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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je využití alternativních paliv vyrobených z plastových 

odpadů, odpadních pneumatik a biomasy ve vznětových motorech. Práce popisuje vznik 

alternativních paliv procesem pyrolýzy, výsledné produkty a jejich míchaní v různých 

koncentracích s dieselem ropného původu. Jednotlivá paliva jsou porovnávána z hlediska 

vznikajících emisí, tepelné účinnosti, měrné spotřeby a teploty výfukových plynů.   

Klíčová slova 

pyrolýza, pyrolýzní olej z odpadních pneumatik (TPO), destilovaný pyrolýzní olej 

z odpadních pneumatik (DTPO), olej z plastového odpadu (WPO), biomasa, bio olej, Fischer-

Tropschova syntéza 

 

Abstract 

The object of this bachelor thesis is the usage of alternative fuels made of plastic waste, waste 

tires and biomass in compression engines. The thesis describes the origin of the fuels by the 

process of pyrolysis, resulting products, and their mixing in different concentrations with 

diesel of crude oil origin. Single fuel types are compared according to arising emissions, 

thermal efficiency, specific consumption, and exhaust temperature.  

Keywords 

pyrolysis, Tyre pyrolysis oil (TPO), Distilled tyre pyrolysis oil (DTPO), Waste plastic oil 

(WPO), biomass, bio-oil, Fischer-Tropsch synthesis  

 

  



7 
 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 9 

1. Přeměna odpadních pneumatik procesem pyrolýzy na alternativní palivo .................. 11 

1.1 Metody recyklace odpadních pneumatik ....................................................................... 11 

1.2 Pyrolýza ......................................................................................................................... 13 

1.3 Pyrolýzní jednotka ......................................................................................................... 14 

1.4 Produkty pyrolýzy .......................................................................................................... 15 

1.4.1 Nekondenzující plyny (10-12%) .............................................................................. 15 

1.4.2 Vedlejší produkty vzniklé pyrolýzou odpadních pneumatik.................................... 15 

1.4.3 Pyrolýzní olej - TPO (40-45%) ................................................................................ 16 

1.5 Vlastnosti pyrolýzního oleje z odpadních pneumatik (TPO) ......................................... 16 

1.6 Pyrolýzní reaktor ............................................................................................................ 18 

1.7 Experimentální studie pro TPO ..................................................................................... 19 

1.7.1 Tepelná účinnost ...................................................................................................... 19 

1.7.2 Měrná spotřeba paliva na motorové brzdě (BSFC) .................................................. 20 

1.7.3 Teplota výfukových plynů ....................................................................................... 21 

1.7.4 Emise oxidů dusíku (NOx) ....................................................................................... 22 

1.7.5 Emise nespálených uhlovodíků (HC) ....................................................................... 23 

1.7.6 Shrnutí studií pro TPO ............................................................................................. 24 

2. Úprava TPO ........................................................................................................................ 25 

2.1 Experimentální studie pro DTPO .................................................................................. 26 

2.1.1 Tepelná účinnost ...................................................................................................... 26 

2.1.2 Měrná spotřeba paliva na motorové brzdě (BSFC) .................................................. 27 

2.1.3 Teplota výfukových plynů ....................................................................................... 28 

2.1.4 Emise oxidů dusíku (NOx) ....................................................................................... 29 

2.1.5 Emise uhlovodíků (HC) ........................................................................................... 30 



8 
 

2.1.6 Emise oxidu uhelnatého (CO) .................................................................................. 31 

2.1.7 Kouřové emise.......................................................................................................... 32 

2.1.8 Shrnutí studií pro DTPO .......................................................................................... 33 

3. Přeměna plastových odpadů procesem pyrolýzy na alternativní palivo ....................... 34 

3.1 Vlastnosti pyrolýzního oleje z plastových odpadů (WPO) ............................................ 35 

3.2 Experimentální studie pro WPO .................................................................................... 36 

3.2.1 Tepelná účinnost ...................................................................................................... 36 

3.2.2 Teplota výfukových plynů ....................................................................................... 38 

3.2.3 Emise uhlovodíků (HC) ........................................................................................... 39 

3.2.4 Emise oxidů dusíku (NOx) ....................................................................................... 40 

3.2.5 Emise oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO2) .......................................... 42 

3.2.6 Shrnutí studií pro WPO ............................................................................................ 42 

4. Přeměna biomasy na alternativní palivo .......................................................................... 43 

4.1 Pojem - biomasa ............................................................................................................. 43 

4.2 Výroba biopaliva ............................................................................................................ 43 

4.3 Fischer-Tropschova syntéza .......................................................................................... 44 

4.4 Pyrolýza biomasy ........................................................................................................... 44 

4.4.1 Vlastnosti bio oleje ................................................................................................... 46 

4.4.2 Proces BTL ............................................................................................................... 47 

5. Závěr .................................................................................................................................... 49 

Seznam použité literatury ...................................................................................................... 51 

Seznam použitých zkratek ..................................................................................................... 54 

Seznam obrázků, tabulek a grafů ......................................................................................... 55 

 

 

 



9 
 

Úvod 

Zvýšení poptávky po energii, zvyšující se cena fosilních paliv, zpřísnění emisních 

norem, rostoucí riziko pro životní prostředí a možné vyčerpání ropných zdrojů vede vědce 

k hledání alternativních paliv pro spalovací motory. Z obav o dlouhodobou energetickou 

jistotu bude nutno vyvinout alternativní palivo s vlastnostmi srovnatelnými s ropnými 

produkty, cenově dostupné, šetrné k životnímu prostředí a to vše, bez podstatného poklesu 

výkonu motoru.  

Mnoho alternativních paliv jako bioalkohol, bionafta, LPG, CNG jsou již komerčně 

známy. Proto se chci v této práci více zaměřit na méně známé alternativní zdroje 

a technologie, které umožňují recyklaci nebo opětovné použití odpadu jako zdroj energie. 

Jedná se zejména o využití pyrolýzních olejů z recyklace pneumatik, plastů nebo biomasy 

jako paliva pro dieselové motory. 

Se současnými ropnými produkty byly porovnávány vlastnosti pyrolýzního oleje 

z odpadních pneumatik (TPO). Surový TPO má ve srovnání s dieselem vyšší viskozitu 

a obsah síry. Bylo zjištěno, že směs TPO s dieselem lze použít jako alternativní palivo. 

Surový TPO můžeme odsířit a následně destilovat prostřednictvím vakuové destilace, přičemž 

nám vznikne destilovaný pyrolýzní olej z odpadních pneumatik (DTPO). Směsi DTPO 

a dieselu byly také použity jako alternativní palivo v čtyřtaktním jednoválcovém, vzduchem 

chlazeném, vznětovém motoru. Předmětem zájmu je nyní výkon, emisní hodnoty a spalovací 

charakteristiky motoru s použitím vyšších koncentrací směsi destilovaného pyrolýzního oleje 

z odpadních pneumatik a dieselu. 

Dalším možným alternativním zdrojem jsou plasty, jež se díky své nízké hmotnosti, 

trvanlivosti, energetickým vlastnostem, současné velkoobjemové výroby a flexibilitou 

designu staly nepostradatelnou součástí dnešního světa. Používají se v celé škále 

průmyslových a domácích odvětví, staly se základním materiálem a jejich aplikace 

v průmyslových odvětvích se neustále zvyšuje. Zároveň s jejich využitím nastává problém 

s jejich likvidací. Plastové odpady nejsou biologicky rozložitelné na skládkách, nelze je 

snadno recyklovat nebo kvalitně rozkládat v procesu recyklace. Místo biologické 

rozložitelnosti prochází plastový odpad tzv. fotodegradací (UV zářením) a promění se 

v plastový prach, který vstupuje do potravního řetězce, kde nám může způsobit komplexní 

zdravotní problémy, a kde navíc může přetrvávat až stovky let. Ve světových mořích 

a oceánech skončí každoročně až 10 milionů tun odpadu [2], většinou plastového, takže se 

z nich stává největší skládka plastů na světě. V České republice jsme v přepočtu na jednoho 
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obyvatele za rok 2012 vyprodukovali 10 kg plastů na osobu [2]. Proto je pyrolýzní zpracování 

plastových odpadů aktuálním tématem. 

Další zmíněnou alternativou je pyrolýza biomasy, jež je jedním z nejnovějších postupů 

využívaných pro obnovitelné zdroje energie. Produktem je bio olej. Pyrolýza biomasy dosáhla 

komerčního úspěchu pro výrobu chemických látek a je také aktivně využívána pro výrobu 

kapalných paliv. Bio olej byl úspěšně testován i ve spalovacích motorech.  

Vzhledem k tomu, že za rok vzniká v Evropě 15 mil. tun odpadních plastů [2] a 2,8 mil. tun 

odpadních pneumatik [1], a vzhledem k problematické likvidaci tohoto odpadu ve vztahu 

k životnímu prostředí, může být jejich komerční zpracování pyrolýzou na alternativní palivo 

ekonomicky i ekologicky velmi zajímavé a je proto tématem předkládané bakalářské práce. 
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1. Přeměna odpadních pneumatik procesem pyrolýzy na alternativní 

palivo  

Pneumatiky se skládají z vulkanizované pryže (styren-butadienu, přírodního kaučuku, 

polybutadienu), sazí, ocelových nebo textilních kordů a malého množství dalších přísad. 

