysunek 1 − materiał nauczania (4.1.1). 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) rozróżnić procesy pirolizy?   
2) scharakteryzować procesy pirolizy?   
3) wskazać różnicę w procesach pirolizy olefinowej i acetylenowej?   
4) określić powiązania technologiczne wytwórni olefin z innymi 

instalacjami?   
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4.2. Reakcje termicznego rozkładu alkanów. Reakcje w procesie 
pirolizy olefinowej 

 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

W procesie krakingu termicznego najłatwiej rozkładają się węglowodory o długich 
łańcuchach węglowych. W wysokich temperaturach łańcuch pęka na ostatnim wiązaniu C-C  
i powstają trwałe węglowodory o krótkich łańcuchach. 
Termiczny rozkład węglowodorów tłumaczy się najczęściej za pomocą mechanizmu 
rodnikowo-łańcuchowego. Wyróżnia się  w nim etapy: 
– zainicjowanie reakcji łańcuchowej, 
– rozwinięcie reakcji łańcuchowej, 
– przerwanie reakcji łańcuchowej. 

Do surowców pirolizy należy etan i benzyna zawierająca n-pentan. Etan jest 
najważniejszym surowcem pirolizy tam, gdzie powstaje jako produkt uboczny oczyszczania 
gazu ziemnego (nie w Europie). Natomiast  w Europie najważniejszym surowcem jest 
benzyna. 

Poniżej przedstawiono mechanizm reakcji pierwotnych dla tych węglowodorów [4]. 
Mechanizm pirolizy etanu: 

Inicjowanie reakcji łańcuchowej:  C2H6   CH3⋅ +  CH3· 
Rozwinięcie reakcji łańcuchowej: CH3⋅ + C2H6  CH4 + C2H5· 
                                   C2H5 ⋅  C2H4 + H· 
                                   H· +  C2H6  H2 +  C2H5· 
Przerwanie reakcji łańcuchowej:  H· +  H·  H2 
                                   C2H5· +  C2H5·  C4H10 
 
      Mechanizm pirolizy n-pentanu: 
Inicjowanie reakcji łańcuchowej:    C5H12    CH3 · + C4H9  

⋅ 
                                C5H12   C2H5· + C3H7· 

Rozwinięcie łańcucha:   R· +C5H12    RH  +  C5H11· 
gdzie  R· = H ⋅, CH3·, C2H5· 
Powstały rodnik  C5H11·  może być pierwszorzędowy, drugorzędowy lub trzeciorzędowy 
 i dalsze reakcje rozwinięcia łańcucha dają różne produkty: 

  C· -C-C-C-C    C2H4  +  C3H7· 
  C3H7·   C3H6  +  H· 
  C-C· -C-C-C   C3H6  + C2H5· 

Przerwanie łańcucha:   CH3· + CH3·  C2H6 
                              CH3· +  C2H5·   C3H8                  

Rozkład naftenów przebiega trudniej i tworzą się złożone produkty, na przykład z rozkładu 
cyloheksanu otrzymuje się butadien, etan i wodór.  
Produkty pirolizy mogą wchodzić w reakcje wtórne (przy niewłaściwych parametrach 
procesu), w których wyróżniamy: 
– reakcje rozkładu termicznego olefin wytworzonych w reakcjach pierwotnych, 
– reakcje odwodornienia i uwodornienia olefin, przebiegające z wytworzeniem parafin, 

dienów, węglowodorów szeregu acetylenu, reakcje kondensacji, w wyniku których 
powstają trwałe związki o masie molowej większej niż substratów.  
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Przykłady reakcji wtórnych: 
-  dla etylenu  C2H4 +  C2H6  C2H3· + C2H5· 

C2H5· + C2H4  C2H6 + C2H3·                                  
C2H3· + C2H3·  C4H6 

 
- dla propylenu C3H6  C2H3· + CH3· 

CH3· + C3H6  CH4 + C3H5· 
C2H3· + C3H6  C2H4 + C3H5·                                  

n(C3H5·) (C3H5)n  węglowodory aromatyczne + wodór 
H· + C3H6  C3H7· 
C3H7·  C2H4 + CH3·       [4] 

 
W wyniku reakcji wtórnych (kondensacji) tworzą się również wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, które ulegają dalszym reakcjom i tworzy się koks. Koks osadza 
się w rurach pieca i utrudnia pracę instalacji.  
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie reakcje wyróżnia się w termicznym rozkładzie węglowodorów? 
2. Jakie etapy rozróżnia się w pierwotnych reakcjach rozkładu węglowodorów? 
3. Jakie typy reakcji wtórnych zachodzą w procesach pirolizy węglowodorów? 
 
4.2.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Przedstaw mechanizm reakcji pierwotnych krakingu propanu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wymienić etapy pierwotnego termicznego rozkładu węglowodorów, 
2) zapisać równania przedstawiające mechanizm poszczególnych etapów, 
3) określić produkty termicznego rozkładu propanu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1). 

 
Ćwiczenie 2  

Przedstaw mechanizm reakcji wtórnych termicznego rozkładu propanu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wymienić etapy wtórnego termicznego rozkładu propanu, 
2) zapisać równania przedstawiające mechanizm poszczególnych etapów, 
3) podać produkty wtórnego termicznego rozkładu propanu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.2.1). 
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4.2.4. Sprawdzian postępów   
      
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) rozróżnić rodzaje reakcji termicznego rozkładu węglowodorów?   
2) wskazać etapy pierwotnych i wtórnych reakcji termicznego rozkładu 

węglowodorów?   

3) zapisać reakcje pierwotne i wtórne termicznego rozkładu węglowodorów 
dla poszczególnych etapów?   

4) określić produkty termicznego rozkładu węglowodorów?   
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4.3. Węglowodorowe surowce pirolizy olefinowej. Wskaźnik   
          BMCI w ocenie ciekłych surowców węglowodorowych jako 
          potencjalnych surowców pirolizy 
 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Surowcem pirolizy mogą być: 
– surowce gazowe zawierające lekkie węglowodory C2-C4 (etan, gaz płynny: propan, butan), 
– surowce ciekłe (niskooktanowa benzyna ciężka, lekki olej napędowy) zawierające różne  

węglowodory. 
Wybór surowca do przeróbki zależy od ilości uzyskiwanego etylenu jak również od innych  
czynników: zapotrzebowania na poszczególne produkty, warunków lokalnych, kosztów oraz 
dostępności surowca. W Arabii Saudyjskiej przerabia się etan (niska cena surowca), zaś  
w Polsce, w jedynej instalacji pirolizy, surowcem jest benzyna średnia z DRW. 
 

Tabela 1.   Typowe wydajności produktów pirolizy w zależności od rodzaju przerobionego surowca [2] 
 

 
 

Podczas przeróbki etanu, zawierającego 20% masowych wodoru, można uzyskać 
najwyższą wydajność etylenu (ok. 50%). Surowce ciekłe są mieszaniną różnych 
węglowodorów parafinowych, aromatycznych, naftenowych.  

