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Abstrakt 

Předkládaná disertační práce přináší zhodnocení možností zpracování komplexně 

charakterizovaných kovových kalů s obsahem oleje v podmínkách pyrolýzy s cílem 

stanovit distribuci a chemické složení pyrolýzních produktů. 

Z provedených chemických analýz vyplývá, vzhledem k stanovenému vysokému 

obsahu železa v kovové formě (až 88,3 hm. %) a přítomnosti legujících prvků (Cr, W, 

Mo), potenciální využití kovových kalů jako druhotné suroviny ve výrobě kovů.  

Pro stanovený vysoký obsah řezných kapalin (až 45,4 hm. %) jsou kovové kaly s obsahem 

oleje hodnoceny jako nebezpečné odpady a v současné době jsou po termickém zpracování 

ve spalovnách nebezpečných odpadů ukládány na skládky odpadů. Ke zhodnocení 

termické stability oleje obsaženého v kovových kalech a výpočtu kinetických parametrů 

byla využita termická analýza. 

V sestavené laboratorní pyrolýzní jednotce byl studován vliv navržených 

procesních podmínek na vývoj jednotlivých pyrolýzních produktů. Po aplikaci rychlostí 

ohřevu 10 a 20 °C.min
-1

 na konečnou pyrolýzní teplotu 450 °C, 550 °C, 650 °C s výdrží na 

zvolené teplotě 30 min. byly kvantitativně a kvalitativně hodnoceny kapalné, pevné  

a plynné produkty. 

Původní vzorky a pyrolýzní tuhé produkty byly analyzovány metodou rentgenové 

práškové difrakční analýzy. U pyrolýzních tuhých zbytků byly provedeny stanovení 

karbidického a pyrolytického uhlíku, včetně analýzy obsahu C10-C40. Analýza původních 

kapalných podílů vzorků získaných sedimentací a pyrolýzních kapalných produktů byla 

provedena s využitím infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací. 

V pyrolýzním plynu byly v závislosti na teplotě a rychlosti ohřevu chromatograficky 

sledovány obsahy CO, CO2, H2, CH4, C3H8, C3H6, C2H6, C2H4. 

Obsahy jednotlivých 16 prioritních PAHs podle U. S. EPA a jejich toxikologické 

vlastnosti byly stanoveny při rychlosti ohřevu vzorku IIIK 10 °C.min
-1

 na konečnou 

pyrolýzní teplotu 450 °C, 550 °C a 650 °C s dobou výdrže 30 min. 

Klíčová slova: pyrolýza, kovový kal s obsahem oleje, pyrolýzní produkt, pyrolýzní teplota, 

rychlost ohřevu, pyrolytický uhlík, pyrolýzní kapalina, karbidický uhlík. 

 

 



 

Abstract 

This Ph.D. thesis provides evaluation of options of processing a comprehensively 

characterized metal sludge containing oil at pyrolysis conditions with the goal to determine 

the distribution and chemical composition of pyrolysis products. 

The performed chemical analysis shows potential use of metal sludge as secondary 

raw materials in the production of metals relative to the set of high content of iron in 

metallic form (up to 88.3 wt. %) and the presence of the alloying elements (Cr, W, Mo). 

For the set of high content of metalworking fluids (up to 45.4 wt. %) the metal sludge 

containing oil are evaluated as hazardous waste and after thermal treatment they are 

currently stored in hazardous waste incinerators as a landfill waste. For assess the thermal 

stability of oil contained in the metal sludge and the calculation of the kinetic parameters 

there was used the thermal analysis. 

In the assembled laboratory pyrolysis unit there was studied the influence of 

designed process conditions on the development of individual pyrolysis products. After 

applying a heating rate of 10 and 20 °C.min
-1

 to the final pyrolysis temperature of 450 °C, 

550 °C, 650 °C with a holding time at a selected temperature for 30 min. there were 

quantitatively and qualitatively evaluated liquid, solid and gaseous products. 

Initial samples and solid pyrolysis products were analyzed by X-ray powder 

diffraction analysis method. For the pyrolytic solid residues the determination of carbidic 

and pyrolytic carbon was executed including analysis of kontent of C10 - C40. The analysis 

of the portion of original liquid samples obtained by sedimentation and pyrolysis liquid 

products was performed using an infrared spectrometer with Fourier transformation. In the 

pyrolysis gas depending on the temperature and heating rate there was 

chromatographically monitored levels of CO, CO2, H2, CH4, C3H8, C3H6, C2H6, C2H4. 

The contents of each of the 16 priority PAHs according to the U. S. EPA and their 

toxicological properties were determined at a heating rate of the sample IIIK 10 °C.min
-1

 to 

the final pyrolysis temperature of 450 °C, 550 °C and 650 °C with exposure time of 

30 min. 

Keywords: pyrolysis, metal sludge containing oil, pyrolysis product, pyrolysis temperature, 

heating rate, pyrolytic carbon, pyrolysis liquid, carbon carbide. 
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VOCs těkavé organické látky 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

A frekvenční faktor [s
-1

] 

Ap obsah popela [hm. %] 

b1,2 koeficienty regresní funkce [-] 

ci koncentrace každé sloučeniny [ng.g
-1

] 

Ea aktivační energie [kJ.mol
-1

] 

h obsah hořlaviny [hm. %] 

k1,2,3 volitelné konstanty [-] 

Qi výhřevnost [kJ.kg
-1

] 

Qs spalné teplo [kJ.kg
-1

] 

R molární plynová konstanta [J.mol
-1

.K
-1

] 

T termodynamická teplota [K] 

t čas [s] 

TEFi toxický ekvivalentní faktor [ng.g
-1

] 

TEQ toxický ekvivalent [ng.g
-1

] 

W obsah vody [hm. %] 

W0 počáteční hmotnost vzorku [g] 

Wf konečná hmotnost vzorku [g] 

Wt hmotnost vzorku v čase [g] 

x nezávislá proměnná [-] 

y závislá proměnná [-] 

0

rH  standardní reakční entalpie [kJ.mol
-1

] 

0

rG  standardní reakční Gibbsova energie [kJ.mol
-1

] 
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1   ÚVOD 

Zvýšený zájem o ochranu životního prostředí, zejména v posledních dvou 

dekádách, vedl státy Evropské unie k sjednocení a zavedení právních předpisů, které 

podporují materiálové a energetické využívání odpadů před jejich ukládáním na skládky 

odpadů. V důsledku produkce významného množství nebezpečných odpadů patří 

průmyslová výroba zaměřená na výrobu a zpracování kovů k významným znečišťovatelům 

životního prostředí. Strojní dokončovací operace vedoucí k získání požadovaného výrobku 

s vysokou jakostí povrchu, patří mezi producenty nebezpečných odpadů, které představují 

potenciální materiálový zdroj slitin kovů. Vysoký obsah řezných kapalin (až 50 hm. %) 

v těchto odpadech ovlivňuje proces tvoření třísky svým chladícím a mazacím účinkem  

a zároveň znemožňuje jejich využití jako druhotné suroviny ve výrobě kovů. Uvedené 

kovové odpady s obsahem chladicích kapalin jsou v současné době bez dalšího využití 

termicky upravovány ve spalovnách nebezpečného odpadu a ukládány po úpravě 

v odděleném sektoru skládky odpadu. 

Současné aplikované technologické postupy v oblasti nakládání s kovovými kaly 

umožňují pouze odstranění kovových kalů a jejich následné skládkování před jejich 

materiálovým využitím ve výrobě kovů. Aplikaci technologie pyrolýzy lze uvažovat jako 

možné řešení pro úpravu zmíněného kovového odpadu s obsahem oleje a využití jeho 

materiálových a energetických vlastností. Získaný výsledný tuhý produkt musí být pro 

účely využití jako podílové vsázky v ocelářském agregátu upraven do kusové formy. 

K těmto účelům se využívá technologie briketace, případně peletizace. Takto navržený 

postup zpracování kovových kalů umožní, za předpokladu dosažení ekonomických  

a ekologických kritérií, využít tento druh odpadu z pohledu jeho materiálových  

a energetických vlastností. 
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2   CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Navržené činnosti realizované v rámci disertační práce představují ucelený rámec 

analýz a zkoušek vedoucí k získání informací o chování kovových kalů s obsahem oleje 

v pyrolýzních podmínkách a stanovení vlivu procesních podmínek na jejich zpracování 

vzhledem k výstupním produktům a možným environmentálním impaktům. 

1. Komplexní charakterizace kovového kalu s obsahem oleje s využitím moderních 

technik chemické a fázové analýzy. 

2. Stanovení kinetických parametrů probíhajících reakcí při aplikaci 

termogravimetrických experimentů v pyrolýzních podmínkách. 

3. Návrh a ověření laboratorní pyrolýzní jednotky. 

4. Stanovení distribuce a chemického složení pyrolýzních produktů v závislosti  

na pyrolýzní teplotě a rychlosti ohřevu. 

5. Posouzení zastoupení PAHs v pyrolýzním plynu v závislosti na pyrolýzní teplotě  

a jejich toxikologických vlastnostech. 

Disertační práce byla řešena v rámci projektu TA01020427 s názvem “Pyrolýzní 

a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě oceli“ v programu ALFA 

vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky. 
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3   CHARAKTERIZACE A ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ 

     KOVOVÝCH KALŮ 

Technologie jemného třískového obrábění se podílí v oblasti strojírenského 

průmyslu na vzniku nebezpečných odpadů, které jsou reprezentovány především kovovými 

kaly (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahujícími olej. Platný zákon  

o odpadech č. 185/2001 Sb. stanovuje základní pravidla pro předcházení vzniku odpadů  

a stanovení priorit způsobu nakládání s odpady při dodržení ochrany životního prostředí  

a zdraví lidí. Nebezpečným odpadem je takový odpad, který je v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 381/2001 Sb. uvedený v "Seznamu nebezpečných odpadů" a jakýkoliv jiný odpad 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu  

o odpadech. V katalogu odpadů výše uvedené vyhlášky jsou kovové kaly obsahující olej 

zařazeny pod šestimístným kódem 120118. 

3.1   Vznik a produkce kovových kalů 

Kovový kal vznikající během procesu broušení a dokončovacích technologií 

obrábění je směsí malých kovových částic, oleje, aditiv a drobných částic, které jsou 

uvolňovány z obráběcích nástrojů. V závislosti na řezném a brousícím procesu 

opracovaného druhu oceli může kal obsahovat až 50 hm. % oleje, 45-80 hm. % 

obráběného materiálu kovu a 1-5 hm. % dalších materiálů [1][2]. 

V závislosti na typu obrábění, řezné rychlosti, druhu obráběného materiálu  

a pracovních podmínkách, dosahujících například v procesu broušení teploty až 1200 °C 

a tlaku 10
3
-10

4
 MPa, jsou vyžadovány různé druhy procesních kapalin. Aplikace procesní 

kapaliny umožňuje dosažení dostatečného mazacího a chladícího efektu, řezného účinku, 

prodloužení životnosti nástroje, čistícího účinku a protikorozní ochrany obrobku i stroje. 

Během procesu obrábění dochází vlivem kontaktu obráběného materiálu s povrchem 

nástroje k odtržení malých částic materiálu nástroje na bázi Al2O3, SiC, ZrO2, CBN  

a obráběného kovového materiálu [3]. 

