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Alternativní paliva – možnosti výroby syntetických pohonných hmot
Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc., Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Ústav technologie ropy a petrochemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6, tel.: 220444162, e-mail: gustav.sebor@vscht.cz
Úvod
PĜedpokládané zvyšování celosvČtové spotĜeby energie, stav a rozložení svČtových
zásob zdrojĤ fosilního uhlíku a snaha o zlepšení kvality ovzduší jsou pĜíþinou hledání
alternativních energetických zdrojĤ, které by mohly alespoĖ þásteþnČ fosilní zdroje energie
nahradit a souþasnČ i urþitou mČrou pĜispČt ke snížení emisní zátČže, pĜedevším pak snížení
emisí skleníkových plynĤ. I v dopravČ se hledá alternativa ke klasickým pohonným hmotám,
benzinu a motorové naftČ, vyrábČným na bázi ropy. Jednu z alternativ pĜedstavují syntetická
kapalná paliva, která lze vyrobit spoleþnČ s nČkterými dĤležitými chemikáliemi z rĤzných
surovin technologií oznaþovanou obecnČ jako XTL, kde X je oznaþení pro výchozí surovinu,
kterou mĤže být zemní plyn, nebo uhlí a výhledovČ i biomasa. Oþekává se, že ve
stĜednČdobém þasovém horizontu se uplatní syntetická kapalná paliva vyrobená na bázi
zemního plynu (Gas to Liquids), pozdČji zemní plyn nahradí uhlí (Coal to Liquids) a
v dlouhodobém þasovém horizontu by se mČla uplatnit biomasa (Biomass to Liquids).
Zatímco v pĜípadČ zemního plynu a uhlí se jedná o v technologické praxi již
provČĜenou variantu výroby pohonných hmot, využití biomasy pro tyto úþely je považováno
za perspektivní a v posledních letech je pĜedmČtem intenzivní výzkumné þinnosti. NepĜímý
postup výroby kapalných paliv a chemikálií ze zemního plynu, uhlí, resp. biomasy zahrnuje
v prvním kroku výrobu syntézního plynu a jeho následné þištČní. VyþištČný plyn je pak použit
pro výrobu motorových paliv, resp. syntetické ropy Fischer – Tropschovu (FT) syntézou. Ze
syntézního plynu lze dále vyrobit také methanol, dimethyléther, lehké alkeny, kyselinu
octovou, þpavek a další dĤležité petrochemikálie, tj. chemické látky, které jsou zatím
vyrábČny pĜevážnČ na bázi ropy. V následujícím textu jsou struþnČ shrnuty možnosti výroby
syntetických kapalných paliv a pokroky, kterých bylo pĜi této výrobČ dosaženo.
Výroba syntézního plynu
Pro prĤmyslovou výrobu syntetické ropy a výše uvedených chemikálií ze zemního
plynu je nutné mít k dispozici provoznČ spolehlivou velkokapacitní výrobu syntézního plynu,
tj. smČsi H2 a CO, a ta je investiþnČ nároþná. Proto je vhodné, aby instalovaná kapacita
výrobny byla co nejvČtší. Jako surovina pro výrobu syntézního plynu, resp. vodíku se používá
pĜedevším zemní plyn, ale uplatĖují se i ropné zbytky a uhlí a za perspektivní surovinu je
považována biomasa.
Parní reformování zemního plynu. Parní reformování zemního plynuje je technologie
pĤvodnČ urþená pro výrobu vodíku; 90 % z celkového množství ve svČtČ produkovaného
vodíku je vyrábČno tímto zpĤsobem. Pro výrobu syntézního plynu se odsíĜený zemní plyn
obvykle reformuje ve dvou stupních. U dvoustupĖového reformování zemního plynu se v
prvním stupni zemní plyn a pára reformují v trubkovém reaktoru, naplnČném Ni
katalyzátorem, pĜi 900 - 1000 °C a tlacích 1,5 - 2 MPa. Ve druhém stupni se po pĜídavku
kyslíku zvýší reakþní teplota napĜ. na 1065 °C a bez náplnČ reformovacího katalyzátoru
