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Abstrakt CZ 

Předmětem této disertační práce je návrh a posouzení možností pyrolýzy 

na konstrukčně unikátním pyrolýzním zařízení VŠB – TU Ostrava s názvem Pyromatic. 

Specifikum tohoto zařízení představuje originální tříšnekový pyrolyzér. Po uvedení tohoto 

pyrolyzéru do provozu byly výzkumně testovány materiály jako pneumatiky, HDPE 

a nízkoenergetické hnědé uhlí. Při testování byly sledovány změny a degradace vstupního 

materiálu v závislosti na změnách nastavených technických parametrů. 

Disertační práce je rozdělena do několika spolu souvisejících částí. Problematice 

pyrolýzního procesu a stručnému zhodnocení specifik užitého pyrolýzního zařízení, se věnuje 

první část disertace. 

Druhá část práce zahrnuje výsledky a rozbory vstupních materiálů a výstupních 

produktů. Konkrétně pak shrnuje výsledky z výzkumu pyrolýzní plynné fáze a výsledky 

získané v průběhu několika měsíčních provozních zkoušek s cílem poznat vlastnosti 

pyrolýzního systému a vymezit možnosti získání co největšího množství plynných složek 

využitelných pro konverzi na elektrickou energii. 

Poslední část práce je zaměřena na možnosti budoucího výzkumu v oblasti ko-

pyrolýzy zkoumaných materiálů a predikuje výtěžnost pyrolýzních produktů i zastoupení 

hořlavých složek v pyrolýzní plynné fázi. Teoretické výpočty a úvahy, se opírají o reálná 

experimentální zjištění při testování zkoumaných materiálů na pyrolýzním systému 

Pyromatic. 

Klíčová slova: pyrolýza, polymery, pneumatiky, uhlí, pyrolýzní plyn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Annotation  

The subject of this doctoral thesis is a concept and evaluation of pyrolysis process 

using the VŠB Technical University Ostrava pyrolysis equipment of the unique type. The 

specific feature of this equipment is the 3-way screw pyrolyzer. Since this pyrolyzer operation 

start-up the research was done on various materials like tires, HDPE and low-energy lignite 

coal. The changes and degradation of these materials and their relation to changes of adjusted 

technical process parameters were studied   

This thesis consists of the several mutually related sections. The first section deals 

with pyrolysis process and a brief evaluation of the specific features of the utilized equipment. 

The second part includes the results and analysis of the input materials and the output 

products. There is a summary of the pyrolysis gas products research and the results achieved 

during the several months lasting operational testing. This testing focused on the pyrolysis 

system features study and possibility of generation of the maximum delivery of gas products 

suitable for conversion to electric power. 

The final part of this thesis is focused on the future research possibility in the area of 

the tested materials co-pyrolysis. It also includes prediction of the pyrolysis products 

utilization effectiveness as well as participation of the combustible parts of the delivered 

pyrolysis gas products. Theoretical calculations and considerations are based on the real 

experimental results achieved during processing tests of the materials researched on the 

Pyromatic equipment. 

 

Key words: Pyrolysis, polymers, tires, coal, pyrolysis gas 

 



 

  

Motivace 

 Účelem této disertační práce bylo ověření možnosti využití pyrolýzního procesu 

v oblasti zpracování vybraných druhů organických materiálů a odpadů na prototypové 

poloprovozní jednotce Pyromatic, s cílem získání nových poznatků o vlastnostech vybraných 

vstupních materiálů, jejich chování při pyrolýzním procesu v konstrukčně originálním 

pyrolyzním zařízení a získání poznatků o hmotnostních bilancích výstupních produktů 

v závislosti na změnách teploty procesu. 

Hlavním podnětem pro zpracování tohoto tématu byla skutečnost, že Česká Republika 

od vstupu do EU stále nesplňuje požadavky dané směrnicí Rady 99/31/ES o skládkování 

odpadů, jehož podstatou je omezení skládkování biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu na skládky odpadu, přičemž produkce odpadů neustále roste. Je tedy potřeba najít 

nové či inovativní technologie, které by využily energetický i materiálový potenciál, který se 

v odpadech skrývá. 

Z dosavadních teoretických i praktických poznatků vyplývá, že pyrolýzní a ko-

pyrolýzní procesy poskytují východisko k racionálnímu a efektivnímu využití odpadních 

materiálů, při ekologicky šetrném zpracování bez větších dopadů na jednotlivé složky 

životního prostředí. Neméně významnou skutečností je, že tyto procesy eliminace odpadů 

umožní získat užitečné suroviny využitelné materiálově i energeticky, jak při výrobě různých 

produktů, tak pro získávání tepla a elektrické energie. 

Na základě těchto skutečností byla iniciována práce s cílem ověřit vybrané tři druhy 

materiálů pyrolyzním procesem na prototypové jednotce Pyromatic a zjistit, zda je tento 

proces k racionálnímu využití vybraných materiálů účelný. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

  

Obsah 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, VELIČIN, SYMBOLŮ A JEDNOTEK .............................................. 8 

1. ÚVOD ............................................................................................................................................................... 11 

2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ........................................................................................................................ 13 

3. PYROLÝZNÍ PROCES A JEHO PRINCIPY.............................................................................................. 15 

3.1 PRINCIP PYROLÝZNÍHO PROCESU ................................................................................................................. 15 
3.2 VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA PYROLÝZNÍ PROCES .................................................................. 20 
3.3 HISTORICKÝ KONTEXT A MODERNÍ PYROLÝZNÍ POSTUPY ............................................................................ 26 

3.3.1 Pohled do historie pyrolýzního procesu ............................................................................................. 26 
3.3.2 Moderní pyrolýzní postupy ................................................................................................................. 27 

4. ODPADY VHODNÉ PRO PYROLÝZNÍ PROCES .................................................................................... 38 

4.1. AUTOVRAKY A JEJICH SLOŽKY ................................................................................................................... 38 
4.2 SYNTETICKÉ SLOŽKY ODPADŮ ..................................................................................................................... 40 
4.3 BIOMASA ..................................................................................................................................................... 46 

4.3.1 Hemicelulóza ...................................................................................................................................... 46 
4.3.2 Lignin .................................................................................................................................................. 47 
4.3.3 Celulóza .............................................................................................................................................. 48 

4.4 UHLÍ ............................................................................................................................................................ 50 
4. 5. KALY Z ČOV ............................................................................................................................................. 51 

5. METODICKÝ POSTUP, EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST .............................................................................. 54 

5.1 POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ .......................................................................................................... 55 
5.1.1. Pyrotronic .......................................................................................................................................... 55 
5.1.2 Pyromatic ........................................................................................................................................... 57 

6. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ ........................................................................ 63 

6.1 OPOTŘEBOVANÉ PNEUMATIKY .................................................................................................................... 64 
6.1.1 Základní charakteristiky, analýzy a rozbory pneumatik ..................................................................... 64 
6.1.2 Stanovení výtěžku dehtu, plynu a vody – laboratorní zkoušky ............................................................ 67 
6.1.3 Termická analýzy odpadních pneumatik ............................................................................................. 68 

6.2 HNĚDÉ UHLÍ - LIGNIT, SEVEROČESKÉ DOLY, A.S., CHOMUTOV ................................................................... 70 
6.2.1. Petrografická klasifikace hnědého uhlí ............................................................................................. 71 
6.2.2 Základní analýzy a rozbory hnědého uhlí ........................................................................................... 72 
6.2.3 Termická analýza hnědého uhlí .......................................................................................................... 73 

6.3 POLYETHYLEN – HDPE, BRUNTÁL ............................................................................................................. 75 
6.3.1 Základní analýza HDPE ..................................................................................................................... 76 
6.3.2 Termická analýza vysokohustotního polyetylenu ................................................................................ 76 

7. ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH ZKOUŠEK .............................................................................................. 80 

7.1 PYROLÝZA ODPADNÍCH PNEUMATIK ............................................................................................................ 80 
7.1.1 Vlastnosti pyrolýzního uhlíků při pyrolýze pneumatik ........................................................................ 83 
7.1.2 Vlastnosti pyrolýzní kapaliny při pyrolýze pneumatik ........................................................................ 85 

7.2 PYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ .......................................................................................................................... 88 
7.2.1 Vlastnosti pyrolýzního uhlíku při pyrolýze hnědého uhlí .................................................................... 90 
7.2.2 Vlastnosti pyrolýzní kapaliny při pyrolýze hnědého uhlí .................................................................... 91 

7.3 PYROLÝZA HDPE ....................................................................................................................................... 92 
7.4 KORELAČNÍ ANALÝZA - VLIV TEPLOTY NA VÝTĚŽNOST JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ PŘI PYROLÝZE 

ZKOUMANÝCH MATERIÁLŮ ............................................................................................................................... 94 

 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

  

8. VÝZKUM A VYHODNOCENÍ PLYNNÉ FÁZE ........................................................................................ 98 

8.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPŮSOBU MĚŘENÍ ................................................................................................ 98 
8.2 POZNATKY Z EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ PYROLÝZNÍHO PLYNU ............................................................. 100 

8.2.1 Složení a produkce pyrolýzního plynu .............................................................................................. 100 
8.2.2 Výhřevnost pyrolýzního plynu ........................................................................................................... 105 

8.2 KORELAČNÍ ANALÝZA  - VLIV TEPLOTY NA OBSAH HOŘLAVÝCH SLOŽEK PLYNU PŘI PYROLÝZE 

ZKOUMANÝCH MATERIÁLŮ ............................................................................................................................. 107 

9. MOŽNOSTI KO-PYROLÝZY MATERIÁLŮ .......................................................................................... 111 

10. ZÁVĚR ......................................................................................................................................................... 120 

LITERATURA .................................................................................................................................................. 122 

PŘEHLED PUBLIKACÍ A DALŠÍCH VÝSTUPŮ AUTORA ..................................................................... 143 

SEZNAM TABULEK ....................................................................................................................................... 146 

SEZNAM OBRÁZKŮ ...................................................................................................................................... 148 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

 8 

Seznam použitých zkratek, veličin, symbolů a jednotek 

Seznam použitých zkratek 

BTG  Technologická skupina pro biomasu, Biomass Technology Group, 

BTX   benzen, toluen, xylen 

ČOV  čistička odpadních vod 

ČR  Česká Republika 

ČSN  Československá státní norma 

DS  depolymerizační stupeň 

DTG  diferenční termické analýzy 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ENET  Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie. 

EO  ekvivalentní obyvatel 

ES  Evropské společenství 

EU  Evropská Unie 

FMMI  Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

HDPE  vysokohustotní polyetylen 

IOE  mezinárodní energetický názor 

JAR  Jihoafrická Republika 

LDPE  nízkohustotní polyetylen 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OP  Operační program 

PAU  polyaromatické uhlovodíky 

PCDD  polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

PCDF  polychlorované dibenzofurany 

PE  polyetylen 

PET  polyetylentereftalát 
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PP  polypropylen 

PS  polystyren 

PVC  polyvinilchlorid 

S-B-V  pyrolýzně – spalovací proces, Schwel-Brenn-Verfahren, 

SKO  směsný komunální odpad 

SRN  Spolková republika Německo 

TCO  Technologické centrum Ostrava 

TG  termogravimetrická analýza 

TOC  celkový organický uhlík 

TZL   tuhé znečišťující látky 

USA  Spojené státy americké 

VaVpI  Výzkum a vývoj pro inovace 

VB  Velká Británie 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VÚHU, a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, akciová společnost 

ŽP  životní prostředí 

Seznam použitých symbolů 

ΔHr  reakční teplo       [kJ.mol
-1

] 

T0  teplota za standardních podmínek    [K] 

p0  tlak za standardních podmínek    [Pa]  

n  počet dat v souboru      [1] 

r  Pearsonův kolerační koeficient    [1] 

t0,975  Kvantil Studentovo rozdělení     [1] 

α  hladina významnosti      [1] 

W  obsah vody        [%] 

A  obsah popela       [%] 
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C  obsah uhlíku       [%] 

H  obsah vodíku       [%] 

S  obsah síry       [%] 

N  obsah dusíku       [%] 

O  obsah kyslíku       [%]
 

WSK  obsah orogenetické vody     [%] 

SK  obsah polokoksu      [%] 

GSK  obsah plynu       [%] 

T  teplota        [°C] 

TSK  obsah dehtu       [%] 

Tp  počáteční teplota pyrolýzy     [°C] 

Tmax  teplota maximální rychlosti pyrolýzy   [°C] 

Tk  konečná teplota pyrolýzy     [°C] 

Ωi   podíl dané složky i v hořlavině pyrolýzního plynu  [1] 

Qi  výhřevnost složky       [MJ/m
3

N] 

Qi,i  výhřevnost složky i      [MJ/m
3

N] 

Qs  spalné teplo       [kJ.kg
-1

] 

FC  fixní uhlík       [%] 

M  vlhkost       [%] 

Index horní 

d  suchý 

daf  suchý, bezpopelnatý 

a  analytický 
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1. Úvod 

Lidské snažení, které udělá v jedné oblasti krok dopředu, může v oblasti jiné znamenat 

obrovský krok zpět. Vývojem nových materiálů jsme si nejednou způsobili újmu z hlediska 

dopadů na životní prostředí. U nových člověkem vytvořených materiálů, ztrácí příroda svou 

přirozenou schopnost rozkladu těchto materiálů a ty se pak stávají odpadem. 

Konzumní způsob života a zvyšující se životní úroveň společnosti vyžaduje stále více 

energetických zdrojů. Spotřeba energie roste, přičemž stávajících fosilních zdrojů ubývá. Dle 

světové statistické organizace jsou celosvětové zásoby ropy odhadovány na 47 let, zásoby 

zemního plynu na 77 let a uhlí na 212 let. [1] Zejména výroba pryže a plastů (polymerů) je 

spojena se značnou spotřebou ropy, která je v tomto případě výchozí surovinou i zdrojem 

energie. Skládkování jedné tuny odpadní pryže či polymerů tak představuje nevratnou ztrátu 

cca 1 – 3,6 t ropy. [2] Běžné produkty vyrobené z ropy lze získat také z uhlí např. (výroba 

vodíku, parafínu, aromatických uhlovodíků). Ze syntézního plynu se vyrábí amoniak 

a metanol. na základě těchto závažných skutečností a rovněž v důsledku ropných krizí 

a katastrof, dochází a bude docházet k renesanci nových trendů ve využívání vlastních 

uhelných zásob. O tom svědčí i fakt, že světové velmoci jako Japonsko, USA, Německo, 

Čína, Rusko, JAR provádějí dlouhodobé studie o budoucím racionálním využívání svých 

uhelných zásob. [3,4,5] 

Podle prognózy IOE (International Energy Outlook) bude v roce 2020 světová 

spotřeba energie o 50 % vyšší než v roce 2000. Tento nárůst je spojen zejména s očekávaným 

zvýšením spotřeby energie v rozvíjejících se zemích. [1,6] Tyto předpoklady, skutečnosti 

a stav světových zásob i snaha o zlepšení kvality ovzduší, jsou hlavními příčinou hledání 

nových energetických zdrojů, které by mohly alespoň částečně fosilní zdroje nahradit 

a přispět ke snížení emisí a to převážně skleníkových plynů. [7] 

Další společenskou hrozbou je stále se zvyšující produkce různorodých odpadů 

a zpřísňující se ekologické předpisy Evropské Unie. To dává podnět k hledání nových cest, 

využití těchto odpadních materiálů jako primárního surovinového zdroje. 

Platná legislativní ustanovení EU a tedy i České republiky, jakožto země Evropského 

společenství, stanovují hierarchii nakládání s odpady, kde hlavní podstatou je předcházení 

a omezení vzniku odpadů. Opětovné využití odpadů jako je recyklace, regenerace, druhotné 

využití suroviny, má přednost před jeho energetickým využitím. Základními právními 
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předpisy EU v oblasti odpadového hospodářství je směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech 

a směrnice Rady 91/156/EHS, kterou se doplňuje směrnice o odpadech. [8,9] 

Hlavním cílem odpadového hospodářství České republiky a společenství EU v oblasti 

nakládání s opotřebovanými pneumatikami je: 

 Zcela eliminovat ukládání odpadů na skládky. 

 Snížit celkové množství pryžových odpadů o 10 %. 

 Snížit prosté spalování odpadní pryže (pneumatik) bez využití energie 

ze 40 na 20 %. 

 Zvýšení podílů protektorování a využití drti na 70 %. [10] 

Odpadní materiály ať už biogenní (živočišného a rostlinného původu) nebo organické 

(plasty, pryže, kaučuky, brusné kaly, kaly z ČOV, barvy, rozpouštědla, ropné zbytky a směsi 

odpadů) jsou tzv. „časovanou bombou“. Přitom si ještě stále podstatná část společnosti 

neuvědomuje, že tyto materiály skrývají energetický potenciál, který lze využít. 

Vycházíme-li z výše uvedených skutečností a na základě požadavků lidské společnosti 

je potřeba poohlédnout se po nových inovativních technologiích a vylepšit stávající procesy 

tak, aby efektivní, ekologickou, energetickou, ale i ekonomickou cestou využily energetický 

potenciál, který je v odpadních materiálech skryt. 

Jednou z termických metod, která využívá různorodé odpadní materiály, obsahující 

uhlík v různých formách a sloučeninách, je pyrolýza. 
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2. Cíle disertační práce 

Cílem této disertační práce je ověření možnosti využití pyrolýzního procesu pro 

vybrané druhy vstupních materiálů (pneumatiky, hnědé uhlí, polyetylen) na základě 

systematické výzkumné práce, realizované formou experimentálních zkoušek na vývojové 

a orginální poloprovozní pyrolýzní jednotce PYROMATIC. 

Konkrétní postupy a zaměření pro dosažení cíle disertační práce: 

 Sestavení, zprovoznění prototypového pyrolýzního systému Pyromatic 

umístěného v hale TCO (Technologické Centrum Ostrava) a ověření 

funkčnosti zařízení pro výzkum a realizaci experimentálních zkoušek 

na vybraných druzích materiálů. 

 Na základě rozborů a analýz vstupních surovin, prováděných dle platných 

českých technických norem, charakterizovat obecné a specifické vlastnosti 

zkoumaného materiálu a předpovědět jeho chování při procesu termické 

degradace. 

 Provedení experimentálních zkoušek na poloprovozním pyrolýzním systému 

Pyromatic. Stanovit hmotnostní bilance výstupních produktů v závislosti 

na změně teploty procesu a charakterizovat základní vlastnosti výstupních 

produktů, zejména pyrolýzního plynu, jakožto nejvýznamnějšího produktu 

z tohoto procesu a to s ohledem na druh vybraného vstupního materiálu 

a procesní podmínky, za kterých plyn vznikl. 

 Ze získaných poznatků stanovit nejvhodnější kombinaci dvou materiálů, 

s cíleným záměrem transformovat co největší podíl energie ze vstupních 

surovin do co nejvyššího množství a energetického obsahu plynu. 

S ohledem na zadané cíle je tato disertační práce strukturována na obecnou část, ve 

které jsou shrnuty základní informace a obecné principy pyrolýzního procesu se zaměřením 

na historický kontext využívání tohoto procesu až k aplikacím využívaných v průmyslovém 

měřítku, které jsou v podkapitole 3.3.2 stručně popsány, popřípadě doplněny o schéma. Dále 

je v této části diskutováno o možnosti aplikace pyrolýzního procesu na odpadní materiály 

a druhotné suroviny, se zaměřením na vhodnost materiálů pro tento termický proces 

na základě množství produkovaného materiálu, analýz, rozborů a jiných dostupných 

parametrů. Tato část disertační práce vznikla na základě provedených rešeršních prací.  
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Experimentální část se věnuje popisu, přípravě a poloprovoznímu ověření prototypové 

pyrolýzní technologie pod názvem Pyromatic, kterou bylo nutné sestavit a uvést do provozu 

před prvotními experimenty. V této části disertační práce jsou všechna naměřená 

experimentální data, analýzy a rozbory vstupních a výstupních produktů, dosažené výsledky, 

závěrečná zhodnocení a přínosy této výzkumné práce. 

Předložená disertační práce vznikla v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0069 – VaVpI 

OP2 výzva 2, ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie. 
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3. Pyrolýzní proces a jeho principy 

Pyrolýza může být chápána jako proces, který omezuje používání primárních surovin s  

tím, že využívá suroviny sekundárního původu (odpadní materiály) stejné energetické 

a materiálové úrovně. Pyrolýza tak mění řadu odpadních materiálů na užitečné produkty. [11] 

3.1 Princip pyrolýzního procesu 

Zplyňování, spalování a pyrolýza jsou tři hlavní metody, které řadíme mezi procesy 

termochemické konverze. Tyto procesy se navzájem odlišují v obsahu kyslíku v reakčním 

prostoru. [12]  

Princip pyrolýzního procesu je založen na rozkladu organických látek působením tepla 

bez přístupu oxidačních médií (kyslíku, vzduchu, oxidu uhličitého či jiných zplyňovacích 

látek), kdy dochází ke změně chemické struktury materiálu. Celý proces je součet řady 

paralelních a následných reakcí, které probíhají v pyrolýzním reaktoru. [13] 

Pyrolýzní procesy mohou být obecně charakterizovány rovnicí: 

CaHbXc + teplo → H2O + CO2 + H2 + CO + CH4 + C2H6 + CH2O + dehet + koks (1) 

Při tepelném rozkladu klesá stabilita vysokomolekulárních látek, což vede k jejich 

štěpení s uvolňováním látek nízkomolekulárních. V podstatě při tepelném rozkladu dochází 

k uvolnění prchavé hořlaviny z tuhého odpadního materiálu, kterým můžou být pneumatiky, 

plasty, brusné kaly, biomasa, uhlí, kaly z čistíren odpadních vod a další. [14,15]  

Termickým rozkladem vstupních materiálu v pyrolyzním procesu vznikají z pravidla 

tři hlavní produkty: karbonizační pevný zbytek, kapalný kondenzát, pyrolýzní plyn. Všechny 

tyto výstupy z pyrolýzní technologie lze využít jako opětovnou vstupní surovinu k dalšímu 

zpracování, ale především k výrobě tepelné a elektrické energie.[13,16] 

Prchavé látky a plyny uvolněné ze vstupního materiálu rozkladnými reakcemi 

na počátku procesu mohou dále reagovat se vznikajícím pyrolyzním koksem. Vlivem těchto 

sekundárních reakcí dochází k přerozdělení fází ve výstupních produktech, což má za 

následek vznik těkavých látek, plynů a pyrolýzního uhlíku o odlišných vlastnostech 

a charakteru distribuovaných produktů.[17] 
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3.1.1 Klasifikace pyrolýzního procesu 

Pyrolýza, neboli odplynění, probíhá obecně ve třech fázích: 

 sušení, 

 karbonizace, 

 tvorba plynu. 

V technické praxi bývá tento proces také dělen do tří kategorií podle používaných 

teplot, a to na: 

 pyrolýzní proces nízkoteplotní s teplotou < 500°C, 

 pyrolýzní proces středněteplotní s teplotou 500 – 800°C,  

 pyrolýzní proces vysokoteplotní s teplotou >800°C. [18] 

V průběhu pyrolýzního procesu probíhá řada chemických reakcí, které jsou závislé 

na teplotě procesu. V teplotní oblasti do 150°C dochází k odstranění (zplynění) fyzikálně 

vázané vody, která je obsažená v původním materiálu. K odstranění 1 kg vody v původním 

materiálu je zapotřebí cca 2250 kJ energie. V případě, že se jedná se o vstupní materiály 

s vysokým podílem vody (např. kejda, kaly z čistíren odpadních vod aj.), je účelné, předřadit 

před pyrolýzní reaktor sušící agregát nebo lis, který odstraní přebytečnou vodu z materiálu. 

Při zahřívání paliva na teploty okolo 250 – 270°C dochází k produkci velkého 

množství plynu, který je složen převážně z CO a CO2. Při teplotách 300 až 500°C dochází ke 

karbonizaci. Radikálové skupiny vysokomolekulárních organických látek jako je např. 

celulóza, plasty, tuky, bílkoviny se štěpí a vznikají plynné, kapalné a pevné pyrolýzní 

produkty. Při teplotě nad 500°C se při karbonizaci v plynné fázi vzniklé produkty dále štěpí, 

přitom vznikají z pyrolýzního uhlíku a kapaliny stabilní plyny jako je vodík, oxid uhličitý, 

oxid uhelnatý a metan. [20] 

Následující tabulka 3.1 prezentuje reakce a procesy, které probíhají během 

pyrolýzního procesu vlivem působení teploty na vstupní organický materiál. 
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Tabulka č. 3.1: Pyrolytický rozklad organického materiálu v závislosti na teplotě [19] 

Teplota  

[°C] 

Chemické reakce a procesy pyrolytického rozkladu organického 

materiálu v závislosti na teplotě. 

100 – 200 Termické sušení, fyzikální odštěpení vody. 

250 Deoxidace, desulfurace, odštěpení vázané vody a oxidu uhličitého (CO2), 

depolymerace, začátek odštěpení sulfanu (H2S). 

340 Štěpení alifatických uhlovodíků, vznik metanu (CH4) a jiných alifatických 

uhlovodíků. 

380 Karbonizační fáze, koncentrování uhlíku do pyrolytického zbytku. 

400 Štěpení vazeb uhlík – kyslík, uhlík – dusík. 

400 – 600 Přeměna bitumenových složek na pyrolýzní olej a dehet. 

600 Krakování bitumenových složek na teplotně stálé produkty – plynné 

uhlovodíky s krátkým řetězcem, vznik aromátů (benzenové deriváty). 

nad 600 Dimerizace olefinů (etylenu) na α-butylen, dehydrogenace na butadien, 

reakce etylenu na cyklohexan, termická aromatizace na benzen a výševroucí 

aromáty. 

3.1.2 Reakce v pyrolyzním procesu 

Pyrolýza je složitý proces zahrnující stovky či tisíce sousledných a vzájemně si 

konkurujících paralelních, převážně radikálových reakcí. Jedná se komplexní proces 

zahrnující fyzikální i chemické děje, jako je vypařování, přenos tepla, kinetika reakcí, vznik 

tepla, změna vlastností materiálu a vznik tlakového napětí.[21] Kinetické parametry těchto 

reakcí jsou závislé na disociační energii vazeb C – C a C – H, tedy závisí na struktuře 

uhlovodíků. Vlivem působení tepla na vstupní organický materiál dochází k štěpení původní 

struktury materiálu za vzniku radikálů uhlovodíků a radikálů vodíku, které mezi sebou 

vzájemně reagují za vzniku plynné nebo kapalné fáze. Ohřev uhlovodíkové molekuly 

znamená, že molekula přijímá energii a tím se zvyšuje vibrace σ (sigma) vazby C – C. 
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Při teplotách okolo 500°C pak dochází k disociaci vazeb a tvorbě primárních radikálů. Příklad 

disociační energie vybraných vazeb uhlovodíků je patrný z následující tabulky 3.2. [22,23] 

Tabulka č. 3.2: Příklad disociační energie vybraných vazeb uhlovodíků při teplotě 

298,15 K  

Vazba Disociační energie 

[kJ.mol
-1

] 

Etan C – C 368 

Ethylen C = C 682 

Propan C – C - C 360 

Butan C – C- C – C 335 

Buten C – C – C = C 381 

Isobutan C – C (C2) 352 

Benzen C ar C 518 

O chování primárního radikálu rozhoduje jeho stabilita a koncentrace neutrálních 

molekul v jeho bezprostřední blízkosti. na základě toho může buď radikál napadnout sousední 

neutrální molekulu a odštěpí z ní obvykle vodíkový atom, což má za následek vytvoření nové 

neutrální molekuly za vzniku jiného volného radikálu, obvykle vodíkového atomu nebo dojde 

k situaci, že radikál uvnitř vlastní molekuly přeorganizuje vazby.[22,23,24] 

Velké radikály podléhají β – štěpení, kde se radikál štěpí v beta poloze za vzniku 

dvouuhlíkového biradikálu a o dva uhlíky menšího radikálu. Naopak malé radikály, které 

nepodléhají β – štěpení, se stabilizují tak, že samy odštěpí vodíkový atom za následné tvorby 

dvojné vazby. Ve skutečnosti se jedná o velmi složitý reálný mechanismus, a to hlavně 

v případech je-li vstupní surovinou do pyrolýzního systému směs těžších uhlovodíků.[25] 

Většina uhlovodíků může reagovat mnoha reakčními cestami a mechanismy, a proto 

kinetická změna parametrů ovlivní nejen rychlost pyrolýzy, ale i složení výstupních produktů. 

Slabší uhlovodíkové vazby se trhají již při nižších teplotách, vazby pevnější naopak potřebují 

dodat více energie, tedy v tomto případě tepla pro roztržení vazby a vzniku nových sloučenin 

nebo anorganických látek.[26]  

Pyrolýzní proces lze také chápat jako určitý poddruh zplyňovacího procesu, do kterého 

není záměrně dodáváno zplyňovací médium, proto by za určitých podmínek měly platit stejné 
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reakce jako u zplyňování. Hlavní skutečnost, která dělá z pyrolýzního procesu částečně 

zplyňovací proces je ten, že vstupní materiál podléhající tepelné degradaci, může ve své 

původní struktuře obsahovat vlhkost nebo vodu, jenž může do procesu uvolnit prvkový kyslík 

a jeho sloučeniny nebo vodu v podobě vodní páry. Podíl jednotlivých reakcí v procesu závisí 

především na konstrukci a typu generátoru a na provozních podmínkách.  