Za účelem dosažení požadovaného chladícího, resp. mazacího účinku, se používají 

v obráběcím procesu emulze typu „olej ve vodě“, obsahující podle požadované mazací 

schopnosti 1-20 hm. % oleje. S vyšším obsahem oleje se používají především minerální, 

případně syntetické oleje. Jejich aplikací dochází k vyššímu mazacímu účinku a smáčecí 

schopnosti emulze. 
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Obecně lze procesní vodou mísitelné kapaliny (emulze) používané v procesu 

obrábění rozdělit do tří hlavních skupin [4]: 

a) syntetické kapaliny bez obsahu minerálních olejů; 

b) polosyntetické kapaliny s obsahem minerálního oleje do 10 hm. % vhodné pro 

broušení, se středním obsahem minerálního oleje od 10 do 20 hm. % minerálního 

oleje vhodné jak pro broušení, tak obrábění a s obsahem až 30 hm. % minerálního 

oleje s univerzálním použitím; 

c) kapaliny s vysokým obsahem minerálního oleje. 

Dobře navržený proces využívající minerální olej má oproti systému, který využívá 

vodní emulzi řadu výhod, mezi které patří například vyšší délka životnosti kapaliny, nízká 

koroze, absence bakterií a plísní. Vzhledem k tepelným vlastnostem má voda mnohem 

vyšší měrnou tepelnou kapacitu a tepelnou vodivost ve srovnání s olejem a vzduchem, také 

umožňuje odvést velké množství tepla při procesu odpařování. Důležitou roli při 

rozhodování o výběru procesní kapaliny hraje optimální brusný výkon a druh materiálu k 

opracování [5]. 

Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu pracovního a venkovního prostředí 

jsou v současné době hledány nové kombinace brusných materiálů a procesních kapalin. 

Aditiva, která jsou součástí olejů a emulzí, mohou mít negativní vliv na životní prostředí. 

Jedná se především o biocidy, povrchově aktivní látky, antikorozní a protipěnící 

činidla [6]. 

Vývoj produkce kovových kalů obsahujících olej (120118) se v ČR podle 

informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) pohyboval v letech 2002-2011 

v rozmezí od 4 395 tun do 7 298 tun viz Obr. 1. V Moravskoslezském kraji působí 

36 převážně velkých strojírenských firem, které produkují výše uvedený odpad v množství 

okolo 800 tun za rok. 
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Obr. 1  Vývoj produkce kovových kalů obsahujících olej v ČR 

3.2   Možnosti využití kovových kalů jako druhotné suroviny ve výrobě 

oceli 

Zrnitostní složení kovových kalů a vysoký obsah oleje (až 50 hm. %) neumožňuje 

jejich přímé využití jako druhotné suroviny ve výrobě oceli. Obsah oleje nesmí  

u jednotlivých druhů materiálů, které tvoří část vsázky ocelárenského agregátu, 

překročit 1 %. K úpravě kusovosti kovových kalů s požadovaným obsahem oleje se 

využívá postupů peletizace nebo briketace. Peletizací dochází ke sbalování jemnozrnných 

materiálů do tvarů pravidelných kulových sbalků. K výrobě se využívá peletizačních 

bubnů nebo mís. Proces briketace umožňuje zkompaktnění materiálů lisováním do forem 

požadované velikosti a tvaru. U obou procesů zkusovění materiálů se využívají pro 

dosažení vyšší mechanické pevnosti anorganická a organická pojiva. 

Vzhledem k vyráběné jakosti oceli je důležité optimalizovat složení vsázky podle 

zpracovávaného druhu kovového kalu, s cílem co nejefektivněji využít legující prvky  

s ohledem na požadovanou jakost oceli. Značka oceli je prezentována tzv. směrným 

chemickým složením a vypovídá o potenciálním využití materiálů pro dané typy aplikací. 
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Pro využití kovového kalu v podílové vsázce je vedle jeho chemického složení a množství 

rozhodující také možný vliv na kvalitu vyráběné oceli. 

3.3   Technologie a postupy zpracování kovových kalů 

3.3.1   Spalování odpadů 

Technologie spalování odpadů se využívá s cílem snížení objemu a nebezpečných 

vlastností zpracovávaných druhů odpadů při využití energie obsažené v odpadech  

a dodržení požadovaných emisních hodnot. Při spalování dochází v reakční komoře 

k oxidačním exotermickým reakcím, na které navazuje tzv. dohořívací komora, kde 

dochází k destrukci nevyhořelých stabilních látek. 

Při spalovacím procesu dochází ke vzniku tuhých zbytků v závislosti  

na podmínkách spalování a druhu spalovaného odpadního materiálů. Jedná se  

o nebezpečné odpady vznikající z čištění plynů (filtrační koláče), pevné reakční produkty 

jako jsou struska, popel a popílek. Uvedené tuhé produkty se hodnotí v souladu se 

stanovenými podmínkami a kritérii pro přijetí na skládku odpadů. Popílky ze spaloven 

nebezpečného odpadu mohou být ukládány pouze po úpravě stabilizací v odděleném 

sektoru skládky odpadů [7]. Kovové kaly obsahující olej jsou v současné době 

zpracovávány především ve spalovnách nebezpečného odpadu. 

Současnou aplikací postupů termické úpravy ve spalovnách nebezpečného odpadu 

dochází k oxidaci složek kovových kalů. Po spálení organické fáze jsou kovové podíly 

součástí ložového popela a úletového popílku z čištění spalin, které jsou následně 

upravovány a ukládány na skládky odpadů. Tento postup umožňuje redukci objemu 

odpadu bez dalšího materiálového využití jeho kovových složek. 

3.3.2   Technologie praní/promývání a extrakce 

Ve snaze využít kovový kal ve výrobě oceli byly v pracích [2] a [8] studovány 

postupy založené na odstranění kapalné fáze pomocí aplikace povrchově aktivních látek  

a superkritického oxidu uhličitého. 

V minulosti byla realizována řada projektů s využitím vhodného vodného roztoku 

s komerčně dostupnými povrchově aktivními látkami k odstranění organických škodlivin 

a olejů z kontaminovaných půd (Obr. 2). V jednom z navržených kroků promývání je kal 

kontaminovaný olejem a aditivy míchán s povrchově aktivními látkami, což umožní 

převedení uvedených kontaminantů do kapalné fáze. Vzniklé dva proudy produkují 
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v jednom kroku mokré vyčištěné kaly a emulzi. Aplikace mokré magnetické separace 

umožní odstranění nekovových příměsí a zkoncentrování ocelových částic, které jsou 

následně sušeny ve fluidní sušárně. Ve výše popsaném procesu představuje kritickou úlohu 

drahé činidlo, které celý proces činí ekonomicky vysoce náročný. 

 

Obr. 2  Schéma dekontaminační technologie promývání odpadu s vodným roztokem 

Vysvětlivky: 1 - kal, 2 - násypka, 3 - dopravník, 4 - povrchově aktivní látky, 5 - šroubový 

dopravník, 6 - voda, 7 - separátor olej/voda, 8 - povrchově aktivní látky, 9 - voda  

a povrchově aktivní látky, 10 - olej k recyklaci, 11 - sedimentační tank, 12 - nekovová 

frakce určená ke skládkování, 13 - mokrý magnetický separátor, 14 - mokrý kal,  

15 - sušárna, 16 - cyklonový separátor, 17 - nekovová frakce, 18 - kov k briketaci. 

Superkritická extrakce oxidem uhličitým (SCCO2) byla široce studována pro její 

možné aplikace v oblasti  regenerace kontaminovaných adsorbentů, remediace půd 

a některých čistících procesů. Využití SCCO2 extrakce v technické praxi směřovalo 

především k oddělení nebezpečných olejů, maziv a organických rozpouštědel. Výhodou 

využití CO2 jako rozpouštědla jsou jeho rozpouštěcí schopnosti a nízká kritická teplota  

a tlak (304,2 K; 7,38 MPa) i jeho netoxické a nehořlavé vlastnosti. Mechanismus 

dekontaminace s využitím SCCO2 je primárně řízen rozpustností a extrakcí oleje a aditiv 
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ze vzorku. Nízká viskozita usnadňuje průnik CO2 do pevných částic a vysoké hodnoty 

difúzních koeficientů příznivě ovlivňují kinetiku extrakce. Na Obr. 3 je uvedeno 

technologické schéma procesu extrakce s využitím SCCO2. Po rozpuštění a extrakci kalu 

jsou ocelové a nekovové částice oplachovány vodou nebo zředěným roztokem povrchově 

aktivní látky. V magnetickém separátoru jsou z kalu odstraněny nekovové částice  

a následně je mokrý kal sušen a zkusověn pro jeho potenciální využití jako druhotné 

suroviny v tavících agregátech. 

 

Obr. 3  Technologické schéma procesu extrakce s využitím SCCO2 

Vysvětlivky: 1 - kal, 2 - extraktor, 3 - SCCO2, 4 - směšovač, 5-mokrý magnetický 

separátor, 6 - nekovová frakce, 7 - mokrý kal, 8 - olej, 9 - chladič, 10 - kompresor,  

11 - cyklonový separátor, 12 - nekovová frakce, 13 - sušárna, 14 - kov k briketaci. 

3.3.3   Nízkoteplotní desorpce 

Termická desorpce je fyzikálním separačním procesem, který využívá nepřímé 

nebo přímé výměny tepla k ohřevu organických kontaminantů na teplotu zajišťující jejich 

odstranění ze zpracovávaného materiálu. Termické desorpční systémy se obecně dělí do 

dvou tříd na stacionární zařízení a mobilní jednotky. Z hlediska konstrukce se uvedené 

systémy dělí na desorpční technologie s rotační pecí a šnekovým dopravníkem. Za účelem 
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potenciálního využití těchto procesů je nutné stanovit koncentraci a charakterizaci 

kontaminovaného odpadu. Technologie nízkoteplotní desorpce jsou především aplikovány 

pro remediaci kontaminovaných půd organickými polutanty [9]. 

Nepřímého ohřevu rotační pece využívá systém X TRAX, který pracuje v rozsahu 

teplot 150-500 °C. Uvedený systém využívá proudu dusíku, který unáší vodní páru 

a organické plynné produkty přes chladící jednotku a následnou adsorpci na aktivním uhlí. 

Anaerobní termický proces ATP se skládá ze zonální dvouplášťové rotační pece 

a vícestupňového systému čištění spalin. V první tzv. předehřívací zóně dochází  

při rozsahu teplot 200-350 °C k odpaření vody a těkavých organických látek (VOCs).  

Při teplotách 480-620 °C v druhé zóně uvedené technologie probíhá odpaření a pyrolýza 

organických látek. Plynné produkty následně během ochlazování částečně kondenzují nebo 

v případě nezkondenzovaných uhlovodíků jsou využívány ve spalovací zóně jako palivo. 

Systém LT
3
 využívá čtyř vyhřívaných šroubových dopravníků k úpravě až 20 t.h

-1
 

kontaminovaného materiálu. Kontaminovaný materiál je nepřímo ohříván na teplotu okolo 

320 °C pomocí oleje, který je ohříván spalováním propanu. Přímého ohřevu rotační pece 

využívá systém LTTA s kapacitou zpracování 50 t.h
-1

 kontaminovaného materiálu. Horké 

plyny, vznikající při spalování zemního plynu nebo propanu, vstupují do rotační pece, kde 

ohřívají kontaminovaný materiál a uvolňují organické látky. Odpadní plyny jsou 

upravovány dvěma cyklóny, rukávovým filtrem, venturiho pračkou a dvěma uhlíkovými 

filtry [10]. 