Likvidace odpadních pneumatik je z hlediska životního prostředí jedním z hlavních 

celosvětových problémů. Výše uvedené materiály pro delší životnost a odolnost pneumatik 

dělají jejich likvidaci a opětovné zpracování o něco těžší. Více než 3,4 miliony tun pneumatik 

jsou vyřazovány každý rok v Evropě, 2,5 milionů tun v Severní Americe a 1 milion tun 

v Japonsku. [5] 

 

1.1. Metody recyklace odpadních pneumatik 

Likvidace pneumatik je ekologicky nešetrná, a proto některé země různé typy likvidací 

zakázaly. Existují různé metody recyklace odpadních pneumatik.  

Mezi běžné úpravy odpadních pneumatik patří protektorování, které prodlužuje 

životnost opotřebované pneumatiky. Starý běhoun je odstraněn a nový pryžový běhoun se 

použije na holé pláště pomocí speciálních strojů a zařízení. Protektorování je nejvíce šetrné 

k životnímu prostředí. Ve srovnání s výrobou nové pneumatiky pro průměrný osobní 

automobil spotřebuje tento způsob recyklace použitých pneumatik o 4,5 litru méně ropy. 

U pneumatik pro užitková vozidla jsou úspory ještě vyšší. Odhaduje se, že v této oblasti to 

může být až 15 litrů na pneumatiku. [5] 

Spalování je technologie nakládání s odpady, která zahrnuje spalování organických 

materiálů či látek. Teplo získané spalováním můžeme použít k výrobě elektrické energie. 

Spalování snižuje objem původního odpadu až o 95%. Alternativním palivem TDF (odvozené 

palivo z pneumatik) jsou odpadní pneumatiky, který jsou roztrhán na kousky o velikosti 

přibližně 5cm. TDF nahrazuje uhlí a užívá se jako zdroj energie, jelikož odpadní pneumatiky 

májí vyšší výhřevnost než uhlí. Hlavním použitím TDF je energetické využití 

v cementářských pecích a celulózním průmyslu. [9] 

Zplyňování je transformace tuhé fáze odpadních pneumatik na hořlavý plyn, 

probíhající v generátoru částečnou oxidací na oxid uhelnatý a uhlovodíky. Zplyňovacím 

médiem může být vzduch, který vedle aktivního kyslíku obsahuje i inertní dusík, čímž snižuje 
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výslednou výhřevnost získávaného plynu. Moderní technologie využívají jako zplyňující 

médium kyslík. Zplyňování pneumatik se v současné době prakticky nepoužívá. [8] 

Pyrolýza je tepelný rozklad organických látek pří zvýšené teplotě v nepřítomnosti 

kyslíku a podle teplotní úrovně rozlišujeme na nízkoteplotní a vysokoteplotní. Technologie 

pyrolýzy umožňuje získat alternativní palivo (obr. 1), o které je na trhu velký zájem. A je 

v současné době předmětem výzkumu a technologických aplikací. [8,10] 

 

 

Obr. 1 Schéma technologie pyrolýzy pneumatik [10] 

 

Protektorování a skladování odpadních pneumatik by nemělo být jedinými možnostmi 

jak vyřešit tento problém. Ve světě se můžeme setkat i s jinými metodami, než je běžná 

recyklace pryže z pneumatik. Tyto metody spočívají ve využití energie, nebo chemické 

suroviny odpadních pneumatik. Pyrolýzou, spalováním, nebo zplyňováním alternativního 

paliva TDF můžeme získat energii nebo cenné chemikálie. Nicméně spalování vyrobeného 

paliva může zahrnovat nebezpečné znečišťující emise, velmi škodlivé pro lidské zdraví 

i životní prostředí. Spaliny mohou obsahovat řadu toxických látek, jako jsou těkavé organické 

sloučeniny (benzen, butadien, styren). Kromě toho obsah chloru v pneumatikách vede 

k vytvoření dioxinů a furanů při spalování, což jsou velmi toxické chemické látky. 

Spoluspalování v cementářských pecích výrazně překračuje požadovanou technologickou 

teplotou 1200°C i dobu setrvání spalin v zóně vysokých teplot, a tím spolehlivě likviduje 

organické látky, furany i dioxiny. Omezené možnosti spalování v cementářských pecích 

nejsou schopny zajistit spálení běžné produkce pneumatik, a proto se pyrolýza jeví jako 

perspektivní technologie využití odpadních pneumatik. [7] 

Další výzkum by měl směřovat k využití pneumatik jako zdroje paliva pro vznětové 

motory, a tím získat náhradu ropného produktu nebo přírodních zdrojů používaných v oblasti 

pohonných hmot (obr. 2). Skutečná tržní hodnota pneumatik by měla být stanovena 

na základě možných produktů, které mohou být odvozeny z PGL pneumatik, elektřiny, nafty, 



13 
 

technologického tepla a pyrolýzního oleje. Použití pyrolýzního oleje z odpadních pneumatik 

(TPO) jako náhrady za diesel by mělo vést k omezení využívání přírodních zdrojů. [6,7] 

 

Obr. 2 Schéma recyklace odpadních pneumatik [7] 

 

1.2 Pyrolýza 

Pyrolýza je tepelný chemický rozklad organických látek. Slovo je původně vytvořeno 

z řeckých slov „pyro“, což je oheň a „lysis“, což znamená rozklad. 

 Pyrolýza je řada chemických a tepelných reakcí, při kterých probíhá rozkládání, nebo 

depolymerizace organického materiálu bez přístupu kyslíku.  

V procesu pyrolýzy se větší uhlovodíkové řetězce při určitých teplotách 

a v nepřítomnosti kyslíku rozkládají, čímž poskytují konečný produkt ve skupenství pevném, 

kapalném a plynném. Při teplotě nad 700°C se stává hlavním produktem plyn. Pyrolýzou 

získáme současnou podobu TPO. Spolu s ním však i saze a pyrolýzní plyn. Je-li teplota 

udržována kolem teploty 550°C, hlavním produktem je kapalina, která může být směsí 

uhlovodíků, v závislosti na výchozím složení odpadu. Získaná kapalina se vyznačuje různými 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Obvykle se provádí pod tlakem a při provozní teplotě 

okolo 430°. Produkty pyrolýzy jsou tuhé, plynné a kapalné. Hlavním produktem uvažované 

pyrolýzy je pyrolytický olej z odpadních pneumatik (TPO). 

V porovnání s  vlastnostmi dieselového paliva jsme zjistili jeho podobnost a vhodnost, 

jako alternativní palivo pro dieselův motor. [3,4,5] 
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1.3  Pyrolýzní jednotka 

Odpadní pneumatiky jsou přiváděny do nádoby reaktoru, jako je znázorněno na obr. 3. 

Na počátku se teplo dodává, což znamená, že teplota a tlak oleje jsou v kontrolovaném stavu. 

Tento proces nás převede k molekulární přeměně pryže a jejího převedení do plynného stavu 

a páry. Tyto výpary a plyny přecházejí do oddělovače, kde se těžká složka oleje oddělí 

od plynů a plyny jsou převáděny prostřednictvím řady tepelných výměníků pro kondenzaci 

par do kapalné formy, tzv. pneumatikového pyrolýzního oleje (40-45%), pomocí recirkulace 

vody z chladící věže a shromažďuje se v zásobníku. Nekondenzovatelné plyny (okolo 10%), 

se používají pro ohřev reaktoru. Ostatní plyny jsou spalovaný do ovzduší pomocí plynového 

hořáku. Během procesu se také tvoří saze (30-35%), dále se nám uvolnily ocelové kordy (10-

15%), které byly vytaženy z reaktoru, abychom je dále mohli nabídnout na trh. [5,11] 

 

Obr. 3 Pyrolýzní jednotka [5] 

 

Již proběhlo několik výzkumů zabývajících se recyklací odpadních pneumatik. Adrian 

M. Cunliffe [5], který pyrolýzoval 3 kg pneumatik po dobu 120 s při teplotě 450, 475, 500, 

525, 560 a 600°C v loži vsázkového reaktoru o vnitřním průměru 24 cm a hloubce 36 cm 

s přiváděným vytápěním. Williams [5] provozoval jednotné dávky pyrolýzy s 1015 kg 

pneumatického krmiva při teplotě 950°C. C. Roy [5] prováděl pyrolýzu při teplotě 480-520°C 

a při nižším tlaku než 10 kPa. Tiejun Wang [5] prováděl pokus vakuové pyrolýzy odpadních 

pneumatik se základními pyrolyzovanými přísadami, což je 100 g granulí pneumatik ve směsi 

s 3 g přísad v  reaktoru s vnitřním průměrem 32 mm a hloubce 120 mm. [5] 
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 1.4 Produkty pyrolýzy 

Pyrolýza odpadních pneumatik produkuje plynné, kapalné a pevné složky, konkrétně 

TPO, saze, plyny a ocelové kordy. Proces pyrolýzy závisí na řadě termodynamických 

parametrů (teplota, tlak, doba), dále pak na typu odpadu, rozměrech nakrájených pneumatik, 

velikosti reaktoru a použitém katalyzátoru. [4,8] 

 

1.4.1 Nekondenzující plyny (10-12%) 

Pyrolýza je reakce produkující lehké uhlovodíkové plyny nekondenzující při pokojové 

teplotě a tlaku. K těmto plynům zahrnujeme především CO2, CO, H2, CH4, C2H6, C3H8 a jiné 

uhlovodíkové plyny s nižší koncentrací. Proces pyrolýzy probíhá v nepřítomnosti kyslíku. 

