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− čím �ir�í je distribuce n-alkanů, tím ni��í je riziko 
vzniku úsad nebo začátku jejich krystalizace v ropách, 

− při smísení dvou problematických rop (z pohledu níz-
koteplotních vlastností), se mů�e výsledná směs cho-
vat jako neproblematická a naopak, smísením dvou 
druhů neproblematických rop mů�eme dostat směs, 
která za nízkých teplot bude způsobovat potí�e. 
Aby bylo mo�no minimalizovat problémy související 

se vznikem a vylučováním pevných látek, je snaha predi-
kovat tvorbu a vlastnosti ropných úsad. Pro tento účel byly 
vypracovány matematické modely, jejich� pou�ití v�ak 
v praxi ztroskotává na nutnosti znalosti zastoupení čistých 
slo�ek, co� je v případě slo�ité multikomponentní směsi, 
jakou ropa je, velmi obtí�né14. Dal�ím způsobem odhadu 
stability ropy je vytvoření experimentálního modelu skla-
dovací nádr�e a experiment simulující skladování ropy. 
Tento postup umo�ňuje sledování chování ropy během 
skladování za daných podmínek ve významně zkráceném 
čase. Záměrem těchto experimentů je zjistit náchylnost 
jednotlivých druhů rop k tvorbě úsad. Základním analytic-
kým údajem pro charakterizaci parafinických ropných 
úsad je obsah a distribuce přítomných n-alkanů15. 

Cílem práce bylo prozkoumat, jaký vliv má slo�ení 
ropy na její chování při dlouhodobém uskladnění za rela-
tivně nízkých teplot (10 °C). 

 
 

Experimentální část 
 
A n a l y z o v a n é  v z o r k y   

 
Pro přípravu problematických ropných směsí majících 

tendenci k tvorbě parafinických úsad byly pou�ity následu-
jící vzorky: 
− odsazená ropa REB (Russian export blend) odebraná 

z velkokapacitní nádr�e (100 000 m3) společnosti ME-
RO a.s. po dvouletém skladování, 

− úsada odebraná ze dna skladovací nádr�e po dvou 
letech skladování ropy REB � dále jen �úsada REB�, 

− úsada získaná po či�tění ropovodu tzv. je�ky po pře-
pravě ropy Azeri Light � dále jen �úsada Azeri Light�. 
Vlastnosti vzorků pou�itých pro přípravu problema-

tických ropných směsí jsou uvedeny v tabulce I.  
 

P ř í p r a v a  m o d e l o v ý c h  s m ě s í  a  j e j i c h   
u l o � e n í  d o  s e d i m e n t a č n í c h  v á l c ů   

 
Z odsazené ropy REB a úsady REB byly připraveny 

dvě modelové směsi o následujícím slo�ení: 
− odsazená ropa REB se 4,0 hm.% úsady REB, 
− odsazená ropa REB s 8,0 hm.% úsady REB. 

Dále byly z odsazené ropy REB a úsady Azeri Light 
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Úvod 

 
Tě�ba, doprava, skladování a zpracování ropy přiná�í 

mnoho potí�í souvisejících s charakterem a slo�ením této 
suroviny. Jedním z hlavních problémů skladování ropy je 
vznik a vylučování pevných látek, které se následně usazu-
jí na dně skladovacích nádr�í1. Na vylučování těchto látek 
z ropné fáze se podílejí předev�ím dva typy sloučenin. Tím 
prvním jsou vysokomolekulární nasycené uhlovodíky 
s převa�ujícím podílem n-alkanů (parafínů), které při tep-
lotách pod bodem zákalu začínají vytvářet krystaly. Pokud 
obsahují v molekule více ne� 20 uhlíkových atomů, nachá-
zejí se za normální teploty v pevném stavu. Proto je pří-
tomnost vět�ího mno�ství těchto sloučenin zdrojem potí�í 
nejen při skladování ropy, ale i při její tě�bě a dopravě1,2. 
Druhým typem sloučenin jsou ropné asfalteny, nejtě��í 
nedestilovatelné ropné podíly, které také za určitých pod-
mínek mohou vytvářet pevnou fázi, a tím přispívat 
k tvorbě úsad3−5.  

Hlavním problémem při zkoumání vlivu slo�ení rop 
na jejich chování při dlouhodobém uskladnění je jejich 
komplexní slo�ení. Ropa toti� kromě dvou vý�e uvede-
ných skupin látek obsahuje celou �kálu uhlovodíků a orga-
nických látek, ale také minerální látky nebo produkty ko-
roze technologických zařízení6−11. Proto�e se dané látky 
vzájemně ovlivňují, nelze jejich vliv na dlouhodobé skla-
dování rop posuzovat izolovaně, co� celou situaci značně 
komplikuje12. Z řady provedených experimentů byly vyvo-
zeny následující poznatky13: 
− srá�ení asfaltenů představuje nukleační centra pro 

krystalizaci parafínů, 
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připraveny dvě modelové směsi o následujícím slo�ení: 
− odsazená ropa REB se 2,0 hm.% úsady Azeri Light, 
− odsazená ropa REB se 4,0 hm.% úsady Azeri Light. 

