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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. 
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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 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 a metodický postup 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. 

Pro zpracování disertační 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, 

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. 

 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. 
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3. Pyrolýzní proces  

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.[11] Pyrolýza je alternativou k přímému spalování. V porovnání se spalováním má řadu 

výhod, zejméma z ekologického hlediska má menší vliv na znečišťování ovzduší, těžké kovy 

soustřeďuje do pevného zbytku a omezuje vznik toxických oxidačních zplodin. 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. Produktem procesu 

pyrolýzy je energeticky hodnotný plyn, pyrolýzní kapaliny a pyrolýzní uhlík, které jsou využitelné v 

energetice a různých průmyslových odvětvích. Výhodou pyrolýzy je, že umožňuje měnit řadu 

netradičních materiálů na užitečné produkty uplatnitelné v energetice.[12] 

3.1 Princip a průběh pyrolýzního procesu 

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]  

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.[16] 

Chemické reakce probíhájící během procesu pyrolýzy jsou závislé na teplotě procesu. V 

teplotní oblasti do 150°C dochází k odstranění (zplynění) fyzikálně vázané vody, která je obsažená 

v původním 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. [17] 

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. [18,19]  

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, vliv termochemie a kinetiky, 
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 typ a konstrukční vlastnosti reaktoru, ve kterém dochází k průběhu reakcí, jako je 

fluidní vrstva, rotační pec, šachtová, šneková aj.. [20,21,22,23,24] 

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. [18,25]  

4. Popis experimentálního zařízení 

4.1. Pyromatic 

Výstupní informace, které jsou obsahem disertační práce se vztahují k experimentálnímu 

systému 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 4.1. 

Změnou rychlosti otáček šneků lze měnit dobu zdržení materiálu v aktivní zóně retorty od 30 do 90 

minut. 

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. 

 

Obrázek č. 4.1: Řez retortou Pyromatic a pohled na umístění šneků v retortě (zdroj: Výkresová 

dokumentace firmy Arrowline a.s.) [26] 

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 
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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. Následující obrázek 

4.2 zobrazuje pyrolýzní systém Pyromatic, představující 3D model systému. 

 

Obrázek č. 4.2: 3D model pyrolýzního systému Pyromatic (zdroj: Výkresová dokumentace 

Arrowline a.s) [26] 

Celý systém je řízen počítačem z velínu, 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. [27,28] 

5. Základní charakteristiky, analýzy a rozbory 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 

opotřebované pneumatiky, nízkoenergetické hnědé uhlí ze Severočeských dolů a.s. (Chomutov) 

a vysokohustotní polyetylen v podobě čočky. 

Vstupní materiály byly podrobeny standardizovaným metodám, které jsou v souladu s ČSN 

normami, a které charakterizují fyzikálně – chemické vlastnosti zkoumaného materiálu. Tyto analýzy 

byly provedeny v laboratořích Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava. Pro určení teploty 

rozkladu a teplotního gradientu pro rozklad materiálu byly provedeny termogravimetrické (TG) 

a diferenční termické analýzy (DTG) v chemických laboratořích FMMI, VŠB-TU Ostrava. 
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5.1 Opotřebované pneumatik 

Odpadní pneumatiky byly zvoleny za jeden ze vstupních materiálů hned z několika důvodů a 

to: množství odpadních pneumatik každoročně stoupá, pneumatiky jsou biologicky nerozložitelné, 

nerozpustné, netavitelné a jejich hromadění způsobuje enviromentální problém. Jedná se o materiál 

dostupný pro pyrolýzní experimenty. 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.[21,29] 

Následující tabulka 5.1 prezentuje výsledky elementárních analýz provedených na vzorcích 

pneumatik jako vstupního materiálu. Tabulka 5.2 doplňuje informace a hodnoty, které byly 

v laboratořích dále stanoveny dle platných metodických postupů a norem 

Tabulka č. 5.1: 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 

Jak je z této tabulky 5.1 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. 5.2: 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  

Vysoký obsah prchavé hořlaviny dělá z pneumatiky energeticky výborný, opětovně využitelný 

materiál. Odlišné složení gumy a přítomnost různých příměsí způsobuje odlišné výsledky analýz, které 

jsou prezentovány v tabulkách 5.1 a 5.2 v porovnání s výsledky prezentovanými různými autory.  

5.1.1 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. 

Tabulka č. 5.3: 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. 5.3.[30] Výsledky výtěžnosti pyrolýzních produktů se mohou 

v mnoha případech odlišovat a to zejména v závislosti na zvolených podmínkách a parametrech 

pyrolýzního procesu.  