Následující tabulka 3.3 uvádí přehled základních zplyňovacích reakcí a rovnic, kde 

níže uvedené hodnoty reakčního tepla ΔHr jsou určeny za standardních podmínek T0 = 

298,15K, p0 = 101325 Pa. Hodnoty reakčního tepla pro endotermické reakce jsou kladné, pro 

reakce exotermické jsou označeny záporně. [27] 

Tabulka č. 3.3: Přehled základních zplyňovacích reakcí a rovnic [28,29,30]

Název reakce Rovnice Reakční teplo 

 ΔHr [kJ.mol
-1

] 

Oxidace pevného uhlíku C + O2 → CO2 - 393,5 

Částečná oxidace pevného uhlíku C + 
1
/2 O2  → CO - 110,5 

Heterogenní vznik metanu 

(metanizační reakce) 

C + 2 H2 → CH4 

2 CO + 2 H2 → CH4 + CO2 

- 74,8 

- 247,3 

Homogenní vznik metanu CO + 3 H2 → CH4 + H2O 

CO + 4 H2 → CH4 + 2 H2O 

- 206,1 

- 165,0 

Konverze uhlíku vodní parou C + H2O → CO + H2 + 131,3 

Homogenní reakce vodního plynu CO + H2O → CO2 + H2 - 42,1 

Boudouardova reakce C + CO2 → 2 CO + 172,4 

Částečná oxidace metanu CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O - 529,3 

Částečná oxidace vodíku 2 H2 + O2 → 2 H2O - 482,2 
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3.2 Vliv technologických parametrů na pyrolýzní proces  

Pyrolýzní děj, při kterém je vstupní surovina rozkládána na výchozí produkty, je 

proces, který se skládá z mnoha chemických reakcí, které mají za následek změnu chemické 

struktury látek. Při tomto procesu dochází ke změnám v rozmístění elektronové hustoty 

v molekule, k zániku a vzniku chemických vazeb a zároveň jsou tyto přeměny doprovázeny 

změnou energie. [31,32]  

Podle složení látek začíná pyrolýzní proces při různých teplotách. Průběh chemických 

reakcí při odplynění může být cíleně ovlivněn širokou škálou faktorů, které mají za následek 

rozdílnou distribuci a složení výstupních frakcí. Kvantitativní a kvalitativní složení 

výstupních produktů určují tyto faktory:  

 chemické složení, obsah vlhkosti a velikost částic vstupního materiálu a jejich 

směsí, 

 technologické parametry jako je teplota procesu, doba ohřevu, doba zdržení, 

tlak, volba plynné atmosféry, přítomnost katalyzátoru a katalytické účinky 

přítomných látek, 

 typ a konstrukční vlastnosti reaktoru, ve kterém dochází k průběhu reakcí, jako 

je fluidní vrstva, rotační pec, šachtová, šneková aj.. [33,34,35] 

Pyrolýzní technologie mohou zpracovávat širokou škálu různorodých odpadů, proto je 

v prvé řadě podstatné znát chemické a fyzikální parametry vstupního materiálu. Variabilita 

složení vstupního materiálu, tedy poměr organické/anorganické složky ovlivňuje složení 

výstupních produktů. [31,36]  

Teplota procesu 

Nejdůležitějším parametrem, jenž ovlivňuje proces a poměr výstupních produktů je 

konečná teplota pyrolýzního procesu. S rostoucí teplotou dochází k štěpení silnějších vazeb 

a molekul v řetězci organických sloučenin. Teplota má výrazný vliv na vývin plynu, složení 

a výtěžnost produktů i na velikost částic pyrolýzního polokoksu. [37,38,39] S rostoucí 

konečnou teplotou procesu klesá produkce pyrolýzního uhlíku a dochází k nárůstu plynné 

pyrolýzní  fáze vlivem rozkladu těžkých molekul obsažených v kapalné pyrolýzní frakci. To 

má za následek nižší výtěžnost kapaliny a zvýšení plynných produktů. [37] Teplota procesu 

má větší vliv na menší částice, je to vysvětleno tím, že během pyrolýzního procesu se teplo 

dostane jen do určité hloubky částice a jádro velkých částic zůstane neporušeno. [40] 
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Dalšími parametry, které velmi úzce s teplotou souvisí a nelze je při výčtu parametrů 

jenž ovlivňují pyrolýzní proces opomenout, jsou rychlost ohřevu, doba zdržení a použitý 

nosný plyn. Zvýšená teplota a delší doba zdržení materiálu v retortě podporuje sekundární 

reakce, které vedou ke zvýšení plynných produktů na úkor kapalné fáze. Naopak při krátké 

době setrvání produktů v teplotní zóně a rychlém zchlazení vzniklých par dochází k nárůstu 

kapaliny. V rozmezí teplot 300 - 500°C dochází k významnému nárůstu pyrolýzní kapaliny, 

nad touto teplotou již výrazně začíná narůstat podíl plynných produktů. [32,36,39,42,43]  

Granulometrie 

Výtěžnost pyrolýzních produktů a celkový proces může rovněž výrazně ovlivnit 

velikost částic. Různorodá granulometrie materiálu umožňuje různý prostup tepla materiálem, 

tedy rozdílný rozklad. Velikost částic a teplota mají komplexní vliv na výtěžnost a složení 

produktů pyrolýzy. Čím je menší velikost částic při stejné teplotě pyrolyzována, tím vyšší je 

produkce plynu a nižší produkce kapaliny. U menších částic dochází k dokonalejšímu 

prostupu tepla. Vytvářejí větší specifický povrch, a tím přispívají k většímu ohřevu oproti 

částicím velkým, proto se doporučuje zachovat homogenita materiálu, tyto skutečnosti 

potvrdily výzkum Barbootiho a spol. [40] Pyrolýzou menších částic roste koncentrace vodíku 

a oxidu uhelnatého v plynu. Malé částice se upřednostňují v procesu  pyrolýzy pro maximální 

výtěžnost plynných složek, oproti tomu větší částice mají při pyrolyzním procesu poskytovat 

vysoký podíl výtěžnosti kapalných produktů a pevné složky. Větší částice mají vyšší tepelný 

odpor k přenosu tepla. Uvnitř částice je nižší teplota, která způsobuje těkání. Neúplná 

pyrolýza tak způsobuje vznik velkého procentuálního zastoupení zbytkového 

uhlíku.[44,45,46] 

Tlak 

Obecně lze konstatovat, že se stoupajícím tlakem dochází k štěpení symetričtějších 

uhlovodíkových molekul, místo štěpení v řetězci se stoupající teplotou dochází ke štěpení 

na konci řetězců, čímž dochází k tvorbě plynných uhlovodíků, v konečné fázi až na samotný 

vodík. [40,47,48] Vyšší tlak zvyšuje aktivitu par uvnitř a na povrchu částic a zvyšuje 

množství vznikajícího pyrolýzního uhlíku a jeho reaktivitu ke zplyňování. [29] Účinek je 

nejvýznamnější do 0,5 MPa. Naopak, vakuová pyrolýza poskytuje malé množství pevných 

uhlíkatých částic a zvyšuje produkci kapalných produktů. Pro pyrolýzu pod tlakem, může 

vlhkost v plynné fázi systematicky zvýšit výtěžek uhlíku, na základě autokatalytického 

působení vody, čímž dochází ke snížení aktivační energie pro probíhající reakce v pyrolyzním 
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procesu. Při vyšších tlacích a nižších průtocích je reakce více exotermická, tedy dochází 

k uvolňování tepla. [44,46,47] 

Doba zdržení 

Doba zdržení je podstatný technický parametr ovlivňující výtěžnost pyrolýzních 

produktů. Pokud vzniklé produkty setrvaly krátkou dobu v reakční zóně a byly rychle 

zchlazeny, dochází ke vzniku kapalných produktů na úkor plynu. [44,49] Naopak se zvýšením 

teploty a s prodloužením doby zdržení plynných produktů v reakční zóně systému podporuje 

sekundární reakce, které mají za následek zvýšenou produkci plynné fáze na úkor vzniku 

kapaliny. [41] Vliv doby zdržení plynných produktů v reakčním systému je možno řídit jejich 

odsáváním nebo průtokem inertního plynu. Některé studie prokázaly, že snížení průtoku 

inertního plynu podporuje nárůst vody v kapalině. Je to pravděpodobně zapříčiněno 

prodloužením setrváním těkavých složek v reaktoru, kdy produkty pak snáze podléhají další 

dehydrataci. [50] 

Vlhkost  

Obsah vlhkosti ve vstupním materiálu je jedním z významných parametrů, který může 

výrazně ovlivnit výtěžnost výstupních produktů a průběh pyrolýzního procesu. Bylo 

prokázáno, že zvýšená přítomnost vlhkosti podporuje pyrolýzní reakce. Čím je obsah vlhkosti 

vyšší, tím dochází k menší produkci pyrolýzního uhlíku. [51] Naopak Zanzi et al. (2001) 

prezentuje, že při pyrolýze biomasy dochází vlivem vlhkosti k ovlivnění vlastností výstupních 

produktů, a tedy ke zvýšení výnosu pyrolýzního uhlíku, který lze poté využít k výrobě 

aktivního uhlí. [52]  

Rychlé pyrolýzní procesy si kladou nároky na vlhkost ve vstupní surovině do 10 %. 

Oproti tomu pomalé pyrolýzní procesy jsou k obsahu vlhkosti v surovině více tolerantní a to 

do 15 – 20 %. [53] Při nízké rychlosti ohřevu, je vliv vlhkosti na výtěžnost a vlastnosti 

pyrolýzních produktů menší, protože uvolněná vodní pára z materiálu opustí reakční komoru 

příliš brzy a tedy nemá výrazný vliv na probíhající rozkladné reakce. Opačně je tomu 

při vyšších rychlostech ohřevu, kdy dochází k četným interakcím mezi vodní párou 

a vznikajícími produkty pyrolýzy. [54] Přítomnost vyššího obsahu vlhkosti ve vstupní 

surovině má za následek převážně zvýšení produkce pyrolýzní kapalné frakce. [55] 

Přítomnost vyššího obsahu vlhkosti v materiálu prokazatelně potřebuje větší množství tepla 

(energie) pro termický rozklad, vlivem něhož dochází k rozkladu vázané vody v materiálu 

a ke zvýšení produkce vodíku a oxidu uhličitého v plynné pyrolýzní frakci. [51] na průběhu 
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pyrolýzy má také vliv forma, jakou je voda v materiálu vázána (voda volná, hydroskopická, 

vázána chemicky). [56] 

Vliv termochemie a kinetiky na pyrolýzní proces 

Výrazný vliv na komplexnost tohoto procesu má kinetika rozkladných reakcí, která 

může významně ovlivnit výtěžnost produktů, přenos tepla, odpařování vlhkosti, změnu 

chemických a fyzikálních vlastností materiálů v závislosti na průběhu pyrolýzního procesu.  

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj zahrnující řadu sousledných a vzájemně si 

konkurujících paralelních reakcí. V průběhu tohoto procesu dochází jak k homogenním 

(reaktanty a produkty jsou ve stejném skupenství) tak k heterogenním (obsahují různá 

skupenství), přímým i zpětným reakcím, které mohou probíhat současně. [21] 

Chemické reakce jsou děje, u nichž dochází k zániku některých vazeb a vzniku vazeb 

nových a které za určitých podmínek vedou ke změně chemické struktury látek. Rychlost 

s jakou dochází k těmto přeměnám je dána počtem a účinností srážek, které jsou závislé 

na počtu, koncentraci, rozptýlení a rychlosti pohybu přítomných částic, na teplotě 

a přítomnosti katalyzátorů. Tyto přeměny jsou doprovázeny změnou energie. Každý takovýto 

systém reakcí po určitém čase dospěje do rovnovážného stavu, kdy reakce probíhající v obou 

směrech mají stejnou rychlost a složení směsi je s časem neměnné a systém docílil 

neměnného rovnovážného stavu. Dojde-li však k působení vnějších činitelů (teplota, tlak, 

přítomnost inertních látek, katalyzátoru, změna složení) na polohu chemické rovnováhy, to je 

na rovnovážný stupeň přeměny, dojde k porušení vzniklé rovnováhy vnější zásahem (akcí), 

která vyvolá děj (reakci), který směřuje k eliminaci tohoto účinku vnějším působením. Tento 

vliv byl nezávisle vysvětlen La Chatelierem a Braunem jako princip pohyblivé rovnováhy. 

Rovnováhu chemických reakcí lze posunout změnou koncentrace reaktantů a produktů 

reakce, tak že zvýšená koncentrace reaktantů vede ke zvýšené tvorbě produktů. V opačném 

směru zvýšením koncentrace produktů se systém snaží změnu eliminovat a podporuje průběh 

zpětné reakce. Stejně je tomu se zvýšením teploty směsi, kdy se dle La Chatelierova principu 

systém snaží změnu eliminovat. Vliv teploty je významný pro rychlost reakcí a je odlišný u 

exotermických a endotermických procesů. Pro rovnováhu nemá příliš velký význam. 

Působením tlaku na rovnovážnou soustavu dochází ke změně objemu. Zvýšením tlaku 

dochází k poklesu přítomných plynných složek a tím i ke zmenšení objemu. Naopak snížením 

tlaku podporujeme průběh reakce a nárůst objemu plynných molekul. Zvýšením tlaku 

v pyrolyzním procesu může tedy dojít k tomu, že plynné produkty reagují s pevnými 

a kapalnými za vzniku jiných sloučenin nebo může dojít k reakci plynů mezi sebou. Pokud se 
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však během reakce nemění objem plynů, tak tlak výrazně neovlivňuje rovnováhu reakce. 

Opakem bude podtlak působící na danou soustavu, který bude mít pozitivní vliv na vznik 

většího množství plynných složek 

Tlak a teplota jsou vnější činitelé, kteří výrazně ovlivňují rovnováhu Boudouardovy 

reakce (2), jejíž vznik byl při pyrolýzních procesech prokázán spolu se zpětnou exotermickou 

Bellovou reakcí (3). S rostoucí teplotou roste stupeň rovnovážné přeměny Boudouardovy 

reakce, podporuje její průběh ve směru vzniku produktů. Průběh této reakce je spojen se 

snížením tlaku, který podporuje průběh reakce. Takto nastavení činitelé zvyšují obsah CO 

a snižují obsah CO2 v rovnovážné plynné směsi. Nárůst tlaku je spojen se zvětšením objemu 

a podporuje průběh Bellovy reakce (zpětná reakce). Obrázek 3.1 představuje závislost 

koncentrace CO (g) a CO2 (g) na teplotě při konstantním tlaku pro Boudouardovou reakci. 

Protože Boudouardova reakce je endotermická, roste s rostoucí teplotou koncentrace oxidu 

uhelnatého. [57,58,59] 

CO2 (g) + C (s)→ 2 CO (g) ΔH = + 172,4 kJ/mol  (2) 

2 CO(g) → CO2 (g) + C(s)     (3) 

 

Obrázek č. 3.1: Závislost rovnovážné koncentrace oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého 

na teplotě pro Boudoardovou reakci. [60] 
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Oproti tomu vliv teploty a tlaku má opačný charakter u metanizační reakce (3), která 

se řadí mezi exotermické reakce a rovnováhu posouvá ve směru reaktantů. Metan má vyšší 

výhřevnost než vodík a oxid uhelnatý, takže je požadovaným produktem v procesech tepelné 

degradace. 

CO (g) + 3H2 (g) → CH4 (g) + H2O (g) ΔH = -206,3 kJ/mol (4) 

 Je-li proces pyrolýzy zaměřen na získávání metanu, je vhodnější využít zvýšeného 

tlaku a nižší teploty. [61] Několik autorů se ve svých studiích zabývalo kinetickými modely, 

pro které obecně platí, že vychází z Arrheniovy rovnice a rozdělují rozklad vstupní suroviny 

do dvou a více kroků a zároveň vychází z termogravimetrických dat. [62,63,64] 

Před nastavením technických parametrů u pyrolýzních reaktorů, je vhodné předem 

specifikovat zaměření na výstupní produkty. 

Pyrolýzní systémy (reaktory) 

Zmiňujeme-li hlavní chemické a fyzikální parametry, jenž mohou ovlivnit pyrolýzní 

proces, nesmíme opomenout důležitý technický parametr a tím je konstrukční provedení 

pyrolýzního reaktoru. Účinnost pyrolýzy a charakteristika vzniklých produktů nezávisí pouze 

na výchozích produktech a procesních podmínkách, ale také na specifickém charakteru 

použitého systému jako je např. typ reaktoru a jeho konstrukční provedení, velikost reaktoru, 

doba zdržení, účinnost přenosu tepla, teplota procesu, aj.[65] Řady studií, které byly doposud 

provedeny, využívaly různé druhy reaktorů, které byly zkonstruovány jak v laboratorním, tak 

i v průmyslovém měřítku v rozmezí teplot od 300°C do 800°C. Culiffe et. al. a další 

využívaly pro své výzkumy reaktor s pevným ložem [66,67], Kaminsky et. al., Aylón et. al. 

reaktory s fluidním ložem [68,69], Laresgoiti et. al., Murena et. al. autokláv [70,71], Tang 

a Huang pyrolýzní plazmové technologie [72] a např. Centrum ENET institutu VŠB – TU 

Ostrava využívá reaktor tří-šnekový. [73]. 

Různé typy reaktorů mají výrazný vliv na distribuci a složení konečných produktů. 

z toho důvodu bývá srovnání výsledků publikované různými autory nesnadné a někdy 

i s protikladnými výsledky. [32,65] 

Vliv katalyzátoru na pyrolýzní proces 

Přítomnost katalyzátoru na bázi minerálů (zeolity, dolomity, olivín aj.) 

a anorganických látek (oxidy, sulfáty, fosfáty, silikáty aj.) mohou pozitivně, v některých 

případech i negativně ovlivnit výtěžnost pyrolýzních produktů v procesu. Katalytické účinky 
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těchto látek, které jsou přímo součástí vstupní suroviny, nebo jsou úmyslně přidávány, může 

vést ke zvýšení distribuce plynných produktů na úkor kapaliny, jak uvádí studie některých 

autorů a ke změně vlastností těchto produktů. [74,75,76] Přítomnost některých oxidů např. 

CaO, Al2O3, MgO podporuje produkci vodíku a oxidu uhličitého, ale zároveň snižuje 

koncentraci metanu a oxidu uhelnatého v plynu, naopak přítomnost některých kovů 

v původním materiálu může záporně ovlivnit uvolňování prchavých látek při pyrolýze. [77] 

3.3 Historický kontext a moderní pyrolýzní postupy  

3.3.1 Pohled do historie pyrolýzního procesu 

Termické procesy, mezi které pyrolýza patří, používá lidstvo po tisíce let. Za doby 

bronzové se takto vyráběné uhlí využívalo pro tavení kovů. [46] Známý příklad pyrolýzy je 

spjat s výrobou dřevěného uhlí v milířích, kde teplota dosahuje 350 °C i více. Postup výroby 

dřevěného uhlí se s vývojem lidstva měnil, avšak využíval se až do poloviny 

20. století. [78,79] Od roku 1832 je znám proces nízkoteplotní karbonizace, dnes označován 

jako pyrolýzní proces, který sloužil k výrobě dehtů a parafínů. Tento postup se začal 

průmyslově využívat od roku 1839 ve Francii a od roku 1847 v Německu u Hamburku, kde 

byl dokončen závod na zpracování břidlic za účelem výroby olejů, které se využívaly ke 

svícení. Ve stejné době byl v Sasku uveden do provozu první závod na pyrolýzní zpracování 

hnědého uhlí. [80,81] Rozvíjející se americký petrolejářský průmysl postupně ovlivnil výrobu 

olejů z tradiční suroviny na evropském kontinentu, což mělo za následek postupné 

odstavování průmyslové výroby olejů z břidlic a příslušných technologických celků. 

Velkého návratu a rozvoje dosáhl tento proces výroby olejů z uhlí v období mezi 

oběma světovými válkami, kdy bylo Německo nuceno krýt potřeby pohonných hmot vlastní 

výrobou. [82] Do provozu byly v roce 1942 uvedeny vysoce účinné a výkonné pyrolýzní 

„karbonizační pece“. Nejcennější složkou z pyrolýzy uhlí byl dehet, který se dále 

na syntetická paliva zpracovával vysokotlakou třístupňovou hydrogenací uhelných dehtů 

na benzin, což umožnilo pokrýt potřeby pohonných hmot při nedostatku ropy. [83] Do roku 

1945 bylo na území Německa celkem vyprojektováno a rozestavěno 18 hydrogenačních 

závodů zpracovávající hnědouhelný dehet, černé uhlí a černouhelný dehet o celkové kapacitě 

3,6 miliónu tun benzinu za rok (převážně leteckého benzinu) a 350 tisíc tun uhlovodíkových 

plynů. Jediný závod podobného typu vznikl ještě před válkou na území Anglie v Billinghamu, 

kde se tlakovou hydrogenací zpracovávalo místní černé uhlí. Poslední závod byl 



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

 27 

vyprojektován v severozápadních Čechách v Záluží u Mostu v letech 1927 - 1942, kde bylo 

bohaté naleziště hnědého uhlí v mostecké pánvi. V tomto závodě mělo být postaveno celkem 

80 pyrolýzních pecí, 16 hydrogenačních linek, výrobna vodíku, destilační jednotky, 

elektrárna, teplárna. Do roku 1942 zde pracovalo pře 30 tisíc pracovníků různých národností. 

Zpracovával se zde dehet získaný z hnědého uhlí z dolů Herkules, Kolumbus, Quido a dalších 

o celkové roční kapacitě 280 – 360 tisíc tun v Lurgi pecích s přímým ohřevem spalinami, 

vyprojektovanými ve dvacátých letech v Německu. Pyrolýzní pece Lurgi, s nimiž byly 

získány bohaté provozní zkušenosti v Chemických závodech v Záluží v období let 1945 až 

1972, zpracovaly za toto období asi 100 milionů tun severočeského hnědého uhlí, které 

sloužilo k výrobě dehtů či olejů a které byly výchozí surovinou pro výrobu motorových paliv 

hydrogenačními postupy. Mostecké hnědouhelné dehty byly bohaté na fenoly, kresoly 

a xyleny, které se začaly vyrábět z dehtového destilátu. Mimo hlavní využitelné produkty 

vznikaly současně i vedlejší, kterými byly hydrogenační plyny, které se zkapalňovaly 

a tlakovou destilací se z nich vyráběl ethen jako surovina pro syntetický líh a propan-butan či 

jako topného média v samotných závodech. Tuhý zbytek se využíval jako palivo, později se 

využíval jako náhrada za černouhelný koks a jako technická surovina pro výrobu vodíku. 

Hlavním nedostatkem bylo, že značná část koksu zůstávala nevyužita ve formě nedopalu 

a úletu. [80,84,85,86,87] 

S postupem let, vlivem konkurenceschopnosti, vzhledem k celosvětově nízké ceně 

ropy a jednoduchosti jejího zpracování oproti výrobě pohonných hmot z uhelných dehtů, 

vlivem energetických, ekonomických aspektů i vedlejších dopadů na životní prostředí 

a zastaralostí technologie, byl tento závod roku 1972 uzavřen. [84,88] 

3.3.2 Moderní pyrolýzní postupy  

Pyrolýzní a ko-pyrolýzní (společné tepelné zpracování dvou a více materiálů) postupy 

se v posledních letech dostávají do popředí zájmu řady zemí zejména v Německu, USA, 

Kanadě, Japonsku, Rusku, ale i v České Republice, a to z důvodů nahrazení alespoň části 

spotřeby fosilních paliv za obnovitelné zdroje energie.[2,89,90] Na základě tohoto faktu 

dochází v posledních letech k rozvoji energetických systémů, umožňující zpracování 

biomasy, pneumatik, plastů, kalů z ČOV, SKO a jiných materiálů, které mají vyšší obsah 

uhlíku, spalitelných látek, vyšší výhřevnost a nízký obsah popelovin. S ohledem na výzkumný 

cíl této disertační práce, který je zaměřen na možnost aplikace pyrolýzního procesu 

technologií Pyromatic na vybrané odpadní materiály a suroviny, se tato podkapitola věnuje 
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stručnému popisu a uvádí schémata několika komerčně využívaných technologií ve světě, 

umožňující zpracování různorodých materiálů pyrolýzním procesem.  

Příklady a popis pyrolýzních technologií pro zpracování biomasy a odpadů pro 

energeticko-surovinové využití: 

Technologie Carbo-V 

Od roku 2004 se v Německu ve Freibergu vyvíjí nový způsob výroby motorových 

paliv z odpadní biomasy, který je založen na pyrolýzním principu. Toto poloprovozní zařízení 

o výkonu 1 MW zpracovává dřevní odpadní hmotu o vlhkosti 15 – 20 hm. %. Proces je 

třístupňový, prvním stupněm je nízkoteplotní pyrolýza probíhající v rozmezí teplot 400-

600°C. Plyn vyrobený pyrolýzou suroviny obsahuje vysoké koncentrace dehtu a je veden do 

vysokoteplotního zplyňovacího reaktoru označeného Carbo V, kde se štěpí v prostředí kyslíku 

při teplotách 1300 – 1500°C. Do spodní části reaktoru je přiváděn polokoks z pyrolýzního 

stupně, který reaguje s CO2 nebo vodní parou a tím dochází k okamžitému ochlazení plynu 

na cca 900°C. Plyn ze zplyňovacího reaktoru obsahuje asi 14 % H2, asi 25 % CO2 a asi 32 % 

CO a po vyčištění a úpravě poměru H2 : CO se pomocí Fischer-Tropschovy syntézy z plynu 

syntetizují kapalná paliva. Toto tzv. „chemické kalení“ umožňuje vysoce efektivní výrobu 

dehtu bez surového plynu. V roce 2008 byl uveden do provozu technologický celek, který 

bude při plném výkonu vyrábět 15 tisíc tun motorových paliv za rok a je připravována 

výstavba dalších závodů o výkonu 200 tisíc tun motorových paliv za rok. Následující obrázek 

3.2 vystihuje schéma technologie Carbo-V. [91,92] 

 

Obrázek č. 3.2: Schéma technologie Carbo – V [91] 
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Technologie společnosti Kobe –Stell 

Společnost Kobe – Stell v Japonsku vyvinula pyrolýzní zařízení na odpadní 

pneumatiky o kapacitě 200 kg/h. Pneumatiky byly nejprve nadrceny na velikost částic 30 mm 

a následně pomocí šnekového vynašeče dávkovány trojnásobným klapkovým uzávěrem 

dovnitř otočného bubnu. Inertní atmosféru v tomto systému zabezpečoval dusík. Provoz 

probíhal při teplotě 500°C. Teploty v bubnu bylo možno dosáhnout maximálně 800°C. Doba 

zdržení materiálů v bubnu je 20 minut. Při pyrolýze pneumatik dochází k značné produkci 

sazí a k jejich nalepování na buben, proto byl do bubnu zabudován seškrabovací systém. 

Pevné produkty byly transportovány chlazeným šnekem do výklopného přepadu. 

Pyrolýzní plyn byl ochlazen na teplotu 80°C. Současně byly vedle výše vroucích 

uhlovodíku oddělovány i částečky sazí. Čerpadlo dopravovalo skladovaný tzv. Quencholej do 

dekantéru, ve kterém se oddělily saze a nečistoty. Poté byl Quencholej opět použit k chlazení 

produkovaného plynu. Odsazený kal obsahoval 30% sazí a 70% oleje. Ve výměníku tepla, 

který byl chlazený vodou, kondenzovaly ještě nízkovroucí uhlovodíky obsažené v plynu. Ty 

byly použity k ohřevu reaktoru. Plyn obsahující sulfan proudil přes louhovou pračku, v níž se 

zachytily sirné sloučeniny. [18] 

Technologie BTG (Biomass Technology Group) 

Tato technologie byla vyvinuta holandskou společností Biomass Technology Group 

(Technologická skupina pro biomasu) ve spolupráci s univerzitou Twente, která se procesem 

rychlé pyrolýzy zabývá již od roku 1993. Základem technologie BTG je pyrolýza biomasy, 

která je ve speciálním otočném trychtýři promíchávána s teplosměnným médiem, pískem při 

teplotě 450°C – 600°C. V takto navrženém reaktoru není nutné profukovat biomasu inertním 

plynem. Důkladné promíchání vstupní biomasy je dosaženo mechanickým mícháním. Plyn 

z reaktoru je následně prudce zchlazen v kondenzátoru, čímž vznikne pyrolýzní olej a menší 

množství pyrolýzního plynu. Primárními produkty procesu jsou tedy pyrolýzní olej, kterého 

může být až 75% z původního množství vstupní suroviny, tuhá složka a pyrolýzní plyn 

využitelný pro energetické účely, např. ve spalovacích motorech. Písek je společně s 

pyrolýzním uhlím dopraven do spalovacího zařízení, kde je spálením pevné fáze ohřát 

na původní teplotu, a následně znovu použit v reaktoru. Pyrolýzní olej získaný touto 

technologií se spaluje v olejovém hořáku k produkci tepla. Dvě pilotní jednotky byly 

postaveny v Holandsku k pyrolýze biomasy (dřevo, sláma, energetické plodiny, drůbeží trus) 

http://www.btg.cz/cz/o-biomase/rychla-pyrolyza/pyrolyzni-olej
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o kapacitě 5 t/h a jedna v Malajsii, kde jsou jako vstupní suroviny pro pyrolýzní proces 

využívány vysušené slupky a vlákna z kokosových ořechů. Tento proces je zaměřen 

na získávání maximálního množství bio-oleje, jehož schéma zobrazuje obrázek 3.3. Vyrobený 

olej o výhřevnosti 16 MJ.kg
-1

 se využívá jako náhrada za topný olej při spoluspalování v 

energetickém kotli, tedy k topení. Výtěžnost biooleje se pohybuje v rozmezí 65 – 80%, plynu 

10 – 20% a koksu 10 – 20%. Vzniklý pyrolýzní plyn je spalován a uvolněné teplo se využívá 

k výrobě páry. [20,93,94,95] 

 

Obrázek č. 3.3: Schéma technologie BTG [95] 

Technologie Termoselect  

Společnost Termoselect v roce 1991 vyvinula v italském městě Verbanie pokusné 

zařízení o celkové kapacitě 4,2 tuny komunálního odpadu/den. Další zařízení tohoto typu bylo 

postaveno v německém Karlsruhe a 6 jednotek je v provozu v Japonsku. Odpady jsou 

slisovány bez předešlého zpracování, poté dochází k sušení a pyrolýze nepřímým ohřevem 

v odplyněném tunelu. Vzniklé pyrolýzní produkty jsou následně vedeny do reaktoru, kde jsou 

za teplot okolo 1200°C zplyňovány. Vzniklý plyn prochází procesem rekuperace, chlazení 

a čištění, kdy výsledkem je čistý syntézní plyn využitelný pro výrobu elektrické energie nebo 

jako výchozí produkt pro chemický průmysl. Veškeré množství vstupních odpadů je převedeno 

do syntézního plynu či obnoveno ve formě granulované strusky, kovů, síry a jiných substancí, 

které mohou být efektivně využity. O efektivnosti procesu není sporu, avšak vysoké investiční 

i provozní náklady této technologie jsou zřejmě hlavními důvody, proč její průmyslové 

využití zatím není komerčně úspěšné. [96,97,98] 
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Technologie S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren) 

V roce 1988 vyvinula společnost Siemens KWU v německém Ulm-Wieblingenu 

pilotní zařízení S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren, pyrolýzně – spalovací proces), které 

umožňovalo zpracovávat 200 kg/h směsného komunálního odpadu a čistírenských kalů. 