Koncentrace úsad nebyla zvolena náhodně, ale tak, 
aby obsah a distribuce n-alkanů u porovnávaných dvojic 
směsí byly přibli�ně stejné.  

 
P o d m í n k y  m ě ř e n í  a  z p ů s o b  u l o � e n í   
s e d i m e n t a č n í c h  v á l c ů   

 
Vlastní skladování modelových směsí rop probíhalo 

v uzavřených skleněných válcích o vnitřním průměru 
43 mm a vý�ce cca 900 mm. Válce byly modelovými 
směsmi naplněny do vý�ky 800 mm, co� představuje jednu 
dvacetinu vý�ky ropy v reálné nádr�i na tankovi�ti MERO 
a.s. Ka�dá směs byla převedena do jednoho sedimentační-
ho válce, přičem� při rychlosti usazování parafinických 
látek odpovídající skutečnosti by mělo dojít 
k dvacetinásobnému zkrácení procesu tvorby ropných 
úsad. Válce byly umístěny do speciálně upraveného chla-
zeného inkubátoru (viz obr. 1), ve kterém byly ponechány 
18 dní (odpovídá jednomu roku skladování ve skutečné 
nádr�i o vý�ce 16 m). 

 
P o d m í n k y  a  z p ů s o b  o d b ě r u   
j e d n o t l i v ý c h  v r s t e v   

 
Po ukončení procesu modelového skladování byl 

ka�dý válec zvá�en a umístěn do chladicího plá�tě, aby při 
vlastním časově relativně náročném odběru vzorků nedo-
�lo k ne�ádoucím výkyvům teploty. Jednotlivé vrstvy byly 
odběrovým zařízením odsáty tak, jak je naznačeno na 

Tabulka I 
Charakterizace vzorků pou�itých k přípravě problematic-
kých směsí rop 

Vzorek Obsah n-alkanů 
C19

+ 
[hm.%] 

Obsah asfaltenů 
[hm.%] 

Ropa REB 1,8 1,1 
Úsada REB 12,2 1,1 
Úsada Azeri Light 24,3 0,1 

Obr. 1. Rozměry sedimentačního válce (mm) a fotografie in-
kubátoru pro ulo�ení sedimentačních válců 
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Obr. 2. Způsob odběru jednotlivých vrstev ze sedimentačního 
válce 

Tabulka II 
Podmínky vysokoteplotní kapilární plynové chromatografie 

Technika nástřiku Dávkování typu �on column�, 1⋅10−3 cm3 vzorku 
Kolona Ocelová předkolona o délce 0,75 m Varian WCOT ULTIMETAL 

10 m x 0,53 mm i.d., film 0,17 mm 
Mobilní fáze He, konstantní průtok 5 cm3 min−1 
Teplotní program lineární nárůst rychlostí 15 °C min−1 na teplotu 410 °C, 410 °C � 20 min 
Detektor plameno-ionizační(FID) 

teplota detektoru: 430 °C 
průtok vodíku: 35 cm3 min−1 
průtok vzduchu: 350 cm3 min−1 
průtok make-up plynu (dusík): 30 cm3 min−1 

20−25 mm 
15−20 mm 
10−15 mm 
5−10 mm 

0,5 mm 

500−800 mm 

300−500 mm 

200−300 mm 

100−200 mm 
  25−100 mm 

43 mm 
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obr. 2, a po odběru byly zvá�eny. Z ka�dé modelové směsi 
bylo odebráno celkem deset vrstev o známé hmotnosti, 
které byly později podrobeny detailněj�í charakterizaci. 
 
C h a r a k t e r i z a c e  v r s t e v  o d e b r a n ý c h   
p o  m o d e l o v é m  s k l a d o v á n í  

 
Jednotlivé vrstvy byly charakterizovány stanovením 

obsahu a distribuce přítomných n-alkanů. Pro rychlé získá-
ní koncentrátu nasycených uhlovodíků byla vyu�ita ad-
sorpční chromatografie za zvý�ené teploty. Samotné stano-
vení obsahu a distribuce n-alkanů bylo provedeno vysoko-
teplotní kapilární plynovou chromatografií, její� podmínky 

jsou uvedeny v tab. II. 
Výsledky a diskuse 

 
Pro experimenty modelového skladování byly připra-

veny modelové směsi, které se příli� neli�ily obsahem 
a distribucí n-alkanů (viz obr. 3 a 4). Na jejich přípravu 
v�ak byly pou�ity parafinické koncentráty li�ící se svým 
původem a tudí� i obsahem parafínů a asfaltenů. 