5.2 Hnědé uhlí - lignit, Severočeské Doly, a.s., Chomutov 

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, uhlí – biomasy aj., 

což by umožnilo najít nové možnosti náhrady fosilních paliv za alternativní paliva, i možnost dalšího 

zpracování a využití odpadů. 

Výsledky laboratorní zkoušky jsou prezentovány v následující tabulce 5.4. 

Tabula č. 5.4: 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 

Porovnáme-li výsledky uvedené v tanulce 5.4. s dostupnými literárními zdroji, je zřejmá 

rozdílnost ve složení hnědého uhlí. Důsledkem této rozdílnosti je rostlinné složení původního 

materiálu podílejícího se na vzniku uhlí a oblast naleziště. 

5.2.1 Petrografická klasifikace hnědého uhlí 

Z petrografické analýzy uhlí vyplývá, že hlavní macerál představuje huminit (75%) a v menší 

míře se vyskytuje inertnit (15 %) a liptinit (11%). Následující obrázek 5.1 poskytuje mikroskopický 

záznam studovaného hnědého uhlí.  

a)  b) c)  

Obrázek č. 5.1: a) Liptinit b) Inertit c) Huminit se zachovalou strukturou původního 

rostlinného materiálu  

Z mineralogické fázové analýzy 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. 
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5.3 Vysokohustotní polyethylen - HDPE  

Vysokohustotní polyetylen (HDPE) ve formě polyetylenové čočky (dodavatel Bruntál) viz. 

obrázek 5.2 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. 

Výsledky laboratorní zkoušky jsou prezentovány v tabulce č. 5.5. Vysoký obsah prchavé hořlaviny ve 

vzorku vstupního materiálu HDPE dělá z tohoto materiálů výborný potenciálně energeticky využitelný 

zdroj. 

 

Obrázek č. 5.2: Ukázka vstupního materiálu polyetylenových čoček pro pyrolýzní 

experimenty 

Tabulka č. 5.5: 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 a uhlíku ve vstupním vzorku bude mít za následek vysoký 

úbytek hmotnosti při termické degradaci tohoto materiálu. 

5.4 Termogravimetrické analýzy zkoumaných vstupních materiálů 

Termická analýza vzorků byla studována 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 cm3/min v Al2O3 kelímcích. Velikost frakce studovaných vzorků 

byla pod 1 mm.  



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Souhrn disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

 14 

0

20

40

60

80

100

0 200 400 600 800 1000 1200

Ú
b
yt

e
k
 h

m
o
tn

o
s
ti
 [
%

]

Teplota [°C]

Termický rozklad zkoumaných vstupních surovin

uhlí

HDPE

PNEU

 

Obrázek č. 5.3: TG křivky zkoumaných vstupních materiálů – výsledky laboratorních zkoušek 

Ze souhrnných výsledků TG analýzy (viz. obrázek č. 5.3 ) vyplývá, že se zvyšující se teplotou 

roste hmotnostní úbytek pyrolyzovaného materiálu. V teplotním rozmezí od 200 do 600°C došlo 

k úbytku hmotnosti o 63 hm.% u pneumatik, o 36 hm.% u hnědého uhlí a o 85 hm. % u HDPE. Průběh 

TG pyrolýzní křivky uhlí je méně strmý. Je to způsobeno nižším obsahem těkavých sloučenin a 

vyšším obsahem pevného uhlíku ve struktuře uhlí. Celkový hmotnostní úbytek u pneumatik je 

v porovnání s HDPE také nižší díky vysokému obsahu uhlíku ve formě sazí a aditiv přidávaných do 

pneumatik během jejich přípravy.  

Tabulka č.5.6 : Charakteristické teploty pro zkoumané vstupní materiály – souhrné výsledky 

TG a DTG analýz 

Materiál Tp 

[°C] 

Tk 

[°C] 

Tmax 

[°C] 

hm.úbytek 

[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, hm. úbytek v teplotním intervalu 200-600 °C 

Tabulka č. 5.6 uvádí charakteristické teploty popisující průběh pyrolýzy určené z DTG křivek 

a hmotnostní úbytek studovaného vzorku. Maximální teplota je závislá na struktuře pyrolyzovaného 

materiálu a polymery s podobnou strukturou mají tuto teploty téměř identickou. [31] Pyrolýza uhlí 

probíhá v širším Uhlí se začíná pyrolyzovat při teplotě 272°C a jeho pyrolýza končí při teplotě 644°C. 