Komerční technologie teplotní desorpce jsou také využívány ke zpracování odpadů 

obsahujících rtuť. Jedná se například o technologie uváděné pod značkou Nomura systém, 

Sepadyne, AERC nebo MRT systém [11][12]. 

Technologie nízkoteplotní desorpce je provozována v Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

pro účely termické úpravy zaolejovaných okujových kalů. Jedná se o zařízení 

s projektovanou kapacitou 28 000 t.rok
-1

, které zpracovává zaolejované kaly s příměsí 

dalších nebezpečných odpadů, včetně kovových kalů s obsahem oleje. Výsledné produkty 

tepelného zpracování jsou v určitých podílech přidávány do aglomeračních vsázek. 

Zařízení nízkoteplotní desorpce se skládá z rotační desorpční komory, která je vybavena 

hořákem zajišťujícím teplotní pole v rozsahu 250-600 °C, odtud odchází spaliny  

do dohořívací komory, kde dochází v oxidační atmosféře v rozsahu teplot 700 až 850 °C 

k dokonalému spálení zbylých uhlovodíků. Spaliny jsou následně ochlazovány v přímém 
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chladiči a dočištěny ve vícestupňovém systému čištění spalin [13]. Obecné schéma 

technologie nízkoteplotní desorpce je uvedeno na Obr. 4. 

 

Obr. 4  Schéma technologie nízkoteplotní desorpce 

Vysvětlivky: 1 - palivo, 2 - kontaminovaný materiál, 3 - rotační pec, 4 - dospalovací 

jednotka, 5 - výměník tepla, 6 - filtrační jednotka, 7 - odpadní plyn, 8 - dekontaminovaný 

materiál, 9 - chladící jednotka. 

3.4   Pyrolýzní proces 

Rozvoj pyrolýzní technologie souvisí především s tlakem na zvyšování využití 

materiálového a energetického potenciálu produkovaných odpadů. Postupy pyrolýzy byly 

zkoumány již v minulosti pro účely získání řady surovin z odpadu. Pyrolýza našla vedle 

laboratorních aplikací v organických analýzách (např. plynová chromatografie) také 

průmyslové využití v petrochemickém průmyslu, pyrolýze uhlí (například technologie 

Lurgi), biomasy a různých druhů odpadů [14]. 
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K pyrolýze organických látek dochází při teplotách větších než 300-350 °C  

za nepřístupu oxidačního média. Pyrolýza je komplexní proces a zahrnuje celou řadu 

chemických reakcí za vzniku pyrolýzních produktů, kterými jsou: 

 tuhý zbytek; 

 zkondenzovaná kapalná fáze; 

 plynná fáze obsahující nezkondenzované složky H2, CO, CO2, H2S, CH4, NH3  

a další. 

Pyrolýza je sumárně vzhledem k probíhajícím reakcím považovaná za endotermní 

děj, který zahrnuje jak endotermní tak exotermní reakce. Endotermní děj je přisuzován 

primárním reakcím, při kterých dochází k uvolnění nízkomolekulárních látek.  

K exotermnímu ději dochází vlivem probíhajících sekundárních reakcí mezi uvolněnými 

složkami plynů (homogenní reakce) nebo plynnou a tuhou fází (heterogenní 

reakce) [14][15]. 

Vznik pyrolýzních produktů závisí na fyzikálně chemickém složení výchozích látek  

a na pyrolýzních podmínkách. Rozkladný mechanismus má důležitou roli pro dosažení 

požadovaného výsledku pyrolýzy vzhledem k požadovanému složení výsledných 

produktů. Při pyrolýzních reakcích dochází k rozkladu organického materiálu především 

pomocí radikálového mechanismu, pro který platí tyto obecné podmínky: vysoká teplota, 

plynná fáze nebo nepolární kapalná fáze, absence silného kyselého nebo zásaditého 

katalyzátoru [16]. Nejběžnějšími typy probíhajících reakcí při procesu pyrolýzy jsou 

eliminační a fragmentační reakce, přesmyky, oxidace, redukce, substituce a adice. 

Převládající pyrolytické reakce zahrnující eliminaci, fragmentaci a přesmyky mohou být 

popsány následujícím způsobem [14]: 

Eliminace: 

C CH X C C + HX

 

 

Fragmentace: 

C CY X C CY
+
+ + X

-
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Přesmyky: 

A B

M

B

M

A  

 

Obecně lze konstatovat, že při procesu pyrolýzy uhlíkatých materiálu dochází 

k následujícím dějům: k vývoji plynných produktů, nestabilních dehtových látek  

a produkci pyrolýzního koksu; krakování a reformování dehtových látek a plynných 

produktů; odplynění pevného zbytku tzv. pyrolýzního koksu [17]. 

Vliv na distribuci jednotlivých produktů má podle [18][19] nejen teplota a zvolená 

rychlost ohřevu, ale také konstrukční provedení pyrolýzní jednotky. V pyrolýzních 

jednotkách, u nichž je využíván dusík v určitém průtoku k rychlému odstranění produktů 

z reakční zóny a zabránění sekundárním reakcí (krakování, repolymerizace, rekondenzace, 

dekarbonylaci, dekarboxylaci, hydrokrakování, hydrogenaci, atd.), dochází při rostoucí 

rychlosti ohřevu ke zvýšení podílů plynné fáze a naopak ke snížení podílů kapalné 

fáze [20]. Podle práce [21] dochází při zvýšení teploty a prodloužení reakční doby 

k podpoře sekundárních reakcí a zvýšení objemu vzniklého pyrolýzního plynu. 

Homogenní reakce vodního plynu (1) je dobře známou exotermickou reakcí, kdy 

v souladu s LeChatelierovým principem akce a reakce dochází s rostoucí teplotou 

k průběhu reakce ve směru reaktantů. Naopak u endotermických reakcí dochází  

při rostoucí teplotě u suchého (2) a parního reformingu (3) k posunu chemické rovnováhy 

ve směru k produktům. I přes podobné termodynamické vlastnosti obou reakcí může  

u parního reformingu docházet k tvorbě většího podílu pyrolýzního koksu vzhledem 

k vyššímu obsahu uhlíku v systému. K průběhu obou reakcí (2) a (3) dochází při teplotách 

větších než 620 °C a nízkém tlaku [17][22]. 

222 COHOHCO 
 

10

r kJ.mol41,2ΔH   (1) 

224 2H2COCOCH   
10

r kJ.mol247ΔH   (2)
 

224 3HCOOHCH 
 

10

r kJ.mol206,2ΔH   (3) 
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K endotermní reakci parního reformingu dehtu (4) dochází během procesu pyrolýzy 

za vzniku CO2 a H2. Vzniklé pyrolýzní produkty jsou dále termicky krakovány  

na nízkomolekulární látky, viz reakce (5). Obě uvedené reakce (4) a (5) jsou často 

realizovány za přítomnosti katalyzátorů: 

222pmn p)H2n(1/2mnCOOp)H(2nOHC 
 

10

r kJ.mol0>ΔH   (4)
 

CCHHHCHC 42ymxnmn    
10

r kJ.mol0>ΔH   (5) 

Mezi nejběžněji používané katalyzátory na vhodných nosičích (Al2O3, SiO2, ZrO2  

a další) patří Ni, Rh, Ru, Pd, Pt, alkalické kovy, dolomit, aktivovaný uhlík a kyselé 

katalyzátory, jako jsou zeolity [23]. 

Heterogenní reakce vodní páry s uhlíkem (6) je endotermní reakcí, která probíhá  

při vysokých teplotách (> 620 °C) a nízkých tlacích [22]. 

COHOHC 22 
 

10

r kJ.mol131,3ΔH   (6)
 

V případě Boudouardovy reakce (7), která je endotermická, dochází k reakci CO2  

a uhlíku za vzniku CO. K vývoji CO dochází okolo teploty 700 °C, při teplotě nad 1000 °C 

se v plynné směsi vyskytuje pouze CO [22][24]. 

2COCOC 2 
 

10

r kJ.mol172,5ΔH   (7) 

Methanizační reakce (8), jejichž produktem bude methan, probíhá za nižších teplot 

a vysokých tlaků [22]: 

42 CH2HC 
 

10

r kJ.mol74,9- ΔH   (8) 

V plynné fázi může docházet k následující exotermní reakci, která probíhá  

za nižších teplot a vývoje methanu a vodní páry[25][22]: 

OH2CH4HCO 2422 
 

10

r kJ.mol145,1- ΔH   (9) 

Využití pyrolýzního plynu je limitováno vedle jeho složení také přítomností 

znečišťujících látek, jako jsou tuhé částice, alkálie, sloučeniny síry, dusíku a chlóru. 

Významnou nežádoucí složkou přítomnou v pyrolýzním plynu je také dehet, který  

při nižších teplotách kondenzuje a následně působí abrazivně na částech technologií 

zvolené následné aplikace [25]. 
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Dehet vznikající v procesu pyrolýzy je složitá směs organických sloučenin, která je 

podle [26] definovaná jako organická látka s bodem varu vyšším než má benzen (80,1 °C). 

Ke vzniku dehtu dochází vždy v průběhu pyrolýzy uhlíkatých látek. V rozmezí teplot  

od 400 do 700 °C vzniká nestabilní primární dehet, s rostoucí teplotou a dobou zdržení 

dochází ke vzniku stabilnějšího sekundárního dehtu (700-850 °C). Ten ve srovnání 

s primárním dehtem, který je tvořen především kyslíkatými sloučeninami, obsahuje olefiny 

a aromatické uhlovodíky. Sekundární dehet se dále transformuje (850-1000 °C) na terciární 

dehet, který je charakteristický zastoupením aromatických sloučenin [27]. 

Klíčovým parametrem pro využití pyrolýzního plynu v technologii kogenerace 

tepla a elektrické energie je jeho složení, výhřevnost a stanovený obsah výše uvedených 

znečišťujících látek, především pak dehtu. Mezi mechanické způsoby čištění pyrolýzního 

plynu je možné uvést: cyklóny, filtry, mokré vypírky (skrubry), filtry (keramické, textilní), 

případně elektrostatické filtry. K odstranění dehtu je možné využít termické krakování 

probíhající při teplotách okolo 1250 °C s dobou zdržení spalin 0,5 s. Katalytickým 

krakováním dehtů se zabývá od 80 let celá řada výzkumných pracovišť. Při výběru  

a použití katalyzátoru se zohledňují jeho definované vlastnosti, mezi které patří [25]: 

 vysoká účinnost při odstraňování dehtu; 

 je-li požadovaným produktem syntézní plyn, musí být schopen reformingu; 

 zisk vhodného poměru syntézního plynu (H2/CO); 

 odolnost vůči jeho deaktivaci (zanášení uhlíkem, spékání); 

 možnost snadné regenerace; 

 pevnostní kritéria; 

 cena katalyzátoru. 