Na obr. 5 a 6 je uveden obsah n-alkanů C19
+ u směsí 

připravených z ropy a úsady REB v závislosti na hloubce 
odběru po jejich modelovém skladování. U obou směsí je 
vidět, �e během skladování nedo�lo v sedimentačním válci 
k tvorbě významného koncentračního profilu n-alkanů 
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Obr. 3. Porovnání obsahu a distribuce n-alkanů modelové 
směsi se 4 hm.% úsady REB a modelové směsi se 2 hm.% 
úsady Azeri Light; O − obsah n-alkanů 
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Obr. 4. Porovnání obsahu a distribuce n-alkanů modelové 
směsi s hm.8 % úsady REB a modelové směsi se 4 hm. % 
úsady Azeri Light; O − obsah n-alkanů 

Obr. 6. Obsah n-alkanů C19
+ v závislosti na hloubce odběru po 

skladování modelové směsi s 8 hm.% úsady REB; h − vý�ka 
odběru ode dna sedimentačního válce 

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

0 200 400 600 800
h, mm

C 19 
+ ,

% hm.

Obr. 5. Obsah n-alkanů C19
+ v závislosti na hloubce odběru po 

skladování modelové směsi se 4 hm.% úsady REB; h − vý�ka 
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C19
+. Z toho je patrné, �e přídavek úsady REB do ropy 

REB neměl prakticky �ádný vliv na její chování při mode-
lovém uskladnění. 

U směsí namíchaných z ropy REB a úsady Azeri 
Light je vidět výrazné zkoncentrování n-alkanů C19

+ na 
dně válce (viz obr. 7 a 8). U směsi se 4 hm.% úsady Azeri 
Light měla vzniklá úsada na dně sedimentačního válce tak 
vysokou viskozitu, �e ji nebylo mo�no stávajícím vzorko-
vacím zařízením odebrat. 

Důvody rozdílného chování připravených směsí bě-
hem procesu modelového skladování lze vidět v pou�ití 
odli�ných parafinických koncentrátů. Obě úsady se toti� 

vyznačovaly různým obsahem asfaltenů (viz tab. I) a mír-
ně se li�ily i distribucí vý�emolekulárních n-alkanů C19

+. 
Díky multikomponentnímu charakteru ropy sehrály svoji 
úlohu pravděpodobně i dal�í látky účastnící se krystalizace 
parafínů a napomáhající tvorbě úsad, které ov�em nemohly 
být pou�itými analytickými metodami stanoveny. 

 
 

Závěr 
 
Za hlavní ukazatel vypovídající o tendenci parafinic-

kých rop k tvorbě parafinických úsad během skladování 
byl pova�ován obsah a distribuce n-alkanů. Pro experi-
ment byla připravena dvojice modelových směsí s velmi 
podobnou distribucí a obsahem n-alkanů. K jejich namí-
chání v�ak byly pou�ity parafinické koncentráty s různým 
původem a tudí� i různým obsahem n-alkanů  i asfaltenů 
(úsady ze dna skladovací nádr�e a úsady odebrané 
z ropovodu). Pokud bychom vycházeli z předpokladu, �e 
n-alkany jsou klíčovou slo�kou podílející se na tvorbě 
parafinických úsad, měly by se dané směsi chovat velmi 
podobně. Jak ale vyplynulo z provedeného experimentu, 
jejich chování během modelového skladování bylo zcela 
odli�né. Z výsledků lze vyvodit, �e nejen n-alkany, ale 
i dal�í slo�ky (předev�ím asfalteny, ale i dal�í látky) hrají 
důle�itou roli během skladování rop. Proto se předpokládá 
dal�í pokračování experimentů se zaměřením na obsah 
a strukturu asfaltenů s cílem objasnit jejich vliv při dlouho-
dobém skladování parafinických rop. 

 
Tato práce byla realizována za finanční podpory 

M�MT ČR v rámci projektu č. MSM 6046137304 a za 
finanční podpory akciové společnosti MERO ČR, a.s. 
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L. Darebník, P. Straka, D. Maxa, and G. �ebor 

(Department of Petroleum Technology and Alternative 
Fuels, The Institute of Chemical Technology, Prague): 
The Effect of Oil Composition on Deposit Formation 
During a Long-Term Storage 

The paper deals with assessment of the crude oil ten-
dencies to deposit formation. Model mixtures for experi-
mental studies were prepared using REB (Russian export 
blend) crude oil enriched with substances isolated from 
two types of crude oil deposits. The formation of deposits 
in sedimentation cylinders placed in thermostat was fol-
lowed for 18 days. Then, samples were taken from 10 lay-
ers of the cylinder content with a special sampling device. 
The samples were analyzed to evaluate the distribution of 
n-alkanes. The results proved that not only the content and 
composition of n-alkanes, but also of other classes of com-
ponents are responsible for deposit formation during storage. 
The research will be oriented on the role of asphaltenes. 
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