Látky, které se nám uvolňují z pneumatik, obsahují kyslík, organické kyseliny (např. kyselinu 

stearovou) a oxidy. Při nízké teplotě pyrolýzy, za vzniku oxidů uhlíků a kyslíkatých 

sloučenin, je organická kyselina hořlavá. Při vysoké teplotě jsou anorganické sloučeniny 

rozloženy a tvoří se oxidy uhlíku a okysličené organické látky. Obecně platí, že složité 

pyrolýzní podmínky, jako vysoká teplota a vysoká rychlost ohřevu, vedou k větším podílům 

lehčích uhlovodíků a vodíku. [5] 

 

1.4.2 Vedlejší produkty vzniklé pyrolýzou odpadních pneumatik 

Další látky uvolněné pyrolýzou odpadních pneumatik s výjimkou ocelových kordů 

nazýváme vedlejší pyrolýzní produkty. Obsahují saze, vysokoteplotní dehet a anorganický 

popel. Saze jsou jedním z materiálu pro výrobu pneumatik, jsou nepyrolyzovatelné, a proto je 

nacházíme také ve spalinách. Saze tvoří 30% původní hmotnosti pneumatiky a slouží 

k zpevnění pneumatiky a k její odolnosti proti otěru. Významnou složkou ve spalinách je 

anorganický popel vyskytující se v rozmezí od 5 hm% do 40 hm%. Obsah síry ve spalinách je 

uváděn v rozmezí 0,5-3,8 hm%. Studie vykazují možnost použití těchto pyrolýzních produktů 

z odpadních pneumatik pro průmyslové účely.  

Mohou být použity v průmyslu, např.:      -  Dopravní pásy 

- Hadice a rohožky 

- Pryžové výrobky 

- Automobilové díly 

- Plastové trubky 

- Průmyslové výrobky z pryže 
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- Černé plnivo v gumárenském průmyslu 

- Ocelový drát (10-15%) 

Pyrolýza odpadních pneumatik produkuje ocelový drát (ocelový kord), používaný jako 

výztuž v pneumatikách. [3,5] 

 

1.4.3 Pyrolýzní olej - TPO (40-45%) 

Hlavním produktem pyrolýzy odpadních pneumatik je pyrolýzní olej (TPO), který je 

používán pro průmyslové a komerční účely. Největší výtěžnost TPO  pyrolýzou byla 

dosažena při 475°C a to 58,2 hm%. Bylo zjištěno, že výtěžek TPO se snižuje s rostoucí 

teplotou. Například badatelé Roy a Unsworth [5] použili vakuovou pyrolýzní jednotku, která 

při teplotě 415°C vykazuje maximální výnos TPO 56,6 hm%. Společnost Kawakami [5] 

získala výnos TPO okolo 53 hm% pyrolýzou v rotační peci při teplotách 540-640°C. 

Společnost Williams [5] pyrolýzuje odpadní pneumatiky v malém objemovém měřítku a čistí 

pevné lože reaktoru dusíkem, při čemž byla zjištěna maximální výnosnost TPO a to 

58,8 hm%. Lucchesi a Maschio [5] vytěžili 47 hm% při 500°C. Použili metodu vertikálního 

reaktoru s rotačním roštem, který byl proplachován plynule přiváděným proudem dusíku. 

[4,5] 

 

1.5 Vlastnosti pyrolýzního oleje z odpadních pneumatik (TPO) 

TPO vyrobený procesem pyrolýzy byl testován v laboratoři pro stanovení jeho 

fyzikálně chemických vlastností ve srovnání s dieselem ropného původu (tab. 1).  

Získaná kapalina je tmavě hnědě zbarvený produkt, připomínající ropnou složku. 

Výsledkem studie o zbytku uhlíku obsaženém v surovém oleji z odpadních pneumatik, je 

množství 0,85%, což se dá snížit následnou destilací. Vysoký obsah uhlíku může vést 

k zanesení (ucpání) trysky paliva v dieselovém motoru nebo vstřikovacích spalovacích 

otvorů. V ropném dieselu je zbytkový uhlík přibližně 0,08%, u lehkých topných olejů 

ve velmi velkých dieselových motorech mohou být zbytky uhlíku do 12%. [4,5,9] 

Cetanové číslo (CN) je výsledkem měření spalování dieselu během komprese 

a vznícení. Je to časový interval mezi začátkem vstřiku a první identifikací zvýšení tlaku 

v průběhu spalování paliva. Ve vznětovém motoru s vyšším cetanovým číslem paliva bude 

kratší doba zpoždění zapalování než u nižších cetanových čísel. Cetanové číslo TPO je 42, 

což je méně, než je obvyklý cetanový požadavek. Dvojí tankování nebo jeho míchání je 
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nejjednodušší technikou pro tankování paliv s nízkým cetanovým číslem ve vysoko 

kompresních motorech. Požadované cetanové číslo pro dieselové motory je CN40-55. [5] 

Kinematická viskozita TPO je 6,3cSt při 40°C, což je mírně vyšší než limity 

stanovené pro Diesel Euro IV. Viskozita ovlivňuje vstřikování, mazání a rozprášení paliva. 

Paliva s nízkou viskozitou nemají vhodné mazací vlastnosti vstřikovacích čerpadel 

a vstřikovacích pístů, což může mít za následek netěsnost nebo zvýšené opotřebení. Palivo, 

které nesplňuje požadavky na viskozitu, může zapříčinit snížení výkonu. Rozprášení paliva je 

také ovlivněno danou viskozitou. Naopak diesel s vysokou viskozitou má tendenci vytvářet 

větší kapky při vstřiku a může způsobit nedokonalé spalování a zvýšení emisí. [4,5] 

Bod vzplanutí kapalného paliva je teplota, při které začíná TPO vyvíjet výpary 

v množství dostatečném pro vytvoření hořlavé směsi se vzduchem. Bod vzplanutí TPO je 

32°C. Bod je ve srovnání s dieselem nízký, ale obecně jen mírně nižší než je limit uvedený 

pro Diesel Euro IV. Nízké body vzplanutí TPO nebyly překvapivé, protože olej je směsí 

složek, které mají široký destilační rozsah. Obsah uhlíku a vodíku v TPO je srovnatelný 

s dieselem. Množství síry bylo zjištěno na 0,88%, což je méně než u lehkého a těžkého 

topného oleje. Obsah uhlíku je podobný jako u dieselu, ale výrazně menší než u lehkého 

a těžkého topného oleje. Vyšší obsah dusíku může přispívat k tvorbě NOx při spalování. Voda 

a uvolňované tuhé částice způsobují zkrácení životnosti filtrů nebo ucpání palivového filtru. 

Kromě toho může mít voda negativní vliv na korozi paliva a mikrobiální růst, který se 

vyskytuje na nule pro TPO. Test korozivního působení na měď ukazuje možné problémy 

s palivovým systémem a součástí vyrobených z mědi, mosazi a bronzu. Vyžaduje se, aby 

palivo neztmavilo tyto části při zkušebních podmínkách. [4,5] 

Bod tuhnutí je teplota, při níž palivo zhoustne. Hodnota bodu tuhnutí TPO je 6°C. 

Cold Filter Plug Point (CFPP) je teplota, při které palivové krystalky nahromaděné 

v dostatečném množství způsobí zkoušku zapojení filtru. CFPP je modernější než bod zákalu 

a je považován za lepší ukazatel provozuschopnosti za nízkých teplot a zjistilo se, že pro TPO 

je to 8°C. Výhřevnost TPO je 10200 kcal/kg, což je hodnota poměrně vysoká, avšak 

srovnatelná s dieselem. [5] 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsou skupinou chemických látek, které 

se přirozeně vyskytují v uhlí, ropě a benzínu. PAH jsou také přítomny v produktech 

vyrobených z fosilních paliv. Některým z polycyklických uhlovodíků bylo prokázáno, že jsou 

karcinogenní anebo mutagenní. PAH můžou být také uvolňovány do ovzduší v průběhu 

nedokonalého spálení paliva. Studie ukázaly, že proces spalování TPO s přebytkem vzduchu 
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má zanedbatelné emise PAH. Vzhledem k tomu, že vznětový motor pracuje vždy s vysokou 

spalovací účinností 98%, mohou být emise PAH nízké. [5] 

 

 

Tabulka 1: Porovnání vlastností TPO, DTPO a dieselu [9] 

Vlastnosti Diesel TPO DTPO 

Hustota, při 15°C kg/m
3
 830 935 871 

Kinematická viskozita, cSt při 40°C 2 3,2 1,7 

Spalné teplo, MJ/kg 46,5 42,83 45,78 

Bod vzplanutí, °C 50 43 36 

Bod hoření, °C 56 50 48 

Obsah síry, % 0,045 0,95 0,26 

Obsah popela, % 0,01 0,31 0 

Zbytkový uhlík, %  0,35 2,14 0,02 

Obsah aromátů, % 26 64 0 

 

 

 1.6 Pyrolýzní reaktor   

Reaktor je vytápěn pomocí externího topného tělesa o výkonu 1,5 kW. Proces probíhá 

v intervalu teplot 450° až 650°C v reaktoru po dobu 2 hodin a 30 minut. Produkty pyrolýzy 

ve formě páry jsou přiváděny do vodou chlazeného kondenzátoru a zkondenzovaná kapalina 

byla shromážděna ve formě paliva. Nekondenzovatelné plyny byly odváděny. Pro vznik 1 kg 

TPO je zapotřebí 2,09 kg odpadních pneumatik. Tepelná energie potřebná pro přeměnu 

pyrolýzou odpadních pneumatik na výsledný produkt je 7,8 MJ/kg. Doba  procesu pyrolýzy je 

90 minut. Surový TPO obsahuje nečistoty, saze, nízké i vysoké těkavé frakce uhlovodíků. 