Pro využití plynových hořáků ke spálení vzniklého pyrolýzního plynu a využití 

vzniklého tepla například k ohřevu retorty není stanoveno kritické omezení. Důležité je, 

aby v přívodním potrubí nedocházelo ke kondenzaci dehtových látek a následné tvorbě 

nánosů. V souladu s požadavky pro aplikaci pyrolýzního plynu ve spalovacích motorech je 

nutné dodržet množství dehtu v plynu pod 100 mg.m
-3

. Plynové turbíny vyžadují vyšší 

nároky na kvalitu pyrolýzního plynu než spalovací motory [28][29]. Vývoj v oblasti 

využití palivových článků ukazuje na potenciální možnosti jednotlivých typu článků 

odlišujících se především pracovní teplotou a použitým elektrolytem. Palivové články 
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s elektrolytem na bázi tuhých oxidů (SOFC) umožňují pracovat při vyšších teplotách  

650-1000 °C a jsou potenciálně odolnější vůči nečistotám obsažených v plynech [30]. 

Vzhledem ke složení pyrolýzního plynu, jedná se zejména o směs H2 a CO, je 

možné jeho využití jako syntézního plynu k produkci plynných a kapalných paliv  

za předpokladu odstranění nežádoucích složek. Při úpravě složení směsi H2 a CO  

na molární poměr okolo 2:1 je možné využít Fischer-Tropschovu syntézu katalyzovanou 

kobaltem nebo železem s následným zpracováním získaných produktů (alkany, alkeny, 

primární alkoholy) pomocí konvenčních rafinerských technologií na motorová paliva. 

Směs H2 a CO je možné po odstranění nečistot a úpravě vzájemného poměru pomocí 

konverze využít k výrobě některých chemických látek, jako jsou methanol, dimethylether,  

methyl-terc-butylether, vodík, amoniak, apod. [31]. 

3.4.1   Procesní podmínky pyrolýzy 

Na množství a chemické složení pyrolýzních produktů má vedle obsahu vody, typu 

zpracovávaného materiálů a jeho velikosti částic, konstrukce pyrolýzního reaktoru, vliv 

několik procesních parametrů jako jsou teplota, rychlost ohřevu, tlak, typ použitého 

katalyzátoru. 

Teplota 

Nejvýznamnějším voleným parametrem při pyrolýze je teplota. Z dosažených 

výsledků v pracích [32][33][34] popisujících pyrolýzu biomasy vyplývá, že v rozsahu 

teplot 400-550 °C dochází ke vzniku největšího podílu kapalné fáze. Při teplotách  

nad 600 °C probíhají sekundární reakce, které zvyšují zastoupení plynné fáze. Podle Shen  

a Gu [35] se zvyšuje objem pyrolýzního plynu v rozmezí teplot 430-730 °C, zatímco  

při teplotách větších než 570 °C dochází k významnému snížení podílů kapalné fáze. Tato 

zjištění ukazují, že probíhající sekundární reakce podporují vznik pyrolýzních plynů 

významněji než primární reakce. 

Množství kapalné frakce získané při pyrolýze pneumatik dosahuje maximálního 

hmotnostního podílu v rozsahu teplot 550-570 °C. S rostoucí teplotou (>570 °C) se  

při zvyšování podílu plynné fáze pravděpodobně uplatňuje vliv probíhajících sekundárních 

reakcí [36]. 

U pyrolýzního zpracování čistírenských kalů dochází s rostoucí teplotou (>450 °C) 

k poklesu podílu pevné fáze a naopak ke zvýšení objemu plynných produktů. Zastoupení 
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kapalné fáze se s rostoucí teplotou zvyšuje pouze v intervalu teplot 450 až 650 °C.  

Nad teplotu 650 °C je podíl kapalné fáze konstantní [37]. V práci Nerína a kol. [38] byly  

při teplotě 600 °C pyrolýzně zpracovávány odpadní oleje (hydraulický, řezný, motorový, 

strojní, automobilový). Z provedených experimentů vyplývá, že z pyrolýzních produktů je 

nejvýznamněji zastoupená plynná fáze, která dosahuje nejvýznamnějšího podílu u řezných 

olejů (79,4 hm. %). Naopak nejnižšího podílu plynné fáze bylo získáno při pyrolýzním 

zpracování automobilového oleje. Podíl kapalné fáze se pohyboval u zkoušených vzorků 

odpadních olejů v intervalu od 20,6 do 46,2 hm. %. 

Rychlost ohřevu 

Dalším faktorem, který charakterizuje výsledné pyrolýzní produkty, je rychlost 

ohřevu. Rychlá (mžiková) pyrolýza biomasy s rychlostí ohřevu 10
3
-10

5
 °C.s

-1
 produkuje 

vysoký podíl kapalné fáze tzv. bio-olej s výhřevností mezí 14-18 MJ.kg
-1

. Maximální podíl 

kapalné fáze (75-80 hm. %) byl stanoven při teplotách okolo 500 °C s dobou zdržení 

plynné fáze menší než 2 s při zajištění rychlého ochlazení a kondenzace par z důvodu 

zamezení průběhu sekundárních reakcí [39][40][41]. Naopak pomalá (konvenční) pyrolýza 

biomasy s rychlostí ohřevu 5-100 °C.min
-1

 a dobou zdržení uvolněných těkavých podílů až 

30 min. dosahuje největšího podílu pevné fáze (35 hm. %) při teplotách okolo 400 °C.  

V uvedených podmínkách pomalé pyrolýzy vzniká při průběhu sekundárních reakcí 

35 hm. % plynné a 30 hm. % kapalné fáze [41]. 

Velikost částic 

V práci Luo a kol. [42] byl sledován vliv velikosti částic na množství a složení 

produktů pyrolýzně zpracovávaného komunálního odpadu (plastu, dřeva a kuchyňského 

odpadu) rozděleného do tří velikostních frakcí (0-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm). S rostoucí 

velikosti částic typu komunálního odpadu dochází k snížení podílů plynných produktů  

a zvýšení podílů kapalné a pevné fáze. 

Naopak podle autorů v práci [43], dochází při rychlé pyrolýze větších částic lignitu 

k snížení podílu kapalné fáze. U rychlé pyrolýzy jsou z důvodů účinného přenosu tepla 

vyžadovány částice menší než 1 mm. Rovněž výběr typu pyrolýzního reaktoru je ovlivněn 

velikostí částic zpracovávaného materiálu [39]. 
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Tlak 

Na průběh pyrolýzního procesu má vedle výše uvedených parametrů vliv také tlak. 

V posledních deseti letech byla z těchto důvodů věnována významná pozornost aplikaci 

vakuové pyrolýzy. Na rozdíl od pomalé pyrolýzy probíhající v rotační peci  

při atmosférickém tlaku nedochází při vakuové pyrolýze z důvodů rychlého odstranění 

vzniklých plynů z reakční zóny k rozkladným sekundárním reakcím. Z těchto důvodů 

dochází ke vzniku velkého množství pyrolýzní kapaliny jako v případě aplikace rychlé 

pyrolýzy [44]. 

Vliv katalyzátoru 

Klíčovým problémem v oblasti aplikace katalyzované pyrolýzy je výběr vhodného 

katalyzátoru v souladu s požadovanými vlastnostmi pyrolýzních produktů. Přítomnost 

katalyzátoru v pyrolýzním procesu podporuje průběh reakcí, které zahrnují krakování, 

dekarbonylaci, dekarboxylaci, hydrokrakování, hydrogenaci, hydrodeoxidaci [45]. 

K tradičně používaným katalyzátorům patří zeolity, jako jsou například mikroporézní typy 

katalyzátoru HZSM-5 a HY. Tyto katalyzátory byly efektivně použity při konverzi vysoce 

kyslíkatých sloučenin na uhlovodíky [46]. V posledních letech jsou před tradičními 

katalyzátory upřednostňovány mezoporézní katalyzátory typu MCM-41, SBA-15 a jejich 

modifikace. Širší využití těchto katalyzátorů neumožňuje jejich vysoká cena  

a nedostatečná hydrotermální stabilita [47][48]. 

Při studiu vlivu teploty a katalyzátoru (nikl nanesený na oxidu křemičitém a zeolitu 

typu HZSM-5) na výsledné produkty pyrolýzního zpracování odpadního strojního oleje 

bylo v práci [49] zjištěno, že při rostoucí teplotě (800 °C) dochází k nárůstům vývinu 

pyrolýzního plynu za snížení kapalného podílu. Použitý katalyzátor na vybraném nosiči 

měl významný vliv na distribuci produktů pyrolýzy. Vzhledem k získanému množství 

pyrolýzního plynu byl příznivější vliv stanoven u použití oxidu křemičitého jako nosiče 

katalyzátoru. Přítomnost katalyzátoru a uvedeného typu nosiče vedla v důsledku 

hydrogenace ke vzniku pyrolytického oleje s nižším množstvím aromatických látek než 

v případě nekatalyzovaných pyrolýzních zkoušek. 
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3.4.2   Konstrukční typy pyrolýzních reaktorů 

Rotační pyrolýzní pec 

Typická rotační pec se skládá z válce 10 až 40 krát delšího než je jeho průměr 

(okolo 6 m) v závislosti na požadované době zdržení materiálu, s několika stupňovým 

sklonem válce otáčejícím se kolem své osy. Tento univerzální agregát umožňuje 

zpracovávat pevné, pastovité a kapalné druhy odpadů s efektivním přenosem tepla 

v důsledku otáčení pece. V rotační peci byl studován v práci [50] vliv konečné teploty 

pyrolýzy pevného odpadu (biomasy, odpadních pneumatik a polyetylénu) na výsledné 

množství a chemické složení pyrolýzních produktů. Z dosažených výsledků je patrné, že 

s rostoucí teplotou dochází k nárůstu podílů plynné fáze a naopak ke snížení obsahu 

pyrolytického uhlíku. 

Reaktor s pevným ložem 

Tento typ reaktoru se pro svou snadnou konstrukci a ovládání běžně využívá  

při laboratorních pyrolýzních zkouškách. Běžně využívaným materiálem ke konstrukci 

pyrolýzní retorty je korozivzdorná ocel. Při studiu pyrolýzy biomasy v laboratorních 

podmínkách byla rozdělená do několika velikostních frakcí a pyrolyzovaná v “Heinzovém“ 

reaktoru s pevným ložem, který byl konstruován z korozivzdorné oceli jakosti 

316 [51][52]. Reaktor s pevným ložem byl aplikován v řadě dalších studií, například  

při stanovení optimálních podmínek pyrolýzního zpracování (teploty, velikosti částic) 

odpadních pneumatik [53], hodnocení vlivu procesních podmínek na pyrolýzní produkty 

zpracovávaného odpadního papíru [54] a bituminózního uhlí [55]. 

Fluidní reaktory 

Fluidní systémy mohou pracovat v režimu stacionární (bublinkové) a cirkulující 

fluidní vrstvou. Jejich aplikací se uvede do kontaktu plynná fáze s tuhým materiálem  

o požadované zrnitosti. Tyto reaktory umožňují velmi dobrý přestup hmoty a tepla mezi 

plynem a jednotlivými částicemi. V práci [56] byly ve fluidním reaktoru z korozivzdorné 

oceli optimalizované procesní podmínky rychlé pyrolýzy odpadních pneumatik ve snaze 

získat maximální množství kapalné fáze. K vytvoření stabilní fluidní vrstvy byl použit 

křemičitý písek s velikostí částic od 0,71 mm do 1 mm. Z výsledků pyrolýzních 

experimentů vyplývá, že nejvýznamnějšího vlivu teploty jako významného procesního 

parametru na maximální podíl kapalné fáze bylo dosaženo při 440 °C. Dai a kol. [57] 
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aplikovali reaktor s cirkulující fluidní vrstvou pro pyrolýzní zpracování odpadních 

pneumatik. Z dosažených závěrů vyplývá, že pyrolýzní teplota, rychlost ohřevu a doba 

zdržení mají významný vliv na podíl kapalné fáze. Dlouhá doba zdržení přispívá 

k sekundárním reakcím, nižší teploty a rychlosti ohřevu vedou k nárůstu podílu pevné fáze. 