pĜípadnČ i na vyšší teplotu, napĜ. 1300 °C. Dosud nejvČtší výrobna syntézních plynĤ byla
postavena v rafinerii Moosgas v Jižní Africe, ve které se vyrábí syntetická ropa ze zemního
plynu. 3 linky dvoustupĖového reformování produkují 880 000 Nm3/h syntézního plynu.
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Proces parního reformování zaznamenal v posledních létech rĤzná zdokonalení, která
se týkají pĜedevším zlepšení výmČny tepla v reformovacím reaktoru tzv. EHTR (Enhanced
Heat Transfer Reforming). Jejich podstatou je, že þást potĜebného reakþního tepla je pokryta
teplem vyrábČného syntézního plynu a šetĜí se tak palivo. Aktivní v této oblasti je Ĝada firem,
napĜ. Air Products, Kellog, Haldor Topsoe a další. Tyto systémy nejen zlepšují ekonomiku
výroby vodíku resp. syntézního plynu, ale souþasnČ také významnČ snižují exhalace oxidĤ
dusíku do atmosféry.
DĤležitým parametrem kvality syntézního plynu je hodnota molárního pomČru obou
plynĤ, H2 a CO. PĜi úpravČ pomČru H2/CO na požadovanou hodnotu je nutné podle potĜeby
zaĜadit další technologické stupnČ výroby a upravit reakþní podmínky reformování. OvČĜeny
byly následující možnosti:
x oddČlení pĜebyteþného vodíku (membrány, adsorpce na zeolitech, kryogenní
dČlení),
x recyklace resp. pĜídavek CO2 k zemnímu plynu do reformování,
x pĜídavek CO z jiného zdroje.
Z uvedených možností se nejþastČji uplatĖuje recyklace, resp. pĜídavek CO2 k
zemnímu plynu.
V 1. polovinČ 90. let byl vývoj konverze methanu na syntézní plyn soustĜedČn na
procesy parciální oxidace a suchého reformování a to zejména proto, že poskytují syntézní
plyn s vyšším obsahem CO než parní reformování. Suché reformování navíc vzbudilo i zájem
ekologĤ, protože používá jako vstupní suroviny dva skleníkový efekt zpĤsobující plyny,
methan a oxid uhliþitý.
Parciální oxidace zemního plynu. ProvoznČ se uplatnila i termická parciální oxidace.
Proces je autotermní, zpracovávaný zemní plyn se nemusí odsiĜovat a molární pomČr H2/CO
= 2 u vyrábČného plynu je ideální pro FT syntézu. Vyrobený syntézní plyn má vyšší tlak (3 –
8 MPa). PĜi procesu se do speciálního hoĜáku vedou pĜedehĜátý zemní plyn,
substechiometrické množství pĜedehĜátého kyslíku a zpravidla i malé množství vodní páry.
Hlavní substechiometrická oxidaþní reakce produkující CO a H2 a další simultánní reakce
probíhají v turbulentní zónČ plamene a dokonþují se v prázdném vyzdČném reaktoru pĜi
teplotČ 1250 – 1500 °C a dobČ zdržení pod 5 s. Hlavní nevýhodou procesu je vysoká spotĜeba
þistého kyslíku, tvorba sazí a nutnost odstraĖovat s recyklovaného methanu oxid uhliþitý.
Parciální oxidace mĤže ekonomicky soutČžit s parním reformováním jen tehdy, je-li k
dispozici levný kyslík dodávaný tzv. „pĜes plot“.
Parciální oxidace methanu mĤže být realizována i jako heterogenní katalytická reakce.
Aþkoliv termická parciální oxidace methanu se již desítky let provozuje jako prĤmyslový
proces, katalytická varianta procesu se dostala do popĜedí zájmu teprve v posledních letech a
v souþasnosti je ve stadiu extenzivních laboratorních studií. Její hlavní pĜedností je snížení
reakþní teploty na 700 – 800 °C. Na vhodných katalyzátorech je možno dosáhnout pĜi dobČ
kontaktu nČkolika milisekund selektivity reakce na CO a H2 pĜes 90 % pĜi témČĜ úplných