V roce 1995 se začalo uvádět do provozu zařízení ve Fürthu, o celkové roční kapacitě 100 000 

tisíc tun SKO/rok. Jelikož zařízení nesplňovalo určité provozní standardy, bylo o několik let 

později odstaveno. [98] 

Základní idea tohoto postupu byla ve výrobě syntézního plynu, který se bude využívat 

k výrobě elektrické energie na generátoru poháněném spalovacím motorem nebo se bude 

spalovat za účelem výroby tepla. Nadrcený směsný komunální odpad (dále jen SKO) spolu 

s kalem z čistíren odpadních vod (dále jen s kalem z ČOV) byl dopravován šnekovým 

dopravníkem do rotační pece, kde byl po dobu 1h zahříván na teplotu 450°C. Šnek zároveň 

těsnil pec vůči atmosféře. Vznikající pevný produkt pyrolýzy byl po výstupu z pece na sítech 

zbaven hrubé frakce skla, kamení, kovů. Tyto vytříděné složky se dále využívaly. Pevný 

pyrolýzní uhlík se rozemlel a spolu se vzniklými pyrolýznímy plyny byl spoluspalován ve 

spalovací komoře při teplotách 1200 – 1300°C, přičemž roztavené minerální podíly po 

ochlazení vystupovaly jako struska. Tato struska se odebírala z vodní lázně a využívala se ve 

stavebnictví jako součást portlandských cementů nebo byla ukládána na skládky. Vzniklé 

spaliny se odsiřovaly, denitrifikovaly a adsorpčním způsobem z nich byly odstraněny PCDD 

a PCDF. [99] 

 na obrázku 3.4 je schéma technologie S-B-V, která byla realizována v roce 1988 v 

Německu. 

 

Obrázek č. 3.4: Schéma technologie Siemens S-B-V [18] 
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HAAM technologie 

Tato pyrolýzní technologie využívající jako vstupní surovinu odpadní biomasu a jiné 

zemědělské materiály je instalována v Dortmundu. Jednotka je připojena přímo na hlavní 

uhelný kotel 3. bloku elektrárny Westfalen. K pyrolýze dochází v rotačním bubnu, na jehož 

konci je prostřednictvím síta rozdělen pevný produkt pyrolýzy na jemnou a hrubou frakci. 

Vzniklý pyrolýzní plyn je přímo vstřikován do uhelného kotle. Jemný pyrolýzní uhlík je spolu 

s uhlím nejprve rozemlet na uhelných mlýnech a následně přiváděn do uhelného kotle. Pevný 

a plynný produkt nahrazují cca 10 % konvenčního paliva – uhlí. Ročně jednotka zpracuje 

okolo 100 000 tun odpadu. [100,101] 

 

Obrázek č. 3.5: Schéma technologie HAMM [100] 

Společnost Fuji 

Japonská společnost Fuji uvedla ve městě Aioi do provozu pyrolýzní zařízení 

na zpracování plastů. Kapacita zařízení je 500 tun odpadních plastů za rok. Tento systém má 

ročně vyprodukovat až 7 800 000 litrů paliva. [48] 

RTP – Rapid Thermal Process 

Společnost Ensys navrhla a postavila sedm zařízení na zpracování odpadní biomasy 

v Kanadě a USA. U této technologie dochází k pyrolýze ve fluidním loži s cirkulující vrstvou. 

Roční produkce kapalného paliva je více než 50000 tun. Největší z těchto provozních zařízení 

se nachází ve městě Renfrew v Ohiu v Kanadě. V současné době pracuje společnost na vývoji 

nové pyrolýzní jednotky, která by současnou kapacitu převyšovala 5 – 10 krát. Oproti tomu 

společnost Wellmann International provozuje ve Velké Britanii pyrolýzní jednotku 

na odpadní biomasu o kapacitě 250 kg/h. Hlavním produktem tohoto systému je výroba 

kapaliny za účelem získávání chemikálií. Výtěžnost kapalné složky tímto systémem může být 

až 70% vstupní hmotnosti. Nevýhodou tohoto zařízení je však jeho eroze a velký objem 
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cirkulujícího plynu, který musí být čištěn. Podobná zařízení na zpracování biomasy lze 

objevit např. i ve Finsku ve městě Metso. [20,93] 

Master -12, Maxi - 09, MINI – 05 

Německá společnost DGEengineering se zabývá integrovaným systémem recyklace 

a likvidace odpadů pomocí pyrolýzní technologie. Pyrolýzní proces probíhá v hermeticky 

uzavřené a nepřímo vytápěné rotační peci při teplotě nad 500 °C. Společnost se soustřeďuje 

na pyrolýzu odpadních pneumatik a biomasy. Hlavním produktem je plyn, který se využívá 

na výrobu elektrické energie a tepla. Kapacita jednotky se pohybuje okolo 2 t/h. [21] 

Technologie KARBOTECH 

Tato technologie znázorněná na obrázku 3.6 pracuje na principu nízkoteplotní 

pyrolýzy, při kterém jsou vstupní suroviny ve formě odpadní biomasy rostlinného 

i živočišného původu rozkládány za vzniku pyrolýzních plynů, které se v technologii 

využívají k ohřevu systému společně se spalinami či odpadním teplem jiných provozů, což je 

předností tohoto systému. Umožňuje tak zpracovat větší množství biomasy o nižší 

výhřevnosti. V procesu tak zůstává dostatek energie pro předsušení suroviny vstupující do 

systému. Pevný zbytek neboli biouhlík obsahuje až 95% uhlíku v amorfní stabilní formě. 

Ukládá se do půd, které zušlechťuje, tím že zadržuje živiny, vodu, Na, P, K aj., a brání tak 

jejich vyplavení z půdy. Původně tato technika z praxe pochází od obyvatel z Amazonie, kteří 

z neúrodné jalové půdy vytvořili úrodnou černozem tzv. TERRA PRETA. [102] 

 

Obrázek č. 3.6: Schéma technologie KARBOTECH. [102] 
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Bal-Pac systém 

Toto zařízení znázorněné na obrázku 3.7 zpracovává toxické a netoxické organické 

odpady při teplotách 430 až 1000°C. Pyrolýzní zařízení rozkládá organický materiál bez 

přístupu kyslíku a pracuje na principu nepřímého ohřevu. Vzniklé plyny jsou vedeny 

potrubím do tepelného oxidačního činidla o teplotách od 900 do 1450°C, kde plyny podléhají 

úplného zbavení zbylých toxických látek. Horké plyny jsou využity například pro kogeneraci.  

 

Obrázek č. 3.7: Systém společnosti Balboa Pacific Corporation – Bal-Pal systém [103] 

Proces Babcock 

Tento proces je kombinací pyrolýzy a řízeného spalování. Byl navřen k odstranění 

směsného komunálního odpadu, kalů z čistíren odpadních vod. Proces pyrolýzy probíhá při 

teplotách 500 – 600°C v nepřímo ohřívaném bubnu. Vznikající plyn je v cyklonu zbaven 

většinového podílů tuhých částic a vstupuje do spalovací komory, kde je spalován při teplotě 

1200°C. Vznikající spaliny se využívají k vlastnímu ohřevu pyrolýzní pece, zbytková entalpie 

spalin je pak využívána v kotli na odpadní teplo. Spaliny jsou čištěny suchou vápencovou 

cestou, kdy je vápno přidáváno částečně přímo k vstupní surovině procesu a částečně do 

proudu spalin před tkaninový filtr. Do provozu byly uvedeny tři komerční jednotky a jedna 

zkušební. Následující obrázek 3.8 schematicky znázorňuje proces Babcock. [18,104] 
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Obrázek č. 3.8: Schéma procesu Babcock[18] 

Technologie BTO (Biomass-to-Oil)  

Technologie BTO byla vyvinuta na zpracování dřevního odpadu v Německu 

společností Pytec. Jedná se o proces ablativní pyrolýzy, kdy přenos tepla probíhá přes pevnou 

přepážku, u této technologie se jedná o rotující ocelový kotouč. Vstupní surovina je zahřívána 

na teplotu 500°C a tím dochází ke kondenzaci oleje, jehož výtěžnost se pohybuje do 75% 

a využívá se jako palivo pro kogenerační jednotky. Výtěžnost pyrolýzního plynu je v rozmezí 

15 – 20%. Tento plyn je spalován a uvolněné teplo se využívá k vysušení vstupní suroviny. 

Pevný zbytek je spalován za účelem ohřevu reaktoru. [93,105] 

Technologie BioTherm 

Tato technologie byla vyvinutá společností Dynamotive v Kanadě. Pyrolýza probíhá 

ve fluidním loži, které je zde tvořeno pískem. Vstupní surovinou je odpadní biomasa (dřevní 

piliny). Kapacita technologie je 100 tun/den. Tato prvotní jednotka procházela značnými 

problémy, proto společnost vyprojektovala novou jednotku s vylepšenými konstrukčními 

vlastnostmi, o vyšší kapacitě 200 tun/den.Vzniklý olej je spalován v plynové turbíně o výkonu 

2,5 MW, používané k výrobě elektrické energie. [93,106] 

 

Obrázek č. 3.9: Schéma procesu BioTherm. [104] 
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Technologie COED (Char Oil Energy Development)  

Tato technologie využívá jako vstupní surovinu jemně namleté uhlí, které je 

pyrolyzováno ve čtyřstupňovém fluidním systému při teplotách 300 – 350°C, 450°C, 540°C 

a 870°C. Doba zdržení uhlí v jednotlivých reaktorech závisí na složení uhlí. Čtvrtý reaktor se 

využívá pro spálení pyrolýzního uhlíku. Vzniklé spaliny se využívají k ohřevu druhého 

a třetího reaktoru. Vzniklý dehet je na filtru zbaven pevných částic a hydrokrakován 

na syntetickou ropu. z pyrolýzního plynu je vypírán amoniak a sulfan. Využívá se jako topný 

plyn a k výrobě vodíků k hydrogenaci dehtu. [22] 

DAL systém 

Tento systém byl vyvinut pro zpracování SKO jako primární vstupní surovinu, ale 

testoval i pneumatiky a plasty. Tok vstupního materiálu se pohyboval okolo 2 t/hod. 

Pilotní technologie existovala v provozu 4 roky. Materiál byl zahříván v rotačním 

bubnu o průměru 1 m a délce reaktoru 10 m. na reaktor navazovala spalovací komora plynu 

a čištění spalin. [48] 

 Proces Ebara 

Tento pyrolýzní proces na eliminaci odpadů byl průmyslově využíván v Japonsku. 

Tento proces označovaný také jako TwinRec je kombinací dvou již dobře známých 

technologií a to fluidní vrstvou s vnitřní cirkulací a tavení popílku. Proces probíhá při teplotě 

500 – 600°C. Vyrobený nízkovýhřevný plyn proudí spolu se zachyceným uhlíkem přes 

výstupní zónu reaktoru a následně je za vysokých teplot spalován ve spalovací komoře. Horké 

spaliny ze spalovací komory vstupují do spalinového kotle. Vyrobená pára se využívá 

k výrobě elektrické energie. Ochlazené spaliny se podrobují běžnému způsobu čištění před 

uvolněním do atmosféry. Proces splňuje všechny emisní limity. První zařízení tohoto druhu 

bylo v Japonsku zprovozněno v roce 2000. Do roku 2008 jich bylo již v provozu šest. [107] 

V 70-tých letech proběhlo mnoho výzkumných a vývojových prací na pyrolýzních 

postupech, které byly v 80-tých a 90-tých letech průmyslově realizovány a provozovány 

s rozdílným úspěchem. V současné době se výzkum na procesech tepelné degradace 

bez přítomnosti oxidačních médií opět značně rozšířil, a to hlavně z důvodu nalezení nových 

a inovativních technologií, které by využily energetický potenciál z druhotných surovin 

a nahradily tak alespoň částečně fosilní energetické zdroje. Podstatné jsou také ekonomické 

a ekologické aspekty, mezi které patří současný stav ceny ropy, změny klimatických 
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podmínek a další. Tabulka 3.4 poskytuje přehled o několika pyrolýzních technologiích, jejich 

kapacitních možnostech, vstupních materiálech a využitelných výstupních produktech. 

Tabulka č. 3.4: Přehled pyrolýzních procesů na zpracování odpadů  

Název postupu Země Kapacita Druh odpadu Produkty 

Carbo –V Freiberg, SRN 1500 kg/h odpadní 

biomasa 

bionafta 

BTG – Biomass 

technology group 

Malajsie/ 

Holandsko 

1000 kg/h / 

500 kg/h 

kokosová 

hmota/ biomasa 

bioolej 

S-B-V, Siemens 

KWU 

Ulm-Wiebling, 

SRN 

200 kg/h SKO energie 

Kobe –Stell Japonsko 

 

200 kg/h pneumatiky plyn 

HAAM technologie Německo 11 t/h odpadní 

biomasa 

plyn, uhlík 

Fuji Aioi ,Japonsko 

 

500 kg/h plasty palivo 

RTP (Rapid 

thermal process) 

USA/Kanada 4000 kg/h odpadní dřevo kapalné palivo 

Welman 

International 

VB 250 kg/h biomasa bio-diesel, 

glycerol 

Hamburg postup Ingolstat, SRN 500 kg/h odpadní plasty pyrolýzní olej, 

plyn, saze 

Voest Alpine Linec, 

Rakousko 

650 kg/h vybrané druhy 

odpadů 

plyn, pára 

Master-12, Maxi-

09, MINI-05 

Meinerzhagen, 

SRN 

2000 kg/h pneumatiky, 

kabely, plasty 

elek.energie, 

teplo 

Karbotech ČR * odpadní 

biomasa 

ohřev jednotky, 

biouhlik 

Bal-Pal Systém USA * organický 

odpad 

horký plyn, 

zbytkový uhlík 

Babcock Německo * SKO, kaly 

z ČOV 

plyn 

Technologie BTO Německo * dřevní odpady pyrolýzní olej 

COED * * uhlí syntetická ropa, 

výroba vodíku 

DAL systém * 2 t/h   

Proces Ebara Japonsko 4000 kg/h odpadní 

materiály – 

SKO, plasty 

energie 

Technologie 

BioTherm 

Kanada 100 – 200 t/den dřevní piliny elektrická 

energie 

Poznámka: * - tyto informace nebyly na základě rešeršní činnosti zjištěny, proto 

nejsou v tabulce uvedeny. 
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4. Odpady vhodné pro pyrolýzní proces  

Dle zákona číslo 185/2001 Sb. Zákona o odpadech, je odpadem chápána každá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze 

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. [108] 

Každý materiál, který považujeme za odpadní, se vyznačuje charakteristickými 

vlastnostmi a složením. Pyrolyzovat lze jakýkoliv organický materiál, obsahující uhlík 

v různých formách a sloučeninách.  

Přehled pyrolyzovatelných odpadů: 

 vytříděné složky komunálního odpadu, 

 pneumatiky, pryže, 

 plasty (polymery), 

 části autovraků (těsnění z oken, nádobky do ostřikovačů, barevné části 

světel), 

 uhlí, 

 biomasa (dřevní štěpka, piliny, hobliny, sláma atd.), 

 kaly z ČOV a brusné kaly. 

Odpadní materiály a látky v nich obsažené jsou velice různorodé, proto se následující 

podkapitoly věnují složení, vlastnostem, produkci, využitelnosti a chování některých 

materiálů během pyrolýzního procesu. 

4.1. Autovraky a jejich složky 

Vstupem do EU se ČR zavázala povinností implementovat do svého zákonodárství 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ ES, o vozidlech s ukončenou životností. 

Způsob nakládání s autovraky v ČR a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních 

vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Automobily, stejně jako ostatní zboží každodenní spotřeby, se staly fenoménem 

moderní doby. Vozový park v ČR, ale i ve světě se neustále obměňuje a množství vyřazených 

automobilů každoročně stoupá. V současné době je ve světě v provozu více než jedna 
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miliarda osobních automobilů. V podmínkách ČR se jedná zhruba o 445 automobilů na 1000 

obyvatel. Dle světových průzkumů bylo zjištěno, že v roce 2004 bylo ve světě odstraněno 

zhruba 33 mil. osobních vozidel. Předpokládá se, že v roce 2030 počet vyřazených 

automobilů dosáhne čísla okolo 75 mil., čímž dojde k nárůstu odpadů cca. o 30 % z 2,83 mld. 

tun na 3,65 mld. tun. [40,67,109] 

Vozidla jsou v obecné rovině složitou kompozicí velmi různorodých materiálů, které 

lze považovat za významný zdroj druhotných surovin, které lze opětovně využít. Následující 

obrázek 4.1 prezentuje průměrné materiálové složení osobních vozidel. 

 

Obrázek č. 4.1: Průměrné materiálové složení osobních vozidel 

Po demontáži vyřazených vozidel se část takto získaných odpadů v současné době 

spaluje nebo zhruba 25 % z celkové hmotnosti vozidla se ukládá na skládky odpadů, což je do 

budoucnosti několika let nepřípustné, proto je nutné najít nové formy jejich eliminace. 

V průměru autovraky tvoří 75 hm. % kovů a 25 hm. % nekovových složek, jejichž hodnota se 

bude zvyšovat, z důvodů nových trendů odlehčení vozidel. [110] 

Několik výzkumných prací potvrdilo, že pneumatiky, nádobky na vodu do 

odstřikovačů, těsnění z oken, koženku ze sedaček, barevné a stříbrné části světel a další 

komponenty autovraků, které řadíme mezi nekovové součásti, lze na základě jejich vlastností 

a vhodně zvolených procesních podmínek pyrolyzovat za účelem využití výstupních 

produktů. Následující obrázek 4.2 graficky znázorňuje celkový počet vyřazených automobilů 

z centrálního registru vozidel ČR za období 2003 až 2012. [109] 
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Obrázek č. 4.2: Počet vyřazených automobilů z centrálního registru vozidel za období 

2003 – 2012 

Bereme-li v úvahu, že v ČR se průměrně za rok vyřadí okolo 147 tisíc automobilů, 

o průměrné hmotnosti 1000 kg, z nichž jeden je nositelem okolo 178 kg plastů, nabízí se nám 

možnost využití okolo 26,2 tisíc tun plastů za rok jako druhotné suroviny aplikovatelné 

pro materiálové a energetické využití. [110] 

4.2 Syntetické složky odpadů 

Zastoupení syntetických látek obsažených v odpadních materiálech je velmi 

rozmanité, jejich složení závisí na druhu přítomného odpadu. Syntetické látky mohou 

obsahovat uhlovodíky (cyklické nasycené, alkeny, alkiny, aromatické i halogenové 

uhlovodíky), alkoholy, fenoly, estery, aldehydy, ketony, organické sloučeniny obsahující 

dusík (nitrosloučeniny, hydroxylaminy) i aromatické heterocyklické komponenty obsahující 

kyslík, dusík nebo síru. Největší podíl syntetických organických látek tvoří odpady na bázi 

plastů, pryží, textilií a tetrapakové kartony. Obrázek 4.3 představuje průměrné zastoupení 

jednotlivých komodit v hmotnostních procentech vyskytujících se v domovním odpadu v roce 

2009, tj. odpadu včetně vytříděných složek. Průměrné hodnoty jsou vytvořeny z ukazatelů 

hodnot skladby komunálního odpadu vztaženo na typ obytné zástavby (sídlištní, smíšená 

a venkovská), tedy odpadu vyskytující se v domácnosti, to je odpadu včetně vytříděných 

využitelných složek, jak uvádí Benešová. L. a kol. ve své studijní publikaci. [111] 
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Obrázek č. 4.3: Průměrné zastoupení jednotlivých komodit v hm. % vyskytujících se 

v domovním odpadu v roce 2009 v ČR 

V komunálním odpadu je prioritně zastoupeno 6 typů plastů: PE (polyethylen), který 

se vyskytuje ve dvou formách, HDPE (vysokohustotní polyethylen), LDPE (nízkohustotní 

polyethylen), PP (polypropylen), PS (polystyren), PVC (polyvinilchlorid) a PET 

(polyethylentereftalát). Průměrné procentuální hodnoty jednotlivých podílů plastů 

vyskytujících se ve SKO jsou znázorněny v následujícím obrázku 4.4. [112,113] 

 

Obrázek č. 4.4: Hmotnostní procentuální podíl jednotlivých druhů plastů vyskytujících 

se ve SKO 
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Polyetylen (PE), se vyskytuje ve dvou formách jako HDPE vysokohustotní polyetylen, 

který se pro své vlastnosti využívá k výrobě komodit, inženýrských trubek, předmětů 

každodenních domácích potřeb a LDPE nízkohustotní polyetylen, používající se k výrobě 

obalů, fólií, víček na láhve i izolací. Druhým nejrozšířenějším plastem je polyethylentereftalát 

(PET), patří do skupiny polyesterů, je snadno recyklovatelný, proto má své zastoupení při 

výrobě lahví pro nápoje sycené CO2, textilních vláken do podušek a spacích pytlů. Třetím 

nejpoužívanějším plastem je polypropylen (PP), který se využívá k výrobě syntetických 

vláken, lan, provazů, lisovaných části nádob a potrubí na teplou vodu i předmětů denní 

spotřeby (slámky, stolní náčiní atd.). Dále nelze opomenout polyvinylchlorid (PVC), který se 

používá k výrobě fólií, latexu, střešních i podlahových krytin, čalounění, kanalizačních 

a vodovodních potrubí aj. Tyto formy PVC se mohou vyskytovat ve směsných komunálních 

odpadech. Polystyren (PS) má rovněž své významné postavení. Vyrábí se z něj plastové 

příbory, videokazety, tepelně odolné šálky, podnosy, různé ochranné obaly, gramofonové 

desky, hračky a pěnový PS, který se využívá jako tepelný izolátor. Polyesterová vlákna se řadí 

do skupiny syntetických plastů, které jsou prakticky součástí všech textilií. 

Dalšími zástupci ve skupině ostatních plastů jsou aminoplasty, které vznikají 

polykondenzací formaldehydu s kyselinou močovou. Spolu s plnivy se používají k lisování 

tvarovaných předmětů a vrstvených desek (umakart), nevytvrzené se využívají k výrobě 

lepidel a pěnových matrací. Nátěrové hmoty a lepidla jsou zdrojem fenoplastů, které se vyrábí 

kondenzací fenolu s formaldehydem popřípadě z exotických pryskyřic. Hojně zastoupenou 

složkou ve SKO je syntetický kaučuk (butadien – styrenový, chloroprenový, butadien-

akrylonitrilový), který je základní surovinou pro výrobu pryží.  

Výtěžnost jednotlivých produktů při pyrolýze plastů, ale i jiných materiálů závisí 

převážně na složení vstupní suroviny a technologických podmínkách. [114] 

Tepelný rozklad plastů zahrnuje čtyři hlavní typy reakcí: 

 Náhodné štěpení hlavního řetězce polymeru, nebo-li rozbití vazeb velkých 

polymerů za vzniku menších polymerů. 

 Depolymerizace, postupné odbourávání monomerů z řetězce mechanismem 

volných radikálů.  

 Karbonizace, postupné zahřívání bez přístupu kyslíku. Dochází k řadě 

složitých přeměn, chemických reakcí a k fyzikálním změnám. Obecně platí, že 

jako první se rozkládá ta část hořlaviny, která obsahuje kyslík. Následuje 
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rozklad za vzniku alkanů a cykloalkanů, z nich se část dehydrogenuje 

na aromatické uhlovodíky. Vyšší uhlovodíky se dále štěpí za vzniku nižších až 

na samotný vodík. Čím je teplota při karbonizaci vyšší, tím vzniká více 

plynných produktů na úkor dehtů.  

Při karbonizaci dochází k těmto chemickým reakcím: 

 Štěpení, kdy polymerní a vysokomolekulární látky se mění na jednodušší s 

nižší molekulovou hmotností. 

 Polymerace, kdy přechodně vznikající nenasycené sloučeniny se polymerují 

na sloučeniny s vyšší molekulovou hmotností až na sloučeniny dehtovité 

a asfaltovité povahy. 

 Kondenzace, vedoucí ke vzniku podobných látek jako u polymerizačních 

reakcí, avšak jiným mechanismem a z jiných výchozích látek. 

 Cyklizace, při kterých vznikají aromatické uhlovodíky a cykloalkany. 

 Izomerace, dochází ke změně struktury primárně vzniklých uhlovodíků. 

 Dehydrogenace a hydrogenace – při dehydrogenačních reakcích dochází 

k odštěpení vodíku a vzniku nenasycených uhlovodíků. Vzniklý vodík působí 

v některých případech jako hydrogenační činidlo. [115, 116, 117] 

Při pyrolýze HDPE, LDPE a PP vznikají hlavně oleje/vosky s dominancí alkanů, 

alkenů, alkadienů a plynů H2, alkany, alkeny a pouze malé množství tuhého pyrolýzního 

uhlíku. [113] Obecně při pyrolýze plastů platí, že maximální výtěžnosti kapaliny je dosaženo 

při nižší teplotě okolo 500°C, ke krakování plynných produktů dochází při teplotě vyšší. 

López et. al. (2010) a Onwundili et. al. (2010), ve své studii uvádí, že optimální 

teplota pro pyrolýzu plastů je 500°C, při teplotách nižších nedojde k úplnému rozkladu a při 

vyšších teplotách nedochází k výrazné změně při výtěžnosti produktů a změně jejich 

vlastností. [118,119] Buah W. K. et. al. došel k poznatku, že s ohledem na množství vázaného 

uhlíku a množství prchavé hořlaviny v pyrolyzním uhlíku, je vhodná teplota 600°C., kdy 

obsah prchavé hořlaviny je již téměř konstantní. Prodloužením doby zdržení v horké zóně 

reaktoru se zvýší výtěžnost plynných produktů na úkor kapaliny. Zvýšením teploty nad 750°C 

dojde k intenzivnějším krakovacím reakcím, což vede ke snížení obsahu CO2 v plynu. [120] 

Pro směsi polyolefifů (PS, PE a PP) se využívá pyrolýzy s přídavkem katalyzátoru, kdy 

procesy nejčastěji probíhají v dusíkové atmosféře. Při teplotě 500°C vznikají hlavně alifatické 
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vosky. Ty, které mají bod varu nižší, než 500°C se krakují parou za vzniku monomeru, vosky 

s vyšším bodem varu se využívají při katalytickém krakování v petrochemickém procesu. 

Vlastnosti takto vzniklých vosků, jsou podobné komerčně prodávaným voskům. [121] 

Při teplotě 550 - 700 °C vznikají hlavně aromatické látky, které jsou obsaženy v pyrolýzní 

kapalině, jejíž hlavními produkty jsou (BTX -benzen, toluen a xylen, naftalen, inden). Plynné 

produkty (metan, etan, propen, vodík, oxid uhelnatý) vznikají převážně rozkladem 

polyethylenu [119,122] 

Několik autorů se pokusilo vysvětlit utváření výstupních produktů při pyrolýze plastů 

na základě kinetických mechanismů. Westerhout et. al. (1997) in Ounwundili et. al. (2009) 

popisuje viz. obrázek 4.5 možnou kondenzaci plynných alkanů a alkenů na aromáty, což není 

v souladu s prezentací produktů u Elordi et. al. 2007 obrázek 4.6. [123,125] Schéma vypovídá 

o vzniku tří primárních produktů a dalších sekundárních reakcích, kde aromáty se podílí 

na vzniku pyrolýzního uhlíku.  

Horvat et. al. (2005) viz. obrázek 4.7 spolu s několika dalšími autory zohledňují 

ve svých schématech mimo vosky i plyny a kapaliny jako primární produkty vznikající 

při teplotách okolo 400°C a přiklánějí se ke vzniku sekundárních reakcí. [126] 

 

Obrázek č. 4.5: Průběh pyrolýzy polymerů podle Westrhouta et. al in Onwundili J. A. 

et. al. 2009 [124] 

 

 Obrázek č. 4.6: Průběh pyrolýzy polymerů podle Elordiho et.al. 2007 [125] 
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Obrázek č. 4.7: Průběh pyrolýzy polymerů podle Horvata et. al. 2005 [126] 

 

Obrázek č. 4.8: Průběh pyrolýzy polymerů podle Onwundili J. A. et. al. 2009 [119] 

Za nejoptimálnější vysvětlení možného vzniku pyrolýzních produktů lze považovat 

schéma Onwundiliho et. al. (2009) viz. obrázek 4.8. Předběžné studie prokázaly, že tvorba 

produktů by mohla být vysvětlena změnou několika kinetických mechanismů. 

Na obrázku 4.9. je znázorněno schéma, které zjednodušeně vysvětluje průběh 

pyrolýzy HDPE v systému Pyromatic při T = 600°C podle Sassmanové V. V prvních dvou 

sekcích dochází k ohřevu vstupní suroviny a k prvním rozkladným reakcím převážně 

k endotermickým, kdy vstupní surovina HDPE se začíná rozkládat při teplotě okolo 300°C. 

Ve zbylých třech sekcích je již po celou dobu zachována teplota procesu, kdy dochází 

ke vzniku pouze pyrolýzního plynu a pyrolýzního uhlíku. Pyrolýzní kapalina vzniká až 

po zchlazení pyrolýzního plynu.  

 

Obrázek č. 4.9: Schéma vysvětlení vzniku produktů při pyrolýze HDPE v systému 

Pyromatic 
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V konečném důsledku reakce, které probíhají v reaktoru, jsou mnohem složitější 

a odlišný výklad vzniku produktů může vést k rozdílům např. vlivem použití odlišných 

reaktorů a rozdílným nastavením provozních parametrů. na základě toho může dojít k rozdílné 

prezentaci výsledků, které nemusí být vždy ve shodě. 

Složení SKO je různorodé a nehomogenní. Liší se v závislosti na životní úrovni 

obyvatelstva, typu a velikosti obytné zástavby, ročním období, množstvím a skladbou odpadů, 

způsobem vytápění. Jednotlivé složky zastoupené v SKO vykazují rozdílné energetické 

vlastnosti, které mohou výrazně ovlivnit pyrolýzní procesy a mohou mít nepříznivý vliv 

na kvalitu výstupních procesů. 