Ablační reaktor 

Ablace je jev, při kterém jsou pevné látky vystaveny působení vysokých hustot 

tepelného toku, kdy dochází ke vzniku pevných, kapalných a plynných látek, které mohou 

být rychle a kontinuálně odstraněny. Ablace může být využita pro provedení rychlé 

pyrolýzy materiálů, jako je biomasa. Méně využívané ablační (pánvové) reaktory je možné 

rozdělit na radiační ablační reaktory, které využívají k ohřevu biomasy tepelné sálání  

a kontaktní ablační reaktory s ohřevem biomasy pomocí jejího kontaktu s horkým 

povrchem reaktoru [58]. Helleur a kol. [59] charakterizovali získaný pyrolýzní uhlík 

z pyrolýzy odpadních pneumatik v ablativním reaktoru. Získaný uhlíkatý pyrolýzní 

produkt obsahuje vyšší podíl popela (mezi 9-12 hm. %) a síry (okolo 2 hm %). 

3.4.3   Vliv pyrolýzního procesu na životní prostředí 

Pyrolýza organických látek představuje zdroj perzistentních organických polutantů, 

mezi které řadíme polyaromatické uhlovodíky (PAHs) a polychlorované uhlovodíky 

(PCBs, PCDD/Fs) [60]. PAHs jsou polycyklické aromatické uhlovodíky se dvěma, nebo 

více kondenzovanými benzenovými jádry v lineárním, angulárním nebo klastrovém 

uspořádání. Agentura pro sledování toxických látek a nemocí (ATSDR) klasifikovala 

17 PAHs z hlediska potenciální expozice a nepříznivého účinku na lidské zdraví [61]. 

Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (U. S. EPA) bylo stanoveno  

na základě frekvence výskytu a potenciální toxicity 16 sledovaných PAHs. Mezi tyto 

sloučeniny patří: naphthalene (Nap), acenaphthylene (AcPy), acenaphthene (Acp), 

fluorene (Flu), phenanthrene (Pha), anthracene (Ant), fluoranthene (FluA), pyrene (Pyr), 

benz[a]anthracene (B[a]A), chrysene (Chr), benzo[b]fluoranthene (B[b]F), 

benzo[k]fluoranthene (B[k]F), benzo[a]pyrene (B[a]P), indeno[1,2,3-cd]pyrene (I[cd]P), 

dibenz[a,h]anthracene (D[ah]A), benzo[g,h,i]perylene (B[ghi]P). Mezinárodní agenturou 

pro výzkum rakoviny (IARC) byly sloučeniny B[a]A, B[a]P, D[ah]A zařazeny  

do kategorie 2A-pravděpodobné lidské karcinogeny [62]. V práci [63] bylo hodnoceno 

zastoupení hlavních složek vznikajících emisí při procesu pyrolýzy a spalování, včetně 

stanovení vznikajících PAHs. V teplotním intervalu od 450 °C do 1050 °C byly 
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pyrolyzovány v křemenném reaktoru vzorky vysokohustotního polyethylenu (HDPE), 

polyvinylchloridu (PVC), odpadních pneumatik, čistírenských kalů, odpadních 

motorových olejů, biomasy, odpadních textilií a dalších odpadních materiálů. Dosažené 

výsledky ukazují na nejvýznamnější zastoupení PAHs při teplotách v rozmezí 750-850 °C. 

U všech studovaných vzorků s výjimkou odpadních pneumatik bylo z 16 PAHs podle 

U. S. EPA pozorováno největší zastoupení Nap. V případě pyrolýzy odpadních pneumatik 

byl nejvýznamněji zastoupen pyren. 

Za účelem posouzení případného karcinogenního rizika byla v práci [64] sledována 

ve vzniklé kapalné fázi při pyrolýze čtyř druhů olejů (řezný, strojní, hydraulický, motorový 

olej) toxicita směsi PAHs. 

K tomuto účelu byl použit toxický ekvivalent (TEQ), který umožňuje stanovit 

odhad rizika pomocí následující rovnice: 

ii .TEFcTEQ   (10) 

kde TEQ je toxický ekvivalent [ng.g
-1

], 

 ci - koncentrace každé sloučeniny [ng.g
-1

], 

 TEFi - toxický ekvivalentní faktor [ng.g
-1

]. 

V práci [65] byly pro jednotlivé PAHS stanoveny toxické ekvivalenty. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že při procesu pyrolýzy odpadních olejů dochází 

k výraznému nárůstu celkové koncentrace PAHs v pyrolýzním oleji. V případě strojního 

oleje se jedná téměř o trojnásobné zvýšení celkové koncentrace PAHs ve srovnání s jejich 

stanovením v původním vzorku strojního oleje. 

Ke vzniku polychlorovaných dibenzo-p-dioxinu (PCDDs) a dibenzofuranu (PCDFs) 

dochází v souvislosti s přítomností prekursorů (např. polychlorovaných fenolů, 

brómovaných a chlorovaných difenyletherů, polychlorovaných bifenylů) a přes degradaci 

uhlíkatých materiálů v přítomnosti chlóru [66]. V současné době existuje stále málo 

informací týkající se vzniku PCDD/Fs během pyrolýzního procesu. Ve studii zabývající se 

pyrolýzou odpadních plastů s obsahem chlóru (okolo 1 hm. %) bylo stanoveno více než 

90 % PCDD/Fs TEQ v kapalné fázi (plynné frakci). Distribuce PCDD/Fs závisí na poměru 

jednotlivých produktů a zvolené pyrolýzní teplotě [67]. 
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3.4.4   Průmyslové aplikace technologie pyrolýzy pro zpracování odpadů 

Malkow se ve své studii [68] podrobně zabývá novými a inovativnímu pyrolýzními 

a zplyňovacími technologiemi, které byly realizovány za účelem zpracování odpadů. 

Některé příklady těchto technologií jsou níže uvedeny. 

Pyrolýzní technologie Babcock Krauss-Maffei Industrieanlagen GmbH 

(Obr. 5), která byla původně navržena za účelem zpracování tuhého komunálního odpadu, 

je založena na kombinaci bubnové rotační pece a spalovací komory. Pyrolýza odpadů 

probíhá po dobu 1 hod. v rotační peci při teplotách v rozmezí 470-500 °C. Pec je nepřímo 

ohřívána spalovaným pyrolýzním plynem ve spalovací komoře při teplotách okolo 

1250 °C. 

 

Obr. 5  Schéma systému BKMI 

Vysvětlivky: 1 - úložiště odpadu k zpracování, 2 - násypka, 3 - drapák, 4 - vstup vápna,  

5 - vstup spalin, 6 - rotační pec, 7 - odtah spalin, 8 - vynášecí komora, 9 - cyklon,  

10 - spalovací komora, 11 - vstup spalin, 12 - kotel na odpadní teplo, 13 - sekundární vstup 

vápna, 14 - tkaninový filtr, 15 - spalinový ventilátor, 16 - komín. 

Technologie PYROPLEQ francouzské firmy TECHNIP je rovněž konstruována 

pro zpracování tuhého komunálního odpadu. Tento odpad je pyrolyzován v nepřímo 

ohřívaném rotačním reaktoru cylindrického tvaru při teplotách v rozmezí od 450  

do 500 °C. Vznikající pyrolýzní plyn je spalován při teplotě 1200 °C. Několik těchto 

zařízení bylo vystavěno během let 1987 až 1996 pro zpracování kontaminovaných půd, 

plastů, rafinérských a čistírenských kalů. Firmou RWE Energie AG je provozována 
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technologie ConTherm, která byla vyvíjena pro pyrolýzní zpracování odpadů z drtiče 

automobilů, tuhého komunálního odpadu a odpadního plastu (až do 50 %) při rozsahu 

teplot 500-550 °C. Rotační pec dosahuje kapacity zpracování odpadů 100 kt.rok
-1

. 

Proces EDDITh se skládá z rotační sušárny a rotační pyrolýzní pece, která je 

externě vyhřívaná spalinami plynu, dále ze spalovací komory a separátoru kovu (Obr. 6). 

Odpadní materiál, jedná se především o komunální odpad, je dávkován do rotační sušárny 

kvůli redukci vlhkosti pomocí vzduchu předehřátého z výměníku tepla. Odpad je z rotační 

sušárny dávkován pomocí pístu do prostoru rotační pyrolýzní pece, kde probíhá pyrolýza 

v rozsahu teplot od 450 do 550 °C. Plynné produkty pyrolýzy jsou následně spalovány 

okolo teploty 1100 °C. Vzniklý pyrolýzní uhlík s výhřevností okolo 16 MJ.kg
-1

 je 

prodáván jako palivo. Spaliny jsou využívány pro ohřev rotační pece a k předehřevu 

vzduchu před jeho využitím v rekuperaci tepla parního generátoru. Pilotní zařízení 

s kapacitou 500 kg.h
-1

 bylo instalováno ve francouzském městě Vernouillet. V Japonsku 

byla tato technologie licencována firmou Hitachi a následně uvedena do provozu 

v japonských městech Nakaminato (1,25 t.h
-1

) a Itoigawa (20 kt.rok
-1

). V roce 2003 byla 

s kapacitou 3 t.h
-1

 tato technologie instalována v městě Arras ve Francii.  
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Obr. 6  Schéma EDDITh procesu 

Vysvětlivky: 1 - uskladněný materiál, 2 - rotační sušárna, 3 - dospalovací jednotka,  

4 - rotační pyrolýzní pec, 5 - kogenerační jednotka, 6 - čištění odcházejících spalin,  

7 - materiál na bázi uhlíku, 8 - kovové a nekovové částice, 9 - inertní materiál,  

10 - sůl (např. NaCl). 

Proces P.I.T. Pyroflam je tvořen vzájemně spojeným pyrolýzním a zplyňovacím 

reaktorem s cylindrickým a kónickým tvarem (Obr. 7). Odpad je podáván pístem 

z dávkovače přes sušící zónu do první pyrolýzní komory, pracující v rozsahu teplot od 600 

do 700 °C. V protiproudu je dodáváno uvolněnými plynnými produkty požadované teplo, 

které vzniká v druhé komoře při zplyňování pyrolýzního uhlíku za přístupu vzduchu  

při teplotě okolo 800 °C. Následně dochází ke spalování uvolněných plynů v parním kotli.  

V Budapešti je uvedeným procesem s kapacitou 1 t.h
-1

 zpracováván průmyslový odpad. 
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Obr. 7  Schéma P.I.T. Pyroflam procesu 

Vysvětlivky: 1 - vstupní materiál, 2 - zásobník, 3 - regulátor průtoku, 4 - píst, 5 - výstupní 

plyn, 6 - pyrolýzní komora, 7 - válce, 8 - zplyňovací komora, 9 - ventilátor, 10 - inertní 

částice, 11 - výpusť popela, 12 - hořák. 