V rozmezí teplotního intervalu 220 – 533°C dochází k pyrolýze zkoumaných polymerů. Při tomto 

teplotním rozmezí může dojít k největší interakci mezi polymery a uhlím, v případě co-kopyrolýzy 

těchto materiálu, jak uvádí literatura. [32] 
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DTG křivky z pyrolýzy uhlí a polymerů

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 200 400 600 800 1000 1200

Teplota [°C]

d
m

/d
t 

[%
/m

in
]

Hnědé uhlí

HDPE

Pneu

 

Obrázek č. 5.4: DTG analýza rozkladu zkoumaných vstupních materiálů – výsledky 

laboratorních zkoušek 

Pyrolýza HDPE je jednostupňový proces, což prokazují DTG křivky graficky znázorněné na 

obrázku č. 5.4. Oproti tomu pyrolýza pneumatik a uhlí je dvoustupňový proces. U pneumatik první pík 

při teplotě 378°C odpovídá vypařování olejů, změkčovadel a aditiv z jejich struktury. Druhý pík při 

teplotě 460°C koresponduje s rozkladem butadienové molekuly. U pyrolýzy uhlí první pík při teplotě 

118°C odpovídá odstraňování vody a uvolnění molekul v mikrostruktuře uhlí. [33] 

6. Zhodnocení provozních zkoušek 

Tato kapitola se věnuje zhodnocení experimentálních zkoušek na pyrolyzním systému 

Pyromatic. Byla sledována hlavně změna hmotnostních bilancí a procentuální zastoupení výstupních 

produktů v závislosti na změně procesní teploty. 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. Pyrolýzní experimenty probíhaly v teplotním 

intervalu od 500°C do 650°C se skokovou změnou  nárůstu teploty 50°C pro jednotlivé experimenty. 

6.1 Pyrolýza odpadních pneumatik 

Výsledky výtěžnosti výstupních produktů z pyrolýzy odpadních pneumatik, které byly získány 

experimentálním měřením při teplotách procesu 550 – 650°C, jsou graficky zpracovány na obrázku 

6.1. 
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Obrázek č. 6.1: Výtěžnost produktů z pyrolýzy pneumatik  



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Souhrn disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

 16 

V závislosti na změně teploty procesu dochází k poklesu pyrolýzní kapaliny na úkor 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. [34] 

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. 

Výsledky praktických experimentů, se oproti datům publikovanými některými autory 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. Vyšší výtěžnost pyrolýzního plynu byla 

pravděpodobně zapříčiněna u našich experimentů prodloužením retenčního času.  

Výzkum pyrolýzního uhlíku a pyrolýzní kapaliny nebyl předmětem zájmu této práce, proto je 

zmiňováno 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. 

6.1.1 Vlastnosti pyrolýzního uhlíků při pyrolýze pneumatik 

Vzrůstající teplota má vliv na snížení množství pyrolýzního uhlíku. Dochází ke snížení 

množství uhlovodíků adsorbovaných na povrchu sazí, což je prekurzor vzniku pyrolyzního uhlíku. 

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. 

Hlavní parametry, které ovlivňují kvalitu pyrolýzního uhlíku jsou hodnoty prchavé hořlaviny, 

fixního uhlíku a popela v pyrolýzním uhlíků z pneumatik. 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. Bylo zjištěno, že obsah 

popela v pyrolýzním uhlíku z pyrolýzy pneumatik v závislosti na změně teploty se oproti vstupnímu 

materiálu zvyšuje 1,78 krát. [35] 

Z elementárního složení a základních charakteristik pyrolýzního uhlíku z pneumatik je 

sestavena tabulka 6.1. 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 6.3. [36] 

Tabulka č. 6.1: 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 
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Tyto výsledky dokumentují základní charakteristiku pyrolýzního uhlíku z pyrolýzy pneumatik 

vznikajícího v závislosti na změně teploty procesu.  