4.3 Biomasa 

Biomasa je chápána jako organická hmota rostlinného nebo živočišného původu. 

Může být získávána jako odpad ze zemědělství, průmyslové činnosti nebo jako komunální 

odpad, nebo může být výsledkem záměrné výrobní činnosti a pěstování v zemědělství 

a lesnictví. Biomasa je nejrozšířenějším a nejstarší lidmi používaný a obnovitelný zdroj 

energie. 

Za základní komponenty biomasy jsou považovány biopolymery - celulóza, hemi-

celulóza a lignin. [11] Složení, a tím i vlastnosti a využitelnost biomasy, jsou závislé na jejím 

druhu. Skladba rostlinné biomasy je přibližně následující: 40 – 45 % celulózy, 25 – 45 % 

hemicelulózy a 15 – 30 % ligninu. Kromě celulózy a hemicelulózy, které souhrnně nazýváme 

holocelulóza a ligninu, obsahuje dřevní hmota (biomasa) další látky a složky jako organické 

látky terpeny, vosky, tuky, steroly, pryskyřice, tříslovinu, sacharidy, aminy, proteiny, škroby, 

nukleové kyseliny, aminokyseliny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty.  

Anorganické látky (u tropických rostlin až 5 %), tvoří popel a voda, která je ve dřevě 

zastoupená v různém množství, záleží na klimatických podmínkách, ročním období i stupni 

vyschnutí dřeva. [127,128, 129] 

4.3.1 Hemicelulóza 

Hemicelulóza je krystalická a odolná vůči hydrolýze, má náhodnou amorfní strukturu, 

menší stupeň krystalického podílu a nižší relativní molekulovou hmotnost. na stavbě 

hemicelulózy se podílí beta–D– glukopyranosy i další monosacharidy jako hexózy a pentózy, 

eventuálně i jejich metylderiváty. Za nejdůležitější základ se považuje sacharid tzv. D – 
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xylóza. Hemicelulózu tvoří rovné, lineární polysacharidy (polymerační stupeň je n = 100 – 

200) s krátkými postranními řetězci. Doprovází celulosu v jednotlivých vrstvách buněčných 

stěn dřeva. Tvoří zde tmelící vrstvu mezi celulózními řetězcovými makromolekulami, váže se 

na lignin. Hemicelulósa se začíná rozkládat při teplotách 200 - 260°C. K největšímu úbytku 

hmotnosti dochází v teplotním intervalu 250 – 350°C. Při jejím rozkladu vzniká více těkavých 

organických látek, méně olejů a koksu. [130, 131] Plynné produkty obsahují především CO, 

CO2, H2 a směs plynných uhlovodíků, z nichž hlavní zastoupení má CH4. [132,133] Kapalné 

produkty jsou směsí karboxylových kyselin (mravenčí, octové), methanolu, fenolu, kyseliny 

mléčné, 1-hydroxy-2-butanonu, 1-hydroxy-2-propanonu, glykoaldehydu a anhydrocukry 

(glukopyranosa, levoklukosan aj.). Strukturu hemicelulózy, jak bylo zmíněno výše tvoří 

pentózy, které podlehají pyrolýznímu rozkladu za vzniku 2-furankarboxaldehydu a hexózy, 

jejichž hlavním produktem při pyrolýze je (2H)-furan-3-on. [134]  

4.3.2 Lignin 

Lignin je vysokomolekulární polyfenolitická látka. na rozdíl od celulózy 

a hemicelulózy postrádá pravidelnou strukturu. z tohoto důvodu se na lignin pohlíží nikoliv 

jako na samostatnou sloučeninu, ale jako na směs fyzikálně a chemicky heterogenních látek. 

V největším množství se objevuje v buněčných stěnách sekundárních buněk. Vyskytuje se 

také v obilovinách, otruby obsahují kolem 8 % ligninu. Ve dřevě je zastoupen asi z 26% - 

35%. Lignin obsahuje asi 65 % uhlíku, 30 % kyslíku a 6 % vodíku, je obsažen také v různých 

druzích kejdy a hnoje. 

Chová se jako termoplast a plní ve dřevě funkci tmele látek vláknité struktury 

a hydrofobní funkci. Více ligninu obsahují listnaté stromy, proto jsou tyto dřeviny těžší, ale 

také jsou po ohřátí tvárnější, plastičtější. Například buk, který je na lignin zvláště bohatý, se 

především využívá k výrobě ohýbaného nábytku, loukotí a všude tam, kde se vyžaduje 

zvýšená ohebnost dřeva. [129,131] 

Každý druh rostliny má svůj vlastní lignin (protolignin), který se od ostatních liší 

z hlediska chemické struktury rozdílnou kombinací hydroxyfenylpropanových, 

siringylpropanových a guajacylpropanových jednotek. [135] Pyrolýza ligninu začíná okolo 

teploty 175°C a končí okolo 700°C. Hlavním produktem pyrolýzy ligninu je kapalina. Pouze 

10% ligninu konvertuje v plynnné produkty. [136] Podle Swithenbank et. al. (2005) 

produkuje především substituované fenoly štěpením éterických vazeb a vazeb C-C, guajakol, 

methylguajakol, 4-ethylguajakol, 4-formylguajakol, 3-hydroxybezeovou kyselinu, 
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4 acetylguajakol, 4-ethylsyringol aj.. Lignin oproti celulóze špatně dehydratuje a vytváří 

nejvíce pyrolýzního uhlíku až 55 %.[130] 

4.3.3 Celulóza 

Celulóza tvoří asi 50 % veškeré dřevní hmoty. Je to polysacharid, který se skládá z β 

(1→4) D-glukosy, který je tvořen glukopyranosnými jednotkami n = 6000 – 14000 (délka 

řetězce značně kolísá, u našich dřevin je polymerizační stupeň průměrně n = 1000). Jednotlivé 

glukosové jednotky tvoří dlouhé, lineární řetězce, které jsou zcela nerozpustné ve vodě. 

Celulóza je hlavní stavební látkou rostlinných buněčných stěn a spolu s ligninem se podílí 

na stavbě sekundárních buněčných stěn. Dlouhé nevětvené polymery celulózy vytvářejí 

v buněčných stěnách rostlin vyšší struktury. To jsou v tahu pevná vlákna složená z mnoha 

molekul celulózy spojená vodíkovými můstky. [131] 

Celulóza patří mezi nejrozšířenější látky ve SKO. z hlediska obsahu je nejrozšířenější 

u biologicky rozložitelných odpadů (zbytky jídel, listí, tráva), papír, kartony a lepenky. 

Celulóza se v přírodních a syntetických materiálech vyskytuje v odlišné chemické formě, což 

ovlivňuje výstupy pyrolýzního procesu. [128] 

Celulóza se rozkládá v rozmezí teplot 240 – 350°C. [137] Při teplotě mezi 200 - 220°C 

dochází ke ztrátě vody, během tohoto úbytku dochází k tvorbě dvojných vazeb. [138] 

Při teplotě okolo 300 °C dochází k vyšším ztrátám vody a zároveň k modifikacím struktury 

polymeru. Při vyšších rozkladných teplotách dochází ke vzniku plynů, uhlíku a kapaliny 

ve formě uhličitanových reziduí. Složení výstupních produktů závisí na kvalitě celulózy, 

na obsahu vody, nízkomolekulárních polymerů, krystalitů apod. Při teplotách nižších než 

350°C se uskutečňují vedlejší skupinové reakce s eliminací vody, zatímco k štěpení řetězců 

dochází při teplotách vyšších. [139] Chemicky vázaná voda se uvolňuje eliminační reakcí 

z hydroxylových skupin vázaná na pozici 2, 3 glukosové jednotky, ale také z pozic 1, 2 nebo 

3, 4 a 3, 6. Toto je počátek vzniku pyrolýzního koksu. Nejprve dochází k vnitromolekulové 

eliminaci vody, což je odštěpení –OH skupiny z uhlíku C3 a k vytvoření dvojné vazby mezi 

uhlíky C2=C3 nebo ketonové skupiny na uhlíku C2. K průběhu této reakce postačuje pomalý 

ohřev, který dává k průběhu reakce dostatek času. Dehydratace může probíhat např. na kruhu 

pyranózy při vyšších teplotách, aby došlo k otevření kruhu. Při dalším zahřívání dochází 

k eliminaci a uhlících C3 a C4 a vzniká nenasycený glukosidický řetězec. Zvýšením teploty 

dochází k dalšímu odstranění vody z uhlíku C6. [138] Během celkové pyrolýzy celulózy je 

nejdůležitější reakcí depolymerizace transglykosidací, kdy dochází k substituci glykosidické 
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vazby jednou ze tří –OH skupin, tím dochází k tvorbě menších molekul. [140] 

Nejobvyklejším produktem vznikající depolymerizací celulózy je 1,6-anhydro-β-D-glukosa 

(levoglukosan, C6H10O5), anhydrocelobiosa, cellobiosa nebo anhydrocelo-n-osa (n =3, 4, 5, 

6). Požadovanou flexibilitu pro tuto reakci zajišťuje předchozí aktivace molekul, k níž 

dochází pomocí skelného přechodu. Rozhodujícím faktorem pro tuto reakci je 

depolymerizační stupeň (DS), který ovlivňuje výtěžek kapalné frakce. Je-li DS < 200 je 

hmotnostní výtěžek kapalné frakce více než 45 hm. %, naopak při DS > 200 se výtěžek 

pohybuje okolo 15 – 20 hm. %. V pyrolýzní frakci byly analyzovány i produkty mono 

a disacharidů. [131,141] Mezi další reakce lze uvést tvorbu éteru mezi řetězci, dekompozici, 

která je závislá na pyrolýzních podmínkách. V rozmezí teplot 800 – 850°C dochází k tvorbě 

stabilnějších molekul, především aromatického charakteru. Kapalná frakce vzniklá při 

teplotách 500 – 650°C obsahuje monosacharidy, anhydrosacharidy, karbonylové látky, 

furany, pyrany, fenoly, styren, xylen, ethylbenzen, kyseliny a jejich estery a další 

komponenty. U vyšších teplot je složení odlišné. Vznikají převážně uhlovodíky 

a polycyklické aromatické uhlovodíky jako BTX, naftalen, antracen, fenantren, styren, inden, 

ethylbenzen, bifenyly, methyl a acetylnaftalen, benzo (a) pyren. Látky složené z malých 

molekul obsahují převážně anhydrosacharidy, karbonylové komponenty, furany, fenoly, 

kyseliny a jejich estery, pyrany a jejich vztažné komponenty. [138,142] 

Vliv na pyrolýzní degradaci biomasy má přítomnost anorganických složek, které jsou 

již přímo obsaženy v materiálu nebo jsou dodány vstupní úpravou. Přítomnost těchto látek 

může prostřednictvím katalytického či inhibičního působení na různé reakce ovlivnit výtěžky 

produktů. Přítomnost alkálií (NaOH, CaO) urychluje rozklad hmoty. Přítomnost alkalických 

kovů urychluje štěpné mechanizmy uvnitř molekulových jednotek, což může vést ke zvýšené 

výtěžnosti koksu na úkor kapaliny. Pozitivní vliv na produkci kapalných produktů má 

přítomnost některých kovů Al, Cr, Mn, Zn. Naopak negativní vliv na výtěžnost kapaliny 

vykazuje přítomnost kovů alkalických zemin. Přítomnost Lewisových kyselin urychluje 

pyrolýzu. Celulóza, která je předupravena kyselinou sírovou nebo chlorovodíkovou, 

produkuje více kapalných produktů. Přítomnost iontů draselných, litných, vápenatých vede 

ke zvýšení výtěžnosti plynných produktů a uhlíku na úkor kapalných produktů. Následující 

obrázek 4.10 vysvětluje popis pyrolýzního procesu celulózy, vycházející ze základu Brodio – 

Shafizadehova mechanismu. [143,144,145,146] 
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Obrázek č. 4.10: Proces pyrolýzního rozkladu celulózy[145,147] 

4.4 Uhlí 

Uhlí je a bude klíčovou energetickou surovinou. V České republice je výroba energie 

kryta hnědým uhlím z 62 %. Hlavních důvodů proč máme opětovně věnovat pozornost uhlí je 

hned několik: 

 Ve světě se nachází více ložisek uhlí než ropy a zemního plynu. 

 Historicky je cena uhlí nižší a stabilnější než cena ropy a zemního plynu. 

 Bereme-li v úvahu podíl zásob ke spotřebě, zásoby uhlí (155 let, na Sibiři se 

říkalo 400 let ) oproti ropě (40 let) a zemnímu plynu (65 let) jsou nejvyšší. 

 EU má větší zásoby uhlí než ostatních fosilních zdrojů. 

 Uhlí je jednou z využitelných surovin do nových technologií, které jsou 

přijatelné pro ŽP. 

Uhlí je komplexní heterogenní materiál organického původu. Důležitou vlastností 

určující uvolňování prchavých látek je petrografické složení uhlí.  

Fyzikálně – chemické vlastnosti macerálů neboli organické částice v uhlí ovlivňují 

průběh pyrolýzního procesu. [148,149] Složení uhlí je převážně ovlivněno původním 

rostlinným materiálem, stupněm prouhelnění a kvalitou. Stejně jako v případě biomasy 

dochází k rozkladu uhelné hmoty s rostoucí teplotou, vývinu primárních produktů a k jejich 

následnému štěpení, destilaci a vzájemným reakcím. Mezi hlavní reakce podílející se 
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na pyrolýze uhlí řadíme: depolymerizaci vodíkově bohatých částí uhlí, polymerizaci 

a kondenzaci. Ostatní reakce probíhají na základě přítomných funkčních skupin, např. méně 

kvalitní uhlí obsahuje volně vázané karboxylové a éterové funkční skupiny, které se během 

procesu lehce uvolňují. Mezi tyto reakce řadíme např. dekarboxylaci. [148,150] 

Pyrolýza uhlí probíhá ve dvou stupních jako primární a sekundární procesy. V prvním 

stupni dochází k uvolnění plynů a dehtů. V rozmezí teplot 250 – 600°C dochází k odstranění 

přebytečné vody z materiálů, vzniku CO2 a metanu, který vzniká z methylových skupin 

koncentrovaných v primárně vzniklém pyrolyzním koksu. K vývinu CO a H2 je zapotřebí 

vyšších teplot od 500 do 1100°C. Vodík vzniká převážně během eliminace aromatického 

vodíku, vznik CO je spjat s rozkladem alifatických, aromatických a heterocyklických éterů. 

Teploty nad 600°C vedou k produkci těžkých dehtů a rozkladným reakcím. [82,148,151] 

4. 5. Kaly z ČOV 

Kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) představují jednu z nejobjemnějších odpadních 

hmot, což vzhledem k rostoucímu užívání chemických prostředků v komunálním sektoru vede 

ke zmenšování rozdílu mezi průmyslovými a komunálními odpadními vodami. [152] 

Odpadní voda přitékající na ČOV je během procesu čištěna a na odtoku z ČOV je 

sledován obsah znečišťujících látek, který je podstatně snížen, a nežádoucí složky obsažené 

ve vodě se koncentrují do odpadního kalu. Množství produkovaných kalů závisí na množství 

zpracovaného znečištění (počet EO), za způsobu čištění odpadních vod a typu kanalizace. 

Zpracování kalů závisí rovněž na místních podmínkách dané lokality, na fyzikálních, 

chemických a biologických vlastnostech kalů a na jeho konečném využití. [153] 

Kaly jsou zpracovávány a upravovány řadou technologických operací jako je 

odvodňování, zahušťování, stabilizace, hygienizace, které vedou k redukci objemu, patogenů 

a zápachu. [154] 

Čistírenské kaly jsou suspenzí anorganických i organických látek, tedy zdrojem 

organické hmoty, základních živin a stopových prvků, ale také zdrojem obsahující rizikové 

prvky, nebezpečné organické sloučeniny a mikroorganismy. Představují 2 – 3 % objemu 

čištěných odpadních vod, ve kterých je zkoncentrováno až 80 % znečišťujících látek. Surový 

kal obsahuje okolo 40 - 80 % organických látek v sušině. Vzhledem k možné přítomnosti 

patogenních mikroorganismů podle zákona o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb.) je 

klasifikován jako nebezpečný odpad.  Kaly a jejich použitím se také zabývá Vyhláška MŽP 
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č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, kde jsou 

uvedeny mezní hodnoty koncentrací rizikových prvků v kalech nebo v půdě, na kterou se 

bude kal aplikovat. [155,156,157] Pokud není termický proces tohoto odpadu prováděn přímo 

u producenta, musí být zajištěna hygienizace kalu, která se nejčastěji provádí páleným 

vápnem. z důvodů zvyšujících se nároků na úpravu a hygienizaci kalů se opouští od aplikace 

kalů na zemědělské půdy. Tento odpadní materiál je materiálově využíván k výrobě 

rekultivačních kompostů využívaný k rekultivacím skládek a po důlní činnosti. Vzniku kalů 

nelze zabránit. Naopak se předpokládá, že na základě zvyšujících se požadavků na kvalitu 

vyčištěné odpadní vody se bude množství vyprodukovaných kalů zvyšovat. V důsledku 

zvyšující se produkce kalů a snižující se možnosti jejich aplikovatelnosti a využití, je potřeba 

najít alternativní způsob využití tohoto odpadu, mezi které patří termický rozklad organické 

hmoty obsažený v kalech bez přítomnosti oxidačních médií, tedy pyrolýza.  

Řada studií prokázala, že chování kalů při pyrolýze je ovlivněno složením kalů. Tedy 

přítomností organické hmoty, která je tvořena složitou směsí celulózy, ligninu, hemicelulózy, 

sacharidů, peptidů, lipidů, aminokyselin, huminových látek, mastných kyselin, aj., ale také 

přítomnost anorganických látek v kalech může výrazně ovlivnit pyrolýzní proces. 

[155,158,159,160] Přítomnost anorganických složek MgO, CaO, Al2O3  v kalech může 

výrazně ovlivnit složení pyrolýzních produktů. Jejich přítomností dochází ke zvýšení 

produkce vodíku a oxidu uhličitého a k poklesu oxidu uhelnatého a metanu v pyrolýzním 

plynu. [161,162] Kaly obsahují vysoký podíl prchavé složky, proto mohou být 

transformovány na využitelný zdroj energie. [163,164] Avšak přítomnost kovů v organickém 

materiálu může nepříznivě ovlivnit uvolňování prchavé hořlaviny z kalů. [165] Přítomnost 

některých anorganických látek může naopak urychlit proces vlivem katalytických účinků 

na rozklad polymerů a krakovací reakce. K rozkladu dochází při nižších teplotách, snižuje se 

aktivační energie, dochází k vyšší produkci pyrolyzního uhlíku a plynu na úkor pyrolýzní 

kapaliny. Minerální fáze obsažené v kalu jako křemen, kalcit, dolomit, magnetit, kaolinit aj. 

mohou také ovlivnit pyrolýzní proces, jelikož obsahují alkalické kovy a kovy alkalických 

zemin, jako je vápník, draslík, sodík, hořčík, které mohou katalyzovat některé pyrolýzní 

reakce. [161] Také přítomnost vlhkosti ve vstupním kalu ovlivňuje produkci výstupních 

produktů a rychlost uvolňování plynných složek, což u suchých kalů probíhá rychleji 

z důvodu rychlejšího vedení tepla materiálem. 

Hlavními složkami pyrolýzy kalů jsou stejně jako u ostatních pyrolyzovaných 

materiálů, pyrolýzní uhlík, kapalina a plyn, které se liší svým složením. Pyrolýzní uhlík 
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obsahuje 50 – 65% popela, který roste s konečnou teplotou procesu. Je zásadité povahy 

a vysoce makroporézní, díky čemuž může být využit k absorpci kyselých sloučenin vzniklých 

při úpravách odpadních vod. Při vysokých teplotách dochází k zpomalení uvolňování prchavé 

hořlaviny stejně jako u karbonizace uhlí. [166] Hlavní složky obsažené v pyrolýzním plynu 

jsou oxid uhličitý, uhelnatý, vodík, dusík, metan, etan, etylen, jejichž složení se mění vlivem 

použité teploty procesu. Výhřevnost pyrolýzního plynu z pyrolýzy kalů ČOV je poměrně 

vysoká a srovnatelná s některými tradičními palivy. Je tím vyšší, čím více uhlovodíku je v 

plynu přítomných. [161] 

Kapitola č. 4 poskytla základní informace o materiálech a odpadech vhodných 

k termické degradaci, o vlastnostech, chování, produkci a možnostech jejich získávání 

a využití. 

Z výše uvedených skutečností plyne, že je pro budoucnost nutností hledat nové 

způsoby nebo zkvalitňovat stávající technologické postupy pro energetické a materiálové 

využití odpadů.  

Doposud málo prezentovaných výsledků je z ko-pyrolýzy, kde jsou na vstupu 

smíchány různé materiály, neboť směs by mohla mít v některých případech významný vliv 

na produkci a energetickou kvalitu výstupních produktů z ko-pyrolýzního procesu. 

Jelikož existuje široká škála odpadních materiálů (viz. příloha č. 1 Zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb. nebo viz. kapitola č. 4. přehled pyrolyzovatelných odpadů), bude 

experimentální část disertační práce zaměřena na tři druhy materiálů u nichž je pyrolýzní 

proces zcela jedinečný.  
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5. Metodický postup, experimentální část 

Pro zpracování dizertační práce a s ohledem na kladené cíle byl zvolen následující 

postup: 

 Literární rešerše byla zpracována z dostupné tuzemské a zahraniční literatury. 

První část rešerše je zaměřena na obecné principy a základní charakteristiky 

pyrolýzního procesu a historický kontext využívaní tohoto procesu až 

k aplikacím využívaných v průmyslovém měřítku. Další část je věnována 

možnostem aplikace tohoto procesu na odpadní materiály a suroviny, kdy jsou 

popsány základní charakteristiky, produkce a výskyt odpadních materiálů 

i mechanismu tepelné degradace za vzniku pyrolýzních produktů 

z jednotlivých materiálů. 

 Ve spolupráci se členy klastru Envicrack jsem se podílela na montáži, sestavení 

a uvedení do provozu konstrukčně originálního prototypu pyrolýzního zařízení 

Pyromatic umístěného v Technologickém centru Ostrava, které slouží 

k výzkumu pyrolýzního procesu se zaměřením na využití energetického 

potenciálu výstupních surovin, především pyrolýzního plynu a jejich uplatnění 

v dalších průmyslových odvětvích. 

 Dalším úkolem byla volba a dostupnost materiálů vhodných pro pyrolýzu 

a stanovení základních procesních podmínek pro pyrolýzní experimenty. 

na základě informací, které byly získány z rešerší a vzhledem k produkci, 

dostupnosti a možnosti využití materiálů byly pro experimentální zkoušky 

zvoleny jako vstupní suroviny pneumatiky, nízkoenergetické hnědé uhlí 

a HDPE. Procesní podmínky a materiály byly zvoleny s ohledem na možnosti 

zařízení a požadavky projektu, na jehož základě tato disertační práce vznikla. 

 Vstupní suroviny byly analyzovány v chemické laboratoři Institutu 

geologického inženýrství VŠB – TU Ostrava podle platných ČSN norem. 

U vybraných vzorků byly stanoveny základní parametry, jako elementární 

analýza (C, H, N, S, O), popelnatost, vlhkost, prchavá hořlavina, fixní uhlík, 

vlhkost v dodaném vzorku a spalné teplo. Termogravimetrická analýza (TG, 

DTG) byla studována přístrojem TG-DTA STA 409 ER firmy NETZSCH 

za identických podmínek v chemických laboratořích FMMI, VŠB-TU Ostrava. 
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 Pro pyrolýzní experimenty bylo zvoleno poloprovozní tří-šnekové pyrolýzní 

zařízení Pyromatic, kde byly testovány zvolené suroviny za účelem stanovení 

hmotnostních bilancí výstupních pyrolýzních produktů s ohledem na změnu 

teploty procesu, když ostatní procesní parametry byly stejné pro všechny 

experimenty. Po provedení testů byly tyto údaje vyhodnoceny a graficky 

zpracovány. 

 Po provedených experimentech byly výstupní pyrolýzní plyny a to CH4, CO 

a CO2 analyzovány pomocí nedisperzivního infračerveného spektrometru 

Ultramat 6, celkový obsah organického uhlíku byl zjišťován plamenno 

ionizačním přístrojem Fidamat 6 a zastoupení jednotlivých uhlovodíků bylo 

stanoveno metodou plynové chromatografie na přístroji Chrom 5. Získané 

údaje byly vyhodnoceny a využity pro teoretické úvahy a statistické 

experimenty při ko-pyrolýze vybraných vstupních materiálů se zaměřením 

na maximalizaci plynné složky a náměty pro další výzkum. Ostatní pyrolýzní 

produkty nebyly předmětem zájmu této disertační práce a proto jsou 

zmiňovány pouze okrajově. 

5.1 Popis experimentálního zařízení 

V průběhu tvorby této disertační práce byla možnost pracovat se dvěma 

experimentálními zařízeními. Jednalo se o laboratorní systém Pyrotronic a pilotní systém pro 

zpracování odpadů a bioodpadů dosahující průmyslového měřítka Pyromatic. 

5.1.1. Pyrotronic  

V roce 2005 byl VŠB – TU Ostrava ve spolupráci se společností Arrow line a.s. 

zkonstruován a zprovozněn experimentální laboratorní pyrolýzní systém Pyrotronic. Schéma 

tohoto laboratorního systému znázorňuje obrázek 5.1. Jednotka byla projektována 

k pyrolýzování 5 kg/h odpadního materiálu o granulometrii do 5 mm. Dávkování materiálu 

do pyrolýzní retorty bylo uskutečňováno pomoci vertikálního šneku v kuželové násypce, která 

byla umístěna nad retortu. Množství materiálu dávkovaného do retorty se regulovalo 

na základě změny otáček dávkovacího šneku. Vstupní materiál byl proplachován inertním 

plynem argonem. Aktivní délka retorty byla 1000 mm o průměru 170 mm. Provoz jednotky 

byl diskontinuální. Ohřev retorty byl zabezpečen třemi elektrickými spirálami o celkovém 

výkonu 6 kW. Tento výkon umožnil dosáhnout v reaktoru maximální provozní teploty 650°C. 
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Posun materiálu přes aktivní zónu byl zajištěn pomocí šneku, který změnou nastavení 

rychlosti otáček reguloval dobu zdržení materiálu v retortě. Doba zdržení materiálu v aktivní 

zóně retorty byla od 2 do 12 minut. Vzniklý pyrolýzní plyn byl ochlazován v trubkovém 

chladiči, kde část plynu se ochladila na teplotu okolí a došlo k jeho zkapalnění. na konci 

trubkového chladiče byl umístěn plynoměr pro měření množství vyprodukovaného 

pyrolýzního plynu, který byl spalován na hořáku pyrolýzního plynu. Trubkový chladič byl 

opatřen vypouštěcími ventily pro odběr pyrolýzní kapaliny a pro odběr plynu určeného 

k chemické analýze. Pyrolýzní uhlík byl zachytáván do sběrné nádoby, která byla umístěná 

pod pyrolýzní retortou. 

Obrázek č. 5.1: Schéma laboratorního pyrolýzního zařízení Pyrotronic (zdroj: Výkresová 

dokumentace firmy Arrowline a.s.) 

Toto laboratorní zařízení bylo ovládáno z řídícího pultu, na kterém byly nainstalovány 

ovládací prvky pro řízení ohřevu spirály, řízení otáček dávkovacího šneku a regulace otáček 

šneku zajišťující dobu zdržení materiálu v retortě. na ovládacím pultu byl umístěn elektroměr, 

který byl připojen do obvodu spirál. Pro regulaci ohřevu pece sloužilo 5 termočlánků, jejichž 

signál byl vyveden na displej v horní části ovládacího pultu. Měřené teploty byly současně 

přenášeny analogově do počítače. 

Experimentální laboratorní zařízení Pyrotronic sloužilo k ověření základních poznatků 

získaných z rešeršní činnosti v oblasti produkce výstupních produktů a možnosti eliminace 

odpadních materiálů. Prováděná experimentální měření poskytla dostatek uspokojivých 

výsledků a informací, které byly zúročeny při projekci nového prototypového pyrolýzního 

zařízení Pyromatic. na obrázku 5.2 jsou fotografie, které byly pořízeny během 

experimentálních laboratorních zkoušek na zařízení Pyrotronic. 
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Obrázek č. 5.2: Fotografie z prováděných laboratorních zkoušek na zařízení Pyrotronic 

5.1.2 Pyromatic 

V červenci roku 2008 začaly na VŠB – TU Ostrava ve spolupráci se členy klastru 

Envicrack, práce na novém projektu v oblasti pyrolýzní technologie pro zpracování 

od 50 do 200 kg/hod odpadního materiálu. Následně proběhly první schůzky, kde se 

specifikovaly požadavky na nové zařízení a navrhla se originální koncepce a základní design 

zařízení. Po návrhu základních částí nového zařízení proběhly konzultace: v srpnu 2008 

s prof. Bornem (Německo) a s prof. Wiltowskim (Southern Illinios University Carbondale, 

USA), kde byly doporučeny některé změny a úpravy pro optimalizaci plánovaného zařízení. 

Následně se začalo s projekčními pracemi a výrobou technické dokumentace pro výrobu 

a zástavbu. Průběžně docházelo k technickým poradám projekčního a výzkumného týmu, 

kterých jsem se v rámci doktorského studia pravidelně aktivně účastnila jako člen.  

V dubnu 2009 byla pyrolýzní technologie přepravena od výrobce do Technologického 

centra Ostrava, kde započaly montážní práce na kompletizaci systému. 

Byly započaty montážní a sestavovací práce na prototypové pyrolýzní technologii 

Pyromatic, na kterých jsem se v rámci své doktorské práce rovněž aktivně podílela. Toto 

zařízení jsme postupně doplňovali a modifikovali na základě skutečných potřeb a požadavků 

na jeho funkci. na základě všech skutečností a provedených prací bylo 15. 5. 2009 zahájeno 

první spuštění provozu, a poté byl zahájen zkušební provoz, během kterého došlo k odstranění 

provozních nedostatků pro následné experimentální zkoušky. Pro jednotlivé experimenty jsem 

sestavila plán zkoušek. Obrázek 5.3 zobrazuje fotografie pořízené během montážních prací 

před slavnostním zahájením  spuštění provozu prototypové pyrolýzní technologie Pyromatic. 
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Obrázek č. 5.3: Fotografie z montážních prací na jednotce Pyromatic (zdroj: autor) 

5.1.2.1 Základní technologické informace o poloprovozní jednotce Pyromatic 

Pyrolýzní systém Pyromatic je unikátní a inovativní zařízení určené 

k automatizovanému a bezpečnému zpracování odpadu bez přítomnosti oxidačních médií při 

teplotách procesu od 500 do 800°C a za atmosférického tlaku.  