konverzích methanu. Jako katalyzátor pĜichází v úvahu alumina impregnovaná niklem nebo
kobaltem nebo platinovými kovy (Pd, Ir, Rh, Ru, Pt) a také napĜ. oxidy typu Ln2Ru2O7 a typu
LaMeO3 (Me mĤže být Ni, Ru, Co, Cr). Vedle sypaných katalyzátorĤ se osvČdþují i
katalyzátory na monolitických nosiþích.
Kombinované postupy výroby syntézního plynu ze zemního plynu. Pro ekonomickou
syntézu syntézního plynu z methanu je výhodné kombinovat endotermní reakci parního
reformování, popĜ. suchého reformování, s vysoce exotermní parciální oxidací methanu.
Takové kombinované procesy jsou energeticky sobČstaþné, neboĢ reakþní teplo reformování
je plnČ kryto teplem z exotermní oxidace methanu. V kombinovaných procesech se dá
snadnČji regulovat podle potĜeby molární pomČr H2/CO vyrábČného syntézního plynu a kromČ
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toho pĜítomnost vodní páry, resp. CO2 v reakþní smČsi snižuje nebezpeþní pĜehĜátí reakþní
smČsi a tedy i nebezpeþí výbuchu.
Na tandemovou variantu se dvČma reaktory navazuje efektivní varianta tzv.
kombinovaného autotermního reformování CAR (Combined Autothermal Reforming).
Spojuje procesy parciální oxidace methanu a parního reformování do jednoho vyzdČného
reaktoru, ve kterém se smČs zemního plynu, páry a kyslíku nebo vzduchu reformuje na pevnČ
uložené vrstvČ katalyzátoru (Ni/MgO/alumina) nebo na katalyzátoru ve fluidní vrstvČ (Ni/DaluminČ). Hodnota molárního pomČru H2/CO u vyrábČného syntézního plynu závisí jak na
množství použitého kyslíku, tak i množství pĜidávané vodní páry. Z ekonomického hlediska je
autotermní reformování pomČrnČ výhodný proces. Vzhledem k jednoduché konstrukci
reaktoru, energetické úspornosti a možnosti zpracovávat i neodsíĜený plyn, jsou investiþní
náklady souþasných autotermních jednotek nižší než u ostatních procesĤ reformování.
Zcela revoluþním Ĝešení pro reformování zemního plynu pĜedstavuje vývoj
keramických membránových reaktorĤ umožĖujících separaci kyslíku ze vzduchu. Tato
problematika je tak slibná ale také tak obtížná, že se na její Ĝešení vytvoĜila seskupení více
firem. Jedním je spoleþenství firem Amoco, BP Chemicals, Praxair, Sasol a Statoil. Jejich
technologie nazvaná OTM Syngas (Oxygen-Transport-Membrane Synthesis Gas) integruje
separaci kyslíku ze vzduchu a autotermní reformování zemního plynu do jednoho stupnČ.
Vývojem keramických membránových reaktorĤ se souþasnČ zabývá i další velké seskupení
kolem firmy Air Products and Chemicals Inc. (Chevron, Ceramatech, Elton Research, Penn
State, University of Pennsylvania, University of Alaska), vyvíjející tuto technologii pod
oznaþením ITM Syngas (Ionic Transport Membrane Synthesis Gas). Materiálem pro
membránové reaktory jsou smČsné oxidy (napĜ. SrFeCo5Ox) s vysokou teplotní odolností.
Vývoj keramických membránových reaktorĤ je považován v USA za velmi dĤležitý a
perspektivní. Skupina kolem Air Products and Chemicals Inc. získala od US DOE v roce
1997 pro svĤj osmiletý vývojový program finanþní podporu ve výši 85 mil. USD.
Parciální oxidace ropných uhlovodíkĤ pĜedstavuje zavedený a pomČrnČ rozšíĜený
zpĤsob výroby syntézních plynĤ a vodíku. Jako suroviny lze použít jak plynné, tak kapalné
frakce z primárního i sekundárního zpracování ropy. Surovina se zplyĖuje vodní parou a
kyslíkem pĜi teplotách 1 300 - 1 430 °C. Vysoká teplota a nepĜítomnost katalyzátoru