Technologie PKA Umwelttechnik GmbH & Co představuje koncept modulární 

pyrolýzní jednotky a zplyňovací komory pracující při vysoké teplotě (Obr. 8). Pyrolýza 

probíhá v nepřímo ohřívané rotační peci při teplotě od 500 do 550 °C po dobu 45 až 

60 minut. Vzniklý plyn je dopravován do konvertorové jednotky, kde dochází při teplotě 

okolo 1000 °C ke krakování uhlovodíků a těkavých organických látek. Následně dochází  

k oddělení bohatého homogenizovaného plynu (CO/H2) a pyrolytického uhlíku s částicemi 

obsahující minerály a kovy, které je nutné dále separovat na železné a neželezné kovové 

podíly. Pyrolytický uhlík je zplyňován za přístupu vzduchu při teplotách od 1400  

do 1500 °C s následným vznikem strusky a spalitelných plynů. Od roku 1999 je 

v německém Aelen-Goldshöfenu provozováno pilotní zařízení s kapacitou 24 kt.rok
-1

, 

které s využitím parní turbíny generuje elektrickou energii. V německém Bopfingenu 

využívají uvedenou technologii s kapacitou 8 kt.rok
-1

 pro zpracování čistírenských kalů. 

Odpad z výroby hliníku je touto technologií s kapacitou 12 kt.rok
-1

 zpracováván od roku 

2000 v německém Freibergu. Vzniklý plyn je využíván k ohřevu tavících agregátů. 
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Obr. 8  Schéma PKA technologie 

Vysvětlivky: 1 - vstupní materiál, 2 - rotační sušárna, 3 - rotační pyrolýzní pec, 4 - rošt,  

5 - spalovací komora, 6 - pyrolýzní plyn, 7 - vzduch, 8 - popel, 9 - krakování, 10 - plyn  

z krakování, 11 - separátor, 12 - železné a neželezné kovy, 13 - kyslík, 14 - chladící systém, 

15 - struska, 16 - zplyňovač, 17 - plyn ze zplyňování, 18 - voda, 19 - úprava odpadní vody, 

20 - čištění plynu, 21 - odstranění sulfanu pomocí sorbetu, 22 - uhlíkový filtr,  

23 - plynojem, 24 - motor. 

 

Siemens Schwel-Brenn technologie je diskontinuální karbonizačně spalovací 

proces. V podstatě se skládá z rotačního bubnu nepřímo vyhřívaného proudem 

recirkulovaných spalin a vysokoteplotní pece spojené s rekuperací tepla parního 

generátoru. Pyrolýza probíhá při teplotě okolo 450 °C po dobu 1 hod. Tato technologie je 

realizována jako pilotní jednotka s kapacitou 200 kg.h
-1

 v německém Ulm-Wiblingenu. 

V provozním měřítku byla v roce 1997 realizována ve Förthu s kapacitou 100 kt.rok
-1

. 

Tento projekt byl v létě 1998 zastaven z důvodu řady provozních problémů. V Japonsku je 

tato technologie provozována pod licencí Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd.  

a v roce 1994 byla zprovozněna ve městě Yokohama s kapacitou 80 kt.rok
-1

. V prefektuře 

Fukuoka se zpracovává touto technologií s kapacitou 70 kt.rok
-1

 tuhý komunální odpad. 
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Noell-KRC konverzní proces firem BBP Noell-KRC Energy a Umwelttechnik 

GmbH & Co je diskontinuální technologie, která se skládá z pyrolýzy probíhající okolo 

550 °C v externě ohřívané rotační peci po dobu 1 hod. a následném zplynění pevného 

uhlíkatého zbytku (Obr. 9). V Middlesbrough byl vystavěn a uveden do provozu reaktor  

s kapacitou 13 t.hod
-1

 určený pro zpracování odpadu z výroby kaprolaktamu. Produkovaný 

plyn se využívá k výrobě elektrické energie pomocí parní turbíny. 

 

Obr. 9  Schéma Noell KRC procesu 

Vysvětlivky: 1 - skladovací prostor, 2 - pyrolýza, 3 - železné a neželezné kovy, 4 - mlecí 

válce, 5 - pyrolýzní plyn, 6 - voda/olej, 7 - kyslík, 8 - pyrolýzní koks, 9 - zplyňovací 

reaktor, 10 - úprava plynu, 11 - čistý plyn, 12 - první stupeň filtrace, 13 - druhý stupeň 

filtrace, 14 - kondenzace, 15 - soli, 16 - těžké kovy a sulfidy, 17 - úprava odpadní vody, 

18 - granulovaná struska, 19 - parní turbina, 20 - kondenzát, 21 - rekuperační systém,  

22 - plynová turbína, 23 - vzduch, 24 - elektřina, 25 - čistý pyrolýzní plyn/plyn,  

26 - elektřina, 27 - odpadní plyn. 

V německém Bremerhavenu je od roku 1997 s kapacitou 6 t.h
-1

 provozována Von 

Roll RCP technologie. Zařízení je charakteristické roštovým typem pyrolýzní komory a za 

ní zařazené tavící pece, kde dochází ke vzniku strusky z anorganických podílů při teplotách 

okolo 1400 °C (Obr. 10). Uvolněné spaliny jsou vedeny do fluidní pece s cirkulující 

vrstvou, kde jsou spalovány při teplotách nižších než 1000 °C. Tato technologie je rovněž 

provozována ve Švýcarsku s kapacitou 50 kt.rok
-1

 odpadů z drtičů automobilů. 
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Obr. 10  Schéma procesu Von Roll RCP technologie 

Vysvětlivky: 1 - násypka, 2 - regulace dávkování, 3 - pyrolýzní komora, 4 - kyslíková 

tryska, 5 - tavící pec, 6 - kyslíková tryska, 7 - reaktor s cirkulující fluidní vrstvou,  

8 - elektrody, 9 - tekutý kov, 10 - zušlechtění strusky, 11 - granulace, 12 - výstupní 

produkt, 13 - chladič, 14 - cyklon, 15 - kotel na odpadní teplo, 16 - spaliny k čištění. 

Kontinuální proces Thermoselect licencovaný firmou Kawasaki Steel 

Corporation`s Chiba works se skládá z pyrolýzního a navazujícího vysokoteplotního 

zplyňovacího reaktoru (Obr. 11), kde dochází při teplotách dosahujících až 2000 °C  

za účasti kyslíku ke zplynění vstupujícího pyrolyzního uhlíku. Horké spaliny obsahující 

převážně CO a H2 jsou ochlazovány a upravovány ve dvoustupňovém čištění spalin. 

Vyčištěný plyn může být využit k ohřevu pyrolýzního reaktoru, ve výrobě páry v kotli  

na odpadní teplo, k výrobě elektrické energie pomocí parní turbíny nebo ve výrobě 

kapalných paliv. Výše zmíněnou firmou jsou provozována v Japonsku dvě tato zařízení 

s kapacitou 150 t.den
-1

 a 300 t.den
-1

. V německém Northeimu jsou pro účely zpracování 

tuhého komunálního odpadu a čistírenských kalů provozovány dvě jednotky s kapacitou 

100 kt.rok
-1

 a 16 kt.rok
-1

. 
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Obr. 11  Schéma kontinuálního procesu Thermoselect 

Vysvětlivky: 1 - uskladnění a manipulace s odpadem, 2 - zkompaktnění odpadů,  

3 - pyrolýzní reaktor, 4 - přívod kyslíku, 5 - vysokoteplotní reaktor, 6 - chlazení plynu,  

7 - zplynění a tavení odpadů, 8 - homogenizace strusky, 9 - sedimentační nádrž,  

10 - čištění syntézního plynu, 11 - plynový motor, generátor, 12 - elektrická energie,  

13 - struska, kov, 14 - úprava vody, 15 - sůl, 16 - voda. 

Process Compact power využívá pyrolýzu, zplyňování a vysokoteplotní spalování 

k zpracování různých druhů odpadů a využití jejich energetického a materiálového obsahu. 

Ve vyhřívané trubkové peci je materiál posouván pomocí šnekového dopravníku. Plyn je 

odprášen v cyklonu a následně spalován při teplotách 1200-1250 °C. Teplo horkých spalin 

je využíváno k ohřevu trubkové pece. Zařízení s kapacitou 500 kg.h
-1

 je využíváno  

ke zpracování tuhého komunálního odpadu a nemocničního odpadu v anglickém městě 

Bristol. 

Pyrolýzní zařízení Pyromatic umožňuje svým konstrukčním provedením 

zpracovávat celou řadu materiálů (např. odpadní pryž, vybrané složky komunálního 

odpadu, biomasu, polyethylen a hnědé uhlí) s hmotnostním tokem v rozmezí 30 až 

150 kg.hod
-1

. Přívod vstupního materiálu je realizován pásovým dopravníkem, který jej 

vede do násypky, z níž je dále dopravován pomocí šnekového dopravníku do retorty  

o délce 4 m. V retortě je materiál pyrolyzován a zároveň posunován prostřednictvím dvou 

primárních a jednoho sekundárního šneku (který vede materiál nazpět do vstupní části 

retorty) o průměrech 2 x 210 mm a 1 x 110 mm. Výhodou systému šnekové retorty je 
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zajištění nepřetržitosti a stability provozu a rovněž rovnoměrné zahřívání celého objemu 

vstupního materiálu. Teplo pro ohřev retorty je dodáváno nepřímým vytápěním z pěti 

plynových hořákových sekcí, které jsou za sebou pod tělesem retorty umístěny. Materiál 

retorty je žáruvzdorná austenitická ocel 253 MA. Schéma pyrolýzní jednotky Pyromatic je 

uvedeno na Obr. 12. 

Maximální provozní teplota pyrolýzní technologie pyromatic je 800 °C. Vzniklý 

pyrolýzní plyn je z retorty odváděn do cyklónu a následně do vzduchového a vodního 

chladiče. V průběhu chlazení plynu dochází ke kondenzaci některých uhlovodíků  

na pyrolýzní kapalinu. Po těchto úpravách lze plyn akumulovat v plynojemu a následně  

po úpravě složení například využít v kogenerační jednotce nebo k ohřevu vlastní retorty 

pyrolýzní jednotky [69]. 

 

Obr. 12  Schéma pyrolýzní jednotka PYROMATIC 

Vysvětlivky: 1 - zásobník vstupního materiálu s podavacím šnekovým dopravníkem,  

2 - primární šnekový podavač, 3 - sekundární šnekový podavač, 4 - retorta, 5 - výstup 

tuhého zbytku, 6 - cyklony, 7 - výstup spalin, 8 - chladící jednotka, 9 - výstup plynu. 

Pilotní jednotka vakuové pyrolýzy (100 kg.hod
-1

) byla postavena v kanadském 

Quebecu firmou Pyrovac International Inc. Proces se nazývá Pyrocycling
 TM

 (Obr. 13)  

a umožňuje při tlaku okolo 10 kPa pyrolýzně zpracovávat především odpadní dřevní kůru  

a pneumatiky. Materiál upravený na vhodnou granulometrii je přepravován pomocí dvou 

1 

2 
3 

4 

7 

5 

8 

6 

9 
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horizontálně umístěných desek, které jsou ohřívané teplem roztavených solí. Plynné 

produkty jsou z reakční zóny odvedeny s využitím vakuového čerpadla, jejich 

nezkondenzovaný podíl je využíván jako palivo k ohřevu roztavených solí [70]. 