Tento systém byl zkonstruován s kontinuálním dávkováním materiálu od 50 

do 200 kg/h v závislosti na druhu materiálu, za účelem degradace a zisku energeticky 

hodnotných produktů. Inertní atmosféra je zajištěna přívodem argonu. 

Rozměry materiálů, které jsou určeny k pyrolyzování, často nevyhovují svou velikosti, 

proto musí být tento materiál před nadávkováním do násypky předupraven drcením 

na správnou granulometrii. Požadovaná velikost zrna materiálu pro tento systém je 30 až 

50 mm z důvodu snadnějšího prostupu tepla materiálem, avšak problémy nečiní ani větší zrna 

o velikosti 50 až 100 mm.  

Technologie sestává ze systému dopravy mechanicky nadrcené vstupní suroviny 

do reakční komory, jejího ohřevu za nepřítomnosti okysličovadel, čištění a ochlazení 

vyprodukovaného pyrolýzního plynu na teplotu okolí. Po vyhřátí pece na požadovanou 

teplotu, je materiál z násypky dopravován regulovatelným šnekovým dopravníkem do vlastní 

pyrolýzní jednotky. Pro zajištění kontinuity provozu je materiál v reaktoru posouván dvěma 

primárními šneky a jedním sekundárním, který je situován v dolním „patře“ reaktoru a vede 

materiál k výstupu. Důvodem třetího šnekového podavače je zajištění dostatečného času 

pro celý pyrolýzní proces. Situaci ilustruje obrázek 5.4. Změnou rychlosti otáček šneků lze 

měnit dobu zdržení materiálu v aktivní zóně retorty od 30 do 90 minut. 
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Obrázek č. 5.4: Řez retortou Pyromatic a pohled na umístění šneků v retortě (zdroj: 

Výkresová dokumentace firmy Arrowline a.s.) 

Teplo pro ohřev retorty je dodáváno nepřímým vytápěním z pěti plynových 

hořákových sekcí (S1 až S5), které jsou umístěny za sebou pod tělesem retorty. Jako topný 

plyn byl používán propan, při současných měřeních je používán zemní plyn. Maximální 

tepelný příkon pece je požadován 200 kW, tedy max. 40 kW na jednu hořákovou sekci. 

Teplota procesu je měřena 5- ti řídícími termočlánky typu K 113 13. Pro kontrolu pyrolyzní 

teploty je každá sekce osazena dalšími dvěma termočlánky typu K o průměru 3 mm. 

Vzniklý pyrolýzní plyn je z retorty odváděn přes cyklon, kde jsou separovány tuhé 

znečišťující látky a plyn je následně veden do dvou chladičů a to vzduch – pyrolyzní plyn 

a voda – pyrolyzní plyn. V průběhu chlazení plynu dochází ke kondenzaci některých 

uhlovodíků na kapalnou fázi. Jejich vlastnosti závisí především na složení pyrolyzovaného 

materiálu. Ochlazený plyn je veden přes průtokoměr do spalovacího či retenčního zařízení. 

Po těchto úpravách lze plyn akumulovat v plynojemu nebo přímo využívat. V současné době 

je plyn volně spalován na hořákové fakuli. Pyrolýzní kapalina je zachycována do nádoby 

pro pyrolyzní olej, kde je neustále promíchávána, aby nedocházelo k sedimentaci těžkých 

uhlovodíků a následnému ucpání vypouštěcího ventilu. Tuhá fáze (pyrolýzní uhlík) je 

shromažďována v uhlíkovém boxu, který je umístěn na konci pyrolyzní trasy.  

Retorta o celkové délce 4000 mm a hmotnosti 2500 kg je zkonstruována ze speciální 

žáruvzdorné austenitické oceli. 

Spalovací vzduch je do jednotlivých sekcí přiváděn otvory pod hořáky. Přívod 

spalovacího vzduchu lze regulovat jednak na vstupu nebo otáčkami spalinového 

ventilátoru.[73, 167] 
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 Následující tabulka 5.1 shrnuje technické parametry pyrolýzího systému Pyromatic, 

které jsou následně zobrazeny pro konkretizaci na obrázcích 5.5 a 5.6, představující 3D model 

systému. 

Tabulka č. 5.1: Technické parametry pyrolýzního systému Pyromatic 

 Název Parametry 

1 Max. šířka  4000 mm 

2 Max. délka  6500 mm 

3 Max. výška  3200 mm 

4 Hmotnost  2,5 t 

5 1 hořáková sekce  2x (5-20 kW) 

6 2 hořáková sekce 2x (5-20 kW) 

7 3 hořáková sekce 2x (5-20 kW) 

8 4 hořáková sekce 2x (5-20 kW) 

9 5 hořáková sekce 2x (5-20 kW) 

10 Rám pyrolýzy  Nosná konstrukce  

11 Pásový dopravník  Rychlost 0,5 m/s 

12 Rám násypky   Nosná konstrukce 

13 Násypka  Kuželová 0,6 m
3
 

14 Šnekový dávkovací dopravník  Otáčky 0-100 kg/ hod  

15 Vstup materiálu do pece  - 

16 Přepad materiálu do sekundárního šneku  - 

17 Výstup pevné fáze z pyrolyzní jednotky  - 

18 Popelový box (tuhá fáze) 15 litrů   

19 Popílkový box (pod cyklonem) 15 litrů  

20 Pohon primárních šneků  Třífázový motor s kotvou na krátko  

21 Pohon sekundárního šneku  Třífázový motor s kotvou na krátko 

22 Opláštění pece  Izolované kazety  

23 Odlučovač TZL Cyklon  

24a Odvod plynné fáze  Ø 139,7 mm 

24b Odvod plynné fáze  Ø 67,1 mm 

25 Chladiče (plyn x vzduch) Křížový chladič  

26 Chladič (plyn x voda)  Protiproudý chladič 

27a Odvod kapalné fáze  Ø 139,7 mm 

27b Odvod kapalné fáze  Ø 67,1 mm 

28 Nádrž na kapalnou fázi  Válcovitá nádoba 45 litrů  

29 Odběrová sonda  Ředící sonda poměr ředění 1:50 

30 Průtokoměr  Kobold DOG111110LF50NVX 

31 Spalovací hořák  Atmosférický 

32 Tlakoměry  - 

33 Termočlánky typ K 113 13 

34 Odtahový ventilátor z ohřevu pece  Radiální ventilátor 

35 Odtahový ventilátor pyrolýzního plynu  Radiální ventilátor RD2-ATEX 

36 Odvod tuhé fáze Šnekový dopravník  
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Obrázek č. 5.5: 3D model systému Pyromatic s označením řídídcích prvků které jsou 

v tabulce č. 5.1 (zdroj: Výkresová dokumentace Arrowline a.s) 

 

Obrázek č. 5.6: 3D model systému Pyromatic s označením dalších řídících prvků, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 5.1 (zdroj: Výkresová dokumentace Arrowline a.s) [168] 
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5.1.2.2 Řídicí systém a obsluha pyrolyzního systému Pyromatic 

Celý systém je řízen  počítačem z velínu viz. obrázek 5.7, který je umístěn v přilehlé 

místnosti. Trubky z odběrové sondy pro analýzu plynů jsou vedeny do analyzátorové skříně, 

ve které jsou analyzovány TOC, H2, CO, CO2, CH4. Dále jsou zde přivedeny impulsy 

z měřiče průtoku plynu a analogové signály teploty a vlhkosti plynu za sekundárním 

chladičem. V druhé skříni je umístěna řídicí jednotka jednotka pro ředění plynu se vzduchem. 

Poměr ředění odebíraného plynu je 1:50 nebo 1:100.  

 

Obrázek č. 5.7: Ukázka obrazovky řídící jednotky systému Pyromatic 
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6. Základní vlastnosti vstupních materiálů 

Na základě širokého spektra různorodých odpadních materiálů a surovin a vzhledem 

k požadavkům projektu, v rámci kterého tato disertační práce vznikla, byla možnost ověřit 

pyrolýzní proces systému Pyromatic pouze na třech druzích materiálů. Pro pyrolýzní 

experimenty byly vybrány pneumatiky, nízkoenergetické hnědé uhlí ze Severočeských dolů 

a.s. (Chomutov) a vysokohustotní polyetylen v podobě čočky. 

Pyrolyzovat lze obecně jakýkoliv materiál obsahující organickou složku, ale 

efektivnost procesu závisí na vlastnostech materiálu. Pro optimalizaci procesu je zapotřebí mít 

přehled o chování materiálu během procesu pyrolýzy a o vlivu procesních podmínek.  

Z tohoto důvodu byly vstupní materiály podrobeny standardizovaným metodám, které 

jsou v souladu s ČSN normami, a které charakterizují fyzikálně – chemické vlastnosti 

zkoumaného materiálu. Pro určení teploty rozkladu a teplotního gradientu pro rozklad 

materiálu byly provedeny termogravimetrické a diferenční termické analýzy (TG/DTG). 

Pyrolýzní technologie umožňují zpracovat druhotné suroviny se ziskem cenných 

využitelných produktů. Při pyrolýze vznikají pevné, kapalné a plynné produkty. Pyrolýza 

může být vhodným postupem zpracování odpadů a druhotných surovin s obsahem organické 

složky. Vzájemný poměr výstupních produktů nezávisí však pouze na vstupních podmínkách 

(organická/ anorganická složka), ale na řadě technických parametrů jako je teplota, doba 

zdržení materiálů, použitý nosný plyn a v konečném důsledku i na konstrukci reaktoru. 

[36,199] 

Pro získání základních informací o výstupních frakcích za normálních podmínek byla 

u vzorku pneumatik stanovena výtěžnost dehtu, vody, plynu a koksového zbytku 

při nízkoteplotní destilaci podle normy ČSN ISO 647.  

Z důvodů komplexnosti celého procesu a proměnlivosti parametrů byly pyrolýzní 

experimenty prováděny v závislosti na změně vždy jenom jednoho technického parametru, 

kterým byla teplota. Ostatní parametry zůstaly pro všechny testy beze změny. V závislosti 

na změně teploty byly u výstupních produktů zkoumány změny v hmotnostních bilancích 

a analyzovány změny u plynných produktů. Analýzám a charakterizaci pevné a kapalné fáze 

je v této dizertaci věnována malá pozornost, jelikož toto není hlavním předmětem výzkumu.  

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

 64 

6.1 Opotřebované pneumatiky 

Množství opotřebovaných pneumatik každoročně stoupá. Je to způsobeno obnovou 

vozového parku a nízkou životností pneumatik. Ročně je vyprodukováno okolo 6,5 miliónů 

tun odpadních pneumatik, z toho 85% jsou pneumatiky z osobních automobilů, zbytek tvoří 

pneumatiky z nákladní a silniční dopravy.[40,62,170] 

Největší podíl pneumatik je uložen na skládkách odpadů. Pouze 20% z celkové 

produkce je recyklováno různými technikami (např. jako palivo v cementářských pecích, 

aditiva do asfaltů používaných na vozovky, ve spalovnách nebo společným spalováním 

s uhlím, surovina v gumárenském průmyslu).[32,40,67] 

Důvodů, proč pneumatiky zvolit za jeden ze vstupních materiálů pyrolýzního procesu 

v systému Pyromatic bylo hned několik: 

 Množství odpadních pneumatik s nízkou životností každoročně stoupá. 

 Hromadění tohoto druhu odpadu způsobuje environmentální problém. 

 Pneumatiky jsou biologicky nerozložitelné, nerozpustné, netavitelné. 

 Všechny pneumatiky mají podobné chemické složení. 

 Pro pyrolýzní experimenty to je snadno dostupný materiál. 

6.1.1 Základní charakteristiky, analýzy a rozbory pneumatik 

Všechny pneumatiky mají podobné chemické složení. Skládají se z gumy, textilních 

a ocelových výztuží. Guma se obecně skládá z eleastomerů syntetických jako poly-butadienu, 

styren-butadienu a polyizoprenu (27%) a přírodních (14%). Obsahují síru, křemík, fenolytické 

pryskyřice, pigmenty ZnO, TiO2, saze, uhlovodíkové oleje (aromatické, nafterinické, 

parafinické) a další chemické sloučeniny jako jsou stabilizátory, antioxidanty atd. Pneumatiky 

obsahují až 30% sazí jako zpevňovací plnidlo a ocelové výztuže. Rozkladem odpadních 

pneumatik vzniká polokoks obsahující anorganické sloučeniny.[34,171] 

Před samotnými experimentálními zkouškami na poloprovozním systému Pyromatic 

byly pneumatiky jako vstupní surovina podrobeny základním analýzám a rozborům. Tyto 

analýzy byly provedeny v chemických laboratořích Institutu geologického inženýrství VŠB-

 TU Ostrava dle standardizované metodiky. Následující tabulky 6.1 a 6.2 prezentují výsledky 

složení, elementární analýzu a spalné teplo u vybraných vzorků odpadních pneumatik. 
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Tabulka č. 6.1: Elementární analýzy odpadních pneumatik – výsledky laboratorních 

zkoušek 

Analyzovaný 

materiál C H N S O Popel Vlhkost 

Pneumatiky [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

vzorek č. 1 83,64 6,77 0,38 0,83 3,75 4,01 0,62 

vzorek č. 2 85,40 6,69 0,48 1,00 1,30 4,15 0,98 

Tabulka 6.1 prezentuje výsledky elementární analýzy pneumatik jako vstupního 

materiálu. Jak je z této tabulky patrné hodnoty u vzorku č. 1 a vzorku č. 2 se plně neshodují. 

Tento fakt byl zapříčiněn tím, že pneumatiky z osobních i nákladních aut pro rozbory 

a následné experimenty byly nadrceny na velikost do 1 cm, smíchány a následně byly 

odebrány reprezentativní vzorky pro laboratorní rozbory. Pneumatiky nebyly získány od 

jednoho výrobce, proto mohlo dojít k těmto odchylkám.  

Tabulka č. 6.2: Další stanovené parametry odpadních pneumatik – výsledky 

laboratorních zkoušek 

Analyzovaný 

materiál Prchavá hořlavina Spalné teplo Fixní uhlík 

Pneumatiky [hm.%] [kJ/kg] [hm.%] 

vzorek č. 1 66,90 37697 22,89  

vzorek č. 2 70,86 38034 23,03  

Tabulka 6.2 doplňuje informace a hodnoty, které byly v laboratořích dále stanoveny 

dle platných metodických postupů a norem ČSN ISO 5071-1, ČSN ISO 1928, 

ČSN P ISO TS/12902, ČSN ISO 602. na rozdíl od předchozích analýz jsou následující 

tabulky 6.3 a 6.4 sestaveny z dostupných  literárních zdrojů publikovaných několika autory.  
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Tabulka č. 6.3: Výsledky elementární analýzy odpadních pneumatik z literárních 

zdrojů 

Analyzovaný materiál C H N S O Popel Vlhkost 

Pneumatiky [hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] 

Berrueco a kol.[67 ] 88,50 6,60 0,40 1,60 3,00 * * 

Y. M. Chang a kol.[173] 74,40 6,96 0,21 1,60 5,02 10,21 1,31 

Chen a kol. [172] 81,16 7,22 0,47 1,64 2,07 7,44 * 

Juma a kol. [176] 81,24 7,36 0,49 1,99 8,92 * 1,72 

Rodrigues a kol.
1
 [170] 74,20 5,80 0,30 1,50 4,70 13,50 * 

Cunliffe a Williams
 [66] 86,40 8,00 0,50 1,70 3,40 2,40 * 

Roy a kol.
 [169] 

86,60 8,10 0,50 0,80 2,20 * * 

Williams a kol.[175] 85,80 8,00 0,40 1,00 2,30 2,40 0,80 

Jong Min Lee a kol. [177] 83,90 7,60 0,40 |1,40 3,10 3,00 * 

Laresgoiti a kol.
1 [174] 

74,20 5,80 0,30 1,50 5,10 13,10 * 

Orr a kol.
 [177]

 81,30 7,30 0,30 1,50 * 1,40 0,40 

Ewall a kol.
[171] 83,78 7,09 0,24 1,23 2,17 4,78 0,62 

Poznámky: 
1
- pneumatiky obsahují ocelové výstužně, *- tyto složky nebyly autory 

analyzovány 

Tabulka č. 6.4: Další stanovené parametry uvádějící literární zdroje 

Analyzovaný materiál 

Prchavá 

hořlavina Popel 

Fixní 

uhlík Ocel 

Pneumatiky [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

Jong Min Lee a kol.[177] 67,30 3,70 28,50 * 

Y. M. Chang a kol. [173] 62,32 10,29 26,26 * 

Chen a kol.
2   [172]

 93,73 5,30 * * 

Rodrigues a kol.
1 [170] 58,80 3,90 27,70 9,60 

Laresgoiti a kol.
1 [174]

 59,30 3,50 27,60 9,60 

Orr a kol.
[177 ] 68,70 7,60 23,30 * 

Williams a kol. [175] 66,50 2,40 30,30 * 

Poznámky: 
1
- pneumatiky obsahují ocelové výstužně, 2- včetně vázaného uhlíku,        

* - tyto složky nebyly autory analyzovány 

Odlišné složení gumy a přítomnost různých příměsí způsobuje odlišné výsledky 

analýz, které jsou prezentovány v tabulkách 6.1, 6.2, 6.3 a 6.4. Vysoký obsah prchavé 

hořlaviny dělá z pneumatiky energeticky výborný, opětovně využitelný materiál. 
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6.1.2 Stanovení výtěžku dehtu, plynu a vody – laboratorní zkoušky 

Pro porovnání výsledků pilotních zkoušek s reálnými technologickými možnostmi 

materiálu bylo v akreditovaných laboratořích VÚHU, a.s (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, 

a.s., Most) provedeno stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku 

při nízkoteplotní destilaci podle ČSN ISO 647 na dvou vstupních materiálech a to odpadních 

pneumatikách a dřevních peletách. 

Podstata zkoušky je v tom, že vzorek se zahřívá v hliníkové retortě na teplotu 520°C 

po dobu 80 minut. Produkty rozkladu se odvádějí do předlohy chlazené vodou. Dehet a voda 

kondenzují, zatím co plynné produkty uniknou do atmosféry. Koksový zbytek v retortě se 

zváží. Předloha a její obsah se rovněž zváží a hmotnost obsažené vody se stanoví destilační 

metodou s toluenem nebo xylenem, hmotnost dehtu se získá z rozdílu. Celková voda 

v předloze zahrnuje vodu obsaženou v materiálu a orogenetickou vodu vzniklou během 

rozkladných procesů. Obsah vody v odpadu se separátně stanoví destilací s toluenem nebo 

xylenem, obsah orogenetické vody lze vypočítat. Obsah plynu v procentech se získá 

odečtením součtu koksového zbytku, dehtu a orogenetické vody v procentech od 100. 

Výsledky se uvádějí ve stavu „jak analyzovaném“ nebo v „bezvodém stavu“. Nejdůležitější 

fází procesu je udržení správného rozložení teploty v čase: celková doba nízkoteplotní 

destilace mezi 20 až 520°C představuje 80 minut, účinná doba nízkoteplotní destilace mezi 

310 až 520°C je 60 minut. Tento normovaný proces umožňuje jednoznačné porovnání 

výtěžnosti jednotlivých produktů za standardizovaných podmínek pro různé odpady.  

Doprovodně byly stanoveny další parametry a to obsah vody ČSN 44 1377, obsah 

popela ČSN 44 1378, stanovení C, H, N, S, O v palivu a hořlavině. 

Tabulka č. 6.5: Výtěžnost produktů za standardizovaných podmínek – výsledky 

laboratorní zkoušky 

Analyzovaný 

materiál 

W
a 

A
d
 TSK SK WSK GSK TSK SK WSK GSK 

Pneumatiky [hm.%] Obsah v sušině [hm.%] Obsah v hořlavině [hm.%] 

 0,56 5,29 44,46 38,51 0,24 16,79 57,50 35,07 0,25 7,18 

Vysvětlivky: W
a
 – obsah vody v analytickém vzorku, A

d
 – obsah popela v sušině 

vzorku, SK – obsah polokoksu, WSK – obsah pyrogenetické vody, GSK – obsah plynu, TSK – 

obsah dehtu 
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Boxiong a kol. (2006) ve své publikaci prezentovali, že výtěžnost pyrolýzního uhlíku 

se pohybuje okolo 38%, pyrolýzní kapaliny okolo 44% a pyrolýzního plynu okolo 18%. Tyto 

výsledky výtěžnosti pyrolýzních produktů jsou ve shodě s výsledky laboratorních zkoušek dle 

normy ČSN 647, které jsou prezentovány v tabulce č. 10. [38] Výsledky výtěžnosti 

pyrolýzních produktů se mohou v mnoha případech odlišovat a to zejména v závislosti 

na zvolených podmínkách a parametrech pyrolýzního procesu. Těmto závislostem bude 

podrobněji věnována  samostatná podkapitola u hmotnostních bilancí výstupních produktů při 

aplikaci pyrolýzního procesu v systému Pyromatic. Tabulky 6.6 a 6.7 prezentují výsledky 

provedených doplňujících laboratorních zkoušek a to analýzu vzorku v bezvodém stavu 

a složení prchavé hořlaviny ze vzorku pyrolýzního uhlíku. Na základě takto získaných 

vlastností pneumatik jako vstupní suroviny do pyrolyzního proscesu bylo možné dobře 

hodnotit význam termického rozkladu a možnosti volby technologických parametrů. 

Tabulka č. 6.6: Elementární složení v bezvodém vzorku pyrolýzního uhlíku – 

výsledky laboratorních zkoušek 

Analyzovaný 

materiál 

 

W
a
 

 

A
d
 

 

C
d
 

 

H
d
 

 

N
d
 

 

O
d
 

 

S
d
 

[hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

Pyrolýzní uhlík  

z pneumatik 

 

0,53 

 

12,78 

 

85,27 

 

0,33 

 

0,26 

 

0,00 

 

2,33 

Tabulka č. 6.7: Elementární složení  hořlaviny pyrolýzního uhlíku – výsledky 

laboratorních zkoušek 

Analyzovaný 

materiál 

C
daf

 H
daf

 N
daf

 O
daf

 S
daf

 

[hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

Pyrolýzní uhlík  

z pneumatik 

 

97,76 

 

0,38 

 

0,30 

 

0,00 

 

2,67 

6.1.3 Termická analýzy odpadních pneumatik 

Termické metody mají jako analytický nástroj již dlouhodobou tradici. Metody 

termické analýzy jsou jedny z nejdůležitějších fyzikálně-chemických technik sloužících 

k analýze širokého spektra materiálů, mezi které patří například kovy, polymery, potraviny, 

kosmetika, organické i anorganické látky, biologické molekuly a biopolymery, dále vzorky 

půdní a geologické. Princip těchto metod je jednoduchý – zkoumaný materiál je podroben 

teplotnímu režimu (ohřev, chlazení nebo konstantní teplota nebo jejich kombinace) 

a monitorována je změna vlastnosti materiálu (teplota, hmotnost, rozměry aj.). 
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Termický rozklad odpadních pneumatik i ostatních vybraných vstupních materiálů byl 

studován pomocí přístroje TG-DTA STA 409 EP firmy NETZSCH v chemických 

laboratořích FMMI, VŠB-TU Ostrava. Všechny experimenty probíhaly za identických 

podmínek: hmotnost vzorku 10 mg, rychlost ohřevu 10 °C/min do max. teploty 1200°C, 

průtok inertního argonu 100 cm
3
/min v Al2O3 kelímcích. Velikost frakce studovaných vzorků 

byla pod 1 mm. Následující obrázek 6.1 zobrazuje grafické výsledky termogravimetrické 

analýzy rozkladu odpadních pneumatik. Z grafického záznamu je zřejmé, že se zvyšující se 

teplotou dochází k hmotnostnímu úbytku zkoumaného materiálu. V teplotním rozmezí od 200 

do 500°C došlo k úbytku hmotnosti o 63 hm.%.  

 

Obrázek č. 6.1: TG křivka rozkladu odpadních pneumatik – výsledek laboratorní 

zkoušky 

DTG neboli derivační termogravimetrická analýza je odvozena od klasické TG 

analýzy derivováním křivky m = f(T), tedy derivační křivka má tvar dm/dt = f(T). Tato 

metoda je vhodnější než klasická TG, pokud potřebujeme zjistit změny hmotnosti, které 

v průběhu děje proběhly těsně za sebou. Inflexní body zlomů u křivky TG odpovídají 

na teplotní ose vrcholům píků u křivky DTG.  

Pyrolýza odpadních pneumatik je vícestupňový degradační proces, což prokazuje 

DTG křivka grafického záznamu z analýzy vzorku vstupního materiálu, který je zobrazen 

na obrázku 6.2.  
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Obrázek č. 6.2: DTG analýza rozkladu odpadních pneumatik 

Rozklad pneumatik začíná přibližně okolo 220°C a končí okolo 520°C. První 

zpomalení odpařovacího procesu při 378°C odpovídá vypařování olejů, změkčovadel a aditiv 

ze struktury materiálu. Druhý pík při teplotě 460°C odpovídá rozkladu butadienové pryže. 

Tento výsledek vyplývající z DTG analýzy koresponduje s výsledky z literárních údajů 

uvedených v tabulce 6.8. Dále u rozkladu dochází k uvolňování aromátů a těžkých 

uhlovodíků. [178] 

Tabulka č. 6.8: Průměrné teploty rozkladu pryží [179,180] 

Druh pryže Přírodní pryž Styren-butadienová pryž Butadienová pryž 

Teplota rozkladu [°C] 375 445 465 

6.2 Hnědé uhlí - lignit, Severočeské Doly, a.s., Chomutov 

Pyrolýzní proces je pro každý materiál zcela jedinečný. Východiskem k efektivnímu 

využití hnědého uhlí, které je považováno za druh méně kvalitního uhlí, využitelného 

převážně jako palivo, je co nejkomplexnější poznání všech obecných i specifických 

fyzikálních, chemických a technologických vlastností, kterými se tento materiál vyznačuje. 

Tento materiál byl vybrán jako další vstupní surovinou pro možnost ověření aplikace 

pyrolýzního procesu v systému Pyromatic z důvodů jeho snadné a rychlé dostupnosti 

pro experimentální zkoušky. Uhlí bylo využíváno jako etalonové palivo pro samostatné 

pyrolýzní testy, z důvodu dalšího možného výzkumu v oblasti ko-pyrolýzy uhlí – polymerů, 
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uhlí – biomasy aj., což by umožnilo najít nové možnosti náhrady fosilních paliv 

za alternativní paliva, i možnost dalšího zpracování a využití odpadů. 

6.2.1. Petrografická klasifikace hnědého uhlí 

Uhlí je tvořeno organickými částicemi, které nazýváme macerály. Odlišnost macerálů 

i materiálových skupin je dána odlišností původního rostlinného materiálu a podmínkami 

procesů prouhelnatění. Důsledkem toho je odlišné chemické složení např. z hlediska 

zastoupení organických prvků C, H, O v uhlí. [2]  

Petrografická klasifikace a minerální fázová analýza zkoumaného vzorku hnědého uhlí 

byla provedena v laboratořích Institutu geologického inženýrství VŠB – TU Ostrava. 

Z petrografické analýzy uhlí vyplývá, že hlavní macerál představuje huminit a v menší 

míře se vyskytuje inertnit (15 %) a liptinit (11%). Následující obrázek 6.3 poskytuje 

mikroskopický záznam studovaného hnědého uhlí.  Základní složkou je huminit 75 % se 

zřetelně zachovalou rostlinnou strukturou původního materiálu. Huminit může být dále tvořen 

různými pletivy, jejich úlomky, ligninem a celulózou. na základě stupni šedi v odraženém 

světle je dále přítomen velmi tmavý liptinit, odvozený od řas, spor a dalších částí rostlin 

obsahujících oleje, vosky a pryskyřice a inertinit, který je bílý s vysokým leskem, zahrnuje 

veškeré zbytky zoxidovaného rostlinného materiálu po působení požárů, plísní a hub, ale také 

sucha a mrazu.  

a)  b)  

c)        

Obrázek č. 6.3: a) Liptinit b) Inertit c) Huminit se zachovalou strukturou původního 

rostlinného materiálu  
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Hustota macerálů v uhlí může mít odlišný charakter. Je to ovlivněno původním 

složením rostlin a rašeliny, což má za následek odlišné chemické složení uhlí.[181] 

Z mineralogické fázové analýzy viz. obrázek 6.4 vyplynulo, že vzorek uhlí tvoří 

94,68% amorfní fáze, krystalickou fázi reprezentuje: pyrit (1,68%), křemen (0,64%) a 

z jílových minerálů je zastoupen kaolinit (3%). Z této analýzy lze konstatovat, že veškerá síra 

obsažená v tomto uhlí je vázána ve formě sulfidu v pyritu. Další formy tj. síranová 

a organická jsou zastoupeny pouze okrajově. Obsah popelovin v uhlí je velmi nízký. 

 

Obrázek č. 6.4: Zastoupení minerálních fází ve vzorku hnědého uhlí 

6.2.2 Základní analýzy a rozbory hnědého uhlí 

Základní analýzy vstupního materiálu hnědého uhlí z Severočeských dolů, a.s., 

Chomutov byly provedeny v chemické laboratoři Institutu geologického inženýrství, VŠB – 

TU Ostrava podle platné metodiky a norem:  

 ČSN ISO 11722 Tuhá paliva – stanovení vody v analytickém vzorku sušením 

v N2. 

 ČSN ISO 602 Stanovení obsahu popelovin. 

 ČSN ISO 562  Černá uhlí a koks – stanovení prchavé hořlaviny. 

 ČSN ISO 5071-1 Hnědé uhlí a lignity – stanovení prchavé hořlaviny 

v analytickém vzorku 

 ČSN ISO 1928 – stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové 

nádobě a výpočet výhřevnosti 

 ČSN P ISO TS/ 12902 Tuhá paliva – stanovení veškerého uhlíku, vodíku, 

dusíku, síry – instrumentální metoda 
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Výsledky laboratorní zkoušky jsou prezentovány v následující tabulce 6.9. Tabulka 

6.10 uvádí technické a elementární analýzy lignitu uvedené v literárních zdrojích. 