umožĖuje použít jako surovinu pĜedevším tČžké ropné frakce, mazuty, vakuové zbytky a
propanové asfalty, i když jejich použití má za následek zvýšenou tvorbou sazí.
ZplynČní uhlí. Také výroba syntézního plynu zplynČním uhlí kyslíkem nebo
vzduchem a vodní párou je zavedenou technologií, která byla v posledních letech ještČ
vylepšena. Výrobní cena plynu je ve srovnání s cenou syntézního plynu vyrábČného parním
reformováním zemního plynu vyšší. Syntézní plyn je tĜeba zbavit þištČním popela,
prachových þástic a slouþenin obsahujících chlor a síru. slouþeniny.
ZplynČní biomasy. Jako surovinu pro výrobu syntézního plynu lze použít i jakoukoliv
ligno-celulózovou biomasu získanou zpracováním zemČdČlských plodin (sláma, melasa), dále
trávu nebo dĜevní hmotu. Použít lze i mokrou biomasu jakou jsou tuhé komunální odpady
nebo odpady ze zemČdČlské výroby, i když v tomto pĜípadČ je dosahováno nižší tepelné
úþinnosti. Podstatou zplynČní biomasy je podobnČ jako v pĜípadČ ropných frakcí její parciální
oxidace, pro zplynČní lze použít jak þistý kyslík, tak vzduch. Výroba syntézního plynu
z biomasy na komerþní bázi nebyla dosud realizována, v provozu jsou zatím demonstraþní
jednotky. Aktivity v této oblasti jsou zamČĜeny pĜedevším na optimalizaci reakþních
podmínek, minimalizaci potĜebného množství kyslíku, dosažení vysokých výtČžkĤ pĜi
maximální konverzi uhlíku a nízkých zbytkových obsazích uhlovodíkĤ ve vyrábČném plynu a
þištČní vyrobeného plynu za vysokých teplot. ěešit je tĜeba i logistiku zpracování biomasy.
Velkokapacitní výrobu syntézního plynu zatČžují vysoké náklady na svoz objemné biomasy.
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Jedním z možných Ĝešení by mohla být koncepce zplyĖování tzv. „biobĜeþky“ (bioslurry
gasification). V jejím rámci by se provádČla rychlá pyrolýza suché ligno-celulozóvé biomasy
v lokálních pyrolýzních stanicích budovaných v místech sbČru biomasy. Ze získaných
produktĤ, oleje a koksu, by byla pĜipravena „biobĜeþka“, která by se svážela do centrální
velkokapacitní výrobny syntézního plynu. Na druhou stranu v SRN je realizován BTL projekt
Choren – Shell, v rámci kterého byla postavena jednotka pro zplyĖování biomasy a ve stádiu
pĜípravy je výstavba jednotky pro FT syntézu s technologií firmy Shell. ZaĜízení by mČlo
roþnČ produkovat 45 MW elektrické energie a 16,5 mil. l motorové nafty. Poznatky získané
z této zkušební jednotky by mČly být využity u dalších 9 jednotek urþených pro zpracování
dĜevní hmoty, výstavba jedné z nich již byla oznámena; bude zpracovávat 1000 kt biomasy
roþnČ, což umožní výrobu 200 kt motorové nafty.
Výroba syntetické ropy a motorových paliv FT syntézou
FT syntéza je silnČ exotermní reakcí, klíþovým problémem, který je tedy nutné Ĝešit
pĜi její praktické aplikaci, je odvod reakþního tepla. Složení reakþního produktu je ovlivnČno
pĜedevším reakþní teplotou a typem a aktivitou použitého katalyzátoru. Používají se
katalyzátory na bázi železa a kobaltu, které jsou citlivé vĤþi síĜe a zemní plyn proto musí být
hluboce odsíĜený, protože CO se na síĜe silnČ chemicky sorbuje. FT syntéza je provozována
v nízkoteplotní (220 – 270 °C) vysokoteplotní variantČ (320 – 340 °C). Hlavními složkami
reakþního produktu jsou alkany, alkeny a primární alkoholy. Kapalné produkty FT syntézy
jsou kvalitní, neobsahují síru, dusík, tČžké kovy, asfalteny a ani soli.
