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B.1.4.

Kriticky pohled na současnou technologii výroby bionafty

Z chemického hlediska je produkce metylesteru mastných kyselin (FAME – Fatty Acidc
Methyl Esters) transesterifikaci. Na základě výše uvedené komparativní ekonomicko –
ekologické analýzy, lze tedy konstatovat pozitivní prognózu této technologie do blízké
budoucnosti.
Problémů má však tato technologie mnoho z jiného úhlu pohledu – a to především ze
samotného technologicko-provozního hlediska. Finální produkt výrobních reesterifikačních
jednotek je tedy metylester vyšších mastných kyselin / dále jen VMK/, použitelný pouze pro
dieselové motory. Samotný proces kontinuální produkce metylesteru VMK je i poměrně
energeticky náročný a především náročný na obsluhu a řízení speciálním počítačovým
programem z centrálního velínu. Přibližně každé dvě hodiny musí být z cca 10 odběrových
míst odebírány vzorky a předávány do centrální laboratoře k analýzám.Kontinualita vedení
provozu je tak prakticky jedinou výhodou. Proces je mnohafaktorový a největším neštěstím
jsou mýdla, generovaná přítomností vody ve vstupním metanolu a částečnou hydrolýzou
produktu v průběhu separační operace, kdy se v postreaktorové části fyzikálně-chemicky
odděluje vodná fáze, obsahující methanol, hydroxid sodný, alkalické fosfáty, mýdla a
glycerol, plus i volné vyšší mastné kyseliny od fáze organické, obsahující kromě vlastního
metylesteru i volné mastné kyseliny, glycerol, vodu, fosfáty a nezreagovaný nebo
hydrolyticky znovuvygenerovaný methanol. Vše za teplot cca 60 stupňů Celsia, pokud je jako
druhy reaktant pouzit metanol a pokud je proces katalyzovan alkalicky.(30 stupnu Celsia pro
etanol). Department of Physical Chemistry Jedná se tak v podstatě z fyzikálně chemického hlediska o
vícefázový systém vzájemně konjugovaných a obtížně monitorovatelných roztoků. V podstatě
základní problém této technologie je uhlídat a to principiálně výkyvy v rámci fyzikálně
chemických ustalovacích procesů – rovnováh - mezi vodnou a organickou fází. Ekonomicko –
provozní náklady na separační proces jsou tedy poměrně značné. Vstupní smrtelně jedovatý
metylalkohol musí být před vstupem do předreaktoru aktivován přídavkem alkalického
hydroxidu – NaOH. Tim dojde v rámci chemické rovnováhy vysoce posunuté na levou stranu
– tedy na stranu výchozích látek – k vygenerování značně reaktivního a nukleofilního
metoxylátového aniontu MeONa, a neutralizační vody, kterou tak vlastně ještě před vstupem
MELu do procesu nelze nijak odstranit. Metoxylátový aniont jako velmi silný nukleofil tak
atakuje esterovou funkci v molekule triacylglyceridu dle schématu velmi jednoduchého
reakčního mechanismu: (Figure 1)

Figure 1.

Jako příklad je ve schématu zvolen nejjednodušší případ neutrálního triacylglyceridu, tedy
esteru glycerolu s cis-9-oktadecenovou kyselinou, triviálně olejovou / všechny přírodní VMK
maji na všech svých dvojných vazbách, přítomných v molekulách pouze konfiguraci cis,
všechny jsou pouze monokarboxylové a všechny maji sudý počet uhlíkových atomů. Je to
dáno biochemickým mechanismem syntézy VMK, což je v podstatě obrácená Linenova
spirála, kdy výstavba skeletu probíhá přes dvojuhlíkaté acetylkoenzymové jednotky za
energetické dotace ATP v živých buňkách a enzymatické katalýzy./ Na schématu je situace
současného přiblížení se třech metoxylátových aniontů k reakčnímu centru, což je elektrofilní
karbonylový uhlík esterové funkce. Je to pouze speciální případ současného ataku. Ve
skutečnosti se spíše předpokládá postupný atak. Vzniká tak tranzitní přechodový stav s
tetraedrálni geometrií na reakčních centrech a s přeneseným nábojem.Viz figure.2.
Figure 2.

Tento modelový přechodový stav posunem elektronových párů uvolní molekulu metylesteru
VMK za současného odstoupení glycerolátového aniontu s velmi krátkou dobou života.V
reakčním prostředí tento aniont okamžitě hydrolyzuje na volný glycerol /1,2,3 propantriol / a
3 ekvivalenty hydroxidu sodného, ve vodném prostředí plně disociovaného.
Figure 3.