Tabula č. 6.9: Elementární složení a základní charakteristiky analyzovaného vstupního 

vzorku hnědého uhlí – výsledky laboratorní zkoušky 

Analyzovaný 

materiál 

C H N S O 

  [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

  63,71 5,44 1,01 0,06 24,93 

Hnědé uhlí Spalné 

teplo 

Vlhkost Fixní 

uhlík 

Prchavá 

hořlavina 

Popel 

  [kJ/kg] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

  23826 12,56 41,79 52,51 5,70 

Tabulka č. 6.10: Výsledky elementární analýzy a základní parametry lignitu 

z literárních zdrojů 

Analyzovaný 

materiál č. C H N S O Popel 

Prchavá 

hořlavina 

Vlhkost 

Lignit  [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

Jibril 

a kol.[182] 

- 77,70 5,51 1,43 5,30 10,39 14,84 37,46 * 

Skodras 

a kol.[183]
 

1 48,53 4,17 1,48 0,72 * 19,99 44,84 25,11 

2 71,66 5,42 1,57 2,86 * 11,68 40,63 2,47 

Vysvětlivky: *-nebyl stanoven, 1- řecký lignit, 2- australský lignit 

Z výsledků prezentující tabulky č. 14 a č. 15 je zřejmá rozdílnost složení zkoumaných 

vzorků. Důsledkem této rozdílnosti je rostlinné složení původního materiálu podílejícího se 

na vzniku uhlí a oblast naleziště. 

6.2.3 Termická analýza hnědého uhlí 

Hnědé uhlí bylo podrobeno termogravimetrickým analýzám v chemických 

laboratořích FMMI, VŠB-TU Ostrava. Následující obrázek 6.5 prezentuje výsledky 

laboratorních zkoušek tepelného rozkladu zkoumaného vzorku hnědého uhlí. Průběh 

termogravimetrické křivky hnědého uhlí je oproti TG křivce pneumatik méně strmý. Je to 

způsobeno nižším obsahem těkavých sloučenin a vyšším obsahem pevného uhlíku 

ve struktuře uhlí. V teplotním rozsahu od 150 do 600°C došlo k úbytku hmotnosti o 36 hm.%. 
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Obrázek č. 6.5: TG křivka rozkladu hnědého uhlí – výsledek laboratorní zkoušky 

Termický rozklad uhlí je stejně jako u pneumatik vícestupňový degradační proces, jak 

je graficky znázorněno na obrázku č. 6.6 Rozklad probíhá v širším teplotním intervalu než 

pyrolýza polymerů (PE, PP, PS aj.), což je v souladu s literárními údaji Vivero at. all (2005). 

U tepelného rozkladu uhlí odpovídá první „pík“ při teplotě 118°C odstraňování vody 

a uvolňování molekul z mikrostruktury uhlí. Uhlí se začíná pyrolyzovat při teplotě 272°C 

a končí okolo teploty 644°C.[178] 
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Obrázek č. 6.6: DTG analýza rozkladu hnědého uhlí 
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6.3 Polyethylen – HDPE, Bruntál 

Světová spotřeba polymerních materiálů neustále roste. Pouze v Evropě se roční 

produkce odpadů z těchto druhů materiálů odhaduje okolo 60 miliónu tun, z čehož 54 % je 

chápáno pouze jako odpad, který je ukládán na skládky odpadů nebo spalován. [184] Podle 

dosavadních statistik poptávka po polymerních materiálech a pryžích bude každoročně 

stoupat o 4 %, což pouze v Evropě zajistí nárůst tohoto druhu odpadu zhruba o 1,6 miliónu 

tun za rok. [185, 186] 

Výroba polymerů a pryží je spojena se značnou spotřebou ropy, která je v tomto 

případě přímo výchozí surovinou i energetickým zdrojem. Vyjádřeno ropným ekvivalentem 

(toe) na výrobu 1 tuny polyetylenu se spotřebuje okolo 2,28 t ropy, což představuje nevratnou 

energetickou i materiálovou ztrátu, ukládáme-li tento odpad pouze na skládky odpadů. 

Odpadní plasty mají vysokou výhřevnost PE 46 MJ/kg, PET 26 MJ/kg, což ukazuje na 

vhodnost jejich širšího využití. Přesto se převážná část tohoto  odpadu likviduje stále 

skládkováním. [187,188] 

Vysokohustotní polyetylen (HDPE) ve formě polyetylenové čočky (dodavatel Bruntál) 

viz. obrázek 6.7 byl vybrán jako poslední vstupní surovina pro ověření možnosti aplikace 

pyrolýzního procesu na systému Pyromatic. Tento druh byl zvolen jako vstupní surovina 

z důvodu snadné dostupnosti a úpravy pro potřeby výzkumu, dostatečně velkého množství 

pro experimentální zkoušky a to z  toho důvodu, že je procentuálně nejzastoupenější plast 

vyskytující se ve SKO na území ČR. Dalším nesporným důvodem bylo ověření možnosti 

využití energetického potenciálu tohoto materiálů ve formě jiných produktů a hledání 

možnosti jeho druhotného uplatnění při aplikaci pyrolýzního procesu. 

 

Obrázek č. 6.7: Ukázka vstupního materiálu polyetylenových čoček pro pyrolýzní 

experimenty 
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6.3.1 Základní analýza HDPE  

Tato vstupní surovina HDPE byla podrobena základním rozborům v chemických 

laboratořích Institutu geologického inženýrství VŠB-TUO. Výsledky laboratorní zkoušky jsou 

prezentovány v tabulce č. 6.11. 

Tabulka č. 6.11: Elementární složení a základní charakteristika analyzovaného 

vstupního vzorku HDPE – výsledky laboratorní zkoušky 

Analyzovaný 

materiál C H N S O 

HDPE čočka 

[hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

85,40 14,40 <0,10 0,00 0,20 

 Spalné teplo Vlhkost Fixní uhlík 

Prchavá 

hořlavina Popel 

 [kJ/kg] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

 21939 0,00 * 95,00 0,00 

*- nebyl stanoven 

Vysoký obsah prchavé hořlaviny ve vzorku vstupního materiálu HDPE dělá z tohoto 

materiálů výborný potenciálně energeticky využitelný zdroj, jak je prezentováno v tabulce 

č.6.11 i v následující tabulce 6.12, která rovněž charakterizuje analýzu pro HDPE, ale 

dostupnou z literárních zdrojů. Vysoký obsah prchavé hořlaviny a uhlíku ve vstupním vzorku 

bude mít za následek vysoký úbytek hmotnosti při termické degradaci tohoto materiálu. 

Tabulka č. 6.12: Výsledky elementární analýzy a základní parametry HDPE 

z literárních zdrojů 

Analyzovaný 

materiál C H N S O Popel Vlhkost 

Prchavá 

hořlavina 

HDPE [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

Zhou L. a kol.[189] 85,50 14,20 0,00 0,30 0,00 0,60 0,00 99,40 

6.3.2 Termická analýza vysokohustotního polyetylenu 

Stejně jako u předchozích dvou materiálů, byl i HDPE podroben termické analýze, 

která byla studována na pomocí přístroje TG-DTA STA 409 EP firmy NETZSCH 

v chemických laboratořích FMMI, VŠB-TU Ostrava, za identických podmínek. Tepelný 

rozklad u plastů ze skupiny polyolefínů je u HDPE nejobtížnější, jelikož je charakterizován 

velkou spotřebou energie. [190] Výsledek TG analýzy zkoumaného HDPE je znázorněn 

na obrázku č. 6.8. Průběh TG křivek u plastů (HDPE, LDPE, PP) má ve své podstatě velmi 
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podobný průběh. Tento fakt je způsoben charakteristickou podobností chemických vazeb 

v molekule polymeru.[184] 
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Obrázek č. 6.8: TG křivka rozkladu HDPE – výsledek laboratorní zkoušky 

Hmotnostní úbytek po teplotní degradaci byl v intervalu 200 až 600°C pro HDPE 85 hm.%. 

To potvrdilo dedukci, že vysoký obsah uhlíku a prchavé hořlaviny ve vstupním vzorku 

podporuje úbytek hmotnosti, působíme-li na vzorek dostatečně vysokou teplotou. 

-1,40E+01

-1,20E+01

-1,00E+01

-8,00E+00

-6,00E+00

-4,00E+00

-2,00E+00

0,00E+00

0 200 400 600 800 1000 1200

d
m

/d
t 
[%

/m
in

]

Teplota [°C]

DTG analýza HDPE

HDPE

 

Obrázek č. 6.9: DTG analýza rozkladu HDPE 

Z výsledku DTG analýzy plyne, že HDPE se oproti pneumatikám i hnědému uhlí 

rozkládají při vyšších teplotách, což je v souladu s literárními údaji. [124,191,192]   

Termický rozklad HDPE je jednostupňový proces, což prokazuje výsledný grafický 

záznam na obrázku 6.9. K rozkladu zkoumaného HDPE dochází v teplotním rozsahu 300 – 

580°C, avšak může končit až při teplotě 650°C, jak popisuje ve své studii. [189] 
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V tabulce 6.13 jsou zaznamenány souhrnné výsledky z TG a DTG analýz provedených 

u zkoumaných vstupních materiálů. Teploty prezentované v této tabulce jsou charakteristické 

pro pyrolýzní rozklad zkoumaných vstupních surovin a popisují průběh pyrolýzního procesu 

na základě DTG křivek. Maximální teplota je závislá na struktuře pyrolyzovaného materiálu, 

přičemž polymery mají tuto teplotu téměř identickou. Toto je důsledkem podobné chemická 

struktury a degradačního mechanismu. [64]  

Tabulka č. 6.13: Charakteristické teploty pro zkoumané vstupní materiály – souhrnné 

výsledky TG a DTG analýz 

Materiál Tp 

[°C] 

Tk 

[°C] 

Tmax 

[°C] 

Úbytek 

hmotnosti 

[hm. %] 

Uhlí 272 644 118 36 

HDPE-polyetylenová čočka 301 533 484 85 

Pneumatiky 220 518 387, 460 63 

Vysvětlivky: Tp – počáteční teplota pyrolýzy (hm.úbytku), Tk – konečná teplota 

pyrolýzy (hm.  úbytku), Tmax.– teplota maximální rychlosti pyrolýzy, hmotnostní úbytek 

v teplotním intervalu 200-600°C 

Ze souhrnných informací vyplývá, že pyrolýza uhlí oproti ostatním analyzovaným 

materiálům probíhá v širším teplotním intervalu. Uhlí se začíná pyrolyzovat při teplotě 272°C 

a jeho pyrolýza končí při teplotě 644°C.  
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Obrázek č. 6.10: TG křivky zkoumaných vstupních materiálů – výsledky laboratorních 

zkoušek 

Z TG křivek zkoumaných materiálů viz. obrázek 6.10 je zřejmé, že se zvyšující se 

teplotou roste úbytek hmotnosti pyrolyzovaných materiálů. K nejmenšímu hmotnostnímu 
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úbytku došlo u hnědého uhlí. Je to způsobeno nižším obsahem těkavých sloučenin a vyšším 

obsahem pevného uhlíku ve struktuře tohoto materiálu. K největšímu úbytku hmotnosti došlo 

u polymeru. [193] 
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7. Zhodnocení provozních zkoušek 

 Na rozdíl od kap. 6, ve které byly zpracovány informace o vstupních surovinách při 

provozu zařízení Pyromatic, je tato kapitola zaměřena na komplexní zhodnocení výstupních 

produktů. Předmětem těchto experimentů bylo ověřit vlastnosti vyrobeného prototypového 

zařízení Pyromatic pro možnosti výroby elektrické energie, a proto byla pozornost této práce 

zaměřena hlavně na produkci plynných látek vhodných pro plynové turbíny nebo výbušné 

motory. Byla sledována hlavně změna hmotnostních bilancí a procentuální zastoupení 

výstupních produktů v závislosti na změně procesních paramentů jako teplota prostředí 

reaktoru v 5-ti sekcích a pak také množství dávkovaného materiálu. Při každém provozu se 

měnila pouze jedna veličina a ostatní technické parametry a podmínky experimentálních 

zkoušek byly pro všechny testy identické. Doba zdržení materiálu v retortě činila 45 minut, 

vlhkost materiálů do 20 hm. %, zrnitost materiálu do 20 mm, navážka materiálu 60 kg/h, tlak 

101 kPa, rychlost dávkovacího šneku 600 l/min. 

Pyrolýzní experimenty probíhaly v teplotním intervalu od 500°C do 650°C se 

skokovou změnou  nárůstu teploty 50°C pro jednotlivé experimenty. Během procesu dochází 

k ohřevu materiálu nad mez tepelné stability přítomných organických látek, kdy vlivem toho 

dochází ke štěpení vysokomolekulárních řetězců na stabilní nízkomolekulární plynné 

produkty (g - gas), pyrolýzní uhlík (s - solid) a pyrolýzní kapalinu (l - liquid), která vzniká 

kondenzací v průběhu chlazení pyrolýzního plynu. 

Uvedené výsledky a závěry vycházejí z praktických experimentů provedených 

v systému Pyromatic. Výsledky praktických zkoušek, které byly provedeny pro jednotlivé 

vstupní suroviny, byly zaznamenávány v minutových intervalech a z tohoto velkého množství 

dat byly odvozeny následující již agregované informace. Výsledky této práce jsou 

zaznamenány do tabulek a graficky zpracovány tak, aby poskytly informace o změnách 

hmotnostních bilance a procentuálním zastoupení výstupních fází vztažených k nastaveným 

provozním podmínkám. 

7.1 Pyrolýza odpadních pneumatik 

Pneumatiky před samotnými experimentálními zkouškami byly nadrceny na velikost 

zrna do 20 mm. V tabulce č. 7.1 jsou výsledky výtěžnosti výstupních produktů z pyrolýzy 

odpadních pneumatik, které byly získány experimentálním měřením při teplotách procesu 550 

– 650°C. V závislosti na změně teploty procesu dochází k poklesu pyrolýzní kapaliny na úkor 
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vývinu pyrolýzního plynu. Zvýšena teplota podporuje sekundární reakce mezi 

nezkondenzovanou kapalinou a plynem. V důsledku těchto dějů dochází ke zvýšené produkci 

plynu, což je v souladu s výsledky publikující ve své studii Islams. [39] 

Výtěžnost produktů z pyrolýzy pneumatik je graficky zpracována na obrázku 7.1. Je 

zřejmé, že v intervalu teplot 600 – 650°C došlo k nejlepší konverzi a tím k nejvyšší produkci 

pyrolýzního plynu. Při posledním zvýšení teploty procesu o 50°C došlo k nárůstu pyrolýzního 

plynu o pouhé 1,2 hm. %.  

I když na základě DTG analýzy bylo stanoveno, že konečná teplota pyrolýzy 

pneumatik je okolo 520°C, lze z praktických měření konstatovat, že teplota 600°C je 

konečnou teplotou s maximální konverzí pro pyrolýzu odpadních pneumatik v námi 

používaném systému. 

Tabula č. 7.1: Výtěžnost výstupních produktů z pyrolýzy odpadních pneumatik 

v závislosti na změně teploty procesu – výsledky experimentálních zkoušek 

Pyrolyzovaný 

materiál 

Teplota 

procesu Experiment Výtěžnost jednotlivých produktů 

  

[°C] 

číslo pevný (s) kapalný (l) plynný (g) 

    [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

  500 1. 40,00 42,00 18,00 

Pneumatiky 550 2. 34,00 44,50 21,50 

  600 3. 36,40 31,40 32,20 

  650 4. 33,80 33,50 32,60 
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Obrázek č. 7.1: Výtěžnost produktů z pyrolýzy pneumatik  
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Pyrolýzou odpadních pneumatik se zabývalo již mnoho autorů. Výsledky vlivu 

procesní teploty na výtěžnost pyrolýzních produktů od několika autorů jsou shrnuty v tabulce 

č. 7.2. Procentuální podíl každé vzniklé fáze závisí na zvolených procesních podmínkách jako 

je tlak, doba zdržení, granulometrie materiálu, inertní atmosféra, přítomnost katalyzátorů, 

zvolený pyrolýzní sytém a teplota pyrolýzního procesu, která má nejvýznamnější vliv 

na výtěžnost pyrolýzních produktů. Williams a kol. prováděli své experimenty v teplotním 

rozsahu 300 – 720°C v dusíkaté atmosféře, přičemž maximální konverze bylo dosaženo 

při teplotě 600°C (55% pyrolýzní kapaliny, 35% pyrolýzního uhlíku a 10% pyrolýzního 

plynu). [175] Oproti tomu Laresgoiti a kol. nastavili systém na provozní teplotu od 400°C do 

700°C a použili reaktor typu autokláv, který rovněž  využívali Rodriguez a kol. a Murena 

a kol. [170,174,13] Laresgoiti dospěl k závěru, že pyrolýzní kapalina obsahuje směs C6 – C24 

organických sloučenin, převážně aromátů, dusíkatých a kyslíkatých sloučenin.[175] Lee a kol. 

studovali pyrolýzu pneumatik na základě parciální oxidace ve fluidním reaktoru. Bylo 

zjištěno, že s rostoucí koncentrací kyslíku ve stupn9m vyorku, roste i výtěžnost pyrolýzního 

plynu od 22 do 43% a převážně se zvyšuje koncentrace CO2. [177] Berrueco a kol., Williams 

a kol. a mnoho dalších používali pro své studie vsádkový reaktor s fluidním ložem. [66,67] 

Roy a kol. pyrolyzovali pneumatiky při teplotě 500°C a tlaku v rozmezí 0,8 až 28 kPa. 

Dospěli k závěru, že výtěžnost pyrolýzních produktů se změnou tlaku se mění velmi málo, ale 

změna tlaku značně ovlivňuje charakteristiku složení pyrolýzní kapaliny a uhlíku. [169] 

Aylón a kol. pyrolyzovali pneumatiky zbavené ocelových kordů v reaktoru s pohybujícím se 

ložem. [69] 

Bracker (2001) ve své studii uvádí, že nízká procesní teplota a delší doba setrvání 

vytvořených plynů v retortě systému podporuje prouhelnatění pyrolýzního uhlíku. Oproti 

tomu vysoká teplota a delší doba procesu zvyšuje množství produkovaných plynů a při střední 

teplotě a krátké době setrvání jsou vytvořeny podmínky pro maximální výtěžnost kapalné 

fáze, což je v souladu i s našimi praktickými experimenty. [20] 

Výsledky získané na základě námi získaných praktických experimentů, které jsou 

uvedené v tabulce 7.1, se oproti datům publikovanými některými autory v tabulce 7.2 značně 

odlišují. Zásadní vliv na odlišnost výsledků má použitý laboratorní nebo průmyslový 

pyrolyzér a nastavené procesní podmínky. Odlišnost výsledků je také v tom, že autoři 

nastavili procesní podmínky tak, aby získali  maximální výtěžnost kapalné složky. Oproti 

tomu námi používané zařízení klade důraz na maximální výtěžnost pyrolýzního plynu se 

záměrem jeho dalšího energetického využití např. v kogeneračních systémech a na turbínách.  
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Tabulka č. 7.2: Srovnání výtěžnosti podílů výstupních produktů z pyrolýzy pneumatik 

dostupné z literárních zdrojů 

Pyrolyzovaný 

materiál 

Teplota 

procesu Zrnitost 

vzorku 

Výtěžnost jednotlivých produktů 

Pneumatiky [°C] 

pevný (s) kapalný (l) plynný (g) 

[mm] [hm. %] [hm. %] [hm. %] 

Williams a kol.[175] 300 - 720 * 35 55 10 

Laresgoiti a kol.[174] 400 - 700 20 – 30 43,00 – 53,00 28,00 – 40,00 7,00 – 9,00 

Berrueco a kol.[67] 400 - 700 20 47,00 – 63,00 30,00 – 63,00 2,40 - 4,40 

González a kol.[194]
 400 - 700 0,2 - 1,6 36,00 – 55,00 36,00 – 55,00 4,00 – 11,00 

Barbooti a kol.[40] 400 - 460 2 – 20 32,50 51,00 16,60 

Chang a kol.[173] 200 - 600 * 14,00 – 28,00 28,00 – 42,00 30,00 – 50,00 

Lee a kol.[177] 450 - 600 * 39,00 – 43,00 42,00 – 45,00 13,00-18,00 

Aylón a kol.[69] 600 - 800 * 39,00 – 41,00 27,00 – 42,00 18,00 – 32,00 

Vyšší výtěžnost pyrolýzního plynu byla pravděpodobně zapříčiněna u našich 

experimentů prodloužením retenčního času. Na základě zahřátí směsi dodáváme do systému 

energii, což vede ke zvýšení rychlosti reakcí probíhající v systému. Prodloužena doba zdržení 

materiálu v reakční zóně umožní zvýšit koncentrace a tím i počet uskutečněných reakcí 

a pravděpodobnost účinných srážek reagujících molekul a to hlavně u nezkondenzované 

kapaliny (kapaliny obsažené v plynné fázi), čímž jsme dosáhli zvýšení výtěžnosti pyrolýzního 

plynu. 

Výzkum pyrolýzního uhlíku a pyrolýzní kapaliny nebyl předmětem zájmu této práce, 

proto se v následujících podkapitolách zmiňuji o jejich vlastnostech jen na základě 

provedených výzkumných prací a získaných poznatků, které přispěly k získání dalších 

informací a zhodnocení možnosti aplikace pyrolýzního procesu na zvolených druzích 

materiálů. 

7.1.1 Vlastnosti pyrolýzního uhlíků při pyrolýze pneumatik 

O chování rizikových prvků při pyrolýze odpadních pneumatik nejsou v odborné 

literatuře téměř žádné informace. Předpokládá se, že většina prvků se během pyrolýzního 

procesu váže na pyrolýzní uhlík a emise prvků jsou minimální. 

Vzrůstající teplota má vliv na snížení množství pyrolýzního uhlíku. Dochází ke snížení 

množství uhlovodíků adsorbovaných na povrchu sazí, což je prekurzor vzniku pyrolyzního 

uhlíku. Základním rozdílem mezi komerčně prodávanými sazemi a pyrolyzním uhlíkem je 

obsah anorganických složek ZnO, S, ale také SiO2 a Al2O3. Se vzrůstající teplotou pyrolýzy 
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dochází k reakci mezi ZnO a S za vzniku ZnS, který tvoří individuální částice s hustotou vyšší 

než má pyrolyzní uhlík, což umožní částice dále separovat. Hlavní parametry, které ovlivňují 

kvalitu pyrolýzního uhlíku jsou hodnoty prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a popela 

v pyrolýzním uhlíků z pneumatik. Tyto hodnoty jsou prezentovány na obrázku 7.2.  

Zastoupení prchavé hořlaviny a fixního uhlíku je významný ukazatel z hlediska 

energetického využití paliva. Prchavá hořlavina vyjadřuje množství plynných složek, které se 

mohou z tohoto materiálu uvolnit. Po spálení prchavé hořlaviny dochází k uvolňování fixního 

uhlíku, který má vliv na hodnotu spalného tepla. [194] Během pyrolýzy pneumatik došlo 

k vysoké konverzi prchavé hořlaviny na fixní uhlík, který se zvýšil v porovnání se vstupním 

materiálem 3,5 krát, avšak rozdíl v obsahu fixního uhlíku v závislosti na teplotě je minimální. 

Dále bylo zjištěno, že obsah popela v pyrolýzním uhlíku z pyrolýzy pneumatik v závislosti 

na změně teploty se oproti vstupnímu materiálu zvyšuje 1,78 krát. [196] 
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Obrázek č. 7.2: Zastoupení prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a popela v pyrolýzám 

uhlíku z pneumatik 

Z elementárního složení a základních charakteristik pyrolýzního uhlíku z pneumatik je 

sestavena tabulka 7.3. Nárůstem teploty dochází ke zvýšení hodnoty spalného tepla a zvýšení 

obsahu uhlíku. Podle studie Li S. Q. a kol (2005) se hodnota spalného tepla pyrolýzního 

uhlíku z pyrolýzy pneumatik pohybuje v rozmezí 30 – 31,5 MJ/kg, což je v souladu 

s dosaženými výsledky, které jsou uvedeny v tabulce 7.3. [197] 
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Tabulka č. 7.3: Elementární složení a základní charakteristiky analyzovaného 

pyrolýzního uhlíku z pneumatik – výsledky laboratorních zkoušek 

Analyz. 

materiál 

Teplota 

procesu 

C H N O S Spalné 

teplo 

Vlhkost Popel 

Pyrolýzní 

uhlík z pneu  

 

[°C] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

 

[kJ/kg] 

 

[ hm. %] 

 

[hm. %] 

vzorek č. 1 500 85,13 0,53 0,18 2,44 0,00 29718 1,71 10,67 

vzorek č. 2 550 85,84 0,54 0,24 2,49 0,00 30420 1,38 10,21 

vzorek č. 3 600 86,31 0,58 0,27 2,63 0,00 30319 1,22 10,54 

vzorek č. 4 650 87,88 0,57 0,21 2,19 0,03 30906 0,97 9,09 

Tyto výsledky dokumentují základní charakteristiku pyrolýzního uhlíku z pyrolýzy 

pneumatik vznikajícího v závislosti na změně teploty procesu.  

7.1.2 Vlastnosti pyrolýzní kapaliny při pyrolýze pneumatik 

Kapalná fáze vznikající při pyrolýze je černo-hnědá olejovitá kapalina podobající se 

petrolejové frakci. Je to směs organických sloučenin s C5 – C24 uhlíky s vysokým podílem 

aromátů.  Několik autorů publikovalo, že pyrolýzní kapalina z odpadních pneumatik obsahuje 

převážně aromatické (53 – 75 %), dusíkaté (2,5 – 3,5 %) a kyslíkaté (2,2 – 5 %) sloučeniny. 

Nevýhodou je vysoký obsah síry (1,0 – 1,5 %), který se blíží nebo dokonce převyšuje limitní 

hodnoty.[67,70,177] 

Vzorky pyrolýzní kapaliny, která vznikala ochlazením pyrolýzního plynu, byly 

odebírány za vzduchovým a vodním chladičem. Kapaliny byly smíchány a odebraný vzorek 

byl analyzován v laboratořích firmy DEZA a.s. – zpracovatele surového dehtu a benzolu ve 

Valašském Meziříčí. Stejné vzorky pyrolýzní kapaliny vzniklé při teplotě procesu 500 až 

600°C v systému Pyromatic byly zkoumána FT-IR spektroskopií v laboratořích VŠB- TU 

Ostrava. FT-IR spektroskopie patří mezi jednu z nejvšestrannějších technik, poskytující 

informace o absorpčních spektrech, která vypovídají o zastoupení funkčních skupin 

obsažených ve složitých sloučeninách. Výhoda FT-IR např. oproti použití laserů tkví zejména 

v možnosti sledování široké spektrální oblasti a měření vzorku v plynném, pevném i kapalné 

stavu. Laserové techniky jsou citlivé díky použitému laseru, ale lze sledovat pouze úzký 

spektrální rozsah (do několika cm
-1

). [198,199] Na základě těchto skutečností byla FT-IR 

spektroskopie zvolena pro ověření možnosti využití této techniky, při průběžném sledování 

změn základních chemických vlastností a funkčních skupin ve vzorcích pyrolýzní kapaliny 

z pyrolýzy odpadních pneumatik. Elementární analýza vzorků kapalin z pyrolýzy pneumatik 

byla provedena na přístroji NA1500 firmy Fison Instrument. z tabulky 7.4 je patrné, že vlivem 
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teploty dochází k mírnému nárůstu uhlíku a hustoty u této složky. U ostatních složek dochází 

k mírnému poklesu, což je v souladu s dostupnou literaturou. [200] 

Tabulka č. 7.4: Elementární složení a základní charakteristiky kapaliny při pyrolýze 

pneumatik 

Analyzovaný 

materiál 

Teplota 

procesu 

C H N S H2O Viskozita Hustota 

Pyr. kapalina 

z pneumatik 

[°C] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] [mm
2
.s

-1
] [g.cm

-3
] 

vzorek č. 1 500 88,86 10,00 0,61 0,47 1,13 3,105 0,9237 

vzorek č. 2 550 88,90 9,36 0,40 0,53 0,24 2,622 0,9172 

vzorek č. 3 600 89,61 7,61 0,46 0,60 1,20 3,320 0,9832 

vzorek č. 4 650 89,07 6,87 0,45 0,40 0,66 2,908 0,9903 

Dále byla provedena analýza chemického složení metodou plynové chromatografie. 

Před samotnou analýzou byly vzorky upraveny následujícími způsoby: oddělením vody, 

sušením na molekulových sítech a filtrací. Kapalina byla analyzována na plynovém 

chromatografu typu HP 6890 GC, autosampler HP 6 a detektorem HP 5973 MSD. z výsledků 

získaných touto analýzou je zřejmé, že v rozmezí teploty procesu 500 – 650°C dochází 

k úbytku alifatických i alicyklických uhlovodíků a fenolů obsažených ve zkoumaných 

kapalinách. Vlivem nárůstů teploty dochází u těchto látek k dalším štěpným reakcím a tedy 

k rozkladu na nízkomolekulární látky. Naopak s rostoucí teplotou došlo k nárůstu 

aromatických sloučenin z 35,15 hm. % na 56,36 hm. %.  Zejména byl nárůst patrný u BTX 

sloučenin z 10 hm. % na 25 hm. %. Tyto výsledky a závislosti jsou zaznamenány na obrázku 

7.3. Analýza GC/MS dále prokázala, že dusík a síra jsou vázány hlavně v heterocyklických 

sloučeninách a poukázala na možný výskyt benzonitrilu, anilínu, pyrrolu, pyridinu, thiofenu 

a tiazolu. [201]  
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Obrázek č. 7.3: Zastoupení analyzovaných složek v pyrolýzní kapalině z pyrolýzy 

pneumatik v závislosti na teplotě procesu 

FTIR absorpční spektrum obrázek 7.4 informuje, v jaké funkční skupině jsou 

jednotlivé prvky navázaný. V oblasti 3600-3050 cm
-1

 jsou pozorovány vibrační režimy, které 

jsou charakteristické pro zastoupení aromatických sloučenin. Spektra v rozmezí 3000-

2850 cm
-1

 reprezentují valenční vibrace C-H vazeb v alifatických sloučeninách. Oblast 

spekter 1600-1450 cm
-1

 taktéž vypovídá o přítomnosti aromátů a konjugovaných olefinů. 