FT syntéza má pomČrnČ dlouhou historii. První práci zabývající se katalytickou
hydrogenací CO publikovali již v roce 1902 Sabatier a Senderens. V roce 1923 se nČmeckým
chemikĤm Fischerovi a Tropschovi podaĜilo realizovat syntézu vyšších uhlovodíkĤ na Ni a
Co katalyzátoru. K prĤmyslové realizaci pak došlo v první polovinČ 30. let minulého století.
V souþasném období se syntetická ropa vyrábí ve tĜech lokalitách: v Jižní Africe
v závodech Sasol a v rafinerii Mossref, nyní PetroSA, a v Malajsii v rafinerii v Bintulu.
Zatímco v závodech Sasol je syntézní plyn vyrábČn zplyĖováním popelnatého hnČdého uhlí, v
rafineriích PetroSA a Bintulu je surovinou pro výrobu syntézního plynu zemní plyn. Rozsáhlé
zkušenosti s výrobou syntetické ropy byly získány pĜedevším v závodech Sasol I, II a III, kde
bČží výroba již více než 50 let. PĜi posuzování technické úrovnČ FT syntézy se vychází jak z
provozních poznatkĤ získaných v závodech Sasol, tak i z poznatkĤ z provozu dvou výše
zmínČných rafinerií vyrábČjících syntetickou ropu, motorová paliva a petrochemikálie na bázi
zemního plynu.
Závody Sasol. Závod Sasol 1 v Sasolburgu byl uveden do provozu v roce 1955.
V Secunda zahájily provoz závody Sasol 2 v roce 1980 a Sasol 3 v roce 1983. Roþní spotĜeba
uhlí ve všech tĜech závodech Sasol þiní 40 mil. t. Z toho je pro FT syntézu urþeno 53 %,
zbývající podíl uhlí je použit k výrobČ elektrické energie a páry. RoþnČ odpadá okolo 9 mil. t
popela a škváry. Další vylepšení FT syntézy v závodech Sasol je v posledních letech
zamČĜeno pĜedevším na vývoj reaktorĤ a katalyzátorĤ pro FT syntézu. V koncernu Sasol byly
získány provozní zkušenosti se þtyĜmi typy reaktorĤ: trubkovým reaktorem ARGE s pevným
ložem katalyzátoru (TFB), reaktorem Synthol, tj. reaktorem s cirkulujícím fluidním
katalytickým ložem (CFB), reaktorem s necirkulujícím fluidním ložem katalyzátoru (FFB)
oznaþovaným také jako SAS (Sasol Advanced Synthol) reaktor a reaktorem , u kterého se
pracuje se suspenzí katalyzátoru ve vroucím kapalném loži tvoĜeném kapalnými produkty
(SSB). Poslední z uvedených reaktorĤ je oznaþován také jako SBC reaktor, tj. Slurry Buble
Column Reactor. Porovnání vybraných parametrĤ reaktorĤ provozovaných v závodech Sasol
je uvedeno v tab. 1.
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NejnovČjší typem reaktoru pro FT syntézu je reaktor SSB (resp.SBC) provozovaný od
roku 1993 bez sebemenších potíží. Má prĤmČr 5 m a je vysoký 22 m. Jeho výhody ve
srovnání s reaktory a TFB a CFB jsou obdobné jako v pĜípadČ reaktoru FFB:
x asi o 45 % nižší investiþní náklady ve srovnání s trubkovým reaktorem,
x snazší údržba,
x menší tlaková ztráta, nižší náklady na kompresi plynu,
x lepší kontrola teploty,
x možnost výmČny katalyzátoru za provozu,
x lepší ekonomika.
Reaktor SSB je vysoce flexibilní z hlediska selektivity a výtČžku jednotlivých
produktĤ, tzn., že tyto parametry lze mČnit v širokém rozmezí zmČnou reakþních podmínek a
vlastností katalyzátoru. S provozním uplatnČním tohoto intenzifikovaného reaktoru se poþítá
ve výrobnách v Norsku, Kataru a Nigérii, které budou vyrábČt syntetickou ropu podle licencí
firem Sasol, Shell a ExxonMobil. Vedle reaktoru SBC se u novČ budovaných výrobních
závodĤ poþítá už pouze s reaktory FFB.
Tab. 1: Vybrané parametry reaktorĤ FT syntézy provozovaných v závodech Sasol
Parametr