Samotný proces kontinuální produkce bionafty je tedy energeticky a procesně poměrně
náročný. Další hledisko je ekologické. Z hlediska bilančního mezi produkcí CO2 při spalování
a jeho utilizací při fotosyntéze rostlinnou biomasou se tato technologie sice řadí mezi vysoce
environmentálni, zato však práce s metanolem vyžaduje velkou obezřetnost ve všech
bezpečnostních ukazatelích, neboť se ho zpracovává veliké množství. Procesní voda sice
systémem recykluje a nezreagovaný methanol se vrací do procesu, avšak úniky do odpadních
vod a kontaminace životního prostředí tak zcela vyloučeny nejsou.
Tento projekt je po strategicko – chemické stránce postaven na zcela jiném, kvalitativně
odlišném principu. Ústřední myšlenkou je převedení molekuly VMK na uhlovodík o jeden
uhlíkový atom chudší a tedy o problematiku uskutečnění průmyslově schůdné, investičně
nepříliš nákladné a kontinuálně vedené DEKARBOXYLAČNÍ reakce. Zde nastává problém
mezi základním laboratorním výzkumem a vstupem výsledku základního výzkumu do
programové části celého projektu, tedy do počítačové simulace ekonomických ukazatelů ve
fázi před vytvořením projektové dokumentace na výstavbu a spuštění zkušebního
poloprovozu. I tento ústřední požadavek bude předmětem výzkumu. Projekt je vysoce
komplexní a výrazně ekologicky i ekonomicky zaměřený. Ekologické hledisko spočívá v tom,
že se vychází na jedné straně z primárně vyprodukovaného řepkového oleje jako

nevyčerpatelného a obnovitelného přírodního zdroje, kde bilance koloběhu CO2 mezi
biomasou při fotosyntéze a spalovacími procesy je vyrovnána, ale na druhé straně rozšíření
projektu na možnost zpracovávat odpadní oleje a tuky nejenom na mýdla a derivované
produkty, jako prací prášky, zubní pasty apod., kde nabídka silně převyšuje poptávku a to
dlouhodobě, nýbrž přímo na uhlovodíkové frakce sloužící jako palivo do motorů, může
rovněž přispívat k pozitivní bilanci pro životní prostředí a pro ekonomiku zároveň. Samotné
ekonomické hledisko bude tedy rovněž předmětem výzkumu po výstupu ze základní etapy
laboratorního výzkumu do programové části celého projektu, a již nyní lze intuitivně
předpokládat, že provozní náklady nové navrhované kontinuální technologie na výrobu
uhlovodíkové frakce cca C14 –C19 ve srovnání s provozními náklady na produkci bionafty
mohou být nižší, a to zhruba až o 50 procent. Pokud jde o dekarboxylační reakci samotnou a v
podmínkách čisté chemie, nikoliv v pohledu průmyslových aplikací, pak platí, že v reakčních
podmínkách pro dekarboxylační reakci jsou mezi jednotlivými strukturními typy organických
kyselin značné rozdíly.Eliminaci oxidu uhličitého z karboxylových kyselin lze uskutečnit v
závislosti na jejich struktuře zahříváním na teploty řádově 100 – 300 stupňů Celsia. Nejsnáze
dekarboxylují kyseliny s elektronegativními substituenty v alfa poloze vzhledem ke karboxylu
/ NO2, CN, halogen./ Jako příklad lze zvolit 3-fenyl 2 nitropropionovou kyselinu. Hnací silou
dekarboxylační reakce v tomto případe je vytvoření stabilizovaného karbaniontu v důsledku
záporného induktivního efektu nitroskupiny vzhledem k alfa uhlíku, kde formální součet
celistvého záporného náboje a relativního snížení elektronové hustoty na alfa uhlíku vlivem
elektronegativního substituentu je nižší než 1. Jedna se o stabilizaci karbaniontu tzv. field
efektem.
Figure 4.

Velmi snadno dekarboxylují beta – oxokyseliny a substituované kyseliny malonové. Z
hlediska reakčního mechanismu se jedna o odlišný typ hnací síly. Tou je snadná tvorba dobře
stabilizovaného cyklického tranzitního stavu.

Figure 5.