6.1.2 Vlastnosti pyrolýzní kapaliny při pyrolýze pneumatik 

Vzorky pyrolýzní kapaliny, které byly odebrány byly analyzovány v laboratořích firmy DEZA 

a.s. – zpracovatele surového dehtu a benzolu ve Valašském Meziříčí. Stejné vzorky pyrolýzní kapaliny 

vzniklé při teplotě procesu 500 až 650°C v systému Pyromatic byly zkoumána FT-IR spektroskopií 

v laboratořích VŠB- TU Ostrava. V tabulce č. 6.2 jsou zaznamenány výsledky elementární analýzy 

pyrolýzní kapaliny z pneumatik. Je patrné, že vlivem 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. [37] 

Tabulka č. 6.2: 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 

Byla provedena analýza chemického složení metodou plynové chromatografie. 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 6.2. 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. [38]  

 

 

Obrázek č. 6.2: Zastoupení analyzovaných složek v pyrolýzní kapalině z pyrolýzy pneumatik 

v závislosti na teplotě procesu 
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Obrázek č. 6.3: FT-IR absorpční spektrum zkoumaných kapalných vzorků z pyrolýzního 

rozkladu pneumatik 

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  

6.2 Pyrolýza hnědého uhlí 

Bylo zjištěno, že 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 vzrůstá 

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. Výsledky získané z jednolivých experimentů byly zprůměrovány a jsou prezentovány 

na obrázku 6.4. 
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Obrázek č. 6.4: Výtěžnost produktů z pyrolýzy hnědého uhlí 

6.2.1 Vlastnosti pyrolýzního uhlíku při pyrolýze hnědého uhlí 

Výsledky v tabulce 6.3 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. 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 
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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.  

Tabulka č. 6.3: 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 

6.2.2 Vlastnosti pyrolýzní kapaliny při pyrolýze hnědého uhlí 

Tabulka 6.4 reprezentuje výsledky elementárního složení a základní charakteristiky pyrolýzní kapaliny 

vzniklé pyrolýzou hnědého uhlí v závislosti na změně teploty procesu.  

Vzhledem k vysokému obsahu kyslíku a vlhkosti ve struktuře uhlí oproti pneumatikám 

a HDPE bylo v pyrolýzní kapalině vyšší množství tzv. pyrogenetické vody.  

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. 

Lze konstatovat, že pokud bychom soustředili hlavní záměr na výtěžnost pyrolýzní kapaliny 

z hnědého uhlí byla by nejvhodnější teplota procesu 500°C. 

Tabulka č. 6.4: 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 
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6.3 Pyrolýza HDPE 

Výsledky získané z praktických experimentálních měření jsou prezentovány na obrázku 6.5. 
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Obrázek č. 6.5: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. 

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.  

6.4 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 6.5. 

Grafy lineárních závislostí pro sledované materiály jsou znázorněny na obrázcích 6.6, 6.7 a 6.8. 

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. [39,40] 

      (2) 

Tabulka č. 6.5: 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 
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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. 

  

Obrázek č. 6.6: Graf lineárních závislostí mezi 

obsahy výstupních produktů a teplotou při pyrolýze 

hnědého uhlí 

Obrázek č. 6.7: Graf lineárních závislostí mezi 

obsahy výstupních produktů a teplotou při pyrolýze 

pneumatik 

 

Obrázek č. 6.8: Graf lineárních závislostí mezi 

obsahy výstupních produktů a teplotou 

při pyrolýze HDPE 

Z obrázku 6.7 a 6.8 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
 (3), 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. 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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7. Výzkum a vyhodnocení plynné fáze 

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. 

7.1 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. 7.1: Odběrová místa ochlazeného pyrolyzního plynu a zařízení pro úpravu horkého 

i chladného plynu před vstupem do analyzátorů (zdroj: autor) 

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. 7.2: Analyzátory pro stanovení koncentrace složek v pyrolyzním plynu (zdroj: 

autor) 
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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 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.  

7.2 Poznatky z experimentálních měření pyrolýzního plynu 

Vybrané druhy materiálů byly testovány na systému Pyromatic při teplotách procesu 500, 550, 

600 a 650°C. 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.  

7.2.1 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). [41] 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. [42] 

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. [43] 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. 
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Obrázky 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 a tabulka č. 7.1 prezentují průměrné zastoupení analyzovaných 

složek obsažených v pyrolýzním plynu v závislosti na změně teploty procesu a na zvoleném druhu 

materiálů. 

  

Obrázek č. 7.3: Zastoupení analyzovaných složek 

v pyrolýzním plynu z vybraných druhů materiálů 

při teplotě procesu 500°C 

Obrázek č. 7.4: Zastoupení analyzovaných 

složek v pyrolýzním plynu u vybraných druhů 

materiálů při teplotě procesu 550°C 

  

Obrázek č. 7.5: Zastoupení analyzovaných složek 

v pyrolýzním plynu u vybraných druhů materiálů 

při teplotě procesu 600°C 

Obrázek č. 7.6: Zastoupení analyzovaných 

složek v pyrolýzním plynu u vybraných druhů 

materiálů při teplotě procesu 650°C 
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Tabulka č. 7.1 : 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 
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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.  