Wszystkie produkty z hydrokrakingu są wartościowym surowcem do pirolizy, ponieważ 
zawierają mało węglowodorów aromatycznych i nienasyconych. W procesie pirolizy lekkiego 
oleju napędowego uzyskuje się małe ilości etylenu, propylenu oraz dużo koksu i dlatego  
należy go wcześniej poddać obróbce wodorowej, by uzyskać większe wydajności olefin. 
Surowcem mogą być też pozostałości z procesu hydrokrakingu wrzące powyżej 3600C 
(bardzo mała wydajność etylenu). 
Ze względu na wydajność etylenu najlepszym surowcem pirolizy są frakcje bogate  
w węglowodory nasycone prostołańcuchowe. 

Ważny jest skład przerabianego surowca. Surowce charakteryzowane są w różny sposób: 
– gazowe C2-C4, najczęściej zawartością wodoru, 
– ciekłe, za pomocą np.: gęstości, wskaźnika BMCI, lepkości, zakresem temperatury 

wrzenia, procentowej zawartości atomów węgla przypadającej na średnią cząsteczkę. 
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Wskaźnik korelacyjny BMCI, charakteryzuje stopień aromatyczności surowca  
(np. dla benzenu BMCI = 100, dla n-heksanu BMCI = 0), podaje zależność pomiędzy 
temperaturą wrzenia, gęstością ropy lub frakcji węglowodorowej: 
 
 

               BMCI =   
%508,1

87552
T + 473,7 d 15,6 – 456,8 

 

gdzie: T 50% − temperatura (K), do której oddestylowuje 50% masowych frakcji,  
          d 15,6 – gęstość w temperaturze 15,60C (g/cm3) [2]. 
 

Tabela 2.  Zestawienie zakresu wartości BMCI dla różnych rodzajów węglowodorów [2] 

 
 

Jeżeli surowiec zawiera składniki o małej wartości BMCI (parafiny, jednopierścieniowe 
nafteny), to jego wartość BMCI  jest mała i jest dobrym surowcem do pirolizy (wartość 
powinna być mniejsza od 20). Natomiast oleje napędowe z DRW (surowce pirolizy) mają 
wyższe wartości BMCI (29–39)  i aby otrzymać pełnowartościowy surowiec pirolizy, należy 
zastosować katalityczną rafinację.  
 

Tabela 3.  Skład różnych surowców ciekłych i wynik ich pirolizy  [2] 
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Najlepszym surowcem ciekłym są benzyny, które charakteryzują się małą wartością 
wskaźnika BMCI (mniejszy od 20) i małą zawartością węglowodorów aromatycznych. 
Dobry surowiec powinien mieć przykładowe właściwości: 
                    stosunek zawartości H/C, kg/kg        > 0,14 
                    gęstość, kg/m3                                  < 825 
                    BMCI                                               < 20  
                    CA, %                                                < 6 
gdzie: CA, % − procentowa zawartość atomów węgla przypadająca na średnią cząsteczkę 
występujących w surowcu węglowodorów aromatycznych [2]. 

W przemysłowych procesach może zachodzić zjawisko wzrostu ciśnienia cząstkowego 
surowców w wężownicach komory radiacyjnej. Wzrost ciśnienia cząstkowego zwiększa 
szybkość reakcji wtórnych (kondensacji, cyklizacji, polimeryzacji). W celu obniżenia 
ciśnienia do par surowca dodaje się przegrzaną parę wodną. Ilości dodawanej pary wodnej  
w zależności od ciśnienia całkowitego (roboczego) dla procesu pirolizy etanu i benzyny 
przedstawia rysunek 2. 

 
Rys. 2.  Zależność ciśnienia cząstkowego węglowodorów od ciśnienia całkowitego i od oznaczonego stosunku 

wagowego R para wodna: węglowodory: a) piroliza etanu, b) piroliza benzyny ciężkiej  [2] 
 
W zależności od rodzaju surowca poddawanego pirolizie, dodaje się następujące ilości 
przegrzanej pary wodnej:  
– etan: 0,15 – 0,25 kg pary/kg surowca, 
– propan: 0,25 – 0,5 kg/kg, 
– benzyna: 0,5 – 0,75 kg/kg, 
– olej napędowy: 0,8 – 1,0 kg/kg.  [ 2 ] 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 
1. Jakie surowce stosowane są w procesie pirolizy olefinowej? 
2. Z jakiego surowca uzyskuje się największą wydajność etylenu? 
3. Jakie wielkości charakteryzują ciekły surowiec stosowany w procesie pirolizy olefinowej? 
4. Jakie informacje uzyskuje się, znając wskaźnik korelacyjny BMCI? 
5. W jakim celu do surowca w procesie pirolizy dodaje się przegrzaną parę wodną? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz wartość wskaźnika BMCI dla n-pentanu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.3.1), 
2) wyszukać dane wyjściowe, 
3) obliczyć wartość wskaźnika BMCI, 
4) porównać uzyskaną wartość wskaźnika z zakresem BMCI dla tych węglowodorów  

(tabela 2). 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.3.1), 
– Kalendarz chemiczny, 
– tabela 2 − materiał nauczania (4.3.1).  
 
Ćwiczenie 2 
      Na podstawie tabeli 1, dokonaj analizy wydajności poszczególnych produktów pirolizy  
w zależności od rodzaju surowca.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.3.1), 
2) zapoznać się z informacjami zawartymi w tabeli 1, 
3) wskazać surowiec, z którego można otrzymać największą i najmniejszą ilość etylenu, 
4) wskazać surowiec, z którego można otrzymać największą ilość propylenu, 
5) porównać wydajność produktów pirolizy etanu, propanu i  benzyny ciężkiej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania(4.3.1), 
– tabela 1 − materiał nauczania (4.3.1).  
 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie rysunku 2, oblicz ile kilogramów pary wodnej należy dodać do 5 kg etanu 
oraz do 5 kg benzyny ciężkiej, aby uzyskać w procesie pirolizy ciśnienie cząstkowe 0,2 MPa  
i ciśnienie całkowite 0,3 MPa.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.3.1), 
2) odczytać z rysunku wartość R dla procesu pirolizy etanu i dla procesu pirolizy benzyny 

ciężkiej, 
3) obliczyć masę pary wodnej potrzebnej dla obu procesów, 
4) porównać uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.3.1), 
– rysunek 2 − materiał nauczania (4.3.1). 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) zdefiniować wskaźnik BMCI?   
2) obliczyć wskaźnik BMCI?   
3) określić wydajność poszczególnych produktów pirolizy w zależności od 

surowca?   
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4.4.  Dobór parametrów pirolizy. Ostrość procesu 
 
4.4.1. Materiał nauczania 

 
Wydajność poszczególnych produktów uzyskanych podczas pirolizy zależy od 

parametrów: 
– rodzaju surowca, 
– temperatury, 
– ciśnienia cząstkowego, 
– czasu przebywania surowca w temperaturze, w której zachodzi rozkład termiczny. 

Do procesu pirolizy najdogodniejszym surowcem są węglowodory parafinowe  
o łańcuchach prostych. Surowce bogate w stabilne termicznie węglowodory aromatyczne  
do tego celu się nie nadają. 