Aromatické a heteroaromatické kyseliny bez aktivujících skupin eliminují oxid uhličitý
zahřátím ve vysokovroucím aminu v přítomnosti měďných iontů nebo přímým zahřátím s
práškovou mědí. Mechanismus je hypotetický a mnou navržený. Zřejmě se dá předpokládat
nejprve vznik vícecentrového komplexu aromatického jádra na principu donor-akceptorového
pí – komplexu s atomem mědi nebo měďným iontem, který sníží elektronovou hustotu jádra v
rámci vazebného molekulového orbitalu, obsahujícího 6 delokalizovaných elektronů typu pí.
Takto indukovaný záporný indukční efekt zvýší reaktivitu komplexu. Dúsledkem by mohl být
posun elektronových párů za současné dekarboxylace a vzniku fenylidového nestabilního
karbaniontu, který se neutralizuje přistoupením protonu.
Figure 6.

Synteticky zajímavá je přeměna beta – hydroxyalkanových kyselin na substituované alkeny –
olefiny, která probíhá už při zahřívání v přebytku dimetylacetalu N,N- dimetylformamidu,
nebo ve směsi benzensulfonylchloridu s pyridinem. Reakce probíhá stereospecificky (syneliminace) a předpokládá se přechodný vznik beta – laktonu. Samotné betalaktony rovněž
termolyticky dekarboxylují na olefiny. Organic Syntheses Page 237-238 Hnací silou laktonizace by
mohlo byt spojeni monomolekularnim mechanismem vygenerovaneho karboxylatoveho
aniontu s aktivovanou hydroxylovou skupinou nebo spise s ohledem na stereospecificnost
reakce bimolekularnim mechanismem realizovany cyklicky transitni stav a jeho nasledny
rozpad na produkty soucinnym posunem elektronovych paru (viz figure 7)
Figure 7.

+ H2O

Z mechanistického hlediska je zajímavá oxidativní dekarboxylace volných kyselin působením
octanu olovičitého. Reakce se provádí v prostředí aprotických nepolárních rozpouštědel.
/benzen, xylen, toluen apod/. Spolu s alkeny se však tvoří alkany a alkylacetáty. Vznik alkenu
je podporován měďnatými solemi, které oxidují / single electron transfer/ vznikající alkylové
radikály na karbokationty. Organic Syntheses Page 237 Navržený mechanismus je rovněž hypotetický
a nemusi odpovidat realite. Mohl by se podobat známému mechanismu oxidativního štěpení
vicinálních diolů na dvě molekuly aldehydu působením octanu olovičitého nebo alkalického
jodistanu, ale i jiných činidel s objemným centrálním atomem s velkou polarizovatelností.
Smysluplný mechanismus by mohl vypadat následovně: (figure8)
Figure8.

Po přídavku měďnaté sole /CuSO4/ je v mechanismu favorizována
tvorba terminálního olefinu. Měďnatý kation tak vlastně funguje jako přenašeč elektronu a
katalyzátor zároveň. Opět se jedna o single elektron transfer. Iniciací tvorby alfaolefinu je
oxidace primárního nebo po přesmyku vodíkového atomu lépe stabilizovaného sekundárního
alkylového radikálu na karbokationt a vytvoření dvojné vazby odštěpením protonu ze
sousedního uhlíkového atomu.
V přítomnosti měďnatého iontu je tedy mechanismus obohacen a selektivně zaměřen na
alkeny.

Měďný kation se může reoxidovat např. reakcí:

Tato dekarboxylační aktivita není zdaleka omezena pouze na olovo v oxidačním stupni +IV,
týká se rovněž dalších iontů přechodných kovů. Jejich dekarboxylační aktivita se však značně
liší. Relativní rychlost dekarboxylace stoupá v řadě zobrazené v následující tabulce.
Relativní rychlost oxidativní dekarboxylace:

Ce4+
Relativní
rychlost

Ag2+

1

2

Pb4+

Co3+

Mn3+

20

100

500

Například Mn3+ reaguje s kyselinou octovou dvěma způsoby
Mn(OAc)3
Mn(OAc)3

 Mn(OAc)2 + CH3COO. /radikal/
 Mn(OAc)2 + . CH2COO- + H+

Obe reakce probíhají nad 150 stupňů Celsia velmi rychle. Vzniklé radikály se pak rozpadají,
např. za vzniku oxidu uhličitého:
CH3COO.

 CO2 + H3C.