7.2.2 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: 

  (4) 

Pro náš výpočet pak v konkrétním tvaru: 

(5) 

kde Ωi je podíl hořlavých složek obsažených v analyzovaném pyrolýzním plynu. 

Tabulka 7.2 a obrázek 7.7 prezentují výsledky výhřevnosti pyrolýzního plynu v závislosti 

na zvoleném druhu materiálu a zvolené teplotě pyrolýzního procesu, které byly vypočteny na základě 

analyzovaných hořlavých složek v pyrolýzním plynu (viz. tabulka č. 7.2). 

Tabulka č. 7.2: 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. 7.7. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava  2014 

Souhrn disertační práce  Ing. Veronika Sassmanová 

27 

 

 

Obrázek č. 7.7: 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. 

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. 

7.3 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 7.3. Grafy lineárních závislostí pro sledované materiály jsou znázorněny na obrázcích 7.8, 

7.9 a 7.10. 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. [39,40] 

           (2) 
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Tabulka č. 7.3: 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 

  

Obrázek č. 7.8: Graf lineárních závislostí mezi 

obsahy hořlavých složek v pyrolýzním plynu 

a teplotou pro hnědé uhlí 

Obrázek č. 7.9: Graf lineárních závislostí mezi 

obsahy hořlavých složek v pyrolýzním plynu 

a teplotou pro pneumatiky 

 

Obrázek č. 7.10: Graf lineárních závislostí 

 mezi obsahy hořlavých složek v pyrolyzním 

 plynu a teplotou pro HDPE 

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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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. 

8. 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.[44,45,46,47,48] 

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. 

Tabulka č. 8.1: 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 8.1 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 8.1 zpracovány 

na obrázku 8.1. 
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Obrázek č. 8.1: Předpokládané zastoupení výtěžnosti produktů při ko-pyrolýze hnědého uhlí 

a pneumatik při teplotě procesu 600°C 

Obrázek 8.1 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 uhlíku i pyrolýzní kapaliny klesá s rostoucí 

teplotou ko-pyrolýzního procesu. Je to způsobeno vyšším rozkladem ko-pyrolýzní směsi a lepším 

odplyněním. Následující tabulka 8.2, 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 8.2.   

Tabulka č. 8.2: 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 
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Obrázek č. 8.2: Předpokládané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním plynu při ko-

pyrolýze hnědého uhlí a pneumatik při teplotě 600°C 

Z obrázku 8.2 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. 

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. 8.3: 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 8.3 jsou zaznamenány teoreticky vypočítané hodnoty v závislosti na změně poměru 

vstupních surovin při teplotě 600°C. Graficky jsou údaje uvedené v tabulce 8.3 zpracovány na obrázku 

8.3. 
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Obrázek č. 8.3: Předpokládané zastoupení výtěžnosti produktů při ko-pyrolýze uhlí a HDPE 

při teplotě procesu 600°C 

Z obrázku 8.3 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 8.4 jsou zaznamenány teoreticky vypočtené změny poměru hořlavých 

složek při kopyrolýze uhlí a HDPE, které jsou graficky zpracovány v obrázku 8.4 pro snadnější 

predikci změn. 

Tabulka č. 8.4: 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 
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Obrázek č. 8.4: Předpokládané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním plynu při ko-

pyrolýze hnědého uhlí a HDPE při teplotě 600°C 

Obrázek 8.4 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. 8.5: 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 8.5 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 8.5, 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. 8.5: Předpokládané zastoupení výtěžnosti produktů při ko-pyrolýze HDPE 

a pneumatik při teplotě procesu 600°C 

V tabulce 8.6 jsou zaznamenány teoreticky vypočítané podíly objemu hořlavých složek 

v plynu pro kopyrolýzní proces směsi pneumatik a HDPE při teplotě 600°C.  

Tabulka č. 8.6: 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 

 

Obrázek č. 8.6: Předpokládané zastoupení hořlavých složek v pyrolýzním plynu při ko-

pyrolýze pneumatik a HDPE při teplotě 600°C 
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Z výsledného obrázku 8.6 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 disertační práce a to, že nejlepší konverze materiálu na plyn a nejvyšší výhřevnosti 

plynné složky bylo docíleno při teplotě procesu 600°C. 

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. 7 a č. 8 disertační práce. 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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9. 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 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. 
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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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