Na wydajność procesu i skład produktów ma również wpływ temperatura.  
W temperaturze powyżej 7000C węglowodory ulegają rozkładowi. Do każdego surowca 
dobiera się odpowiednią temperaturę. Bowiem w  zbyt wysokiej temperaturze zwiększa się 
stopień przereagowania, ale maleje wydajność olefin (rozkładają się na węgiel i wodór)  
i zwiększa się ciśnienie (łatwo zachodzą reakcje wtórne prowadzące do otrzymania ciężkich 
węglowodorów). Wzrost ciśnienia nie ma wpływu na reakcje pierwotne, jedynie zwiększa 
szybkość reakcji wtórnych. W celu obniżenia ciśnienia cząstkowego par dodaje się do procesu 
przegrzaną parę wodną. Dodanie pary wodnej powoduje również obniżenie ciśnienia 
cząstkowego węglowodorów aromatycznych i zmniejsza się ilość tworzonego w rurach pieca 
koksu oraz smół osadzających się w aparatach chłodzenia gazu. 
Podczas pirolizy gazowych surowców dodaje się 30% pary, a przy pirolizie surowców 
ciekłych 80%. 

Ilość dodawanej pary (ciśnienie cząstkowe węglowodorów) oraz temperaturę 
konkretnego procesu dobiera się w ścisłym wzajemnym powiązaniu i w zależności  
od przerabianego surowca oraz programu produkcyjnego instalacji. Program ten przewiduje 
najczęściej maksymalizację wydajności etylenu i propylenu [2]. Rysunek 3 przedstawia 
wpływ temperatury na proces pirolizy propanu. 

 
Rys. 3. Zależność składu gazu od temperatury w procesie pirolizy propanu [2] 
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W wysokiej temperaturze większa jest sumaryczna wydajność etylenu i propylenu,  
a w dużo niższej można uzyskać więcej propylenu. 

Czas przebywania olefin w strefie reakcji również ma duży wpływ na wydajność 
poszczególnych produktów. Zbyt długi czas powoduje wzrost szybkości reakcji wtórnych  
i powstawanie wodoru, metanu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, koksu. 
Czas przebywania w przestrzeni reakcyjnej dobiera się dla ostrości procesu, czyli 
odpowiedniej temperatury i ciśnienia. Na przykład jeśli prowadzi się pirolizę surowców 
ciekłych w temperaturze 8000C i pod ciśnieniem  0,1 MPa, to maksymalną wydajność olefin 
uzyskuje się przy czasie kontaktu wynoszącym około   0,2 s [2]. 

Ostrość procesu, konwersja surowca (x) to pojęcia stosowane w rozważaniach 
dotyczących przebiegu procesu pirolizy.  
                                      K·τ = 2,3 lg (1/1-x )             x = n0 – n/n0 
gdzie:  
K – stała szybkości reakcji, 
τ  – czas pirolizy, 
n0 – początkowa liczba moli węglowodorów w jednostce objętości, 
n  – liczba moli węglowodorów w produktach reakcji. 
Wzory te są prawdziwe dla reakcji jednocząsteczkowych i przebiegających według 
mechanizmu reakcji I rzędowych. Rysunek 4 przedstawia zależność stałej K od temperatury. 
 

 
Rys. 4. Zależność stałej szybkości rozkładu węglowodorów C2-C5 od temperatury. [2] 

 
    Za pomocą konwersji charakteryzuje się ostrość procesu węglowodorów: etanu, propanu, 
butanu.  
W celu określenia procesów pirolizy mieszanin węglowodorów ciekłych (benzyna, olej 
napędowy) wprowadzono kryterium oceny zwane kinetyczną funkcją ostrości KFO. Dla 
pirolizy benzyny, zawierającej reprezentatywny składnik n-pentan, przyjęto KFO = 3. 
Oznacza to, że temperatura i czas reakcji w danym reaktorze odpowiadają warunkom, w 
których konwersja n-pentanu osiągnęłaby 95%. W rurach pieca podczas przepływu reagentów 
temperatura zmienia się i poprawniej stosować pojęcie tak zwanego czasu równoważnego 
zamiast czasu kontaktu. Pełną charakterystykę procesu umożliwia znajomość profilu zmian 
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temperatury i czasu kontaktu wzdłuż całej wężownicy. Czas równoważny jest to czas,  
w którym w pirolizie w warunkach izotermicznych osiąga się ten sam stopień konwersji, 
co w piecu rurowym z określonym profilem zmian temperatury [2].   

Uproszczony wzór podaje zależność czasu równoważnego (τ rów) od szybkości rozkładu  
n-pentanu (K − stała szybkości rozkładu) i KFO. 
 

                           τ rów(T) =  
)(5 TK

KFO
 

 
Określoną wartość KFO osiąga się, zmieniając jednocześnie w odpowiedni sposób wartości 
temperatury i czasu kontaktu. 

Rysunek 5 przedstawia zależność wydajności podstawowych produktów benzyny z DRW  
od stopnia ostrości procesu określonego za pomocą KFO. 

 
Rys. 5. Zależność wydajności produktów pirolizy frakcji benzynowych od ostrości procesu reprezentowanej 

przez wartość KFO [2] 
 

Na rysunku wydajność etylenu, propylenu, butylenów i butadienu ma swoje maksima,  
a wydajność węglowodorów C5+ minimum. Wydajność wodoru i metanu rośnie wraz  
ze wzrostem temperatury. W przemysłowych instalacjach pracuje  się ze stopniem ostrości nie 
większym, niż KFO = 3,0 (minimum wydajności produktów ciekłych C5+). Powyżej tej 
wartości zachodzi szybkie powstawanie koksu i wzrost wydajności etylenu jest bardzo mały. 
  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie parametry procesu wpływają na wydajność poszczególnych produktów pirolizy? 
2. Jakie są skutki zastosowania zbyt wysokiej temperatury procesu pirolizy? 
3. W jakim celu dodaje się do surowców przegrzaną parę wodną? 
4. Co to jest czas równoważny? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

W wyniku pirolizy 120 m3 etanu nastąpił rozkład według równania reakcji: 
                   C2H6  C2H4 + H2. 
Oblicz, o ile m3 wzrosła objętość gazów opuszczających instalację procesu pirolizy w tych 
samych warunkach ciśnienia i temperatury, jeżeli wydajność procesu wynosi 70%. 
     

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.4.1), 
2) określić wpływ parametrów na przebieg procesów, 
3) obliczyć objętość produktów na podstawie równania reakcji, 
4) obliczyć objętość produktów z uwzględnieniem wydajności, 
5) obliczyć o ile wzrosła objętość produktów opuszczających instalację. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.4.1). 
 