Pro odstranění tuhé fáze (sazí) používáme tkaninové filtry a poté ještě mikrofiltry. Účinnost 

filtrace je 99%. [7,8,9,11] 
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1.7 Experimentální studie pro TPO 

Testy byly prováděny nastartováním motoru pouze na diesel, po zahřátí motoru bylo 

přepnuto na TPO-DF. Na konci testu byla palivová soustava přepnuta zpět pouze na diesel. 

Byly provedeny zkoušky čtyř různých paliv a to standartní motorové nafty (DF), 

TPO10 (10% TPO a 90% Dieselu), TPO30 (30% DTPO a 70% Dieselu) a TPO50 (50% TPO 

a 50% Dieselu).
 
[3] 

 

1.7.1 Tepelná účinnost  

Tepelná účinnost pro diesel při plném zatížení je 29,46%, pro TPO10 – 28,68%, 

pro TPO30 – 28,93%, pro TPO50 – 28,39%. [3] 

Pro motory s TPO-DF směsí obecně udávají nižší tepelnou účinnost než u dieselu, což 

můžeme vyčíst z grafu 1. 

 

 

 

Graf 1: Tepelná účinnost TPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [3] 
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1.7.2 Měrná spotřeba paliva na motorové brzdě (BSFC) 

TPO-DF směsi vykazují vyšší spotřebu než diesel (graf 2). Důvodem může být jejich 

nižší výhřevnost. Množství paliva k dosažení potřebného výkonu stoupá se zvyšujícím se 

procentem TPO.  
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 Graf 2: Měrná spotřeba TPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [3] 
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1.7.3 Teplota výfukových plynů 

Teplota výfukových plynů se zvyšuje se zatížením a také s koncentrací TPO-DF směsí 

(graf 3). Špatná těkavost a vyšší viskozita jsou důvody pro vyšší teplotu výfukových plynů 

TPO-DF směsí. [3] 

 

 

 

Graf 3: Teplota výfukových plynů TPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [3] 
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1.7.4 Emise oxidů dusíku (NOx) 

Emise NOx jsou vyšší pro TPO-DF směsi než pro diesel. Emise výrazně ovlivňují dva 

parametry, jedním je teplota ve válci a druhým je doba prodlevy. Z grafu 4 můžeme vyčíst, že 

emise NOx pro TPO-DF směsi jsou při plném zatížení vyšší než u dieselového paliva. 

 

 

 

Graf 4:  Množství NOx TPO-DF směsí a dieselu v závisloti na výkonu [3] 
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1.7.5 Emise nespálených uhlovodíků (HC) 

Uhlovodíky (HC) jsou organické látky v plynném, kapalném i pevném stavu. 

Nespálené uhlovodíky jsou vážným problémem při malém zatížení vznětových motorů. 

Při malém výkonu je dodáváno méně paliva, ale kvůli jeho horšímu vznícení z důvodu 

velkého množství přebytečného vzduchu a nízkých teplot hořících plynů nedohoří ve válci 

motoru a uniká do výfuku. 

Pro diesel se množství nespálených uhlovodíků pohybuje od 22,2 g/kWh do 24,76 

g/kWh, pro TPO10 od 25,5 g/kWh do 26,5 g/kWh, pro TPO30 od 24 g/kWh do 28,5 g/kWh 

a pro TPO50 od 26,5 g/kWh do 30 g/kWh, jak můžeme vidět v grafu 5. Vyšší emise 

pro směsi TPO-DF jsou kvůli vyšší viskozitě, hustotě, špatné těkavosti a bohaté směsi paliva 

při vyšších zatíženích. [3] 

 

 

 

Graf 5: Množství nespálených HC TPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [3] 
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1.7.6 Shrnutí studií pro TPO 

 Pyrolýza odpadních pneumatik produkuje TPO, který může být použit jako kapalné palivo 

pro průmyslové pece, slévárny a kotle v elektrárnách.  

 Vyšší hustota, kinematická viskozita a nižší cetanové číslo naznačují, že v motoru 

s vnitřním spalováním by bylo vhodnější použít směsi TPO s dieselem, a to na určité 

koncentraci daných směsí v různých poměrech s kontrolou udržování kvality směsi, 

kontroly hustoty a viskozity dle předpisu a požadavků dieselu EURO IV.  

 Je podrobněji studován vliv této směsi na vlastnosti v porovnání s dieselem. Přičemž 

dalšího zlepšení vlastností TPO můžeme dosáhnout odsířením, snížením viskozity 

a zvýšením cetanového čísla, což vyžaduje vhodnou destilaci a nezbytné použití náležitého 

cetanového zesilovače.  

 



25 
 

2.  Úprava TPO 

Odstranění vlhkosti – dosahuje se zahříváním na teplotu 100°C. 

Odsíření – surový TPO je promíchán s kyselinou sírovou, po 40 hodinách se vyloučil kal 

obsahující sirné sloučeniny, který lze odfiltrovat. 

Vakuová destilace - tento proces se provádí z důvodu oddělení lehčí a těžší frakce 

uhlovodíkového oleje (obr. 4). Vzorek TPO byl zahříván v uzavřené komoře, kde později 

vznikající pára opouští komoru a kondenzuje v kondenzátoru, vzniklý DTPO se shromažďuje 

odděleně. Destilace byla prováděna mezi 150–200°C. 80% TPO bylo destilováno, zatímco 

5% TPO se uvolnilo jako plyn a 15% bylo ve formě destilačního zbytku. Doba potřebná 

pro získání 200 ml DTPO byla 30 minut a pro 750 ml byla 100 minut. DTPO má o 7% vyšší 

výhřevnost než surové TPO. Důvodem může být odstranění nečistot, vlhkosti, síry a různých 

usazenin. Byly prováděny studie tří různých paliv a to standartní motorové nafty (DF), 

DTPO80 (80% DTPO a 20% DF) a DTPO90 (90% DTPO a 10% DF). [8,10] 

 

 

 

 

Obr. 4 Schéma technologie vzniku destilovaného pyrolýzního oleje ze surového TPO [10] 
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2.1. Experimentální studie pro DTPO 

Byl použitý elektrický dynamometr pro zjištění zatížení motoru. Na motor byl 

namontován Air box pro měření průtoku vzduchu. Chromo-niklový článek ve spojení 

s digitálním ukazatelem teploty byl použit k měření teploty výfukových plynů. Infračervený 

analyzátor plynů byl použit k měření emisí NOx/HC/CO ve výfukových plynech. CO byl 

měřen v %, NOx v g/kWh a HC byly měřeny v ppm a přepočteny na g/kWh. Všechny studie 

byly prováděny nastartováním motoru pouze s dieselem. Poté, co se motor zahřál, bylo 

přepnuto na DTPO-DF směs. Na konci experimentu motor běžel určitou dobu pouze 

na diesel. [8,10] 

 

2.1.1. Tepelná účinnost 

Na grafu č. 6 máme srovnání tepelné účinnosti na motorové brzdě pro testovaná 

paliva. Tepelná účinnost dieselu je 29,45% pro plné zatížení. Pro DTPO80 je 26,2% 

a DTPO90 je 27,3%. [10] Nižší tepelná účinnost DTPO-DF směsí ve srovnání s DF může být 

způsobena nižší výhřevnosti a horším spalováním DTPO. Vyšší tepelnou účinnost DTPO90 

než DTPO80 lze přičíst nižší viskozitě paliva. 

 

 

 

Graf 6: Tepelná účinnost DTPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [10] 
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2.1.2. Měrná spotřeba paliva na motorové brzdě (BSFC) 

Na grafu č. 7 vidíme srovnání BSFC s určitým výkonem pro testovaná paliva. Z grafu 

je patrné, že čím vyšší je zatížení, tím je menší BSFC pro všechna paliva. BSFC je vyšší 

pro koncentrace DTPO směsi. Vysvětlením je, že motor pracující s DTPO-DF směsi 

spotřebuje pro dosažení stejného výkonu více paliva než u dieselu, a to z důvodu nižší 

výhřevnosti směsi. 

 

 

 

Graf 7: Měrná spotřeba DTPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [10] 

 



28 
 

 

2.1.3. Teplota výfukových plynů  

Teplota výfukových plynů se snižuje s narůstající koncentrací směsi a hodnoty jsou 

menší než u dieselu, jak je zřejmé v grafu 8. Teplota výfukových plynu pro diesel se pohybuje 

od 198°C bez zatížení až na 444°C při plném zatížení. Zatímco u DTPO80 je teplota 188°C 

bez zatížení a 396°C při plném zatížení a u směsi DTPO90 bylo naměřeno bez zatížení 198°C 

a při plném zatížení 433°C. Důvodem nižších výfukových teplot DTPO-DF směsí je nízká 

viskozita, která má za následek menší množství vyvinutého tepla. [10] 

 

 

 

Graf 8: Teplota výfukových plynů DTPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [10] 
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2.1.4. Emise oxidů dusíku (NOx) 

Graf 9 ukazuje srovnání emisí NOx s daným výkonem pro testovaná paliva. Emise 

NOx se zvyšují s rostoucí koncentrací směsi. Ve srovnání s dieselem jsou však hodnoty stále 

nižší. U dieselu bylo naměřeno 373 g/kWh bez zatížení do 2221 g/kWh při plném zatížení. 

U směsi DTPO80 se NOx pohybuje na hodnotě 269 g/kWh bez zatížení a 1733 g/kWh 

při plném zatížení, zatímco pro DTPO90 je to 337 g/kWh při nulovém zatížení 

na 1820 g/kWh při plném zatížení. [10] 

Ke vzniku NOx vedou dva hlavní parametry: přebytek vzduchu a spalovací teplota. 

Pokud je přebytek spalovacího vzduchu nízký, je tvořeno méně NOx, ale vzhledem 

k difuznímu míchání paliva a vzduchu je přebytek vzduchu vysoký, čímž se tvoří vyšší NOx. 