Tyto naměřené údaje jsou ve shodě s publikovanými daty od několika autorů. [39,175,194] 

 

Obrázek č. 7.4: FT-IR absorpční spektrum zkoumaných kapalných vzorků 

z pyrolýzního rozkladu pneumatik 
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V oblasti 1380 cm
-1

 je výskyt deformačních vibrací skupin CH3 a CH2. Vibrace 

1500 cm
-1

 odpovídá funkční skupině C=C jednojaderným aromatickým uhlovodíkům. 

Intenzita získaného spektra je závislá na hloubce průniku evanescentní vlny do vzorku v 

závislosti na vlnové délce infračerveného záření. V důsledku toho mohou typické signály v 

oblasti vlnočtu 4000-2800 cm
-1

 např. vibrace -NH a -OH skupin chybět. Nepřítomnost 

výrazných píků v oblasti vibrací vazeb -OH (3600 – 3150 cm
-1

) odpovídá nízkému zastoupení 

fenolů. Oblast výskytu nitrilové funkční skupiny -C≡N je v absorpční oblasti vlnové délky 

2270 – 2200 cm
-1

, C=N 1700 – 1620 cm
-1

. Funkční skupiny síry nebyly metodou FT-IR 

rozpoznatelné. S nárůstem teploty odchází k nárůstu vazeb =C=O, - C ≡ C, olefinových 

dvojných vazeb C=C, C-O a vazeb aromatických. Tyto vlastnosti byly pozorovány u všech 

zkoumaných kapalin ve všech teplotních intervalech.[202,203,204] 

Z naměřených výsledků je zřejmé, že pyrolýzní kapaliny jsou směsi bohaté 

na organické sloučeniny a že v konečném důsledku má teplota procesu významný vliv 

na produkci složek zastoupených v pyrolýzní kapalině. Zejména je vliv patrný u aromatických 

sloučenin, kdy vlivem teploty jejich podíl roste, v důsledku aromatizace jednoduchých 

uhlovodíků, které přecházejí do formy aromátů a polycyklických aromátů. Aromatizace 

začíná vznikem benzenu, který dále reaguje s dieny a alkiny za vzniku aromatických 

uhlovodíků s vyšším počtem jader. Heterocyklické sloučeniny se při aromatizaci mohou 

rozkládat na aromáty a anorganické sloučeniny původního heteroatomu, nebo mohou 

přecházet na heterocykly s vyšší molekulovou hmotností.  

7.2 Pyrolýza hnědého uhlí 

Hnědé uhlí stejně jako ostatní zkoumané materiály bylo podrobeno pyrolýzním 

experimentálním zkouškám v systému Pyromatic. V závislosti na změně teploty procesu byly 

zkoumány změny v produkci výstupních produktů, které jsou prezentovány v tabulkách 7.5 

a 7.6. Výtěžnost jednotlivých produktů z pyrolýzy hnědého uhlí byla poté graficky 

zpracována na obrázku 7.5. 
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Tabulka č. 7.5: Výtěžnost výstupních produktů z pyrolýzy hnědého uhlí v závislosti 

na změně teploty procesu – výsledky experimentálních zkoušek 

Pyrolyzovaný  

materiál Teplota procesu Experiment Výtěžnost jednotlivých produktů 

  

[°C] 

číslo 

pevný 

(s) 

kapalný  

(l) 

plynný 

(g) 

  [hm. %] [hm. %] [hm. %] 

500 

1. 47,00 41,00 12,00 

2. 49,00 41,00 10,00 

3. 49,00 38,00 13,00 

4. 43,00 44,00 13,00 

5. 45,00 45,00 10,00 

6. 47,00 43,00 10,00 

Hnědé uhlí 

550 

7. 45,00 40,00 15,00 

8. 44,00 40,00 17,00 

  

9. 41,00 42,00 17,00 

600 

10. 43,00 38,00 19,00 

11. 42,00 38,00 20,00 

12. 41,00 41,00 18,00 

13. 40,00 41,00 19,00 

650 

14. 38,00 38,00 24,00 

15. 40,00 35,00 25,00 

16. 38,00 38,00 24,00 

V tabulce 7.5 jsou zaznamenány všechny výsledky výtěžnosti produktů, které byly 

prakticky naměřeny na systému Pyromatic. Pro další hodnocení byla tato data zprůměrována. 

(tabulka 7.6) a poté graficky zpracována pro zjištění změn výtěžnosti produktů v závislosti 

na změně teploty procesu (obrázek 7.5).  

Tabulka č. 7.6: Průměrná výtěžnost výstupních produktů z pyrolýzy hnědého uhlí 

v závislosti na změně teploty procesu – výsledky experimentálních zkoušek 

Pyrolyzovaný 

materiál Teplota procesu 

Průměrná výtěžnost jednotlivých 

produktů 

 [°C] 

pevný (s) kapalný (l) plynný (g) 

[hm. %] [hm. %] [hm. %] 

Hnědé uhlí 500 47,00 42,00 11,00 

 

550 43,00 41,00 16,00 

600 41,50 39,50 19,00 

650 39,00 37,00 24,00 
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Obrázek č. 7.5: Výtěžnost produktů z pyrolýzy hnědého uhlí 

Z TG analýzy bylo zjištěno, že pyrolýza uhlí na rozdíl od pneumatik a HDPE probíhá 

v širším teplotním intervalu 272 – 644°C. Z tabulky 7.6 a obrázku 7.5 je zřejmé, že změnou 

teploty procesu dochází ke změně výtěžnosti pyrolýzních produktů. K největší konverzi 

materiálu na plyn došlo při teplotách 600 – 650°C, což je v souladu s výsledky TG analýzy. 

Oproti pneumatikám pyrolýzou hnědého uhlí došlo k vyšší produkci pyrolýzního uhlíku 

v celém zvoleném teplotním rozmezí. Tato rozdílnost je způsobena vysokým obsahem uhlíku 

vázaného v původním vzorku hnědého uhlí. Produkce pyrolýzního plynu rost na úkor 

pyrolýzní kapaliny. V tomto případě můžeme předpokládat, že na nárůstu plynné složky se 

podílí i anorganické látky obsaženy v uhlí, které mají katalytické účinky. Ze získaných 

výsledků lze konstatovat, že bylo docíleno ustálených výtěžností pyrolýzních produktů 

pro teploty v intervalu 600 - 650°C. 

7.2.1 Vlastnosti pyrolýzního uhlíku při pyrolýze hnědého uhlí 

Chováním a distribucí stopových prvků v pyrolýzním uhlíku se doposud zabývalo jen 

málo studií. Avšak ze všech dostupných zdrojů byla největší pozornost věnována uhlí.  

Stopové prvky obsažené v uhlí (As, Ba, Be, Cr, Co, Mn, Zn, Cu, Ni, Hg a další) jsou 

převážně vázány na anorganickou složku, ale mohou být vázány i na složku organickou. 

Zásadní vliv na vazbu stopových prvků má vznik a původ uhlí. Tyto rozdíly byly prokázány 

u uhlí z USA, kde např. Zn je převážně vázán na organickou složku, oproti tomu v polském 

uhlí na minerální fázi. [205] Studium chování a uvolňování stopových prvků při pyrolýze není 
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předmětem zájmu této práce, avšak pro budoucí výzkum této pyrolýzní fáze budou užitečné 

a mohou také dopomoci k vyjasnění emisních problémů. 

Tabulka č. 7.7: Elementární složení a základní charakteristiky analyzovaného 

pyrolýzního uhlíku z hnědého uhlí – výsledky laboratorních zkoušek 

Analyz. 

materiál 
Teplota 

procesu 

C H N S O Spalné 

teplo 

Fixní 

uhlík 

Popel 

pyrolýzní 

uhlík z uhlí 
 

[°C] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] 

 

[kJ/kg] 

 

[ hm. %] 

 

[hm. % ] 

vzorek č. 1 500 72,35 2,44 1,17 0,24 8,71 26998 60,84 16,03 
vzorek č. 2 550 72,48 1,92 1,07 0,95 7,30 27043 63,53 17,19 
vzorek č. 3 600 74,10 1,73 1,04 0,33 6,28 27028 66,52 17,05 
vzorek č. 4 650 77,59 1,48 0,89 0,38 5,93 27606 71,71 14,35 

Výsledky v tabulce 7.7 dokumentují základní charakteristiku pyrolýzního uhlíku 

z pyrolýzy hnědého uhlí, vznikajícího v závislosti na změně teploty procesu. S nárůstem 

teploty procesu dochází ke zvýšení obsahu uhlíku. Fixní uhlík a prchavá hořlavina jsou 

významnými ukazateli z hlediska energetického využití pyrolýzního uhlíku. Množství 

prchavé hořlaviny ve vzorku pyrolýzního uhlíku má zásadní vliv na množství uvolněných 

plynů, které vzniknou spálením tohoto produktů. Obsah prchavé hořlaviny ve vzorcích 

pyrolýzního uhlíku byl v rozmezí od 13 hm. % do 23 hm. %. Tedy lze konstatovat, že obsah 

prchavé hořlaviny v pyrolýzním uhlíku je nižší oproti obsahu v původním vzorku, který byl 

52,51 hm. %. Naopak obsah fixního uhlíku (FC), který má významný vliv na hodnotu 

spalného tepla, se zvýšil v průměru o 23 hm. %, což odpovídá vyšší hodnotě spalného tepla, 

než je hodnota původního materiálu. Hodnoty spalných tepel jsou zaznamenány v tabulce 6.9 

a 7.7.  

7.2.2 Vlastnosti pyrolýzní kapaliny při pyrolýze hnědého uhlí 

Tabulka 7.8 reprezentuje výsledky elementárního složení a základní charakteristiky pyrolýzní 

kapaliny vzniklé pyrolýzou hnědého uhlí v závislosti na změně teploty procesu. Rozbory byly 

provedeny v akretidovaných laboratořích společnosti DEZA, a.s., Valašské Meziříčí, která má 

s rozbory kapalin na bázi dehtů dlouholeté zkušenosti. 
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Tabulka č. 7.8: Elementární složení a základní charakteristiky pyrolýzní kapaliny 

vzniklé pyrolýzou hnědého uhlí 

Analyzovaný 

materiál 

Teplota 

procesu 

C H N S H2O Viskozita Hustota 

pyrolýzní 

kapalina 

z uhlí 

[°C] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [hm.%] [mm
2
.s

-1
] [g.cm

-3
] 

500 81,08 8,71 0,91 0,29 30,57 0,946 1,0003 

550 55,73 9,39 0,42 0,10 36,97 0,969 1,0020 

600 46,20 8,73 0,62 0,17 50,99 0,965 1,0040 

650 45,66 8,59 0,35 0,18 41,14 1,021 1,0051 

Vzhledem k vysokému obsahu kyslíku a vlhkosti ve struktuře uhlí oproti pneumatikám 

a HDPE bylo v pyrolýzní kapalině vyšší množství tzv. pyrogenetické vody. Čím je 

ve vstupním materiálu vyšší obsah vlhkosti, tím je menší absorbance. Toto odpovídá vyšší 

produkci CO2. Pravděpodobně uhlovodíky reagují s vodou za vzniku oxidu uhličitého 

a dochází ke zkracování uhlovodíkových řetězců. Tato voda musela být nejprve ze vzorku 

odseparována, až poté byla analyzována zbylá kapalina. 

Rozbory bylo zjištěno, že kapalina vznikající při teplotě 500°C obsahuje největší podíl 

lehké frakce dehtu. Vyšší teplota nad 600°C vede k rozkladným reakcím a podílí se 

na zvýšené výtěžnosti těžké frakce dehtu, čímž dochází k mírnému nárůstu hustoty kapaliny. 

Kapalina z pyrolýzy uhlí je bohatá na alifatické uhlovodíky, jejichž obsah s teplotou klesá. 

Naopak od teploty 600°C dochází ke zvýšené produkci aromatických uhlovodíků zejména 

PAU. Nejvyšší zastoupení fenolů bylo naměřeno u vzorku kapaliny vzniklé při teplotě 650°C. 

Obsah uhlíku s rostoucí teplotou procesu ve vzorcích kapaliny z pyrolýzy hnědého 

uhlí klesá. Zároveň bylo zjištěno, že prudce pokleslo spalné teplo z 37 MJ/kg na 19,6 MJ/kg. 

na základě těchto faktů lze konstatovat, že pokud bychom soustředili hlavní záměr 

na výtěžnost pyrolýzní kapaliny z hnědého uhlí byla by nejvhodnější teplota procesu 500°C. 

7.3 Pyrolýza HDPE 

Vysokohustotní polyetylen byl pyrolyzován o velikosti zrna vstupního materiálu 

do 5 mm při teplotě procesu 500°C až 650°C. Výsledky získané z praktických 

experimentálních měření jsou prezentovány v tabulce 7.9 a pro lepší názornost byly naměřené 

hodnoty graficky zpracovány v obrázku 7.6.  
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Tabulka č. 7.9: Výtěžnost výstupních produktů z pyrolýzy HDPE v závislosti 

na změně teploty procesu – výsledky experimentálních zkoušek 

Pyrolyzovaný materiál 

Teplota 

procesu Experiment 

Výtěžnost jednotlivých 

produktů 

  

[°C] 

číslo pevný (s) 

kapalný 

(l) 

plynný 

(g) 

    [hm. %] [hm. %] [hm. %] 

  500 1. 2,00 79,00 19,00 

HDPE 550 2. 6,00 67,50 26,50 

  600 3. 2,50 29,00 68,50 

  650 4. 3,00 27,00 70,00 

Vysvětlivky: * - experimenty nebyly uskutečněny 
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Obrázek č. 7.6:Výtěžnost produktů z pyrolýzy HDPE 

Z výše prezentovaných výsledků je zřejmé že v intervalu teplot 500 – 550°C tvoří 

nejvyšší podíl pyrolýzní kapalina. HDPE se oproti pneumatikám a uhlí začíná rozkládat 

při vyšších teplotách okolo 300°C. Tento fakt může přispět k tomu, že při prvních dvou 

teplotách pyrolýzního procesu 500°C a 550°C dochází k maximální výtěžnosti pyrolýzní 

kapaliny z důvodů nedostatku energie pro rozkladné reakce. 

Výsledkem pyrolýzy HDPE při vyšších teplotách 600°C a více je směs olefinů C1 – 

C4 a aromatických sloučenin BTX, což je v souladu s výsledky dostupnými z literatury. [206] 

Výtěžnost aromátů především BTX je u HDPE ve srovnání s LDPE nižší. Je to dáno 

strukturou řetězce. HDPE má lineární řetězec a potřebuje velké množství energie pro rozklad. 
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Oproti tomu LDPE má rozvětvené řetězce, které podléhají degradaci snadněji a produkují více 

aromátů. 

Vznik pyrolýzního uhlíku je pravděpodobně spojen se sekundárními reakcemi 

produktů (prekurzorů koksu) vzniklých primárním procesem pyrolýzy. Prekurzory pro tvorbu 

pyrolýzního uhlíku jsou alkeny, dialkeny a aromáty. Tvorba pyrolýzního uhlíku je také 

doprovázena uvolňováním vodíku, který se podílí na produkci pyrolýzního plynu.  

Pyrolýzní kapalina z HDPE obsahuje hlavně alifatické uhlovodíky (parafiny, olefiny- 

dlouhých řetězců), cyklické uhlovodíky (nafteny), aromatické látky (BTX, indeny a naftalen). 

Někteří autoři uvádí, že i při teplotě 650°C vznikají převážně vosky o výtěžnosti cca 85%, což 

není v souladu s dosaženými výsledky této práce. [207] Hlavní důvod výtěžnosti vosků je ten, 

že byla použita krátká doba zdržení a nemohlo dojít ke konverzi kapalných složek na plyn, jak 

tomu bylo u našich praktických experimentů. 

Z naměřených výsledků je zřejmé, že distribuce a kvalita jednotlivých produktů se 

primárně odvíjí od teploty pyrolýzního procesu. Druhým zásadním faktem je složení 

a struktura pyrolyzovaného materiálu. Materiály, které obsahují velké množství pevného 

uhlíku ve své původní struktuře, poskytují vyšší výtěžnost pyrolýzní kapaliny i pyrolýzního 

uhlíku. K největší konverzi materiálu na plyn došlo u HDPE při teplotě 650°C.  

7.4 Korelační analýza - vliv teploty na výtěžnost jednotlivých produktů 

při pyrolýze zkoumaných materiálů  

Za účelem stanovení míry intenzity lineární závislosti mezi teplotou a výtěžností 

jednotlivých produktů při pyrolýze hnědého uhlí, pneumatik a HDPE byla provedena 

korelační analýza s využitím Pearsonova párového korelačního koeficientu r. Pro výpočet 

koeficientu r byl použit program OriginPro 8.5. Výsledné hodnoty koeficientu r pro jednotlivé 

materiály jsou uvedeny v tabulce 7.9. Grafy lineárních závislostí pro sledované materiály jsou 

znázorněny na obrázcích 7.7, 7.8 a 7.9. Významnost korelace byla následně posouzena 

pomocí srovnání vypočteného koeficientu r s tabelární hodnotou na hladině významnosti 

α = 0,05 pro n = 4. Dále byl pro potvrzení významnosti lineární závislosti proveden test 

významnosti korelačního koeficientu r dle uvedené rovnice. [208,209] 

      (5) 
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Tabulka č. 7.10: Hodnoty korelačních koeficientů pro jednotlivé materiály 

Hnědé uhlí r Pneumatiky r HDPE r 

Pevný p. a teplota -0,98241
* 

Pevný p. 

a teplota 

-0,72463 Pevný p. 

a teplota 

-0,03592 

Kapalný p. 

a teplota 

-0,97953
* 

Kapalný p. 

a teplota 

-0,78153 Kapalný p. 

a teplota 

-0,94554 

Plynný p. a teplota 0,99550
* 

Plynný p. 

a teplota 

0,94521 Plynný p. 

a teplota 

0,93143 
*
 prokázaná významnost na hladině α = 0,05 

 

 

Obrázek č. 7.7: Graf lineárních závislostí mezi obsahy výstupních produktů a teplotou 

při pyrolýze hnědého uhlí 

Jako příklad posouzení významnosti korelace včetně testu dle výše uvedené rovnice 

uvádím podrobný postup pro proměnné pevný produkt a teplotu při pyrolýze hnědého uhlí: 

Vypočtená hodnota r = -0,98241. Kritická tabelární hodnota je 0,95000. Jelikož je 

vypočtená absolutní hodnota korelačního koeficientu vyšší než tabelární kritická hodnota, 

můžeme s 95% statistickou jistotou tvrdit, že mezi objemem pevného produktu při pyrolýze 

hnědého uhlí a teplotou existuje významná negativní korelace.  

Vypočtená hodnota tr = 7,44009. Kvantil Studentova rozdělení t0,975(2) = 4,30265. 

Jelikož je vypočtená hodnota korelačního koeficientu tr vyšší než hodnota kvantilu Studentova 

rozdělení t0,975(2), zamítáme na hladině významnosti α = 0,05 hypotézu H0, že sledované 

proměnné jsou nekorelované. 
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Obrázek č. 7.8: Graf lineárních závislostí mezi obsahy výstupních produktů a teplotou 

při pyrolýze pneumatik 

 

Obrázek 7.9: Graf lineárních závislostí mezi obsahy výstupních produktů a teplotou 

při pyrolýze HDPE 

Z obrázků 7.8 a 7.9 je patrné, že závislosti mezi obsahy výstupních produktů 

a teplotou u pneumatik a HDPE se jeví jako nelineární kubické regrese, jejíž obecný vzorec 

je: y= a + B*x + C*x
2
 + D*x

3
 (6), avšak vzhledem k malému počtu dat je toto tvrzení 

neprůkazné. 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že v případě pyrolýzy hnědého uhlí existuje 

významná negativní korelace mezi teplotou a výtěžností pevného a kapalného produktu. 
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Pro teplotu a výtěžností plynného produktu byl prokázána významná pozitivní korelace. 

V případě pyrolýzy pneumatik a HDPE nebyla prokázaná významná lineární závislost 

na teplotě u žádného ze sledovaných produktů. Vzhledem k malému počtu dat (n = 4) jsou 

však tyto závěry málo průkazné a lze je uvažovat pouze orientačně. Za účelem zvýšení 

věrohodnosti by bylo vhodné uvedené výsledky ověřit korelační analýzou pro minimálně 10 

experimentálních hodnot. 
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8. Výzkum a vyhodnocení plynné fáze 

Hlavním cílem zkoumáni tří vybraných druhů materiálů bylo poznání tepelného 

rozkladu na originálním zařízení přizpůsobenému kde lze měnit podmínky pyrolýzy tak, aby 

se co nejúplněji zhodnotil energetický obsah materiálů z hlediska získání co největšího 

množství elektrické energie. Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení pyrolýzního plynu, 

jakožto nejdůležitějšího produktu pyrolýzního procesu, vhodného pro transformaci 

na elektrickou energii. Zejména je v této kapitole věnována pozornost složení pyrolýzního 

plynu v závislosti na změně teploty procesu. Prezentované výsledky a závěry shrnují 

vlastnosti a produkci pyrolýzního plynu s ohledem na druh vybraného vstupního materiálu. 

Součástí této kapitoly je i stanovení výhřevnosti získaného pyrolýzního plynu. 

8.1 Základní informace o způsobu měření 

Během procesu byl materiál ohříván nad mez tepelné stability přítomných organických 

látek a vlivem toho docházelo ke štěpení vysokomolekulárních řetězců na stabilní 

nízkomolekulární plynné produkty, pyrolýzní uhlík a kapalinu, která vzniká kondenzací části 

pyrolýzního plynu. 

Provozní zkoušky na tomto zařízení probíhaly pro každý materiál  kontinuálně 

po dobu několika směn tak, aby se poznalo chování celého systému v budoucím reálném 

provozu. Pro odběr vzorků byla navržena dvě odběrná místa, a to na vstupu horkého plynu 

do primárního chladiče a na výstupu ze sekundárního chladiče lehkých podílů chlazeného 

plynu. z těchto odběrných míst byl pyrolyzní plyn odsáván do zřeďovací sondy a následně byl 

zředěný plyn analyzován. 

 

Obrázek č. 8.1: Odběrová místa ochlazeného pyrolyzního plynu a zařízení pro úpravu 

horkého i chladného plynu před vstupem do analyzátorů (zdroj: autor) 
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Koncentrace jednotlivých složek pyrolýzního plynu byly měřeny kontinuálně 

soustavou analyzátorů, které měří koncentrace vodíku (H2), metanu (CH4), oxidu uhličitého 

(CO2), oxidu uhelnatého (CO) a sumu celkového organického uhlíku (TOC). Protože tyto 

složky nelze stanovit pouze jedním typem detektoru, bylo použito pro stanovení více typů 

analyzátorů, které pracují na základě různých principů. 

 

Obrázek č. 8.2: Analyzátory pro stanovení koncentrace složek v pyrolyzním plynu 

(zdroj: autor) 

Koncentraci vodíku měřil tepelně-vodivostní analyzátor Calomat 6. Analyzátor 

pracuje s mikromechanicky vyrobeným křemíkovým čipem. Koncentrace CH4, CO a CO2 

byly měřeny nedisperzivním infračerveným spektrometrem Ultramat 6, pracujícím 

na principu střídání dvou paprsků infračerveného světla s dvouvrstvým detektorem 

a optickým vazebným členem. Principiálně je tato metoda založena na skutečnosti, že 

rozdílné plyny absorbují určitou vlnovou délku záření. 

Údaje o obsahu celkového organického uhlíku TOC byly zjišťovány na základě 

plamenné ionizační detekce přístrojem Fidamat 6, který pracuje na základě spalování 

analyzovaného plynu ve vodíkovém plameni. na základě toho dochází k ionizaci uhlovodíků 

s organickými vazbami. Ionty, které se uvolní, vytváří elektrický proud, kdy velikost tohoto 

proudu po zesílení je přímo úměrná počtu atomů uhlíku.  

Data z analyzátorů byla zobrazována a archivována v řídícím počítači a následně 

zpracována. Pro kontrolu správné funkce analyzátorů bylo pracoviště vybaveno kalibračními 

plyny. 

Zastoupení jednotlivých uhlovodíků v TOC bylo následně stanoveno metodou plynové 

chromatografie přístrojem Chrom 5 na náplňové koloně Porapak QS s plamenoionizační 
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detekcí za spolupráce firmy TESO (Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o.). 

Vzorky plynu pro analýzu byly odebírány do plynotěsných vaků z nalophanu a odvážený do 

laboratoří. Pro detekci jednotlivých píků byla použita chromatografická stanice Clarity firmy 

DataApex.  

8.2 Poznatky z experimentálních měření pyrolýzního plynu 

Vybrané druhy materiálů byly testovány na systému Pyromatic při teplotách procesu 

500, 550, 600 a 650°C. Hmotnostní dávkování materiálů bylo 60 kg/h s dobou zdržení 

suroviny v reakční zóně 45 minut u všech experimentů.  

Hlavní důraz při všech těchto zkouškách byl kladen na získání plynných produktů a to 

zejména vodíku, metanu, oxidu uhličitého, tedy složek využitelných k získání energie.  

8.2.1 Složení a produkce pyrolýzního plynu 

Z hodnot, které byly naměřeny pro jednotlivé druhy materiálů, lze teoreticky 

charakterizovat průběh pyrolýzního procesu v systému Pyromatic. V první sekci, do které 

materiál vstupoval, dochází k silně endotermickýcm procesům. Probíhá zde sušení materiálů 

(T = 100 – 200°C), deoxidace, desulfurace, depolymerizace a odštěpení vázané vody (T = 

250°C). Dále dochází k štěpení alifatických uhlovodíků (T = 340°C) a tvorbě metanu. 

Zkoumaný HDPE se začíná oproti zbylým zkoumaným materiálům rozkládat. U odpadních 

pneumatik probíhá odpařování olejů, změkčovadel a aditiv (okolo T = 400°C). Zároveň u uhlí 

a pneumatik dochází ke karbonizaci a štěpení vazeb C-O, C-N. V druhé sekci (T = 400 – 

600°C) dochází k přeměně bitumenových složek, rozkladu karbonylových funkčních skupin, 

etherových vazeb. V další třetí sekci dochází (T = 600°C a více) dochází ke krakování 

a vzniku plynných uhlovodíků s kratším řetězcem a dalším dějům jako je např. 

dehydrogenace na butadien, termická aromatizace na benzen a výševroucí aromáty aj. 

Ve zbylých dvou sekcích dosahuje provozní teplota maximální teploty prováděného 

experimentu. Dochází zde k dokončení a ukončení degradačního procesu. 

Dle Chena a kol. (2010) se plyny při pyrolýze uhlí uvolňují v tomto teplotním pořadí 

(T = 300 – 700°C) uvolňuje se CO2, (T = 500 – 700°C) uvolňují se uhlovodíky, CO se 

uvolňuje v širokém teplotním intervalu (T = 500 – 700°C), H2 od (T = 700°C). [148] Někteří 

autoři publikovali názor, že vznik CO je spjat s rozkladem fenolitických, etherických 

a karbonylových funkčních skupin a také rozkladem alifatických, eterických 

a heteroyklických etherů. [150] 
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Vyšší obsah CO a CO2 ve vzorku použitého hnědého uhlí je pravděpodobně zapříčiněn 

tím, že se jedná o méně kvalitní uhlí, mladší s nižším stupněm prouhelnatěním. Takovéto uhlí 

obsahuje volně vázané karboxylové a etherické funkční skupiny, které se snáze uvolňují 

a podporují produkci těchto oxidů uhlíku. 

Pro polyolefiny (LDPE, HDPE, PP) je charakteristické náhodné štěpení. Jejich 

pyrolýzou nedochází k produkci CO a CO2, jelikož atomy kyslíku nejsou obsaženy v jejich 

molekulách. Vzniklý plyn obsahuje H2, CH4, C2H4, C2H6, ∑C3 HY a další. [117] U námi 

zkoumaného HDPE je však podíl CO a CO2 v analyzovaném pyrolýzním plynu v malém 

objemovém podílu zastoupen. Tato skutečnost byla pravděpodobně zapříčiněna nevhodným 

skladováním vstupní suroviny (vlhkost), což umožnilo vznik těchto anorganických sloučenin. 

Tabulka 8.1 a obrázky 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 prezentují průměrné zastoupení analyzovaných 

složek obsažených v pyrolýzním plynu v závislosti na změně teploty procesu a na zvoleném 

druhu materiálů. 
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Tabulka č. 8.1 : Složení pyrolýzního plynu z pyrolýzy pneumatik, hnědého uhlí a HDPE 

Materiál Pneumatiky Hnědé uhlí HDPE 

Teplota procesu [°C] 500 550 600 650 500 550 600 650 500 550 600 650 

Označení složek  [obj. %] 

H2 12,40 13,30 22,20 28,30 15,10 19,50 27,00 33,90 10,00 11,60 14,20 17,60 

CO 2,80 3,70 3,10 2,90 10,90 10,30 10,90 11,90 0,50 0,60 0,70 0,70 

CO2 2,40 2,30 1,90 1,40 19,20 18,30 18,10 16,10 1,90 1,80 1,10 0,90 

CH4 17,90 19,80 29,20 24,60 21,30 20,70 24,80 24,40 15,30 19,70 24,10 21,90 

C2H4 3,00 3,90 4,00 5,20 1,10 2,50 3,10 2,50 * * * * 

C2H6 4,40 4,70 4,90 6,30 2,90 2,50 3,10 2,20 * * * * 

∑C3 HY 5,60 5,20 5,40 7,00 2,00 2,20 2,80 2,00 * * * * 

∑C4HY 4,20 3,60 3,70 4,80 0,60 0,60 0,80 0,60 * * * * 

∑C5HY 4,50 2,40 2,50 3,20 0,50 0,10 0,10 0,20 * * * * 

∑C6HY 0,80 1,00 1,10 1,40 0,30 0,10 0,10 0,10 * * * * 

∑CXHY * * * * * * * * 36,00 39,00 57,00 53,00 

Poznámka: * - nebylo analyzováno 



   

Testováním jednotlivých druhů materiálů bylo zjištěno, že pyrolýzní plyn je tvořen 

10 – 50 obj. % vodíkem a oxidem uhličitým. Vzájemné procentuální složení těchto složek se 

mění v závislosti na druhu materiálů a se změnou procesní teploty. U pneumatik i HDPE bylo 

prokázáno, že majoritní složkou v pyrolýzním plynu je suma uhlovodíků ∑CXHY 

o objemovém podílu 40 – 57 obj. %. U uhlí je tato hodnota nižší 28 – 35 obj. %. Tyto rozdíly 

jsou způsobeny obsahem prchavé hořlaviny, množstvím vázaného uhlíku ve struktuře 

původního materiálu a obsahem popela. Na produkci plynu má také velký vliv obsah prchavé 

hořlaviny a popela ve vstupním materiálu. Hlavní zastoupení mezi analyzovanými uhlovodíky 

má metan 15 – 30 obj. %. z tabulky vyplývá, že při teplotě 650°C dochází k poklesu metanu, 

ale nárůst vodíku a CO s teplotou pokračuje. z toho můžeme usuzovat na možný průběh parní 

reformace metanu na H2 a CO, který probíhá až za vyšších teplot někdy dokonce při teplotách 

až 850°C.  