Ćwiczenie 2 
      Na podstawie rysunku 5 omów wpływ ostrości procesu na intensywność reakcji 
koksotwórczych i na strukturę wydajności produktów. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.4.1) 
2) wskazać na rysunku strefy ostrości, 
3) wskazać strefę w której rośnie wydajność olefin C2-C4, 
4) wskazać strefę w której występuje maksimum wydajności etylenu i butadienu, 
5) określić minimum wydajności produktów ciekłych C5+, 
6) uzasadnić wpływ wartości KFO na powstawanie koksu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.4.1), 
– rysunek 5 – materiał nauczania (4.4.1). 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) obliczyć skład uzyskiwanych produktów?   
2) wskazać wpływ ostrości procesu na wydajność produktów?   
3) określić zależność przebiegu pirolizy od parametrów procesu?   
4) określić wpływ ostrości procesu na intensywność reakcji 

koksotwórczych?   
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4.5. Budowa i zasada działania pieców pirolitycznych 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Proces pirolizy prowadzi się w piecach pirolitycznych o różnych rozwiązaniach 
konstrukcyjnych. Piece pirolityczne współpracują z wymiennikami gwałtownego chłodzenia 
 i wysokociśnieniowym zbiornikami pary i kondensatu. Schemat powiązań wielokomorowego 
pieca pirolitycznego z układem aparatów do gwałtownego chłodzenia produktów pirolizy 
przedstawia rysunek 6. 
 

 
 

Rys. 6. Schemat powiązań wielokomorowego pieca pirolitycznego z układem aparatów do gwałtownego 
chłodzenia produktów pirolizy i generowania pary wysokociśnieniowej : 1 − rurowy piec pirolityczny  

(1a – komora konwekcyjna, 1b – komora radiacyjna), 2 – wymienniki gwałtownego chłodzenia,  
3 – wysokociśnieniowy (ok. 12 MPa) zbiornik pary i kondensatu  [2] 

 
Proces pirolizy należy do silnie endotermicznych. Dużą wydajność procesu można 

uzyskać, stosując wysoką temperaturę i krótki czas reakcji. Zużycie ciepła zwiększa się jak 
również cieplne obciążenie rur pieca pirolitycznego. Wymaga to stosowania materiałów 
zapewniających odpowiednią rozszerzalność cieplną elementów konstrukcyjnych pieca  
i współpracujących aparatów.  
Przy projektowaniu wężownicy pieca należy przestrzegać ogólnych zasad: 
– sumaryczny czas przebywania surowca w wężownicy nie powinien być większy niż 

wartość wyliczona ze wzoru, 
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– masowe natężenie przepływu reagującej mieszaniny, odniesione do 1 m2 wewnętrznej  
powierzchni rur wężownicy, nie powinno być mniejsze od 120 kg/(m2s), 

– maksymalna obliczeniowa temperatura ścianki rur nie może być wyższa od dopuszczalnej 
temperatury odporności termicznej metalu, 

– ciśnienie w strefie reakcji powinno być możliwie niskie i stałe w punkcie końcowym  
wężownicy, 

– temperatura strumienia opuszczającego wężownicę musi być natychmiast obniżona  
przynajmniej do 650–7000C [2]. 
Gazy odprowadzane z pieca (1) o temperaturze około 9000C (rysunek 6) przesyłane  
są wymiennika gwałtownego chłodzenia (2) i ochładzane do temperatury około 2000C 
(zapobiega się reakcjom wtórnym). Jest to chłodzenie przeponowe w specjalnych 
wymiennikach ciepła. Są to pionowe aparaty z wewnątrz zamontowanymi rurkami,  
w których przepływa pirogaz. Wymienniki (2) są zasilane kondensatem wodnym, 
spływającym  z wyżej położonego zbiornika poziomego pary i kondensatu (3). Powstająca 
para dodatkowo przegrzewana jest do 3800C w komorze konwekcyjnej pieca 
pirolitycznego. Przy chłodzeniu w wymienniku zachodzi kondensacja smół  
i węglowodorów o wysokiej temperaturze wrzenia, a w wyniku termicznego rozkładu 
warstewka koksu blokująca rury wymiennika. Sposób ochładzania gazów pirolitycznych 
zależny jest od rodzaju surowca pirolitycznego na przykład pirogaz powstający w procesie 
pirolizy oleju napędowego ochładza się – przez bezpośrednie doprowadzenie wody. 
 

Budowa i zasada działania pieców pirolitycznych 
Proces pirolizy prowadzi się w piecach pirolitycznych o różnych rozwiązaniach 
technologiczno-konstrukcyjnych, na przykład piec pirolityczny firmy Lummus, firmy Kellog. 
Budowa ich różni się głównie usytuowaniem komór: konwekcyjnych i radiacyjnych oraz 
umieszczeniem rur wężownicy  i palników. 
Elementy pieca pracujące w wysokich temperaturach wykonuje się z żaroodpornej, 
wysokostopowej stali. Obecnie stosowane są piece z rurami pionowymi, które są lepiej 
dostosowane do pracy przy dużych obciążeniach cieplnych. Najczęściej stosuje się piece 
firmy Lummus (rysunek 7). 

 
Rys. 7. Piec pirolityczny firmy Lummus: 1 − rury wężownicy, 2 – komora radiacyjna, 3 – komora konwekcyjna,  

4 – wymurówka, 5 – izolacja i płaszcz metalowy, 6 – palniki, 7 − komin  [2] 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

24

Piec ten zbudowany jest z komór radiacyjnych (2), komory konwekcyjnej (3) i palników 
(6). W komorze radiacyjnej umieszczone są pionowo, szeregowo rury wężownicy 
pirolitycznej ogrzewane płomieniem palników wmontowanych w przeciwnych ścianach 
każdej z komór. Rozmiary rur wężownicy są dobierane są do każdego procesu 
technologicznego. Surowiec poddawany pirolizie wprowadza się do rur pieca od góry. 
Doprowadzanie od góry surowca jest  niekorzystne, bo powoduje zwiększenie długości rury 
łączącej piec z wymiennikiem gwałtownego chłodzenia gazów po pirolizie i wydłuża czas 
reakcji (reakcje wtórne).              

W latach siedemdziesiątych XX w. firma Kellog wyprodukowała piec – Millisecond 
pracujący, w bardzo ostrych warunkach (temperatura do 9200C, czas kontaktu 0,2−0,3 s). 
Piec firmy Kellog zbudowany jest z komory radiacyjnej podzielonej na trzy części 
przegrodami z cegły odpornej na wysokie temperatury. W każdej części komory umieszczone 
są w podłodze palniki, co umożliwia uzyskanie różnych temperatur w komorach. Surowiec 
przesyłany wężownicą ogrzewany jest gazami spalinowymi w komorach radiacyjnych 
(rysunek 8). Produkty pirolizy odprowadza się w górnej części pieca i kieruje do wymiennika 
gwałtownego chłodzenia umieszczonego powyżej pieca. Odprowadzenie gazów 
pirolitycznych górą z rur wężownicy pieca skraca czas doprowadzenia gazu do szybkiego 
chłodzenia. 