 

Obr. 13  Schéma technologie Pyrocycling 

Vysvětlivky: 1 - odpad, 2 - pyrolýzní reaktor, 3 - elektrický indukční ohřev, 4 - spaliny,  

5 - plynový hořák, 6 - plyn, 7 - tavenina solí, 8 - chladič, 9 - pyrolýzní uhlík, 10 - výměník 

tepla, 11 - pračka plynů, 12 - výměník tepla, 13 - čerpadlo, 14 - výměník tepla, 15 - frakce 

těžkých olejů, 16 - pračka plynů, 17 - čerpadlo, 18 - vakuové čerpadlo, 19 - plynový hořák, 

20 - výměník tepla, 21 - výměník tepla, 22 - separátor, 23 - frakce lehkých olejů,  

24 - vodná fáze, 25 - spaliny. 

Aplikace termické pyrolýzy biomasy vede ke vzniku řady využitelných produktů, 

které umožnily při realizaci decentralizovaného systému dosáhnout požadované 

ekonomické efektivity. Pro zpracování biomasy byly vedle výše uvedeného procesu 

Pyrocycling
 TM

 komerčně aplikovány například technologie Biomass Technology Group, 

Bioliq, Rapid Thermal Processing, Biomass-to-Oil [71]. 
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4   MATERIÁLY A POUŽITÉ METODY 

Vzorky kovových kalů byly odebírány u oslovených producentů, představovaných 

dvěma malými a jedním velkým strojírenským podnikem působících v Moravskoslezském 

kraji (Tabulka 1). Při vzorkování těchto odpadních materiálů se vycházelo z obecných 

požadavků stanovených v ČSN 015111 [72]. Pro potřeby zajištění odběru a analýzy 

reprezentativního vzorku musí být během postupu vzorkování zohledněn charakter vzorků 

a způsob jeho uskladnění (skleněné, případně plastové nádoby). U uvedených producentů 

byly odběry vzorků vzhledem k zajištění jejich reprezentativnosti provedeny 3x v časovém 

intervalu 30 dnů z odpadních jímek určených pro uskladnění tohoto odpadního materiálu. 

Po ukončení vzorkovacího postupu byly vzorky o celkové hmotnosti cca 50 kg uloženy  

do plastových nádob a následně homogenizovány. Vzorky kovového kalu o hmotnosti  

cca 5 kg byly před požadovanými chemickými analýzami podrobeny volné sedimentaci. 

Tabulka 1  Označení vzorků producentů kovových kalů 

Producenti Označení vzorku 

Tawesco, s.r.o.
* 

IK 

Monometal nástroje, s.r.o.
** 

IIK 

Novogear spol.s.r.o.
** 

IIIK 

*
velká firma, 

**
malá firma 

Velká strojírenská firma Tawesco, s.r.o. zastupuje producenty, kteří obrábějí 

širokou škálu značek oceli obvyklých jakostí a ocelí ušlechtilých. Firma Monometal 

nástroje s.r.o. je především zaměřena na výrobu osových řezných nástrojů z rychlořezných 

nástrojových ocelí jakostí 19830, ASP 2030, 19852. Novogear spol. s r.o. patří k největším 

výrobcům ozubených kol, ve škále nabízených materiálů pro výrobu ozubených kol jsou 

především oceli jakosti 16MnCr5, 20MnCr5, 18CrNiMo7-6, 15 142 a šedé litiny  

(viz Příloha č. 1) [73]. 

Analýza pevné fáze 

U vzorků kovových kalů byly před analýzou odděleny nepolární extrahovatelné 

látky do n-hexanu. K tomuto účelu byl využit Soxhletův extraktor. Výsledky analýzy 

provedené pomocí energiově disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru 

SPECTRO X-LAB (Spectro Analytical Instruments, Německo) byly upřesněny s využitím 

atomového emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (AES-ICP) na přístroji 
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SPECTRO VISION EOP (Spectro Analytical Instruments, Německo), atomovým 

absorpčním spektrometrem s plamenovou atomizací (FA-AAS) a elektrotermickou 

atomizací (ET-AAS) na přístroji UNICAM 969 (Analytik Jena, Německo) po jejich 

totálním rozkladu (kyselinou fluorovodíku, lučavkou královskou a kyselinou 

chlorovodíkovou). Obsah forem železa (kovové a vázané ve druhém oxidačním stupni) byl 

stanoven titrační metodou podle ČSN 72 2041 [74]. 

Stanovení vyluhovatelnosti kovového kalu 

Z původních vzorků kovových kalů byly podle ČSN EN 12457-4 připraveny vodné 

výluhy [75]. Vodné výluhy byly analyzovány referenčními metodami pro analýzu vody 

v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb. [76]. Koncentrace fluoridů, chloridů, síranů byly 

stanoveny iontovým chromatografem s vodivostním detektorem Waters 431 (Waters 

Corporation, USA). Ke stanovení koncentrace rtuti ve vodných výluzích byl použít 

atomový absorpční spektrometr AMA 254 (LECO Corporation, USA), který využívá 

techniky generování par kovové rtuti s následným zachycením a nabohacením na zlatém 

amalgamu. Stanovení Ba, Cr, Cu a Zn bylo provedeno pomocí AES-ICP. Stanovení Cd, 

Ni, Pb bylo provedeno pomocí FA-AAS. Koncentrace As, Mo, Se, Sb byly stanoveny  

ET-AAS. Stanovení rozpuštěného organického uhlíku bylo provedeno analyzátorem 

MULTI N/C 3100 (Analytik Jena, Německo) v přítomnosti katalyzátoru při termickém 

rozkladu vzorku. V oblasti UV, VIS byl po separaci pomocí destilace stanoven fenolový 

index na spektrofotometru LAMBDA 11 (Perkin Elmer, USA). 

Stanovení organických polutantů a nepolárních extrahovatelných látek 

Extrakční procedura a následná analýza indikátorových kongenerů PCBs (28, 52, 

101, 118, 138, 153, 180) při stanovených podmínkách byla provedena pomocí plynového 

chromatografu (GC) přístrojem Agilent Technologies 7890 MS (Agilent Technologies, 

USA) s hmotnostní detekcí (MS) [77]. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) byly 

extrahovány pomocí organického činidla, zakoncentrovány a stanoveny technikou 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) od firmy Waters Corporation (USA) 

vybavené fluorescenčním detektorem [78]. Těkavé organické látky (VOCs) s bodem varu 

nižším než 200 °C, které jsou nerozpustné nebo jen málo rozpustné ve vodě byly  

ve vzorcích stanoveny pomocí GC/MS přístrojem Agilent Technologies 7890 MS [79]. 

Stanovení nepolárních extrahovatelných látek bylo provedeno gravimetrickou 

metodou [80]. Obsahy C10-C40 byly u tuhých vzorků po pyrolýze analyzovány s využitím 
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plynové chromatografie přístrojem Agilent Technologies 6890 N (Agilent Technologies, 

USA) vybaveným plameno-ionizačním detektorem (FID). 

Termická analýza 

Termogravimetrická měření byla provedena na Katedře chemie VŠB-TUO 

přístrojem STA 409 EP (Netzsch company, Německo). K analýze byly použity kapalné 

vzorky získané lisováním sedimentovaných kovových kalů. Vzorky o hmotnosti 100 mg 

byly zahřívány v kelímcích z -Al2O3 v dynamické atmosféře argonu s průtokem  

100 cm
3
 min

-1
. Změny hmotnosti vzorků byly zaznamenány do teploty 600 °C s rychlostí 

ohřevů 10C.min
-1

. Ke studiu termické stability a kinetiky termických reakcí řezných olejů 

byla využita neizotermní termická analýza. 

Mikroskopická analýza 

Pro stanovení detailního rozboru morfologie částic a jejich chemického složení byl 

v laboratořích VÚHŽ a. s. využit rastrovací elektronový mikroskop (REM) Quanta 

450 FEG (FEI Company, USA) s autoemisním zdrojem, který umožňuje generovat  

a snímat dostupné informace z povrchů vodivých a nevodivých materiálů. Zobrazení 

vzorků kovových kalů v REM bylo provedeno vzhledem k požadované kvalitě zobrazení 

při zvětšení 2000 krát ve vysoko vakuovém režimu. Z důvodu takto navržených podmínek 

byly vzorky kalů před pozorováním v REM extrahovány hexanem a vysušeny. 

Elementární analýza C, H, S, N, stanovení spalného tepla a výhřevnosti 

Elementární analýza byla provedena z kapalných podílů získaných lisováním 

sedimentovaných vzorků kovových kalů na pracovišti analytické laboratoře DEZA a.s.  

Ke stanovení C, H, S, N byl použit analyzátor NA 1500 (Fisons Instruments, Velká 

Británie) vybavený tepelně vodivostním detektorem (TCD). Metoda je založena na úplné 

oxidaci vzorku. Výsledné produkty hoření jsou vedeny do redukční pece a jsou převedeny 

pomocí nosného plynu (He) do chromatografické kolony, kde jsou odděleny  

a kvantitativně stanoveny. S využitím kalorimetru IKA C 2000 basic (IKA-Werke, 

Německo.) bylo stanoveno spalné teplo. Kalorimetrické stanovení spalného tepla bylo 

provedeno v laboratořích Enviform a.s.  
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Výhřevnost byla stanovena výpočtem podle vzorce uvedeného  

v ČSN 65 6169 [81]: 

W)H.(8,94.24,43QQ si   (11) 

kde Qi je výhřevnost vzorku  [kJ.kg
-1

], 

 Qs - spalné teplo vzorku  [kJ.kg
-1

], 

 24,42 - výparné teplo vody za standardních podmínek  [kJ.kg
-1

], 

 8,94 - součinitel přepočtu obsahu vodíku na vodu, 

 H - obsah vodíku ve vzorku  [hm. %], 

 W - obsah veškeré vody ve vzorku  [hm. %]. 

Stanovení obsahu vody, popela a hořlaviny 

K analýze byly připraveny kapalné vzorky pomocí lisování sedimentovaných 

kovových kalů. Obsah vody ve vzorku byl stanoven pomocí titrace roztoku jódu a oxidu 

siřičitého ve směsi pyridinu s methanolem (Fischerovo činidlo) [82]. Stanovení popela 

bylo provedeno podle ČSN EN ISO 6245 [83]. Na základě stanovených hodnot vody  

a popela byl obsah hořlaviny vypočten podle vzorce [84]: 

W)(A100h p   (12) 

kde h je obsah hořlaviny  [hm. %], 

 Ap - obsah popela  [hm. %], 

 W - obsah vody  [hm. %]. 

Fázová analýza 

Studované pevné vzorky byly před fázovou analýzou extrahovány v n-hexanu  

a sušeny. Fázová analýza byla provedena metodou rentgenové práškové difrakční analýzy 

na přístroji Bruker D8 Advance typ (theta/2theta) vybaveném pozičně citlivým detektorem 

VANTEC (Bruker corporation, USA). Jako zdroj rentgenového záření byla použita 

kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å) žhavená za podmínek U= 35 kV, I = 25 mA. Divergence 

primárního svazku byla omezena 2 mm štěrbinou. Během analýzy byl vzorek rotován  
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za účelem eliminace jevu přednostní orientace krystalů fází. Identifikace přítomných fází 

byla provedena s využitím databáze PDF-2 (release 2004). 