Neméně velký exponenciální vliv na tvorbu NOx má teplota ve válci. Pokud je spalovací 

teplota vyšší, pak je tvořeno i více NOx. V případě DTPO-DF směsí je nižší teplota ve válci 

důvodem nižší úrovně NOx než u dieselu. [10] 

 

 

 

Graf 9: Množství NOx DTPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [10] 
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2.1.5. Emise uhlovodíků (HC) 

Emise nespálených uhlovodíků jsou přímým důsledkem nedokonalého spalování. 

Z grafu 10 je patrné, že emise uhlovodíků se s procentem množství míchání DTPO směsi 

zvyšují, s výjimkou plného zatížení, kde je situace opačná. Žádná z naměřených hodnot 

pro DTPO směsi však nedosahuje hodnot dieselu. HC se pohybuje od 23,7 g/kWh 

při nulovém zatížení až do 28 g/kWh při plném zatížení pro diesel. Pro směs DTPO80 máme 

hodnoty 19,86 g/kWh bez zatížení až 27 g/kWh při plném zatížení, podobně i pro směs 

DTPO90 jsou hodnoty 19 g/kWh bez zatížení a 26 g/kWh při plném zatížení. HC je mírně 

nižší u plného zatížení pro směsi DTPO-DF. [10] 

 

 

 

Graf 10: Množství nespálených HC DTPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [10] 
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2.1.6. Emise oxidu uhelnatého (CO) 

Obecně platí, že vznětové motory pracují s chudou směsí, a proto produkují i nízké 

emise CO. Emise CO ve směsích DTPO-DF jsou ve srovnání s dieselem při plném zatížení 

vyšší jen u plného zatížení (graf 11). Hodnota emisí CO pro směs DTPO80 je 0,01% 

při nulovém zatížení a 0,06% při plném zatížení, v porovnání se směsí DTPO90 se nám 

hodnoty jen nepatrně liší. U dieselu se hodnota pohybuje při nulovém zatížení na 0,013% 

a při plném zatížení 0,04%. Emise CO pro DTPO-DF směsi se pohybují pod hranicí 0,9%, 

což je maximální přípustná hodnota pro vznětové motory. [10] 

 

 

 

Graf 11: Množství nespáleného CO DTPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [10] 
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2.1.7. Kouřové emise 

Kouřem se rozumí tuhé částice (saze) obsažené ve výfukových plynech. V grafu 12 

můžeme vidět srovnání úrovně kouřových emisí s výkonem. Bylo zjištěno, že výše emisí 

kouře se zvyšuje s procentem DTPO směsi. Hodnoty emisí se pohybují v rozmezí 0-1,45 BSU 

při plném zatížení pro diesel. Pro směs DTPO 80 je to 0,3 bez zatížení do 1,8 BSU při plném 

zatížení a pro směs DTPO 90 je to 0,35 bez zatížení a 2 BSU při plném zatížení. Dále bylo 

zjištěno, že opožděné vstřikování vykazuje nižší emise pevných částic, ale vyšší NOx 

při vysokém zatížení. Kouřové emise u směsí DTPO-DF jsou vyšší v porovnání s dieselem. 

Vyšší hodnoty mohou být zapříčiněny nespálenými a částečně zreagovanými uhlovodíky, 

sloučeninami síry a vázanou vodou přítomnou ve směsi DTPO-DF. [10] 

 

 

 

Graf 12: Kouřové emise DTPO-DF směsí a dieselu v závislosti na výkonu [10] 
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2.1.8. Shrnutí studií pro DTPO 

 Motor je schopen pracovat se směsí 90% DTPO a 10% dieselu (DTPO 90). Při 100% 

DTPO se nepodařilo motor spustit. 

 Tepelná účinnost se zvyšuje s nárůstem procent DTPO směsi, ale je menší než u dieselu.  

 NOx je nižší zhruba o 21% u směsi DTPO 80 a o 18% nižší u směsi DTPO 90 než 

u dieselu při plném zatížení.  

 Kouřové emise jsou vyšší u směsí DTPO-DF než u dieselu. 

 Zpožděné zapalování směsí DTPO-DF ve srovnání s dieselem. Jedná se o úhel 2-2,5° 

při plném zatížení.  

 Vyšší rychlost uvolňovaného tepla v počátečních fázích hoření, díky opožděnému 

vznícení směsi, vede k vyšší rychlosti reakce hoření a tím i k vyšší rychlosti nárůstu tlaku 

u směsí DTPO-DF. 
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3. Přeměna plastových odpadů procesem pyrolýzy na alternativní palivo 

Pyrolýza je tepelný rozklad celé řady tuhých organických látek, jako jsou dřevo, papír 

a také některé druhy plastů. Pyrolýzní proces se také používá k výrobě kapalného paliva 

z plastového odpadu, které je podobné dieselu. Plastový odpad je zpracováván v reaktoru při 

teplotě 300-350°C bez přítomnosti kyslíku. Plasty musí být nadrceny na malé kousky. 

Přidáváme katalyzátory z důvodů snížení pyrolýzní teploty a obsahu síry. Katalyzátor použitý 

v tomto systému zabrání rovněž tvorbě dioxinů a furanů. Všechny plyny vycházející z tohoto 

pyrolýzního procesu jsou čištěny vodní pračkou a chemicky ošetřeny pro neutralizaci. 

Vzniklý pyrolýzní plyn může být použit v dvoupalivovém dieselovém motoru pro výrobu 

elektřiny. [13,14,16]  

Proces vzniku oleje z plastových odpadů (WPO) je znázorněn na obr. 5.  

 

Obr. 5 Schéma vzniku kapalného paliva z plastových odpadů [16] 

 



35 
 

 

3.1. Vlastnosti pyrolýzního oleje z plastových odpadů (WPO) 

WPO je tmavě zbarvený se silným zápachem, a to díky jeho vysokým aromatickým 

látkám. WPO je směs uhlíků s cetanovým číslem CN10-30. Olej vyžaduje destilační proces, 

který probíhá při teplotě 180°C. [11,12] Vlastnosti testovaných olejů a dieselu ropného 

původu jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

Tabulka 2: Vlastnosti WPO a dieselu [14] 

Vlastnosti Diesel WPO 

Hustota, kg/m
3
 850 793 

Kinematická viskozita, cSt při 

40°C 
3,05 2,149 

Bod vzplanutí, °C 50 40 

Bod hoření, °C 56 45 

Obsah síry, % <0,002 <0,035 

Obsah popela, % 0,1 0,045 

Zbytkový uhlík, %  0,2 0,01 

Cetanové číslo 55 51 
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3.2. Experimentální studie pro WPO 

3.2.1 Tepelná účinnost 

Na motorové brzdě byly provedeny zkušební studie tepelné účinnosti a to 

jednoválcového, čtyřtaktního, vzduchem chlazeného vznětového motoru s palivem WPO 

a dieselem. Výsledkem byla tepelná účinnost pro diesel 28,2% a pro WPO 27,4%, měřeno při 

plném zatížení. Tepelná účinnost WPO pří výkonu do 75% se blíží hodnotám dieselu, poté 

začíná klesat, což znamená, že při plném zatížení je účinnost vyšší pro diesel. To je 

způsobeno tím, že při plném zatížení je teplota výfukových plynů a rychlost uvolňovaného 

tepla pro WPO je v porovnání s dieselem nepatrně nižší. Tyto studie WPO a dieselu ukázaly, 

že tepelná účinnost dieselu je při plném zatížení 28,2% a u motoru pracující s palivem  WPO 

při plném zatížení bylo dosaženo hodnoty 27,4%, pro WP010 je to 28%, pro WP030 bylo 

naměřeno 27,95%, WP050 dosáhlo 27,42% a s WP070 bylo naměřeno 26,5%. Celkový únik 

tepla pro každou směs WPO-DF je menší než u dieselu, z čehož vyplývá, že tepelná účinnost 

směsi WPO-DF je nižší než u dieselu. [15,16] 

Vzhledem ke změnám složení, viskozity, hustoty a výhřevnosti směsi WPO-DF je 

tepelná účinnost směsi nižší zejména při plném zatížení. Studie zjistily, že tepelná účinnost se 

může lišit při opožděném vstřikování. Výsledky tepelné účinnosti WPO jsou 28% při plném 

zatížení pro standartní časování vstřiků a 32,25% pro opožděné vstřikování, což také můžeme 

vidět na grafu 13. Opožděný vstřik vede k rychlému zahájení spalování, které pokračuje 

ve zdvihu. To má za následek menší rychlost uvolňovaného tepla a tím zvyšuje efektivní tlak 

při vykonávání práce. Důsledkem opožděného vstřiku dosáhneme vysokého výkonu, vznícení 

směsi při vyšší teplotě, to znamená vyšší rychlost reakce hoření, a proto se tepelná účinnost 

zvyšuje. [15,16] 
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Graf 13: Tepelná účinnost WPO v závislosti na výkonu [16] 

 

Výsledné studie při použití WPO, s recirkulací výfukových plynů a s přímým 

vstřikováním paliva ukazují, že tepelná účinnost klesá s nárůstem rychlosti recirkulace 

výfukových plynů (EGR). Pro provoz dieselového vznětového motoru se efektivní hodnota 

pohybuje od 11,5% při 20% zatížení, při plném zatížení je to 27,4%. Při použití WPO 

bez EGR je to 14,5% při 20% zatížení a při plném zatížení je to 30,9%. Při plném zatížení 

tepelná účinnost klesá s nárůstem průtoku EGR, to je 30,1% s 10% EGR, zatímco při 20% 