Pokud jde o alkanové kyseliny bez jakýchkoliv aktivujících skupin vzhledem ke karboxylové
funkci, což je právě případ vyšších mastných kyselin, tak z pohledu jednoduchých
chemických přeměn dekarboxylačního charakteru připadá v úvahu ketonotvorná
dekarboxylační pyrolýza vápenatých nebo barnatých solí, nověji působením ThO2 /oxidu
thoričitého/ v plynné fázi, nebo suchá destilace – pyrolýza – alkalické soli alkanové kyseliny
v jednomolárním nadbytku alkalického hydroxidu. Navržený možný mechanismus
ketonotvorné dekarboxylace je uveden v následujícím schématu:
Figure 9.

Mechanismus pyrolýzy – suché destilace – alkalické soli karboxylové kyseliny v
jednomolárním přebytku alkalického hydroxidu je následující:
Figure 10.

V tomto bode cele prace je uzitecne pripomenout, ze cilem projektu je vybudovani funkcniho
a plne automatizovaneho pilotniho poloprovozu, kde hlavnim kriteriem bude kontinualita
vedeni vyroby. Zhodnotíme- li však tento vyse uvedeny a téměř vyčerpávající přehled
dekarboxylačních reakcí z pohledu návaznosti na budoucí technologii, musíme ve většině
případů konstatovat, že se náběh na kontinualitu budoucího provozu nekryje s podstatou
většiny uvedených reakcí. Ve vyctu vyse uvedenych reakci lze totiz v aplikaci na vyssich
mastne kyseliny uvazovat pouze pripady uvedene ve schematech 8 a 10. Samotne vyssi
mastne kyseliny totiz vubec nedekarboxyluji ve sve volne a nedisociovane forme. Avsak ani v
techto jedinych dvou uvazovatelnych pripadech by nebylo mozno splnit podminku hlavniho
kriteria projektu. Jednim z nezanedbatelnych prekazek je nutnost pouziti vice nez jednoho
reaktantu. Všude, kde se z procesního hlediska jedná o nasazení min. dvou reaktantů nebo
iniciátorů, čili najetí reaktoru na provozní parametry, provedení reakce, odčerpání produktu,
čištění reaktoru, zkrátka řečeno výrobní CYKLUS, se setkáváme s nutností vést proces
DISKONTINUÁLNĚ nikoliv kontinuálně, i kdyz to samozrejme nevylucuje moznost vest
diskontinualni technologii takovym zpusobem, aby bylo mozno finalni produkt kontinualne
odcerpavat. Tam, kde není možno z podstaty samotné chemické reakce vést kontinuální
provoz, se přistupuje na technologie diskontinuální.Ty ovšem jsou z hlediska investičních a
provozních nákladů daleko náročnější než technologie kontinuální. V praxi tato principiální
překážka nutně vede k výstavbě a provozu série paralelních reaktorů, zapojených do
časovaných cyklů tak, aby bylo možno finální produkt kontinuálně odčerpávat. Příkladem
zcela konkrétním je výroba PVC ve Spolaně v Neratovicích. Pracuje se se systémem 14
stejných reaktorů. Zatímco u jednoho reaktoru končí vypouštění, u jiného se právě začíná
otevírat ventil na vypouštění, v dalších běží vlastní polymerace, v jiných dochází k dávkování
iniciátoru atd. Zhodnotíme-li situaci v aplikaci na dekarboxylační reakci vyšších mastných
kyselin, dostáváme se do obdobného problému. Pokud cílem je získat uhlovodíkovou frakci,
pak připadají v úvahu diskontinuální přístupy jako by mohla být např. suchá destilace mýdla
zřejmě v ochranné atmosféře inertního plynu /dusík/ a za sníženého tlaku. Ovšem opět
diskontinuálně. Vedlejší produkt v tomto případě je alkalický uhličitan, který je nutno po
ukončení reakce z reaktoru odstranit.V pripade prumyslove aplikace oxidativni dekarboxylace

na vyssi mastne kyseliny by bylo nadto nutno vyresit znacny technologicky problem spojeny s
reoxidaci pouzitych cinidel a jejich recyklaci , tedy navratu do vyroby, a to nehovorime o
jejich znacne cene. Toto jsou jen nektere příklady za všechny.Presto by mohla existovat jeste
jedna eventualita.