 

Obrázek č. 8.3: Zastoupení analyzovaných složek v pyrolýzním plynu z vybraných 

druhů materiálů při teplotě procesu 500°C 
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Obrázek č. 8.4: Zastoupení analyzovaných složek v pyrolýzním plynu u vybraných 

druhů materiálů při teplotě procesu 550°C 

 

Obrázek č. 8.5: Zastoupení analyzovaných složek v pyrolýzním plynu u vybraných 

druhů materiálů při teplotě procesu 600°C 
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Obrázek č. 8.6: Zastoupení analyzovaných složek v pyrolýzním plynu u vybraných 

druhů materiálů při teplotě procesu 650°C 

8.2.2 Výhřevnost pyrolýzního plynu 

Znalost jednotlivých podílů složek zastoupených v pyrolýzním plynu je zásadní pro 

výpočet výhřevnosti plynu. Výhřevnost je z hlediska našeho záměru nejdůležitější vlastnost 

paliva. Hodnotu výhřevnosti plynu lze stanovit z jednotlivých objemů podílů hořlavých 

složek analyzovaných v pyrolýzním plynu v závislosti na změně teploty a druhu materiálů, 

tedy: 

  (7) 

Pro náš výpočet pak v konkrétním tvaru: 

 

 

kde Ωi je podíl hořlavých složek obsažených v analyzovaném pyrolýzním plynu. 

Tabulka 8.2 a obrázek 8.7 prezentují výsledky výhřevnosti pyrolýzního plynu 

v závislosti na zvoleném druhu materiálu a zvolené teplotě pyrolýzního procesu, které byly 
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vypočteny na základě analyzovaných hořlavých složek v pyrolýzním plynu (viz. tabulka č. 

8.1). 

Tabulka č. 8.2: Hodnota výpočtu výhřevnosti pyrolýzního plynu v závislosti na změně 

teploty procesu a druhu materiálu 

Teplota procesu [°C] 500 550 600 650 

Výhřevnost pyrolýzního 

plynu [MJ/m
3
] 

Pneumatiky 31,12 28,75 33,85 31,79 

Uhlí 16,81 16,93 20,83 19,95 

HDPE 24,75 28,02 41,89 36,53 

Pro lepší názornost byly hodnoty graficky zpracovány a jsou prezentovány na obrázku 

č. 8.7. 

 

Obrázek č. 8.7: Grafická závislost výhřevnosti pyrolýzního plynu v závislosti 

na teplotě procesu a druhu materiálu 

Na základě vypočtených hodnot vykazuje nejvyšší výhřevnost plyn vznikající 

z pyrolýzy HDPE. z prezentovaných výsledků je zřejmé, že v závislosti na zvolené teplotě 

procesu vykazují všechny zkoumané pyrolýzní plyny nejvyšší výhřevnosti při teplotě 600 °C. 

Konkrétně pak HDPE 41,89 MJ/m
3

N, pneumatiky 33,85 MJ/m
3

N a hnědé uhlí 20,83 MJ/m
3

N. 

Při teplotě 650°C dochází k poklesu obsahu uhlovodíků v plynu. Na základě toho je i hodnota 

výhřevnost nižší. Největší konverze materiálu na plyn byla zjištěna u pneumatik, HDPE i uhlí 

při teplotě 600°C. 
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Bereme-li v úvahu, že výhřevnost zemního plynu je 34,00 MJ/m
3
N, můžeme 

konstatovat, že výhřevnost pyrolýzního plynu z pneumatik a HDPE je srovnatelná se zemním 

plynem, tudíž mohou být tyto plyny využitelné pro ohřev pyrolýzního systému 

za předpokladu úpravy hořáků. Další možnost ale je že se bude do drtě pneumatik přidávat 

patřičné množství drtě HDPE a tak se získá dobrý ekvivalent zemního plynu. Takto by se 

taková směs plynu mohla používat i v hořácích pro zemní plyn a to bez úprav hořáků. 

Vzhledem k  výhřevnosti pyrolýzního plynu z hnědého uhlí by bylo možné nahradit 

koksárenský plyn, jehož výhřevnost se pohybuje okolo 18 MJ/m
3

N v závislosti na složení uhlí 

a době koksování. 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že zkoumané vstupní materiály lze považovat 

za energeticky bohaté suroviny. Míra konverze materiálu v plyn je závislá na zvolené teplotě 

procesu, složení vstupního materiálu, zejména obsahu prchavé hořlaviny ve vstupní surovině. 

8.2 Korelační analýza  - vliv teploty na obsah hořlavých složek plynu při 

pyrolýze zkoumaných materiálů  

Za účelem stanovení míry intenzity lineární závislosti mezi teplotou a objemy 

jednotlivých hořlavých složek plynu při pyrolýze hnědého uhlí, pneumatik a HDPE byla 

provedena korelační analýza s využitím Pearsonova párového korelačního koeficientu r. Pro 

výpočet koeficientu r byl použit program OriginPro 8.5. Výsledné hodnoty koeficientu r pro 

jednotlivé materiály jsou uvedeny v tabulce 8.4. Grafy lineárních závislostí pro sledované 

materiály jsou znázorněny na obrázcích 8.8, 8.9 a 8.10. Významnost korelace byla následně 

posouzena pomocí srovnání vypočteného koeficientu r s tabelární hodnotou na hladině 

významnosti α = 0,05 pro n = 4. Dále byl pro potvrzení významnosti lineární závislosti 

proveden test významnosti korelačního koeficientu r dle uvedené rovnice  [208,209] 

           (5) 

Tabulka č. 8.3: Hodnoty korelačních koeficientů pro jednotlivé materiály 

Hnědé uhlí r Pneumatiky r  HDPE r 

H2 a teplota 0,99454
* 

H2 a teplota 0,96287
* 

H2 a teplota 0,99304
* 

CO a teplota 0,70065 CO a teplota -0,09608 CO a teplota 0,94388 

CH4 a teplota 0,82409 CH4 a teplota 0,77305 CH4 a teplota 0,83152 

∑CXHY 0,28208 ∑CXHY 0,68384 ∑CXHY 0,86419 

*
 prokázaná významnost na hladině α = 0,05 
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Obrázek č. 8.8: Graf lineárních závislostí mezi obsahy hořlavých složek v pyrolýzním 

plynu a teplotou pro hnědé uhlí 

Jako příklad posouzení významnosti korelace včetně testu dle výše uvedené rovnice 

uvádím podrobný postup pro proměnné H2 a teplotu při pyrolýze hnědého uhlí: 

Vypočtená hodnota r = 0,99454. Kritická tabelární hodnota je 0,95000. Jelikož je 

vypočtená hodnota korelačního koeficientu vyšší než tabelární kritická hodnota, můžeme 

s 95% statistickou jistotou tvrdit, že mezi obsahem H2 v pyrolyzním plynu a teplotou existuje 

významná pozitivní korelace.  

Vypočtená hodnota tr = 13,47781. Kvantil Studentova rozdělení t0,975(2) = 4,30265. 

Jelikož je vypočtená hodnota korelačního koeficientu tr  vyšší než hodnota kvantilu 

Studentova rozdělení t0,975(2), zamítáme na hladině významnosti α = 0,05 hypotézu H0, že 

sledované proměnné jsou nekorelované. 
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Obrázek č. 8.9: Graf lineárních závislostí mezi obsahy hořlavých složek v pyrolýzním 

plynu a teplotou pro pneumatiky 

 

Obrázek č. 8.10: Graf lineárních závislostí mezi obsahy hořlavých složek 

v pyrolýzním plynu a teplotou pro HDPE 
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Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pro všechny sledované materiály existuje 

významná pozitivní korelace mezi teplotou a obsahem H2. Vzhledem k malému počtu dat (n = 

4) je však tento závěr málo průkazný a lze jej uvažovat pouze orientačně. Za účelem zvýšení 

věrohodnosti by bylo vhodné výše výsledky ověřit korelační analýzou pro minimálně 10 

experimentálních hodnot. 
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9. Možnosti ko-pyrolýzy materiálů  

V programu pyrolýzních zkoušek bylo plánováno ověření možnosti pyrolýzy 

vzájemným smícháváním zkoumaných dvou materiálů, s hlavním cílem získat co největší 

množství plynných produktů.  

Při provozu pyrolýzní jednotky Pyromatic nebyla možnost experimentálně vyzkoušet 

ko-pyrolýzu používaných materiálů, z důvodu výroby inovovaného typu zařízení. Proto je tato 

část zaměřena zatím na úvahy a předpokládané výsledky, kterých by asi bylo možné 

dosáhnout smícháváním matriálů před vstupem do pyrolyzéru tohoto provedení. 

Předpokladem je, že při dalších zkouškách na nově upraveném pyrolyzéru bude možnost 

smíchávat materiály ve zvoleném poměru s možností ověření a upřesnění předpokládaných 

výsledků v této kapitole.  

Ko-pyrolýza je termodegradační proces, při kterém oproti pyrolýznímu procesu 

dochází k rozkladu dvou a více různých materiálů. i když se ko-pyrolýzními procesy zabývalo 

již několik autorů, lze tento proces stále považovat za nový směr výzkumu, který může vést 

k pozitivním změnám ve výnosech a kvalitě výstupních produktů.[188,189,211,212,213,] 

Z experimentálně naměřených dat výtěžnosti výstupních produktů z pyrolýzního 

procesu a ze zastoupení podílů hořlavých složek v pyrolýzním plynu byly stanoveny 

hmotnostní bilance a podíly hořlavých složek v pyrolýzním plynu v závislosti na změně 

poměru vstupních surovin. Výsledky se opírají o experimentálně naměřené hodnoty 

zkoumaných materiálů na jednotce Pyromatic při teplotě 600°C. Nejlepší konverze materiálů 

na plyn a nejvyšší výhřevnosti byly zjištěny u všech zkoumaných materiálu při teplotě 600°C, 

proto jsou i vypočítané hodnoty směřovány k této teplotě. Tyto výsledky a závěry predikují 

možnost transformovat co největší podíl energie ze vstupních surovin do co nejvyššího 

množství a energetického obsahu plynu při ko-pyrolýzním procesu. 
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Tabulka č. 9.1: Vypočtené změny závislostí produktů při ko-pyrolýze uhlí a pneumatik 

při teplotě 600°C 

Pyrolyzovaný materiál Výtěžnost jednotlivých produktů 

  

pevný (s) 

kapalný 

(l) 

plynný 

(g) 

[hm.%] [hm.%] [hm.%] 

uhlí 100% 41,50 39,50 19,00 

80% uhlí + 20% pneu 40,48 37,88 21,64 

60% uhlí + 40% pneu 39,46 36,26 24,28 

40% uhlí + 60% pneu 38,44 34,64 26,92 

20% uhlí + 80% pneu 37,42 33,02 29,56 

pneumatiky 100% 36,40 31,40 32,20 

V tabulce 9.1 jsou zaznamenány vypočtené hodnoty v závislosti na změně poměru 

vstupních surovin při teplotě 600°C. Poměr vstupních materiálů byl pro všechny ko-pyrolýzní 

výpočty stanoven stejný pro možnost srovnání výsledků. Graficky jsou výsledky uvedené v 

tabulce 9.1 zpracovány na obrázku 9.1. 

 

Obrázek č. 9.1: Předpokládané zastoupení výtěžnosti produktů při ko-pyrolýze 

hnědého uhlí a pneumatik při teplotě procesu 600°C 

Obrázek 9.1 vypovídá, že v závislosti na změně poměru vstupních surovin uhlí 

a pneumatik můžeme docílit navýšení pyrolýzní plynné fáze. z grafického záznamu je zřejmé, 

že při kopyrolýze těchto dvou materiálů dochází na základě odvozených hodnot k poklesu 

výtěžnosti pyrolýzního uhlíku s klesajícím množstvím hnědého uhlí ve zkoumané směsi. To 

vypovídá o skutečnosti, že pryže poskytují více těkavých produktů. Výtěžek pyrolýzního 
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uhlíku i pyrolýzní kapaliny klesá s rostoucí teplotou ko-pyrolýzního procesu. Je to způsobeno 

vyšším rozkladem ko-pyrolýzní směsi a lepším odplyněním. Následující tabulka 9.2, která 

popisuje závislost vývinu objemu hořlavých složek v plynné pyrolýzní fázi na procentuálním 

podílu hnědého uhlí a pneumatik při teplotě 600°C. Graficky je tato závislost znázorněna 

v obrázku 9.2.   

Tabulka č. 9.2: Vypočtené zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním plynu při 

kopyrolýze hnědého uhlí a pneumatik při teplotě 600°C 

  

H2 

[obj. %] 

CO 

[obj. %] 

CH4 

[obj. %] 

∑CXHY 

[obj. %] 

100% uhlí 27,00 10,90 24,80 10,00 

80% uhlí + 20% pneu 26,04 9,34 25,68 12,32 

60% uhlí +40% pneu 25,08 7,78 26,56 14,64 

40% uhlí + 60% pneu 24,12 6,22 27,44 16,96 

20% uhlí + 80% pneu 23,08 4,66 28,32 19,28 

100%pneumatiky 22,20 3,10 29,20 21,60 

 

Obrázek č. 9.2: Předpokládané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním plynu při 

ko-pyrolýze hnědého uhlí a pneumatik při teplotě 600°C 

Z obrázku 9.2 je zřejmé, že při zvyšování procentuálního podílu pneumatik ve směsi 

dochází v pyrolýzním plynu k nárůstu objemu CH4 a ∑CXHY a zároveň k poklesu objemu H2 

a CO, z čehož můžeme usuzovat na metanizační reakci. 
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Pro jednotlivé složky plynu byly následně vypočteny a sestaveny lineární regresní 

modely. Nalezené lineární regresní modely mají tvar: 

H2 = 27,000 - 0,048 * procentuální podíl pneumatik 

CO = 10,900 - 0,078 * procentuální podíl pneumatik 

CH4 = 24,800 + 0,044 * procentuální podíl pneumatik 

∑CXHY = 10,000 + 0,116* procentuální podíl pneumatik 

Tabulka č. 9.3: Vypočtené změny výtěžností produktů při ko-pyrolýze uhlí a HDPE 

při teplotě 600°C 

Pyrolyzovaný materiál Výtěžnost jednotlivých produktů 

  

pevný (s) 

kapalný 

(l) 

plynný 

(g) 

[hm.%] [hm.%] [hm.%] 

uhlí 100% 41,50 39,50 19,00 

80% uhlí + 20% HDPE 33,70 37,40 28,90 

60% uhlí + 40% HDPE 25,90 35,30 33,80 

40% uhlí + 60% HDPE 18,10 33,20 48,40 

20% uhlí + 80% HDPE 10,30 31,10 58,20 

pneumatiky 100% 2,50 29,00 68,00 

V tabulce 9.3 jsou zaznamenány teoreticky vypočítané hodnoty v závislosti na změně 

poměru vstupních surovin při teplotě 600°C. Graficky jsou údaje uvedené v tabulce 9.3 

zpracovány na obrázku 9.3. 

 

Obrázek č. 9.3: Předpokládané zastoupení výtěžnosti produktů při ko-pyrolýze uhlí 

a HDPE při teplotě procesu 600°C 
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Z obrázku 9.3 je zřejmé nabohacování plynné pyrolýzní fáze v závislosti na změně 

poměru vstupních surovin. Zároveň zde pozorujeme stejný trend jako u předešlé ko-pyrolýzy 

uhlí a pneumatik a to, že v závislosti na poklesu poměru hnědého uhlí ve směsi dochází 

k poklesu pyrolýzního uhlíku a kapaliny, což je pravděpodobně zapříčiněno snadnějším 

odplyněním v závislosti na nárůstu přídavku polymeru do směsi.  

V následující tabulce 9.4 jsou zaznamenány teoreticky vypočtené změny poměru 

hořlavých složek při kopyrolýze uhlí a HDPE, které jsou graficky zpracovány v obrázku 9.4 

pro snadnější predikci změn. 

Tabulka č. 9.4: Teoreticky vypočítané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním 

plynu při kopyrolýze hnědého uhlí a HDPE při teplotě 600°C 

Podíl zastoupení materiálu ve směsi 
H2 

[obj. %] 

CO 

[obj. %] 

CH4 

[obj. %] 

∑CXHY 

[obj. %] 

100% uhlí 27,00 10,90 24,80 10,00 

80% uhlí + 20% HDPE 24,44 8,86 24,66 19,40 

60% uhlí + 40% HDPE 21,88 6,82 24,52 28,80 

40% uhlí + 60% HDPE 19,32 4,78 24,38 38,20 

20% uhlí + 80% HDPE 16,76 2,74 24,24 45,20 

100% HDPE 14,20 0,70 24,10 57,00 

 

Obrázek č. 9.4: Předpokládané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním plynu 

při ko-pyrolýze hnědého uhlí a HDPE při teplotě 600°C 
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Obrázek 9.4 vypovídá o změně závislosti objemu hořlavých složek v plynné pyrolýzní 

fázi na procentuálním podílu hnědého uhlí a HDPE při teplotě 600°C .Z výsledného obrázku 

je zřejmé, že při zvyšování procentuálního podílu HDPE ve směsi dochází v pyrolýzním 

plynu k nárůstu objemu ∑CXHY, což bylo očekávané, vzhledem k vysokému podílů této 

složky v čistém HDPE. Zároveň dochází k poklesu objemu H2 a CO. Vliv podílu HDPE 

ve směsi na objem CH4 se jeví jako zanedbatelný. 

Pro jednotlivé složky plynu byly následně vypočteny a sestaveny lineární regresní 

modely. Nalezené lineární regresní modely mají tvar: 

H2 = 27,000 - 0,128 * procentuální podíl HDPE 

CO = 10,900 - 0,102 * procentuální podíl HDPE 

CH4 = 24,800 - 0,007 * procentuální podíl HDPE 

∑CXHY = 10,000 + 0,470* procentuální podíl HDPE 

Tabulka č. 9.5: Vypočtené změny závislostí výtěžností produktů HDPE a pneumatik 

při teplotě 600°C 

Pyrolyzovaný materiál Výtěžnost jednotlivých produktů 

  

pevný (s) kapalný (l) plynný (g) 

[hm.%] [hm.%] [hm.%] 

HDPE 100% 2,50 29,00 68,00 

80% HDPE + 20% pneu 9,28 29,48 60,84 

60% HDPE + 40% pneu 16,06 29,96 53,68 

40% HDPE + 60% pneu 22,84 30,44 46,52 

20% HDPE + 80% pneu 29,62 30,92 39,36 

pneumatiky 100% 36,40 31,40 32,20 

V tabulce 9.5 jsou zaznamenány teoreticky vypočtené změny podílů výstupních 

produktů v závislosti na změně poměru pneumatik a HDPE při teplotě ko-pyrolýzního 

procesu 600°C. Výsledky jsou graficky zpracovány v obrázku 9.5, ze kterého je zřejmé, že 

v závislosti na změně poměru těchto dvou materiálů dochází k poklesu pyrolýzního plynu 

a k nárůstu pyrolýzního uhlíku. Změna závislosti obsahu pyrolýzní kapaliny se v rámci 

poměrného míchání vzniklé směsi jeví jako zanedbatelná.  
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Obrázek č. 9.5: Předpokládané zastoupení výtěžnosti produktů při ko-pyrolýze HDPE 

a pneumatik při teplotě procesu 600°C 

V tabulce 9.6 jsou zaznamenány teoreticky vypočítané podíly objemu hořlavých 

složek v plynu pro kopyrolýzní proces směsi pneumatik a HDPE při teplotě 600°C.  

Tabulka č. 9.6: Teoreticky vypočítané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním 

plynu při kopyrolýze pneumatik a HDPE při teplotě 600°C 

Podíl zastoupení materiálu ve směsi 
H2 

[obj. %] 

CO 

[obj. %] 

CH4 

[obj. %] 

∑CXHY 

[obj. %] 

100% pneumatik 22,20 3,10 29,20 21,60 

80% pneu + 20% HDPE 20,60 2,62 28,18 28,68 

60% pneu + 40% HDPE 19,00 2,14 27,16 35,76 

40% pneu + 60% HDPE 18,60 2,02 26,91 37,53 

20% pneu + 80% HDPE 18,20 1,90 26,65 39,30 

100% HDPE 14,20 0,70 24,10 57,00 
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Obrázek č. 9.6: Předpokládané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním plynu při 

ko-pyrolýze pneumatik a HDPE při teplotě 600°C 

Z výsledného obrázku 9.6 je zřejmé, že při zvyšování procentuálního podílu HDPE ve 

směsi dochází v pyrolýzním plynu k nárůstu objemu ∑CXHY a zároveň k poklesu objemu H2, 

CO a CH4.  

Pro jednotlivé složky plynu byly následně vypočteny a sestaveny lineární regresní 

modely. Nalezené lineární regresní modely mají tvar: 

H2 = 22,200 - 0,080 * procentuální podíl HDPE 

CO = 3,100 - 0,024 * procentuální podíl HDPE 

CH4 = 29,200 - 0,051 * procentuální podíl HDPE 

∑CXHY = 21,600 + 0,354* procentuální podíl HDPE 

Chování a závislosti vzniku pyrolýzních produktů a obsahu hořlavých složek 

v pyrolýzním plynu byly zpracovány pouze pro předpokládanou teplotu 600°C. Důvodem 

toho byly závěry uvedené v kapitole č. 8 a to, že nejlepší konverze materiálu na plyn 

a nejvyšší výhřevnosti plynné složky bylo docíleno při teplotě procesu 600°C. 
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Ze závislostí, které vyplynuly na základě teoretických vypočítaných dat lze 

předpokládat, že pneumatiky a HDPE jsou materiály bohaté na zdroje uhlovodíků a jeví se 

jako vhodná možnost při ko-pyrolýze s hnědým uhlím zejména v oblasti nabohacování plynné 

fáze, která má významný energetický potenciál, jak deklarují výsledky v kapitole č. 8. Je 

zřejmé, že vlastnosti vstupních materiálu významně ovlivňují výsledné složení pyrolýzních 

produktů. 

V závislosti na nabohacování plynné fáze se kombinace pneumatik a HDPE jeví jako 

nevhodná. I když předpokládaná hodnota výhřevnosti pyrolýzního plynu při všech změnách 

poměru bude pravděpodobně srovnatelná s výhřevností zemního plynu nebo koksárenského 

plynu, jeví se efektivnější ko-pyrolýza s hnědým uhlím nebo pyrolýza samostatných 

materiálů. 

Pokud by našim cílem bylo nabohacování a zisk pyrolýzní kapaliny lze předpokládat, 

že směsi uhlí s odpadními polymery a pryžemi by měly zásadní význam pro zkapalňování 

uhlí. Zkapalňování neboli hydrogenaci uhlí můžeme chápat jako obohacování uhlí vodíkem 

za vysokých teplot a tlaků při nepříznivé finanční náročnosti. Jako schůdná technologie se 

jeví ko-pyrolýza a to hned z několika důvodů: 

 produkce vysokého množství pyrolýzní kapaliny za nižších teplot, 

 odpadní polymery a pryže jsou materiály bohaté na vodík, 

 předpokládané snížení finanční náročnosti využívané současné technologie, 

 náhrada části fosilních zdrojů odpadními materiály,  

 zisk syntézní ropy pro výrobu pohonných hmot, 

 environmentálně schůdný proces. 

Tento proces by se jevil jako schůdný zejména v období ropných krizí a s ním spojené 

exploze cen pohonných hmot. 

Na základě těchto skutečností by budoucí nový výzkum mohl být směřován do oblasti 

ko-pyrolýzních technologií s cílem ověřit predikce nabohacování plynu při vyšších teplotách 

a kapalných produktů při teplotách nižších a zjistit nejvhodnější poměr složení materiálů. 
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10. Závěr 

S rostoucí životní úrovní společnosti, s rostoucí spotřebou energií a s rostoucí 

produkcí odpadu, roste zájem o alternativní zdroje energie. Jako vhodný potenciální 

energetický zdroj se jeví odpadní materiály, které by mohly zvýšit míru soběstačnosti 

v produkci energie. 

Předmětem této disertační práce bylo ověřit možnost využití pyrolýzního procesu 

v oblasti zpracování odpadních pneumatik, polyetylenu (HDPE) a nízkoenergetického 

hnědého uhlí, které bylo zvoleno za etalónové palivo. Před samostatnými experimentálními 

zkouškami bylo nutné navržený a vyrobený pyrolýzní systém Pyromatic nejprve sestavit 

a zprovoznit. Tohoto cíle, jak deklaruje tato práce, bylo dosaženo. 

Práce předkládá informace o složení zkoumaných materiálů, na základě rozborů a 

analýz, které daný materiál charakterizují. Provedením TG/DTG analýz bylo možné 

předpovědět chování materiálů při pyrolýze. Vstupní materiály byly podrobeny pyrolýzním 

zkouškám při zvolených teplotách procesu 500, 550, 600 a 650°C. Při praktických 

experimentech bylo zjištěno, že výtěžnost jednotlivých produktů je závislá na složení 

vstupního materiálu a úzce souvisí se změnou teploty. Největší konverze materiálu na plyn 

bylo docíleno u HDPE při 650°C, ale došlo k poklesu obsahů uhlovodíků podílejících se 

na výhřevnosti plynu. Z hlediska složení pyrolýzního plynu a jeho výhřevnosti lze 

konstatovat, že nejlepší konverze materiálu na plyn bylo docíleno u všech zkoumaných 

vstupních surovin při teplotě 600°C. Nejvyšší výhřevnost vykázal plyn z HDPE 

41,89 MJ/m
3

N, plyn z pneumatik pak 33,85 MJ/m
3

N a plyn z hnědého uhlí jen 20,83 MJ/m
3

N. 

Protože výhřevnost zemního plynu je 34,00 MJ/m
3

N a koksárenského plynu 18 MJ/m
3

N, lze 

zkoumané vstupní materiály považovat za energeticky bohaté suroviny a jejich zpracování 

pyrolýzním procesem je schůdné. 

Výsledky korelačních analýz prokázaly vliv teploty na výtěžnost pyrolýzních produktů 

pouze u hnědého uhlí. Naproti tomu však korelační analýza prokázala závislosti vývinu 

hořlavých složek na teplotě procesu. Zde bylo na základě lineárních závislostí především 

prokázáno, že pro všechny zkoumané materiály existuje významná korelace mezi obsahem 

složek (H2, CO, CH4 a ∑CXHY) a teplotou pyrolýzy pouze u H2 v plynu. Tyto závěry však 

nutno považovat pouze za orientační, z důvodu malého počtu dat.  

Poslední okruh disertační práce představuje návrh budoucího vědecko-výzkumného 

záměru, který se věnuje ko-pyrolýze zkoumaných materiálů. Výsledky se opírají o prakticky 
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naměřená data z experimentů s jednotlivými druhy vsázkových materiálů, na jejichž základě 

byly předpovězeny možné souvislosti při zpracování směsí. Teplota procesu i změna složení 

materiálu v ko-pyrolýzní směsi ovlivňuje výtěžnost produktů a jejich výsledné složení. Jako 

vhodné kombinace se jeví pyrolýza hnědého uhlí s pneumatikami nebo HDPE, kdy 

v závislosti na vhodné volbě poměru materiálů ve směsi a při vyšších teplotách by bylo 

možné zvýšit produkci plynné složky. To umožní širší částečnou náhradu fosilních zdrojů 

energeticky bohatým odpadním materiálem. Naopak při nižších teplotách by vývoj produktů 

směřoval k vyššímu zisku pyrolýzní kapaliny, která nachází své uplatnění v chemickém 

průmyslu nebo jako topný olej. Pro ko-pyrolýzu pneumatik a HDPE se jeví jako schůdnější 

varianta pyrolýza čistého materiálu nebo pro HDPE ko-pyrolýza směsí s jinými polymery 

např. LDPE, PP, z důvodu toho, že mají podobné degradační chování a mechanismus. Závěry, 

které daly vznik teoretickým předpokladům, je ještě nutné prakticky ověřit například 

při řešení dalších doktorských prací. 

Přínos disertační práce spočívá v předložení základních nových poznatků o chování 

vybraných druhů pyrolyzovaných materiálů, o kvalitě výstupních produktů při pyrolýze, 

zejména pak pyrolýzního plynu vzniklého pyrolýzním procesem v originálním tříšnekovém 

systému Pyromatic. Pyrolýzní proces lze na základě poznatků předložené disertační práce 

doporučit ke zpracování odpadních pneumatik, HDPE i nízkoenergetického hnědého uhlí. 

Závěrem lze konstatovat, že cíle disertační práce byly splněny, ale je potřeba dodat, že 

pro svou komplexnost, praktické využití a budoucí komerční účely nelze řešenou oblast 

považovat za uzavřenou. Nabízí se další možnosti výzkumu:  

 využití horkého pyrolýzního plynu pro výrobu elektrické energie, 

 využití pyrolýzní kapaliny a uhlíkatého zbytku, 

 další výzkum v oblasti vlivů změn technických parametrů procesu, 

 ko-pyrolýza odpadních materiálů a hnědého uhlí. 

Touto prací se otevírá oblast dalšího výzkumu pyrolýzního procesu vedoucího 

k cílevědomé přípravě vstupních směsí za účelem získání předem stanovených vlastností 

výstupních produktů, zejména plynu pro transformaci na elektrickou energii.  
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