 
Rys. 8. Schemat wielokomorowego pieca pirolitycznego firmy Kellog: 1 − palniki podłogowe, 2 − przepływ 

gazów spalinowych z komór radiacyjnych do komory konwekcyjnej, 3 − przegrody żaroodporne, 4 – 
przegrzewacz pary, 

 5 – podgrzewacz wody kotłowejzasilającej zbiornik, 7, 6 – podwieszki ze sprężynami, 7 – wysokociśnieniowy 
zbiornik pary i kondensatu współpracujący z wymiennikami 8, 8 – wymienniki gwałtownego chłodzenia,  

9 – sklepienie pieca, 10, 11, 12 – sekcje wężownicy w komorach radiacyjnych,  
13 – obudowa komory konwekcyjnej, 14 – komin  [2] 

 
W wężownicach pieca osadza się koks. Jest to trudny problem technologiczny  

do rozwiązania, bowiem co 2–3 miesiące trzeba go usuwać. W instalacjach znajduje się 
zawsze jeden piec rezerwowy, który wykorzystuje się gdy piec zakoksowany oczyszcza się. 
Usuwanie koksu odbywa się przez wypalanie mieszaniną pary wodnej i powietrza. 
Powstawanie zbyt dużej ilości koksu w rurach świadczy o niewłaściwych parametrach pracy, 
a przede wszystkim o prowadzeniu pirolizy pod zbyt dużym ciśnieniem. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

25

4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie aparaty powiązane są z piecem pirolitycznym? 
2. W jakim aparacie zachodzi gwałtowne chłodzenie pirogazu? 
3. Jaka jest zasada działania pieców pirolitycznych? 
4. W jaki sposób należy oczyścić zakoksowany piec? 
 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  
      Na podstawie rysunku 6 określ powiązania technologiczne pieca pirolitycznego z układem  
aparatów do gwałtownego chłodzenia produktów pirolizy i generowania pary 
wysokociśnieniowej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.5.1) i rysunkiem 6, 
2) rozpoznać elementy składowe pieca, 
3) rozpoznać aparaty do gwałtownego chłodzenia i generowania pary, 
4) wskazać surowiec i czynnik grzejny, 
5) scharakteryzować przebieg procesu pirolizy, 
6) opisać powiązania pieca pirolitycznego z układem gwałtownego chłodzenia  

i regenerowania pary. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.5.1), 
– rysunek 6 – materiał nauczania (4.5.1). 
 
Ćwiczenie 2 

Porównaj budowę i zasadę działania pieca pirolitycznego firmy Lummus i pieca 
rurowego stosowanego w procesach rafineryjnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.5.1), 
2) opisać budowę pieca firmy Lummus, 
3) omówić zasadę działania pieca firmy Lummus, 
4) wskazać różnicę w budowie i zasadzie działania pieca pirolitycznego firmy Lummus i 

pieca rurowego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.5.1), 
– rysunek 7 − materiał nauczania (4.5.1), 
– rysunek pieca rurowego − jednostka modułowa (Z4.01). 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) określić powiązania pieca pirolitycznego z układem aparatów chłodzenia i 

regenerowania pary?   

2) określić budowę i zasadę działania pieców pirolitycznych?   
3) wskazać różnicę w budowie pieców pirolitycznych i pieca rurowego 

stosowanego w procesach rafineryjnych?   

4) wskazać różnicę w zasadzie działania pieców pirolitycznych i pieca 
rurowego stosowanego w procesie rafineryjnym?   
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4.6. Instalacje rozdzielania i oczyszczania gazów pirolitycznych. 
Ideowy i uproszczony schemat technologiczny wytwórni 
olefin 

 
4.6.1. Materiał nauczania 
 

Produktami procesu pirolizy są: gaz pirolityczny, benzyna i olej. 
Uproszczony schemat instalacji do pirolizy surowca ciekłego oraz oczyszczania i rozdzielania 
gazów pirolitycznych przedstawia rysunek 9. 

 
 
Rys. 9. Uproszczony schemat technologiczny instalacji pirolizy benzyny (lub oleju napędowego) i rozdzielania  

produktów: 1 – piec pirolityczny, 2 – wymienniki, 3 − kolumna chłodzenia, 4 – kolumna bezpośredniego 
chłodzenia wodą, 5 – separator, 6 – absorber reprezentujący instalacje osuszania gazu, 7 – demetanizacja,  

8 – deetanizacja, 9 – instalacja selektywnej hydrorafinacji acetylenu zawartego we frakcji etanowo-etylenowej, 
10 – wydzielenie etylenu, 11 – depropanizacja, 12 – instalacja selektywnej hydrorafinacji pochodnych acetylenu 

zawartych we frakcji propanowo – propylenowej, 13 – wydzielenie propylenu, 14 – debutanizacja  [2] 
 
Instalacje te są ściśle ze sobą powiązane. 
Gazy opuszczające piec pirolityczny mają wysoką temperaturę (850–9000C) i muszą być 
szybko ochłodzone. 
Dopiero po wstępnym chłodzeniu mogą być poddawane oczyszczeniu i rozdzieleniu. 
Wstępne chłodzenie zachodzi kolejno w: 
– wymienniku (2) do temp. 350– 4000C 
– bezpośrednim wtrysku tak zwanego oleju pirolitycznego do temp. 2000C, 
– kolumnie (3), chłodzonej benzyną pirolityczną do temp. 1200C, 
– kolumnie (4), chłodzony wodą w przeciwprądzie (skrapla się zawarta w nim para wodna 

 i część wyższych węglowodorów. 
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Po wstępnym ochłodzeniu gaz pirolityczny zawiera: 
– węglowodory gazowe, 
– ciekłe węglowodory C5–C8, 
– parę wodną,  
– zanieczyszczenia (głównie H2S, CO2). 
 Technologie oczyszczania i rozdzielania gazu pirolitycznego są różne. Stosuje się różną 
kolejność i różne parametry zależnie od składu rozdzielanego gazu i wymagań co do czystości 
produktów. Do rozdzielania gazu pirolitycznego stosuje się ciśnieniowe instalacje 
niskotemperaturowe. Instalacje są skomplikowane, drogie i duże.  

Niskie temperatury uzyskuje się przez chłodzenie odparowującym propylenem  
(do –400C) lub etylenem (do –1000C). Propylen krąży w układzie zamkniętym i jest sprężany 
trójstopniowo w instalacjach do 0,13 MPa (sprężony, skroplony w chłodnicy wodnej, 
następnie rozprężony i jako ciekły odparowuje chłodząc strumień technologiczny).  

 

 
 

Rys. 10. Propylenowa instalacja chłodnicza: 1 – turbina, 2 – sprężarka, 3 – chłodnica wodna, 4 – zbiornik 
ciekłego propylenu, 5 – odparowywacz propylenu (chłodnice strumieni technologicznych),  

6 – separatory, 7 – zawory rozprężające [2] 
 

Chłodzenie etylenowe jest podobne. Jedynie chłodzenie sprężonego etylenu zachodzi  
w chłodnicy z odparowującym propylenem. 