EGR je účinnost 29,8%. Snížení tepelné účinnosti v důsledku vysokého procenta EGR vede 

k nedostatku koncentrace kyslíku ve spalovacím procesu a zvýšení proudění výfukových 

plynů. Vyšší rychlost proudění vede ke snížení průměrné teploty spalování ve spalovací 

komoře, což také vede k snížení tepelné účinnosti při všech zatíženích. [15] 

Měrná spotřeba paliva měřená na motorové brzdě souvisí s přeměnou energie paliva 

na mechanickou práci. U WPO je spotřeba 0,574 g/kWh bez zatížení a 10,297 g/kWh 

při plném zatížení pro standartní časování vstřiku. Při opožděném vstřiku je to 0,514 g/kWh 

bez zatížení a 0,235 g/kWh při plném zatížení. Výsledky studie ukazují, že spotřeba směsi 

dieselu a WPO se zvyšuje přímo úměrně se zatížením. Při plném zatížení WPO ukazuje 

na směsi konkrétního paliva vyšší spotřebu než u dieselu. [16] 
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1.2.2 Teplota výfukových plynů 

Výsledky studie dále ukazují teplotu výfukových plynů u motoru s přímým vstřikem 

paliva. Pro diesel bylo naměřeno 221° bez zatížení a 417° při plném zatížení a při použití 

WPO je to 240° bez zatížení a 450° při plném zatížení. Poměr paliva a vzduchu je vyšší 

v případě WPO ve srovnání s dieselem při všech zatíženích. Z toho nám vyplývá, že 

při použití WPO je teplota výfukových plynů vyšší než u dieselu. Pro směsi WPO10 

a WPO30 při plném zatížení se teplota výfukových plynů mírně zvýší na 420°C a 424°C. 

Teplota výfukových plynů pro směs WPO50 se pohybuje od 232°C bez zatížení, do 432°C 

při plném zatížení. V případě WPO70 je teplota bez zatížení na 238°C až do 444°C při plném 

zatížení. [16] Uvedené hodnoty jsou zobrazeny v grafu 14.  

 

 

 

Graf 14: Teplota výfukových plynů WPO-DF směsí a dieselu v závislosti na zatížení [16] 

Vyšší teplota výfukových plynů v případě WPO ve srovnání s dieselem je z důvodu 

vyšší rychlosti uvolňování tepla. V případě použití WPO je rozprášení paliva jemnější 

a probíhá efektivnější spalování.  
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1.2.3 Emise uhlovodíků (HC) 

Studie ukazují, že u WPO se nespálené uhlovodíky pohybují v množství 

od 0,598 g/kWh bez zatížení do 0,147 g/kWh při plném zatížení a to při standartním časování 

vstřiků. Liší se od opožděného vstřikování, kde byly naměřeny hodnoty 0,314 g/kWh 

bez zátěže a 0,0336 g/kWh při plné zátěži. Tímto bylo zjištěno, že při opožděném časování 

vstřiků se snižují emise uhlovodíků. U dieselu se množství nespálených uhlovodíků pohybuje 

od 0,431 g/kWh při 25% výkonu do 0,1389 g/kWh při plném zatížení. V případě WPO je to 

od 0,4393 g/kWh při 25% výkonu do 0,147 g/kWh při plném zatížení. [16] Naměřené 

hodnoty jsou znázorněny v grafu 15. 

 

 

 

Graf 15: Množství nespálených HC WPO a dieselu v závislosti na výkonu [16] 

 

Bylo zaznamenáno, že koncentrace uhlovodíků u WPO je vyšší než u dieselu. 

Důvodem většího množství nespálených uhlovodíků může nedostatek kyslíku v porovnání 

s dieselem. Při malém zatížení v důsledku větší dostupnosti kyslíku, je úroveň nespálených 

uhlovodíků na podobné hodnotě, a to jak v případě WPO, tak i dieselu. Při vyšším zatížení 

v důsledku vyššího množství přijatého paliva se úroveň nespálených uhlovodíků zvětšuje. 

[14,16] 
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1.2.4 Emise oxidů dusíku (NOx) 

Emise NOx u WPO a dieselu používaných ve vznětových motorech ukazují, že 

koncentrace NOx se pohybuje od 12,15 g/kWh při malém zatížení až do 7,61 g/kWh 

při plném zatížení pro použití dieselu. U WPO je to od 14,68 g/kWh při malém zatížení až 

do 8,23 g/kWh při plném zatížení.  Pro směs WPO10 byly naměřeny hodnoty 12,6 g/kWh 

při malém zatížení až 7,9 g/kWh při plném zatížení. Pro WPO 30 a pro WPO 50 se 

koncentrace NOx pohybovaly od 12,8 g/kWh do 8,01 g/kWh. V případě WPO 70 byly 

zaznamenány hodnoty NOx od 12,96 g/kWh při malém zatížení do 8,1 g/kWh při plném 

zatížení
[16]

. Důvodem zvyšování NOx při použití WPO je vyšší rychlost uvolňování tepla. 

WPO má vyšší obsah aromátů v palivu. Takové palivo má tendenci mít vyšší adiabatickou 

teplotu plamene, která má za následek vyšší míru uvolňovaného tepla. Vzhledem k vyšší 

rychlosti uvolňování tepla se může teplota ve válci zvyšovat s nárůstem koncentrace WPO 

ve WPO-DF směsi, což je také důvodem vyšší tvorby NOx. Studie v oblasti používaní WPO 

s recirkulací výfukových plynů s přímým vstřikováním paliva ukazují, že emise NOx 

u vznětových motorů se pohybují od 14,63 g/kWh při 20% zatížení, do 8,56 g/kWh při plném 

zatížení. U dieselu bylo naměřeno 14,36 g/kWh při 20% zatížení a 8,1 g/kWh při plném 

zatížení, [16] uvedeno v grafu 16. 

 

 

 

Graf 16: Množství NOx WPO-DF směsí a dieselu při 20% a 100%
 
zatížení [16] 
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Bylo také zjištěno, že použití 10% a 20% EGR pro WPO při 20% zatížení snižuje 

množství NOx na 13,3 a 10,97 g/kWh. Zatímco v případě plné zátěže snižuje NOx 

na 8,51 a 8,2 g/kWh. Snížení emisí NOx se zvýšením procent EGR může být důsledkem 

přítomnosti inertního plynu (CO2 a H2O) v EGR. Tyto plyny absorbují energii uvolněnou 

spalováním, která snižuje maximální teplotu spalování ve spalovacím prostoru, a také 

nahrazují kyslík ve spalovacím prostoru. V důsledku snížení teploty a množství kyslíku se 

emise NOx snižují. [16] 
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1.2.5 Emise oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO2) 

Obecně platí, že vznětový motor pracuje s ochuzenou směsí a tím má i nízké emise 

CO. Emise oxidu uhelnatého jsou toxické a musí být kontrolovány. Udává se, že koncentrace 

emisí CO u dieselu se pohybuje od 14,14 g/kWh při 25% výkonu, do 5,75 g/kWh při plném 

výkonu. Zatímco u WPO byly emise naměřeny na 18,51 g/kWh při 25% výkonu, 

a 6,19 g/kWh při plném výkonu. Zde jsou emise u WPO vyšší než u dieselu. Důvodem 

zvýšení emisí CO je nedokonalé spalování díky snížení teploty ve válci. Proto byla také 

provedena studie v oblasti použití WPO s recirkulací výfukových plynů s přímým 

vstřikováním paliva, která ukazuje, že na 20% výkonu je koncentrace CO2 u WPO bez EGR 

zjištěna na 1510 g/kWh ve srovnání s naměřenou hodnotou 1475 g/kWh při 10% EGR 

a 1359 g/kWh při 20% EGR.  

Koncentrace CO2 se snižuje s nárůstem EGR procent. Při plném zatížení je 

koncentrace CO2 u WPO bez EGR zjištěna na 794,39 g/kWh ve srovnání 

s hodnotami 763,59 g/kWh při 10% EGR a 659 g/kWh při 20% EGR. Můžeme to vysvětlit 

nestabilitou spalování a nedostatkem kyslíku, který zvyšuje obsah CO a snižuje obsah CO2. 

[16] 

 

1.2.6 Shrnutí studií pro WPO 

 WPO představuje dobrou alternativu paliva pro vznětové motory, a proto je třeba vzít 

v úvahu budoucnost jeho využití. 

 Motor byl schopen běžet na 100% s palivem WPO. Motor pracující s tímto olejem 

vykazuje vyšší tepelnou účinnost až do 75% výkonu. 

 Tepelná účinnost motoru pracujícího s WPO a opožděným vstřikováním je vyšší. 

Při plném zatížení se tepelná účinnost snižuje s nárůstkem průtoku EGR.  

 Při plném zatížení byla naměřena vyšší spotřeba u směsi WPO než u dieselu, taktéž je 

vyšší teplota výfukových plynů.  

 Emise nespálených uhlovodíků jsou vyšší asi o 15% než u dieselu, ale s použitím 

opožděného vstřikování můžou být emise sníženy.  

 Emise NOx klesají s nárůstem procent EGR v důsledku přítomnosti vyššího obsahu spalin, 

které snižují maximální teplotu spalování.  

 Emise CO vzrostly o 5% při použití WPO ve srovnání s dieselem. Koncentraci CO2 snižu-

jeme s nárůstem EGR procent. 
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4. Přeměna biomasy na alternativní palivo 

4.1 Pojem - biomasa  

Biomasa je skupenství látek organického původu, patří mezi ně těla všech živých 

organismů, rostliny, baktérie, sinice a houby. Je to biologicky rozložitelná část produktů, 

odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (živočišné i rostlinné látky). Zahrnuje 

produkty nebo také část průmyslových a komunálních odpadů. Energie biomasy má svůj 

prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto ji můžeme označit jako obnovitelný zdroj 

energie.  