Typ reaktoru*) (resp. uspoĜádání katalyzátoru
reaktoru)
CFB

FFB (SAS)

TFB

SSB

320 - 340

320 - 340

220 - 270

220 - 270

Kapacita jednoho reaktoru
(bl/den)

6 500 - 7 500

11 000

500 - 700

2 500

Kapacita jednoho reaktoru po
intenzifikaci (bl/den)

bude odstaven

16 500 –
20 000

3 000

10 000 –
20 000

Benzin

80

80

30

30

StĜední destiláty

70

70

85

85

Reakþní teplota (°C)

Maximální konverze (% hm.)

*)CFB - cirkulující fluidní lože katalyzátoru, FFB (SAS) - necirkulující fluidní lože
katalyzátoru,
TFB - pevné lože katalyzátoru, SSB - suspenze katalyzátoru ve vroucím loži
Typ reaktoru resp. jeho výbČr je dán požadovanou skladbou reakþního produktu.
Vysokoteplotní varianta FT syntézy poskytuje vyšší výtČžky níževroucích produktĤ, alkenĤ a
benzinu. Motorová nafta se v tomto pĜípadČ vyrábí oligomerací alkenĤ. PĜi této variantČ
syntézy je dosahováno i relativnČ vyšších výtČžkĤ kyslíkatých slouþenin. PĜi nízkoteplotní
variantČ FT syntézy donedávna ještČ realizované v trubkových reaktorech s pevným ložem Fe
katalyzátoru, nyní v reaktorech používajících suspenzi Co katalyzátoru ve vroucím loži
vzniká více alkanĤ a produktĤ s rovným ĜetČzcem a ve zvýšeném výtČžku mohou být získány
výševroucí parafinické podíly (wax), které se následnČ hydrokrakují technologií Isocracking
vyvinutou k tomuto úþelu firmami Chevron a Texaco. Primární stĜední destilát a stĜední
frakce získaná hydrokrakováním výševroucího produktu slouží k výrobČ vysoce kvalitní
motorové nafty. Benzinová frakce má zvýšený obsah lineárních alkanĤ a její vlastnosti,
pĜedevším oktanové þíslo, je tĜeba dále upravit izomerací a reformováním. Pokud se týká
alkenĤ a kyslíkatých slouþenin, jejich výtČžek je pĜi nízkoteplotní syntéze menší. Údaje
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uvedené v tab. 2 charakterizují vliv typu reaktoru, resp. reakþní teploty na selektivitu FT
syntézy.
Rafinerie PetroSA.. Rozsah výroby syntetické ropy FT syntézou v Jižní Africe byl
zvČtšen výstavbou rafinerie Mossref, nyní PetroSA, na východním pobĜeží, která byla
uvedena do provozu v roce 1993. Rafinérie je provozována v petrochemické variantČ a vyrábí
se v ní 30 000 bbl/den motorových paliv, alkoholĤ a LPG ze syntézního plynu získaného
dvoustupĖovým reformováním zemního plynu.
Rafinerie Bintulu. Další GTL technologií, která se provoznČ uplatnila, je technologie
SMDS (Shell Middle Distillate Synthesis) firmy Shell. V roce 1994 byla uvedena do provozu
rafinerie Bintulu v Malajsii, kterou lze považovat za demonstraþní jednotku. Výrobní kapacita
byla 12 500 bbl/den syntetické ropy. Syntézní plyn se vyrábí parciální oxidací zemního plynu,
Asi polovina vyrobené tČžké syntetické ropy se hydrokrakovala na motorovou naftu a petrolej
a druhá þást se zhodnocovala jako speciální rozpouštČdla, surovina pro detergenty a jako
tvrdý parafin pro potravináĜský prĤmysl. Z 1 mil. Nm3 zemního plynu se vyrobí cca 500 t
kapalných uhlovodíkĤ. Vybrané vlastnosti hlavních frakcí reakþního produktu jsou uvedeny
v tab. 3. V roce 2003 byla kapacita rafinétie zvČtšena o 20 % a výhledovČ poþítá firma Shell
se zvýšením na 50 000 bbl/den, s tím, že hlavním produktem budou stĜední destiláty.
Tab. 2: Selektivita syntézy v reaktorech TFB a CFB firmy Sasol
Reaktor

TFB

CFB

220 - 270

320 - 340

Methan

4

7

Alkeny C2 - C4

4

24

Alkany C2 - C4

4

6

Benzin

18

36

StĜední frakce

19

12

TČžké frakce a vosky

48

9

Kyslíkaté slouþeniny

3

6

Teplota syntézy (°C)
Produkty (% hm.)