B.1.5.2.2 Vhodny kandidat z hlediska hlavniho kriteria projektu
V přehledu výše uvedených reakcí není totiž uvedena ještě jedna možnost. xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Probíhá rovněž za mírných
podmínek a kyselina přitom nepotřebuje žádný další reaktant. Dá se předpokládat závislost
pouze na teplotě. Dekarboxylace sice běží méně ochotně než na příkladech ze schématu 5.
neboť cyklický tranzitní stav je méně stabilizován, přesto však lze očekávat obecně poměrně
mírné reakční podmínky. Hnací silou reakce je
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx viz figure 11)

Figure 11. XXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
( schéma znepřístupněno )
B.1.5.3.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a kritika hlavni myšlenky

Primarni zdroje chemicke literatury pristupne pres programy Beilstein, Chemical Abstracts
apod. zcela jiste obsahuji mnozstvi citaci tykajicich se dane problematiky. Obecná literatura
organické
syntézyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Vyžaduje však vždy
zvýšenou teplotu. Organic Syntheses Page 51 V tomto případě se tedy jedná o možné využití
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , u nichž bude předpoklad stabilní
aktivity za předem přesně stanovených reakčních podmínek. V případě VMK se totiž nemusí
vůbec jednat o typické xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Protože projekt je velmi komplexní, bude zaměřen na hledání
všech dostupných kombinací .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Např. i možné využití některých organických
látek jako přenašečů vodíku, může být diskutována. Z tohoto hlediska tedy nabývá výzkumný
projekt na smysluplnosti, i když se i v průběhu základního laboratorního výzkumu
předpokládají nesčetné problémy. Projekt předem počítá z těmito potížemi při přechodu z fáze
čisté chemie, u které by mohla byt poměrně velká šance, že se spřažení obou reakcí do
jednostupňového uspořádání v praxi a v laboratorním měřítku zdaří, do fáze experimentování
s přírodním materiálem, což je v případě tohoto projektu přírodní olej nebo živočišný tuk se
všemi svými příměsemi a nečistotami. Zhodnotíme- li však tento poslední jmenovaný případ
v pohledu anticipace budoucí kontinuální technologie, pak zjistíme, že vyhovuje ve všech
parametrech na výstavbu provozu s kontinuálním vedením výroby. Projekt bude zaměřen na
vyhledávání všech přijatelných kombinačních možností, kdy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , bude schopen pracovat bez opotřebení a za takových
reakčních podmínek /především teplotních/, kdy bude docházet v jednom reaktoru a v
jednom reakčním stupni nejprve k
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx což povede k přímému získání velmi úzké frakce lineárních a
převážně nenasycených uhlovodíků o přibl. počtu 15 až 19 uhlíkových atomů v řetězci.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reakční podmínky, aby pracovní teplota
umožňovala a zajišťovala vysokou a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň aby umožňovala
kontinuální vydestilovávání uhlovodíkové frakce do kolony, kde ji bude možno z nejvyššího
patra kontinuálně odčerpávat. V ramci teto predpokladane kauzality tedy project
predpoklada, ze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tento proces by v
idealnim pripade nevedl pouze k ziskani kapalne smesi linearnich a prevazne nenasycenych
uhlovodiku o pribliznem poctu C15-C19 uhlikovych atomu v retezci, ale rovnez i k ziskani
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pro chemicky prumysl rovnez velmi
zadaneho vedlejsiho produktu. Pokud se v experimentální části základního výzkumu v
aplikaci již na přírodní směs VMK tento proces zdaří, pak to bude znamenat již náběh a
přechod do programové části projektu.
. Z personálního hlediska tedy projekt vyžaduje sice malý tým, zato však vysoce
specializovaných a zkušených tvůrčích spolupracovníků.
Jedná se o tyto pracovní pozice:
1. Matematik – počítačový programátor a specialista na PC simulace
2. Organický technolog - projektant
3. Průmyslový ekonom
4. Ekolog – specialista na chemické průmyslové procesy
.
Ve sve podstate tak vlastne cely projekt zcela spoleha na existenci vzajemne kauzalni
provazanosti uvnitr zakladni myslenky.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .Kriticky pohled na zakladni
myslenku tohoto projektu spociva dale v tom, ze idea ignoruje pritomnost jinych aktivujicich
skupin v molecule, jmenovite pritomnost jinych dvojnych vazeb v molekulach nenasycenych
kyselin, ktere v prirodnich smesich vyssich mastnych kyselin jednoznacne prevazuji.
Prakticky to znamena uplatneni mozneho efektu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
cili odvedeni jeho ‘’pozornosti’’ na jina mista v molecule. Avsak zaroven moznost
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dalsi soucasti kritiky zakladni myslenky celeho projektu
by mohlo byt zavedeni koncepce tkzv. xxxxxxxxxxxxxxxxx. Prakticky to znamena, ze
myslenka ignoruje moznou interakci mezi castici xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx behem formovani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ci moznou
participaci teze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v nasledujici krocich umistenych v casove
posloupnosti na reakcni koordinate napr. mozny a dost pravdepodobny positivni ale i
negativni vliv na aktivacni energii finalni xxxxxxxxxxxxxxx reakce.Doby zivota
aktivovanych komplexu jsou sice z bezneho hlediska temer nezaznamenatelne (radove 10 na
minus 18 az 23 sekundy) ale pokud tyto miniintervaly lezi na reakcni coordinate dostatecne
blizko sebe, nebo se dokonce mirne prekryvaji, pak tento globalni xxxxxxxxxxxxxxxx nelze
vubec v zadnem pripade podcenovat.Snizeni aktivacni energie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx nebo take nikoliv.V teto nejistote mozna spociva asi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cele myslenky.Dalsim dost zavaznym
problemem je skutecnost, ze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a v
ramci jednoho a tehoz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je pomer mezi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednoznacne rizen reakcni teplotou. Nizsi teploty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a vyšší naopak favorizuji xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Je to pripad
vsech typickych prumyslovych katalyzatoru na bazi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde o to, aby v pripade tohoto
projektu byl zvolen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aby optimalni teplotni interval se prave
prekryval s jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na jedne strane a tak vlastne aby nedochazelo ve
vetsi mire ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uvolnovanym vodikem jeste pred tim, nez se staci
zformovat cyklicky tranzitni stav natolik typicky pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx .Pokud by to molekula xxxxxx totiz „stihla’’ se znovu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k zadne
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. V tom spociva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zakladni myslenky. Tak jako tak project je
multifaktorialni a zahrnuje velke mnozstvi promennych velicin. Seznam alespon tech
nejzakladnejsich z nich je uveden nize:
:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a teplotni interval jeho optimalni dekarboxylacni aktivity