Biopaliva představují způsob využití biomasy, neboli využití této obnovitelné energie, 

která by měla být co nejefektivnější. Proces vedoucí od biomasy k biopalivu by tudíž měl být 

co nejméně energeticky náročný a co nejkratší. Vliv na efektivnost bude mít také využití 

odpadních produktů ve srovnání s plodinami typu obilovin nebo olejnatých rostlin. [23,26] 

 

4.2 Výroba biopaliva 

Přeměnu biomasy na pohonné hmoty lze provádět různými způsoby. Využíváme 

termochemických procesů a to buď přímo, nebo nepřímo.  

Perspektivní metodou do budoucna může být zpracování biomasy na kapalné 

produkty. To vychází z metody Fischer-Tropsch (TP). 

Mezi přímý postup přeměny biomasy na pohonnou hmotu patří tzv. mžiková pyrolýza 

poskytující bio olej, který by mohl být zdrojem některých cenných surovin, ale mohl by mít 

i energetické využití.  

Další přímou výrobou syntetických paliv z biomasy je proces označen jako HTU 

(Hydro Thermal Upgrading), jehož hlavním produktem je multikomponentní uhlíková směs 

velmi podobná ropě, označovaná jako bioropa. Tu můžeme dále zpracovávat na různé 

produkty.  

Konečnou pozornost můžeme věnovat přímé přeměně rostlinných olejů katalytickou 

pyrolýzou, hydrogenační rafinací a hydrokrakováním na motorová paliva, které bychom 

mohli využít v současných motorech, tzv. HRJ paliva. [21,22,25] 
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4.3 Fischer-Tropschova syntéza 

Reakce byla používaná v Německu a Jižní Africe v časech nedostatků ropy. K této 

metodě se lze vrátit zpět, jestliže bude všeobecný nedostatek ropy, anebo se rapidně zvýší její 

cena. 

Fischer–Tropschova syntéza je již starší technologií, která byla vyvinuta již v 30. 

letech minulého století v Německu a byla založená na uhelné surovině. Z prognóz týkajících 

se ekonomiky a ekologických důvodů alternativních paliv, může být jednou z variant i FT 

metoda. Syntéza FT je systém, který byl vytvořen v roce 1920 v Německu F. Fischerem 

a jeho spolupracovníkem H. Tropschem. Je založen na katalyzovaném procesu přes železo 

nebo kobalt, který tvoří parafíny, olefíny a alkoholy ze syntézního plynu. Tento proces byl 

využíván pro výrobu syntetických paliv ze syntézního plynu na bázi uhlí.  

Používal se hlavně v Německu během druhé světové války a v Jižní Africe během 

období apartheidu. 

Přeměna uhlí na kapalné palivo, kde prvním krokem je přeměna uhlí na směs CO a H2. 

           

Syntéza lineárních alkanů ze směsi CO a H2. 

 

Poprvé byl syntetický metanol vyroben v Německu roku 1923 a to firmou BASF. 

Zpočátku byl využíván „vysokotlaký“ proces pracující s tlaky 250–350 barů, později byl tlak 

snížen na 50–100 barů v „nízkotlakém“ procesu. Vzhledem k většině exotermických reakcí 

bylo nezbytné využít různých typů reaktorů. Společnost Mobil Oil vyvinula tzv. ZSM-5, 

kyselý zeolitový katalyzátor, který je schopen přeměny methanolu na pohonnou hmotu 

v rozmezí CN5-10 v procesu přeměny methanolu na benzín MTG. Proces byl 

zkomercializován na Novém Zélandu roku 1980. Methyl tert-butyl ether (MTBE) je možné 

vyrobit přidáním methanolu k isobutylenu a lze jej částečně považovat za obnovitelný zdroj, 

v případě, že je methanol syntetizován ze syntézního plynu získaného z biomasy. Procesy 

MTBE byly vyvinuty firmami jako ARCO, Phillips, IFP, CD Tech a Snamprogretti. Fosilní 

MTBE můžeme často využít k zvýšení oktanového čísla u benzínu. [19,25,26] 

 

4.4 Pyrolýza biomasy 

Na mžikovou metodu je možné použít jakýkoliv typ biomasy, nicméně nejvhodnější je 

lignocelulózová biomasa. Surovinu nejprve rozemeleme na částice o velikosti menší 
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než 6 mm a vysušíme, aby byl obsah vody pod 10 hm%. Při pyrolýze bez přítomnosti kyslíku 

probíhá štěpení chemických vazeb v molekulách přítomných sloučenin při vysokých 

teplotách. Výsledkem je na jedné straně vznik molekulárních a kapalných produktů, a na 

druhé straně vznik tuhého uhlíkatého produktu, zvaný polokoks. Množství a jeho složení 

závisí na reakční teplotě, rychlosti ohřevu a době zdržení.  

Známe několik variant pyrolýzy, které se liší reakční dobou a také rychlostí ohřevu. 

Při pomalé pyrolýze probíhající při teplotách 400°C je malá rychlost ohřevu, doba zdržení 

někdy až několik dnů a hlavním produktem je polokoks. Standartní pyrolýza probíhá při vyšší 

teplotě a vzniká při ní plyn, olej a polokoks v podobném výtěžku. Rychlá pyrolýza se provádí 

při teplotách 500-650°C a při krátké době zdržení, obvykle 0,5 až 5 s. Při této pyrolýze 

vznikají plynné produkty, uhlovodíkové páry, bio olej a tuhý zbytek.  

Mžiková pyrolýza probíhá za ještě vyšších teplot a to 700-1000°C. Rychlost ohřevu je 

zde extrémně vysoká a to více než 10000°C/s, s čímž souvisí i rychlé ochlazení reakčních 

produktů. Při těchto podmínkách vzniká především kapalný produkt. Pro rychlou pyrolýzu je 

možné použít různé typy reaktorů, jako např. reaktor s fluidním ložem tvořeným částicemi 

biomasy a částicemi inertního materiálu (obvykle písku) a reaktor vyhříváme horkým plynem. 

Dalším typem reaktoru může být rotující kónický reaktor s vyhřívanými stěnami. Krátký 

ohřev a velmi krátká doba zdržení plynné fáze nám umožní dosáhnout 75–80% výtěžku oleje, 

v případě, že je jako surovina použité dřevo (obr. 6). Nevýhodou této technologie je potřeba 

rozemlít biomasu na částice menší než 2 mm.  

Technologie tzv. cyklické pyrolýzy nevyžaduje takové rozemletí jako předešlá. Lze 

pracovat s částicemi až 13 mm a relativně velkým obsahem vody (až 15%). Částice biomasy 

při této technologii procházejí několika tepelnými výměníky a produkt je separován 

v cyklonu. Teplo vznikající spalováním pevného zbytku je použito pro sušení biomasy 

a ohřev výměníků. Plynná fáze je vedena do chladiče, ve kterém vznikající bio olej 

kondenzuje a tvoří převážnou část výsledného produktu. Plynný produkt je směsí CO, CO2, 

CH4 a vodíku, přičemž může být využit pro sušení biomasy anebo jako nosné médium. 

Pyrolýzní olej obsahuje řadu cenných látek, které mají neenergetické využití a používají se 

např. v chemickém průmyslu. [18,21,23,26] 
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Obr. 6 Schéma technologie pyrolýzy biomasy [27] 

 

4.4.1 Vlastnosti bio oleje 

Olej má černou barvu, podstatně vyšší hustotu (1,2 g/cm
3
) ve srovnání s ropou a menší 

energetický obsah, díky vysokému obsahu kyslíku. Spalné teplo se pohybuje na hodnotách 

16-19 MJ/kg. Olej není mísitelný s uhlovodíky, ale je rozpustný ve vodě. Ve srovnání 

s dieselem má méně dusíku, prakticky neobsahuje síru a kovy, ale má špatnou termickou 

stabilitu. Energetický obsah u získaného bio oleje je větší ve srovnání se vstupní surovinou. 

Tento jev vede k úspoře nákladů za dopravu a mžiková pyrolýza je z tohoto důvodu 

považována za efektivní způsob přeměny biomasy. 

Energetické využití bio oleje lze uplatnit ve více odvětvích, ať už jako palivo 

v elektrárnách anebo jako náhrada fosilních paliv ve stacionárních aplikacích, tj. jako palivo 

v kotlích a pecích. V našem případě může nahradit klasický diesel pro pohon stacionárních 

motorů. Pokud chceme nahradit diesel jako pohonnou hmotu bio olejem, musíme podstatně 

upravit a zlepšit jeho vlastnosti. Je totiž silně kyselý, a proto agresivní vůči oceli. Může být 

ale využit jako surovina pro výrobu syntézního plynu, ze kterého lze pomocí FT syntézy 

vyrobit syntetickou ropu a tu pak dále zpracovávat na paliva a chemikálie. [23,26] 

Původní Fisher-Tropschovu syntézu lze popsat následujícími chemickými rovnicemi: 
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Vzniklé uhlovodíky mohou být rozděleny frakční destilací a rafinovány jako klasická 

ropa. Směs oxidu uhelnatého a vodíku, za přítomnosti kobaltových katalyzátorů 

a při teplotách 180-250°C, tlaku 2 až 4 MPa reaguje za vzniku směsi kapalných uhlovodíků 

různé délky řetězce, které můžou být alternativou konvekčních pohonných hmot získávaných 

z ropy (benzín, diesel). 