Gaz pirolityczny odbierany z kolumny 4 (rysunek 9) zawiera węglowodory gazowe, 
ciekłe C5–C8, parę wodną i zanieczyszczenia kwaśne (H2S, CO2). Dalej rozdzielenie  gazu 
prowadzi się metodą niskotemperaturowej rektyfikacji pod ciśnieniem 3–4 MPa Tak wysokie 
ciśnienie uzyskuje się sprężając gaz pirolityczny w trój-, cztero-, lub pięciostopniowych 
turbosprężarkach. Wielostopniowe sprężanie prowadzone jest jednocześnie 
z międzystopniowym chłodzeniem gazu i separacją wykroplonych kondensatów 
zawierających węglowodory i wodę. Instalacje te są bardzo skomplikowane. Przed 
rozdzieleniem gazów należy usunąć H2S (pochodzi z siarki zawartej w surowcu pirolizy)   
i CO2 (tworzy się w reakcji pary wodnej z koksem powstającym w rurach pieca 
pirolitycznego lub wprowadzany jest z surowcem). Instalacje do usuwania znajdują się 
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między 3 a 4 stopniem  sprężania. Jeżeli jest mała zawartość H2S i CO2, to stosuje się 
absorpcję w wodnym roztworze NaOH (zachodzi reakcja). Gdy zawartość jest większa niż 
2,5% masowych siarki to należy wprowadzić wstępną absorpcję etanoloaminową. Następnie  
po ostatnim stopniu sprężania gaz poddaje się osuszeniu w instalacji adsorpcji wody na sitach 
molekularnych. Dalej osuszony gaz poddaje się chłodzeniu w instalacji chłodniczej 
propylenowej (do około – 400C) lub etylenowej. W tej temperaturze skraplają się wszystkie 
węglowodory oprócz metanu, etanu i etylenu. Do specyficznych zanieczyszczeń gazu należą 
związki szeregu acetylenu. Usuwa się je metodą selektywnego uwodornienia  
do odpowiednich olefin. Instalacje usuwające acetylen mogą znajdować się w różnych 
punktach całej instalacji na przykład: po ostatnim stopniu sprężania gazu, przed instalacją 
absorpcji H2S i CO2. 

Właściwy proces rozdzielania gazu pirolitycznego zaczyna się od instalacji demetanizacji  
(rysunek 9, kolumna 7). Gaz pirolityczny po odsiarczeniu, sprężeniu do około do 3–4 MPa  
i osuszeniu, chłodzi się do około –550C i wprowadza do demetanizatora (7) rysunek 9. U góry 
demetanizatora odbiera się strumień metanu i wodoru z niewielką ilością etylenu. Strumień 
ten kierowany jest do bloku rozdzielania metanu i wodoru (rysunek 11).  

 
 

Rys. 11. Schemat demetanizacji gazu pirolitycznego i rozdzielania metanu i wodoru: 1 – demetanizator,  
2 – deflegmator chłodzony odparowującym etylenem, 3 – zbiornik orosienia, 4 – wielostrumieniowe wymienniki 

ciepła,  5a – separator wykroplonego metanu i etylenu, 5b i 5c – seperatory wykroplonego metanu,  
6 – zawory rozprężające  [2] 

 
U dołu kolumny demetanizatora odbiera się etan, etylen i węglowodory cięższe i kieruje  

do dalszego rozdzielenia w deetanizatorze (rysunek 9, kolumna 8). Deetanizator jest kolumną 
pracującą pod ciśnieniem około 2,5 MPa, a temperatura w jego górnej części wynosi około    
–100C. Z górnej części deetanizatora odbiera się frakcję C2. Domieszki acetylenu (1−3%)  
z frakcji etanowo-etylenowej usuwa się w instalacji uwodornienia (rysunek 9). Wydzielenie 
etylenu z frakcji C2 przeprowadza się w kolumnie 10 (rysunek 9). Kolumna etylenowa pracuje 
pod ciśnieniem 2,2 MPa, z temperaturą w górnej części –300C. Wodór z domieszką metanu 
odbiera się ze szczytu kolumny, a ze środkowej części ciekły etylen. 

Frakcje C3 wydziela się w depropanizatorze (rysunek 9, kolumna 11). Ciekły strumień 
węglowodorów odbierany  u dołu kolumny 8 kieruje się do kolumny 11. Domieszki 
związków acetylenu we frakcji C3 usuwa się w kolumnie 12. Rozdzielenie frakcji C3  
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na propylen i propan zachodzi w kolumnie 13 (rysunek 9) z dużą liczbą półek (ze względu na 
małą różnicę w temperaturach wrzenia). Uzyskany produkt z dołu depropanizatora  kieruje się 
do kolumny 14 (rysunek 9) i rozdziela się na frakcję C4 i benzynę pirolityczną. Kolumna 
debutanizacji pracuje pod ciśnieniem 0,4 MPa. Uzyskana frakcja C4 zawiera: 25–45%  
1,3-butadienu, 20–40% n-butenów, 20–30% izobutylenu i do 15% butanów. Benzyna 
pirolityczna zawiera węglowodory C5–C10. Rozdzielanie frakcji C4 prowadzi się  
w odrębnych instalacjach. 

Ideowy schemat wytwórni olefin przedstawia rysunek 12. 

 
 

Rys. 12. Schemat ideowy wytwórni olefin  [2] 
 

Podczas produkcji olefin i węglowodorów aromatycznych mogą być emitowane   
do środowiska: 
− lotne związki organiczne, uwalniane z ciągłych i okresowych odpowietrzeń procesu,  

w transporcie cieczy i gazów oraz z przecieków instalacji, 
− gazy spalinowe, zawierające tlenki azotu, tlenek siarki(IV) i pyły pochodzące z procesów 

spalania (piece parowe, piece procesowe, turbiny gazowe). 
Uwolnienie lotnych związków organicznych powoduje skażenie głównie powietrza  

i wód. Związki organiczne przy wdychaniu, kontakcie ze skórą i oczami mogą powodować 
podrażnienia. Większość związków organicznych jest toksyczna dla organizmów wodnych. 
Działają one toksycznie na ryby i plankton. Występuje też ryzyko tworzenia się mieszanin 
wybuchowych nad lustrem wody. 

Ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oparte są na technikach 
recyklingu i ponownego wykorzystania zgodnie z zaleceniami BAT. 

Modyfikacja procesu spalania w kierunku obniżenia temperatury pozwala na obniżenie 
emisji tlenków azotu. Stosuje się palniki niskoemisyjne NOx, cyrkulację spalin i ograniczenie 
wstępnego podgrzewania. 
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4.6.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 

1. Jakie wyróżnia się instalacje chłodnicze w procesie pirolizy? 
2. Jakie procesy należy przeprowadzić, aby przygotować gaz pirolityczny do rozdzielenia? 
3. W jakim celu prowadzi się osuszanie gazu pirolitycznego? 
4. Jakie procesy należy przeprowadzić podczas rozdzielenia gazu pirolitycznego? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj przebieg przygotowania gazu pirolitycznego do jego 
niskotemperaturowego rozdzielania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.6.1), 
2) zapoznać się ze schematem technologicznym pirolizy, 
3) wskazać stosowane aparaty, 
4) opisać procesy zachodzące w poszczególnych aparatach. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.6.1), 
– rysunek 9 − materiał nauczania (4.6.1). 
 