Tab. 3. Vybrané vlastnosti hlavních frakcí produktu z procesu SMDS (Shell)
Vlastnost\Frakce
Hustota (kg/m3) pĜi 15 °C
Destilaþní rozmezí (°C)
15 - 95 % (obj.)
Obsah síry (ppm)
Obsah aromátĤ (ppm)

Benzin

Petrolej

Plynový olej

690

738

780

43 - 154

147 - 247

200 – 358

<3

< 10

< 15

0

< 0,1

< 0,1

Trendy ve výrobČ motorových paliv FT syntézou. V souþasném období se považuje za
perspektivní výroba tČžké syntetické parafinické ropy, která se následnČ hydrokrakuje na
kvalitní motorovou naftu a ostatní motorová paliva, rozpouštČdla, tvrdý parafin a další
produkty. Tuto variantu preferují všechny firmy, které se FT syntézou zabývají (Sasol, Shell,
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Texaco, ExxonMobil, Chevron, Syntroleum Corp., Syncrude Technology, Rentech Inc. a
další). S ohledem na velmi dobrou kvalitu vyrábČných produktĤ, pĜedevším motorových
paliv, lze pĜedpokládat, že tento postup zahrnující tĜi integrované výrobní stupnČ, tj. výrobu
syntézního plynu, jeho následnou konverzi na tČžkou syntetickou ropu a její hydrokrakování
se bude uplatĖovat i výhledovČ.
Pro výrobu tČžké syntetické parafinické ropy je preferován SBC reaktor, tj. Slurry
Buble Column Reactor (Sasol, Shell, ExxonMobil, Syncrude Technology). Pozornost je
vČnována i vývoji selektivnČjších katalyzátorĤ, vČtšinou na bázi kobaltu (Sasol, Statoil,
ExxonMobil, Shell, Syntroleum Corp., Syncrude Technology), jehož vlastnosti jsou
vylepšeny pĜídavkem malého množství vzácného kovu (Re, Ru), který napomáhá aktivaci a
transferu vodíku (hydrogen spill over) potĜebného pro hydrogenaci uhlíkatých úsad
ukládajících se na povrchu katalyzátoru, což má pĜíznivý vliv na jeho aktivitu, životnost a
regeneraci.
V souþasné dobČ se nachází ve stádiu pĜípravy, resp. realizace technologie XTL Ĝada
projektĤ. Firmy Shell a Sasol staví nové jednotky v Kataru, který má bohaté zásoby zemního
plynu. GTL závod Oryx-1 (Sasol a Qatar Petroleum) v Las Raffan, který zahájí výrobu
v tomto roce, má zatím výrobní kapacitu 1,3 mil. t/rok. DennČ vyprodukuje 24 tis. bl
motorové nafty, 9 tis. bl benzinu a 1 tis. bl LPG. Do roku 2009 by mČla být jeho kapacita
zvČtšena na cca 4 mil. t/rok. V rámci GTL projektu Pearl (Shell a Qatar Petroleum) se buduje
výrobna s kapacitou cca 3 mil. t/rok, provoz by mČl být zahájen v roce 2009. Firma
ExxonMobil instalovala v Kataru jednotku s vlastní technologií AGC 21 s kapacitou 6,2 mil.
t/rok. Jak to dokumentují údaje uvedené v tab. 4, tato technologie je znaþnČ flexibilní
z hlediska vyrábČných produktĤ (benzin, stĜední a vakuové destiláty, vysokomolekulární
vosky a chemikálie).
Tab. 4: Složení produktĤ (% hm.) získaných z procesu AGC-21 firmy ExxonMobil
Varianta procesu
Produkt