CO + 2H2 → CH2 + H2O 

reakce je silně endotermická (ΔrH = 165 kJ.mol
-1

) 

 

Molový poměr CO:H2 v syntézním plynu pro Fischer-Tropschovu syntézu musí být 

1:2 a nesmí obsahovat metan a oxid uhličitý. Různými procesy pyrolýzy biomasy v závislosti 

na podmínkách procesu a původu biomasy získáváme plyny různého složení: CO kolísá 

od 0,4% do 2%. Potřebný poměr CO:H2 se později dosahuje přeměnou metanu na CO 

a vodík, případně přeměnou části CO s vodní párou. Energeticky velmi náročné je odstranění 

oxidu uhličitého z plynu a odstranění sirných sloučenin (sulfan, metylsulfan atd.), které 

deaktivují katalyzátory Fischer-Tropschovy syntézy a jeho sušení. [19,23,26] 

 

4.4.2 Proces BTL  

Vývoj FT syntézy na bázi biomasy, proces BTL (Biomass to liquid), jež slibuje značné 

snížení emisí oxidu uhličitého, je zatím ve stádiu vývoje. Zabývá se jím německá firma 

Choren, která v současné době plánuje spustit komerční výrobu syntetického dieselu 

označovaného Sundiesel. Další německá firma z Karlsruhe ve spolupráci s firmou Lurgi 

buduje zkušební provoz na výrobu biopaliva z biomasy. Analýza týmu německých vědců 

odhalila Achillovu patu celého projektu, kterou je počáteční rozklad biomasy zahřátím 

a převod její vzniklé kapaliny do plynné fáze. Pro produkci potřebného množství plynné 

směsi by byla potřeba svážet obrovské množství biomasy z širokého okolí, což by vyvolalo 

v okolí výrobny dopravní kolaps a navíc by se výroba vlivem dopravy výrazně prodražila.  

Řešení spočívá ve zpracování biomasy v padesáti lokálních stanicích a do centrální 

výrobny by se vozil pouze zkapalněný produkt (obr. 7). Za ideální dopravu se považuje 

železnice. Za těchto podmínek by se podařilo stlačit cenu jednoho litru biopaliva na půl eura 

za litr, pak už by rozdíl v ceně ve srovnání s benzínem a dieselem nebyl tak veliký, aby jej 

nebylo možné kompenzovat sníženou daní pro výrobu biopaliv. [20,24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
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Obr. 7 Schéma lokálních stanic s centrální výrobou [28] 
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5. Závěr 

Analýzy investičních nákladů výroby paliva pyrolýzou ukázaly, že použití WPO 

a TPO jako alternativního paliva místo dieselu je vhodné, a to nejen 

z hlediska ekonomického, ale i technického. Ačkoli základní technologie pro výrobu WPO 

a TPO jsou podobné, vlastnosti surovin a produktů jsou odlišné.  

Odpadní plasty jsou získávány ze skládek a separovaného odpadu, kdežto odpadní 

pneumatiky jsou skladovány na sběrných dvorech. Třídící systém pyrolýzy plastového 

odpadu zvyšuje náklady, ale to je kompenzováno větším množstvím produkce WPO. 

Pyrolýza odpadních pneumatik vyžaduje sice pouze krájení pneumatiky, ale produkce TPO je 

v porovnání se stejným množstvím plastového odpadu menší. Výhodou TPO však je, že 

pneumatika navíc vyprodukuje ocelové kordy (šrot) a dále zpracovatelné jsou i zbytky 

s vysokým obsahem uhlíku (saze).  

Náklady na výrobu WPO jsou nižší než u TPO. Náklady spotřeby však ukazují, že 

používání obou pyrolýzních olejů je srovnatelné s dieselem. Ačkoli WPO nabízí nižší výkon 

motoru, množství plastového odpadu je velmi vysoké, čímž také vyřešíme boj s problémy 

životního prostředí. Použitý odpad v tomto procesu musí být PE nebo PP s cílem chránit 

kontaminaci oleje chlorem. TPO nabízí srovnatelnou účinnost s dieselem ve středním až 

vysokém zatížení až po odsíření, kterou však může vyřešit destilace surového TPO. Přestože 

TPO nabízí lepší kvalitu než WPO, množství odpadních pneumatik je minimální v porovnání 

s plasty. Ačkoli výkon motoru je u použití alternativních paliv nižší, jsou podstatně nižší 

i náklady na pohonné hmoty. 

 Z hlediska výkonu motoru je tedy náhrada dieselu možná oběma pyrolýzními oleji. 

Z hlediska ekonomického se rentabilita výroby pyrolýzních olejů pohybuje kolem 85% ceny 

dieselu. Přeměna odpadů na energie je nejen ekonomická, ale také šetrná k životnímu 

prostředí. 

Vedle výše zhodnocených technologických „novinek“ ve výrobě alternativních paliv 

je pyrolýza uhlí a biomasy využívána již více než 80 let. Pyrolýzní technologie pro zpracování 

uhlí jsou prováděny za účelem maximálního výtěžku kapalného produktu a polokoksu, které 

se dále dají upravovat na standartní pohonné hmoty. Totéž platí i o pyrolýze biomasy, 

při které chceme získat maximální výtěžek kapalného podílu, který může být posléze využit 

jako palivo nebo pohonná hmota. Hlavním produktem rychlé pyrolýzy je pyrolýzní olej, jehož 

výtěžnost je až 75% váhy vstupní suroviny s hustotou 1200 kg/m
3
. Jeho viskozita se liší 

v závislosti na typu vstupní biomasy a obsahu vody. Obsah vody v bio oleji bývá mezi 
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15-30%. Voda snižuje viskozitu oleje a usnadňuje přepravu i čerpání, mimo to snižuje teplotu 

spalování a zvyšuje stabilitu, což má za následek snížení emisí NOx.  

Dnešním trendem je použití bio oleje ke spalování v dieselových motorech. 

Z výsledků zkoušek bio oleje do dieselových motorů podrobených ve Finském Technickém 

a Výzkumném Ústavu TRC (Technical Research Center) vyplývá, že bio oleje nemohou být 

použity přímo. Jednou z možností k překonání tohoto problému je zavedení tzv. pilotního 

systému, kde by při startu bylo využito vhodnějšího paliva a pak by se olej míchal 

alternativně s daným palivem. Pro tento účel by mohly být použity různé organické látky, 

např. těžké oleje, alkoholy, zvyšovače cetanového čísla atd. 

Energetické využívání biomasy by mělo být orientováno především na využití odpadní 

a zbytkové biomasy, jejíž energetický potenciál je značný. Kromě sledování energetické 

efektivnosti je třeba se zabývat i ekonomikou využití obnovitelných zdrojů energie. Ukazuje 

se, že využití biomasy je energeticky efektivní právě v těch případech, kdy se biomasa 

energeticky využívá tam, kde vzniká (nejlépe když producent i uživatel biomasy je jedna 

podnikatelská osoba). Při uvádění biomasy na trh s pevnými palivy se již objevují další 

dodatečné náklady, které v současné době způsobují to, že paliva z biomasy jsou dražší než 

konkurenční fosilní paliva. 
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Seznam použitých zkratek 

BSU - Bosch smoke unit - Bosch kouřová jednotka 

BSFC – Break specific fuel consumption – Měrná spotřeba paliva na motorové brzdě 

BTL – Biomass To Liquid – přeměna biomasy na kapalinu 

CI – Compresion Ignition – Vznětový motor 

CNG – Compressed Natural Gas – Stlačený zemní plyn 

DF – Diesel fuel – Diesel 

DTPO – Distilled tyre pyrolysis oil – Destilovaný pyrolýzní olej z odpadních pneumatik 

DTPO-DF – Směs destilovaného oleje a dieselu 

DTPO80 – Diesel s 80% destilovaného pyrolýzního oleje z odpadních pneumatik 

DTPO90 – Diesel s 90% destilovaného pyrolýzního oleje z odpadních pneumatik 

EGT – Exhaust gas temperature – Teplota výfukových plynů 

EGR – Exhaust gas recirculation – Recirkulace výfukových spalin  

FT – Fischer-Tropsch 

LPG – Liquefied Petroleum Gas – Zkapalněný ropný plyn 

PP – Polypropylen 

PE – Polyethylen 

PGL – Pyrolysis Gasification Liquefaction – Pyrolýza, zplyňování a zkapalňování 

TDF – Tire-derived fuel – Odvozené palivo z pneumatik 

TPO – Tyre pyrolysis oil – Pyrolýzní olej z odpadních pneumatik 

TPO10 – 10% Tyre pyrolysis oil with diesel – 10% oleje z odpadních pneumatik s dieselem 

TPO30 – 30% Tyre pyrolysis oil with diesel – 30% oleje z odpadních pneumatik s dieselem 

TPO50 – 50% Tyre pyrolysis oil with diesel – 50% oleje z odpadních pneumatik s dieselem 

TPO-DF - Tyre pyrolysis oil-diesel duel – Olej z odpadních pneumatik smíchaný s dieselem 

WPO – Waste plastic oil – Olej z plastového odpadu (výsledný produkt) 

WPO10 – 10% Waste plastic oil with diesel – Diesel s 10% oleje z plastového odpadu 

WPO30 – 30% Waste plastic oil with diesel – Diesel s 30% oleje z plastového odpadu 

WPO50 – 50% Waste plastic oil with diesel – Diesel s 50% oleje z plastového odpadu 

WPO70 - 70% Waste plastic oil with diesel – Diesel s 70% oleje z plastového odpadu 

WPO-DF – Waste plastic oil-diesel fuel – Olej z plastového odpadu smíchaný s dieselem 
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