Ćwiczenie 2 
      Propan poddano pirolizie i otrzymano produkty o następującym składzie wyrażonym  
w procentach objętościowych: H2 – 9,4%, CH4 – 21,9%, C2H4 – 29,7%, C2H6 – 0,6%, C3H6 – 
24,6%, C3H8 – 0,62%, C4 – 2,7%, C5 i wyższe – 10,5%. Oblicz, ile otrzymano m3/h frakcji C2 
oraz objętościowe natężenie przepływu (m3/h) frakcji C3, gdy do rozdzielania przekazano 
15000 m3/h mieszaniny gazowej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenia, powinieneś: 

1) obliczyć sumę frakcji C2, 
2) obliczyć zawartość frakcji C2 w mieszaninie gazowej, 
3) obliczyć sumę frakcji C3, 
4) obliczyć objętościowe natężenie przepływu frakcji C3. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

32

Ćwiczenie 3 
     Zaprojektuj schemat ideowy procesu wytwarzania olefin. 
 
     Sposób wykonania ćwiczenia 
 
     Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.6.1), 
2) wskazać surowiec, 
3) wskazać etapy produkcji olefin, 
4) dobrać procesy do poszczególnych etapów, 
5) narysować schemat ideowy otrzymywania olefin, 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.6.1). 

 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) określić etapy przygotowania gazu pirolitycznego do jego rozdzielania?   
2) rozróżnić aparaty w procesie pirolizy benzyny i rozdzielania produktów?   
3) scharakteryzować poszczególne etapy procesu pirolizy benzyny  

i rozdzielania produktów? 
  

4) obliczyć objętościowe natężenie przepływu?   
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4.7. Zastosowanie olefin C2 – C4 jako surowców instalacji  
          przemysłu syntez organicznych. Zastosowanie benzyny  
          pirolitycznej 
 
4.7.1.  Materiał nauczania  

 
W procesach oczyszczania i rozdzielania gazu pirolitycznego otrzymuje się cenne 

surowce dla przemysłu syntez organicznych: 
– etylen o czystości  > 99,5%, 
– propylen o czystości > 99,6%, 
– frakcję C4,  
– związki szeregu acetylenu i ich izomery, 
– benzynę pirolityczną, zawierającą węglowodory aromatyczne, 
– frakcję C5 wydzielaną z benzyny pirolitycznej, 
– ciężką pozostałość pirolityczną, zawierającą między innymi naftalen i jego pochodne, 
– wodór i gazowe alkany (metan, etan, propan), które wykorzystuje się jako paliwo lub jako 

surowce do syntez [2].  
Na rysunku 13, 14, 15 przedstawiono najważniejsze kierunki wykorzystania głównych 

surowców pirolizy.  
Na przykład etylen stosowany jest do produkcji tlenku etylenu. Katalizatorem w tej 

reakcji jest najczęściej Al2O3 (nośnik) nasycony roztworem soli srebra. Kontakt srebrowy 
łatwo ulega zatruciu w obecności związków siarki i acetylenu. Etylen stosowany do produkcji 
etylenu musi być bardzo czysty (nie może zawierać acetylenu i siarki). Do reaktora (pionowy 
aparat płaszczowo-rurkowy), którego rurki wypełnione są kontaktem, sprężarką tłoczy się 
ogrzaną mieszaninę gazów zawierającą oczyszczony etylen, oczyszczone powietrze  
ze związków siarki i zawracany gaz poreakcyjny z kolumny absorpcyjnej. Mieszanina gazowa 
ogrzewana jest w reaktorze ciepłem gazów poreakcyjnych. Reakcja zachodzi pod ciśnieniem 
około 3 MPa i temperaturze około 2800C. Nadmiar ciepła (reakcja egzotermiczna) 
odprowadza się dzięki krążącemu w przestrzeni międzyrurkowej nośnikowi ciepła, który  
po nagrzaniu w reaktorze oddaje ciepło do układu produkcji pary i ponownie tłoczony jest  
do reaktora. Gazy poreakcyjne zawierające powietrze, tlenek etylenu, parę wodną, ditlenek 
węgla, nieprzereagowany etylen i powstający aldehyd octowy wprowadza się do wieży 
absorpcyjnej zraszanej wodą (wymycie tlenku etylenu). Odebrane gazy z górnej części 
absorbera sprężarka tłoczy część do reaktora, a część do uzupełniającego utlenienia  
w reaktorze drugim. Mieszaniny gazowe zawierające powietrze i tlenek etylenu należy ciągle 
kontrolować (skład). Stwarzają niebezpieczeństwo wybuchu. Pracownik obsługujący proces, 
musi kontrolować skład gazów, prawidłowy obieg czynnika chłodzącego. Kiedy nastąpi 
wzrost temperatury czynnika chłodzącego, wtedy w kotle może wytworzyć się zbyt dużo 
pary. Operator natychmiast musi zatrzymać instalację, czyli odciąć dopływ etylenu 
i powietrza. Tlenek etylenu jest toksyczny. Dopuszczalne stężenie w powietrzu wynosi 0,001 
mg/dm3.  

Najważniejszym kierunkiem zastosowania propylenu jest polimeryzacja  
do polipropylenu. W procesie „oxo” głównym produktem jest izooktanol. 
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Rys. 13. Najważniejsze syntezy z etylenu   [2] 

 
Rys. 14. Syntezy z propylenu: GP – glikol propylenowy, TBA – alkohol tert-butylowy,  

R = C6H5CHCH3 lub (CH3)3C-   [2] 
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Rys. 15. Kierunki wykorzystania C4 (n-butenów, izobutylenu, 2,3-butadienu i butanów)  [2]* 

 

 

*Obecnie w Płocku zamiast MTBE produkuje się EETB (eter etylo-tert-butylowy)  
w reakcji izobutylenu z odwodnionym alkoholem etylowym. 

Benzyna pirolityczna jest jednym z głównych produktów procesu pirolizy. Zawiera  
30–50% benzenu, 10–20% toluenu, 5–10% ksylenów oraz styren, izopren  
i cyklopentadien. W dalszej przeróbce dzielona jest na dwie frakcje: wrzące do 2000C  
i wrzące w temperaturze wyższej niż 2000C.  
Frakcje benzyny pirolitycznej wrzące do temperatury 2000C stosowane są do: 
– otrzymania składnika do komponowania benzyn silnikowych (hydrorafinacja dienów    

nienasyconych węglowodorów alkiloaromatycznych) w temperaturze do 1500C, 
– otrzymania węglowodorów aromatycznych: benzenu, toluenu, ksylenów. 
Frakcja wrząca w temperaturze wyższej niż 2000C, zwana olejem pirolitycznym,  stosowana 
jest jako komponent oleju opałowego. 
 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie produkty uzyskuje się podczas pirolizy olefinowej? 
2. W jakich syntezach organicznych stosuje się propylen i etylen jako surowiec? 
3. Jakie produkty można uzyskać z przeróbki benzyny pirolitycznej? 
4. Jakie zagrożenia występują podczas produkcji tlenku etylen? 
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4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj schemat ideowy wykorzystania etylenu do produkcji tlenku etylenu. 
 