- eventualni nutnost pouziti dodatecneho inertniho rozpoustedloveho systemu
- volba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- pouziti atmosferickeho nebo snizeneho tlaku
- optimalni teplotni interval pro
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- optimalni teplotni interval xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vyssich mastnych kyselin
- teplota varu smesi vyssich mastnych kyselin
- teplotni interval pro teploty varu n-alkanu od C15 do C19
B.1.5.4.
casti

Konkretizace technologickeho pristupu a mozne zakladni schema centralni
vyrobniho procesu

Tento project veri v moznost experimentalniho nalezeni pruniku trech fundamentalnich
mnozin intervalovych pominek za ucelem specifikace provoznich a technologickych
podminek a to dle nasledujiciho schematu 12. (figure 12). Samozrejme snahou bude pouziti
co mozna nejnizsi provozni teploty celeho procesu.

Figure 12 ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )

( schéma znepřístupněno )

Nejnizsi mozna pracovni teplota za atmosferickeho tlaku by mela byt lokalizovana zrejme
mirne nad teplotou varu uhlovodikove frakce C15-C19. Konkretni, ale stale jeste velmi
obecna modelova situace by mohla byt lepe priblizena pouzitim schematu 13. Uvedene
teploty a odhadovane intervalove podminky odpovidaji pouziti atmosferickeho tlaku.(Figure
13).

Figure 13. XXXXXXXXXXXXXXXXX

( schéma znepřístupněno )

Předjímaný , zcela hypotetický a prozatím velmi silně idealizovaný model ústřední části
výrobního procesu na kontinuální výrobu uhlovodíkové frakce na bázi VMK by mohl vypadat
asi následovně:

Figure 14.

Legenda:
1234567891011121314-

hlavní reaktor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
stálá hladina suché směsi VMK o stabilní reakční teplotě
termostatický ohřev reaktoru
míchadlo
předehřívače, pracující diskontinuálně
střídavý přívod předehřáté a vysušené směsi VMK do reaktoru
vlhká směs VMK, přivedená z bloku hydrolýzy do předehřívače
termostatický ohřev pláště předehřívače
výměníky tepla
kolona
odvod vodní páry z předehřívačů a její kondenzace
odvod vedlejších plynných produktů, tj. směsi H2 a CO2 k dalšímu zpracování
diskontinuální přívod vlhké směsi VMK z bloku hydrolýzy do předehřívačů

….
….
….
…. atd.
atd.
 Vykřížkované věty a pasáže jsou tajemstvím projektu, projektu původně koncipovaného
jako text do grantového výzkumu.