Max. výtČžek suroviny Max. výtČžek stĜedních
pro katal. krakování
destilátĤ

Benzin

15

30

StĜední destiláty

50

70

Surovina pro katal.
krakování

35

0

Celkem

100

100

Firmy Sasol a Chevron spoleþnČ s firmou National Nigerian Petroleum Comp. založili
v roce 2000 alianci pro výstavbu GTL závodu v Nigérii (Escavros) s kapacitou 1,3 mil. t/rok,
výroba by mČla být zahájena v letech 2008/2009. Firmy Shell a Sasol se angažují také v ýínČ,
v tomto pĜípadČ se ale jedná o projekty FT syntézy založené na bázi uhlí, tj. o technologii
CTL. O výstavbČ CTL závodu se uvažuje také v Austrálii a SRN (FT proces fy. Syntroleum
Corp.).
Ekonomické aspekty technolgie XTL. Pro ekonomické rozvahy jsou dĤležitá
následující data: cena ropy a investiþní a provozní náklady. V roce 1999 se cena ropy, pĜi
které lze provozovat GTL technologii na úrovni nákladĤ (break-even price) pohybovala
v rozmezí 18 – 23 $/bbl. U CTL technologie je tato cena pochopitelnČ vyšší. Výrazný nárĤst
ceny ropy podpoĜil založení nových GTL, resp. CTL projektĤ. Je tĜeba si ovšem uvČdomit, že
nárĤst ceny ropy pochopitelnČ zvyšuje i ceny zemního plynu a uhlí.
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PĜi úvahách o realizaci XTL projektu hraje významnou roli výše potĜebných investic.
Na investiþních nákladech výroby syntetické ropy resp. paliv technologií GTL se
rozhodujícím zpĤsobem podílí náklady na výrobu syntézního plynu, které þiní 50 – 60 %
celkových nákladĤ, 25 % pak pĜipadá na FT syntézu a 10 % na úpravu a frakcionaci produktĤ.
Celkovou ekonomiku procesu GTL pochopitelnČ významnČ ovlivĖuje výrobní kapacita
závodu. ZvČtšení kapacity výrobní linky a tedy i zvýšení výrobní kapacity závodu je pro
snížení investiþních nákladĤ pĜipadajících na 1 bbl denní produkce považováno za klíþové.
Údaje publikované o tČchto nákladech se pohybují v pomČrnČ širokém rozmezí
neodpovídajícím vždy rozdílĤm ve výrobní kapacitČ a významnČ se na nich tedy podílí i
hloubka zpracování reakþního produktu, která není blíže specifikována. Na základČ
publikovaných dat je možno konstatovat, že výše uvedená technická vylepšení výroby
syntézního plynu i FT syntézy umožní snížit investiþní náklady na 1 bbl denní produkce
z 50 tis. $/bbl na úroveĖ cca 35 tis. $/bbl. Firmy Shell a Sasol shodnČ pĜedpokládají, že ve
stĜednČdobém horizontu bude možné dosáhnout dalšího snížení tČchto nákladĤ až na cca
20 tis. $/bbl. Pro srovnání u klasické ropné rafinérie se tyto náklady v souþasné dobČ pohybují
v rozmezí 10 – 15 tis. $/bbl.
V této souvislosti je tĜeba si uvČdomit, že zvČtšování výrobní kapacity závodu GTL má
svá omezení. PĜi plánování této kapacity je tĜeba uvážit, zda bude dlouhodobČ k dispozici
dostateþné množství zemního plynu. Bylo uvedeno, že pro GTL závod s denní kapacitou 10
resp. 50 tis. bl je tĜeba zajistit pro jeho 30letý provoz cca 1,1 resp. 5,5·1012 m3 zemního plynu;
tuto kapacitu má pouze 7 resp. 2 % ze svČtových nalezišĢ zemního plynu.
ZávČr
I pĜes zmenšující se svČtové zásoby ropy bude tato surovina hrát klíþovou roli pĜi
zajišĢování spotĜeby pohonných hmot, benzinu a motorové nafty, i v pĜíštích dvaceti letech.
Výroba syntetických pohonných hmot ze zemního plynu, uhlí a biomasy technologiemi XTL
pĜedstavuje perspektivní variantu, která mĤže výrobu uvedených pohonných hmot z ropy
postupnČ nahradit. VČtšímu rozšíĜení tohoto zpĤsobu výroby pohonných hmot zatím brání její
výraznČ vyšší náklady. Výstavba závodĤ s technologií GTL, resp. CTL bude realizována
v místČ tČžby zemního plynu a uhlí, kde jsou obČ suroviny nejlevnČjší. Projekt GTL poþítá
také s využitím zásob zemního plynu pod moĜskou hladinou. Výroba syntetických
motorových paliv technologií BTL na komerþní bázi nebyla dosud realizována, v provozu
jsou demonstraþní jednotky. Otázkou zĤstává, zda je lepší zpracovat biomasu v malých
lokálních a nebo velkých centrálních výrobnách. Velkou pĜedností kapalných produktĤ FT
syntézy je jejich kvalita, neobsahují síru, dusík, tČžké kovy, asfalteny a ani soli. Jejich
pĜimícháváním do surové ropy a nebo pĜímo do ropných produktĤ v rafineriích se vyrábČné
produkty podstatnČ zkvalitní.
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