Sposób wykonania ćwiczeń 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania (4.7.1), 
2) wskazać surowce, 
3) wskazać procesy, 
4) dobrać aparaty do procesów, 
5) narysować schemat ideowy, 
6) określić zasady bhp i ppoż. podczas obsługi aparatów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.7.1). 
 
Ćwiczenie 2 

Na podstawie materiału informacyjnego i rysunków 14, 15 przedstaw zastosowanie 
produktów pirolizy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić kierunki zastosowania produktów pirolizy, 
2) podać zastosowanie etylenu, 
3) podać zastosowanie propylenu, 
4) podać zastosowanie benzyny pirolitycznej. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– materiał informacyjny (4.7.1), 
– rysunek 14 − materiał nauczania (4.7.1), 
– rysunek 15 − materiał nauczania (4.7.1). 
 
Ćwiczenie 3 

Na podstawie Kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 
oceń szkodliwość produktów procesu pirolizy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z Kartami charakterystyki, 
2) zidentyfikować  zagrożenia, 
3) wskazać sposoby udzielania pierwszej pomocy, 
4) określić sposób postępowania w przypadku pożaru, 
5) określić sposób postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia produktów 

pirolizy do środowiska, 
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6) podać zagrożenia toksykologiczne, 
7) dobrać środki ochrony indywidualnej, 
8) wskazać zagrożenia ekologiczne, 
9) dobrać sposób neutralizacji i sposób niszczenia odpadów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) zaprojektować schematy ideowe wykorzystania produktów pirolizy?   
2) wskazać zastosowanie produktów pirolizy?   
3) zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska 

obowiązujące na stanowiskach pracy?   

4) ocenić szkodliwość surowców i produktów procesu pirolizy na podstawie 
Kart charakterystyk substancji niebezpiecznych?   
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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 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są cztery możliwe odpowiedzi. 

Tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 
6. Prawidłową odpowiedź zaznacz X. W przypadku pomyłki, należy błędną odpowiedź 

zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie  

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Ocenę dostateczną otrzymasz, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na 13 zadań. 
9. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 
                                                                                                                         Powodzenia 
 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH   
     
1. Piroliza olefinowa to proces niskociśnieniowy prowadzony w temperaturze 

a) niższej niż 9000C. 
b) wyższej niż 9000C. 
c) wyższej niż 12000C. 
d) 12000C. 
 

2. Rekcja pirolizy opisana równaniem   C2H6  CH3· + CH3· przedstawia etap 
a) rozwinięcie reakcji łańcuchowej. 
b) zainicjowanie reakcji łańcuchowej. 
c) przerwanie reakcji łańcuchowej. 
d) uwodornienia. 

 
3. Surowcem pirolizy olefinowej jest 

a) etylen. 
b) propylen. 
c) benzyna ciężka. 
d) wodór. 

 
4. Wzrost ciśnienia podczas procesu pirolizy powoduje 

a) wzrost wydajności olefin. 
b) wzrost reakcji pirolizy. 
c) zwiększenie szybkości reakcji wtórnych. 
d) obniżenie szybkości reakcji wtórnych. 
 

5. Dodawanie przegrzanej pary wodnej do surowca powoduje 
a) wzrost ciśnienia cząstkowego węglowodorów. 
b) obniżenie ciśnienia cząstkowego. 
c) zwiększenie ilości wytwarzanego koksu w rurach pieca. 
d) zmniejszenie ilości osadzających się smół w aparacie. 
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6. Zwiększenie kinetycznej funkcji ostrości procesu KFO >3 dla benzyny powoduje 
a) wzrost wydajność produktów. 
b) wzrost ilości substancji koksotwórczych. 
c) że nie zachodzi zmiana wydajności. 
d) brak wpływu na reakcje koksotwórcze. 

 
7. Instalacje pirolizy współpracują z instalacją DRW, ponieważ 

a) produkty DRW są surowcami pirolizy. 
b) surowce pirolizy są surowcem DRW. 
c) produkty pirolizy są surowcami DRW. 
d) produkty pirolizy są również produktami DRW. 

 
8. Etylen stosuje się do wytwarzania 

a) benzyny pizolitycznej. 
b) etylobenzenu. 
c) wytwarzania olefin. 
d) wytwarzania amoniaku. 

 
9. Benzen jako produkt pirolizy jest 

a) substancją parzącą o przyjemnym zapachu. 
b) substancją toksyczną i palną. 
c) substancją niepalną. 
d) substancją nietoksyczną i niepalną. 

 
10. Podczas produkcji tlenku etylenu gwałtownie wzrosła temperatura. Operator musi 

a) odciąć dopływ etylenu. 
b) odciąć dopływ powietrza. 
c) odciąć dopływ etylenu i powietrza. 
d) zwiększyć dopływ czynnika chłodniczego. 

 
11. Piec pirolityczny firmy Lummus jest piecem zbudowanym z 

a) dwóch komór radiacyjnych. 
b) jednej komory radiacyjnej i dwóch komór konwekcyjnych. 
c) jednej komory radiacyjnej. 
d) jednej komory konwekcyjnej. 

 
12. Gwałtowne ochłodzenie produktów pirolizy zapobiega 

a) zmniejszeniu wydajności olefin. 
b) zmniejszeniu ilości czynnika chłodzącego. 
c) kondensacji smół. 
d) zmianie składu pirogazu. 

 
13. Przygotowanie gazu do niskotemperaturowego rozdzielenia polega na 

a) odwodnieniu. 
b) odsiarczaniu. 
c) usunięciu wody, siarkowodoru i ditlenku węgla. 
d) usunięciu ditlenku węgla. 
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14. Proces deetanizacji polega na 
a) wydzieleniu frakcji C2. 
b) wydzieleniu frakcji C3. 
c) usunięciu metanu i wodoru. 
d) usunięciu wodoru. 

 
15. Sita molekularne stosuje się do usunięcia z gazu pirolitycznego 

a) wody, 
b) siarkowodoru, 
c) ditlenku węgla, 
d) acetylenu. 

 
16. Głównym aparatem w instalacji pirolizy jest 

a) absorber. 
b) separator. 
c) piec. 
d) wymiennik. 

 
17. Etylen lub propylen jest monomerem w procesie 

a) polikondensacji. 
b) utleniania. 
c) redukcji. 
d) polimeryzacji. 

 
18. W 200 m3 gazu pirolitycznego znajduje się 25% objętościowych frakcji C3–C4. Objętość   
       frakcji C3–C4 wynosi 

a) 30 m3. 
b) 100 m3. 
c) 25 m3. 
d) 50 m3. 

 
19. Benzyna pirolityczna jest źródłem 

a) olejów. 
b) nafty. 
c) benzenu. 
d) gudronu. 

 
20. Wymiennik gwałtownego chłodzenia powiązany jest technologicznie 

a) tylko z piecem pizolitycznym. 
b) tylko z zbiornikiem para/kondensat. 
c) z piecem pirolitycznym i zbiornikiem para/kondensat. 
d) z separatorem. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wytwarzanie olefin i węglowodorów aromatycznych  

 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź.        
              
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

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  

Razem:  
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