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

Analýza původních kapalných podílů vzorků získaných sedimentací a pyrolýzních 

kapalných produktů byla provedena s využitím infračerveného spektrometru s Fourierovou 

transformací (FTIR) přístrojem Nicolet 6700 (Thermo Nicolet, USA). K získání 

infračerveného spektra byla použita metoda zeslabené totální reflexe (ATR), kdy 

stanovovaný vzorek byl umístěn na povrch krystalu (diamantu) za vzniku totálního odrazu. 

Vzorky byly měřeny při 32 skenech a rozlišení 4 cm
-1

. Spektra byla zpracovávaná pomocí 

softwaru OMNIC. 

Analýza plynů 

K analýzám pyrolýzních plynů byl použit plynový chromatograf YL 6100  

(Young Lin Instrument, USA), vybavený tepelně vodivostním (TCD) a plamenovým 

ionizačním detektorem (FID), které byly zapojeny v sérii. Permanentní plyny H2, CO, CO2, 

CH4 byly stanoveny pomocí TCD detektoru, směs lehkých uhlovodíků byla stanovena  

s využitím FID detektoru. Separace byla prováděna na kapilárních kolonách HP-PLOT Q  

(30 m x 0,53 mm, 40 μm film; Agilent Technologies, USA) a GsBP-PLOT MLSVE 5A 

(30 m x 0,53 mm, 50 μm film; GS-Tek, USA), zapojených v sérii přes 6-cestný přepínací 

ventil, nástřik 0,5 ml (split 1:5). Sběr a zpracování dat byl proveden v prostředí Clarity 

Chromatography Station ver. 3.0.7, směsi kalibračních plynů dodal SIAD. 

Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků 

Odběr PAHs byl proveden pomocí instalace sorpčních trubiček s náplní XAD-2 

(styren-divinylbenzenový kopolymer) v odběrové trase poloprovozní pyrolýzní jednotky. 

Sorbent byl extrahován v ultrazvukové lázni pomocí acetonitrilu. Prioritních 16 PAHs 

podle U. S. EPA bylo stanoveno metodou HPLC (Waters Corporation, USA) s připojeným 

fluorescenčním detektorem (Waters 470) spojeným v páru s UV/VIS detektorem 

(Waters 486). Separace byla provedena na koloně s reverzní fází (Waters PAH C18, USA) 

o rozměrech 25 cm x 2,6 mm, naplněné HC-ODS Sil-X s velikostí částic 5 µm. 

Stanovení karbidů a pyrolytického uhlíku 

Vzorky tuhých pyrolýzních produktů byly před stanovením pyrolytického  

a karbidického uhlíku extrahovány n-hexanem a sušeny. K stanovení celkových obsahů 
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uhlíku byl použit spalovací analyzátor LECO CS-144 (LECO Corporation, USA). 

Karbidický uhlík byl stanoven pomocí spalovacího analyzátoru po rozkladu pyrolytického 

uhlíku s využitím koncentrovaného H2O2 (30 hm. %, p. a.) na vodné lázni při teplotě varu 

po dobu 1 hod. [85]. 

Experimentální laboratorní pyrolýzní jednotka 

V souladu s volbou procesních podmínek pyrolytického zpracování kovových kalů 

s obsahem oleje byla navržena a použita laboratorní pyrolýzní jednotka, viz Obr. 14. 

Z materiálu 11 453 byla zkonstruovaná laboratorní retorta o objemu 110 cm
3
. Retorta byla 

horizontálně umístěná v elektrické peci s programovatelnou regulací teploty. Aktuální 

teplota ohřívaného vzorku v retortě byla měřena pomocí termočlánku typu „K“. 

Termočlánek je umístěn v ose pyrolýzní retorty. Plyn je z retorty odváděn potrubím,  

na kterém je připojena chlazená jímka kondenzátu doplněna o větev odvádějící 

nezkondenzovaný plyn přes promývačky naplněné acetonem (z důvodu odstranění 

dehtových látek). Plyn následně prochází přes plynoměr a trojcestný ventil, kde je 

s využitím tedlarových vaků odebírán pro chromatografickou analýzu. Fotodokumentace 

laboratorní pyrolýzní jednotky je uvedena v Příloze č. 2. 

 

Obr. 14  Schéma laboratorní pyrolýzní jednotky 

Vysvětlivky: 1 - elektrická pec, 2 - pyrolýzní reaktor, 3 - vstup média (dusíku),  

4 - termočlánek, 5 - vzorek, 6 - chlazená jímka kondenzátu, 7 - promývačky obsahující 

aceton, 8 - bubnový plynoměr, 9 - trojcestný ventil. 
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5   CHARAKTERIZACE KOVOVÝCH KALŮ 

5.1   Složení kovových kalů 

Obsahy olejů (Tabulka 2) přítomných v kovových kalech jsou ve studovaných 

vzorcích rozdílné vhledem k použitým brousícím postupům, zařízením a typům povrchově 

upravovaných materiálů. Výsledky chemické analýzy pevné fáze studovaných vzorků 

kovových kalů jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Tabulka 2  Obsahy olejů a vody 

Analyt Jednotky 
Vzorek 

IK IIK IIIK 

Olej hm. % 2,8 29,2 45,4 

Voda hm. % 28,1 <0,1 <0,1 

 

Tabulka 3  Analýza pevné fáze 

Analyt Jednotky 
Vzorek 

IK IIK IIIK 

Al hm. % 10,6 2,84 6,4 

C hm. % 0,35 1,3 2,8 

Ca mg/kg 1000 199 310 

Cd mg/kg <10 <2 <10 

Cr (celkový) hm. % 0,51 3,74 0,84 

Fe (celkové) hm. % 81,0 78,8 89 

Fe (kovové) 

(kovové)kov 

hm. % 79,3 75,2 88,3 

Fe (oxidické) hm. % 1,7 3,6 0,7 

Mg mg/kg 800 7,72 40 

Mn hm. % 0,25 0,32 0,80 

Na mg/kg 8500 671 670 

K mg/kg 300 1090 220 

Pb mg/kg <10 42 <10 

Ti mg/kg 100 70 300 

V hm. % <0,05 1,13 <0,05 

W hm. % <0,005 2,74 <0,005 

Co mg/kg 100 8070 115 

Mo hm. % <0,2 3,46 <0,2 

Ni hm. % 0,10 0,24 1,20 

Zn mg/kg 18800 149 110 
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Z hlediska následné recyklace kovových kalů je zřejmé, že materiály po odstranění 

olejové a emulzní frakce obsahují minimálně 78 hm. % železa a to převážně v kovové fázi. 

Nezanedbatelné jsou obsahy doprovodných legujících prvků (Cr, Mo, W, Ni), které svým 

zastoupením u jednotlivých analyzovaných vzorků odpovídají obráběným jakostem ocelí. 

Fotografie vzorků po úpravě sedimentací jsou uvedeny na Obr. 15-17. 

 

Obr. 15  Fotodokumentace vzorku IK 

 

Obr. 16  Fotodokumentace vzorku IIK 

 

Obr. 17  Fotodokumentace vzorku IIIK 

Stanovené obsahy sumy kongenerů PCBs ve studovaných vzorcích kovových kalů 

nepřekračují limitní hodnotu (1 mg.kg
-1

) pro odpady, které nesmí být ukládány na skládky 

skupiny S - inertní odpad. Stanovené koncentrace benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů 

(BTEX) rovněž vyhovují těmto požadavkům z pohledu sledované limitní koncentrace 

(6 mg.kg
-1

). 

Koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) shrnuje Tabulka 4 

jako 16 kongenerů dle U. S. EPA. Sledovaný parametr škodlivin je u vzorků I a IIK 

hluboko pod limitní hodnotou (80 mg.kg
-1

). Pouze u vzorků IIIK bylo stanoveno podle 

platné legislativy ČR v sumě 12 kongenerů (90,91 mg.kg
-1

), jejichž hodnota překračuje 

limitní koncentraci PAHs dle vyhlášky 294/2005 Sb. [76]. 
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Tabulka 4  Stanovené koncentrace PAHs 

Sledované PAHs 

[mg.kg
-1

] 

 

 

[mg.kg
-1

] 

Vzorek 

IK IIK IIIK 

Naphthalene <0,05 <0,002 2,33 

Acenaphthylene <0,05 <0,002 <0,5 

Acenaphthene <0,05 <0,002 4,15 

Fluorene <0,05 0,015 1,02 

Phenanthrene 0,09 0,124 45,19 

Anthracene 0,18 0,038 2,09 

Fluoranthene <0,05 <0,002 <0,5 

Pyrene 0,10 <0,002 2,19 

Benz[a]anthracene <0,05 0,002 1,33 

Chrysene <0,05 0,019 35,0 

Benzo[b]fluoranthene <0,05 <0,002 0,93 

Benzo[k]fluoranthene <0,05 <0,002 <0,05 

Benzo[a]pyrene 0,18 0,040 0,85 

Dibenz[a,h]anthracene 0,08 <0,002 0,49 

Benzo[g,h,i]perylene 0,31 0,051 0,38 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,10 0,007 0,07 

Suma 1,04 0,312 97,07 

5.2   Výsledky stanovení nebezpečných vlastností 

Z uvedených hodnot sledovaných parametrů (viz Tabulka 5) vyplývá, že vzorky 

nelze zařadit do třídy vyluhovatelnosti I. U vzorku IIIK jsou překročeny limitní 

koncentrace rozpuštěného organického uhlíku pro třídu vyluhovatelnosti III. Limitní 

koncentrace rozpuštěného organického uhlíku a rozpuštěných látek jsou pro třídu 

vyluhovatelnosti I překročeny u vzorku IK. U vzorku IIK je hodnota fenolového indexu  

a zinku překročena u třídy vyluhovatelnosti I. Z pohledu koncentrace Mo ve vodném 

výluhu odpadů IIK byla překročena limitní koncentrace třídy vyluhovatelnosti I. Vzorek 

IIIK, vzhledem k překročení limitních ukazatelů vyluhovatelnosti třídy III, vyžaduje 

úpravu některým ze způsobů stabilizace uvedené v příloze 6 vyhlášky 294/2005 Sb. [76]. 
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Tabulka 5  Analýza vodného výluhu 

Sledované ukazatele 

[mg.l
-1

] 

Vzorek 

IK IIK IIIK 

DOC 63 3,01 143 

pH 9,40 7,22 8,08 

Chloridy 7,9 2,88 1,11 

Fluoridy <0,1 <0,1 <0,02 

Sírany 3,2 4,81 1,19 

Rozpuštěné látky 856 328 66 

Fenolový index <0,05 0,17 <0,1 

As <0,01 <0,01 <0,01 

Ba <0,03 <0,05 <0,04 

Cd <0,002 <0,005 <0,004 

Cr (celkový) <0,03 <0,03 <0,04 

Cu 0,048 0,06 <0,04 

Hg <0,001 <0,001 <0,001 

Ni <0,03 0,04 <0,04 

Pb <0,05 <0,05 <0,04 

Se <0,01 <0,01 <0,01 

Sb <0,01 <0,01 <0,006 

Zn <0,01 0,54 <0,01 

Mo <0,01 0,21 <0,04 

5.3   Morfologie 

Výsledky z mikroskopického pozorování tuhé fáze kovových kalů po extrakci  

n-hexanem (Obr. 18, 19, 20) ukazují, že kovový kal je odpadním materiálem skládajícím 

se především z třísek v širokém velikostním zastoupení. Toto zastoupení závisí  

na parametrech dokončovacího jemného třískového obrábění, především na rychlosti 

posuvu a druhu opracovávaného materiálu. 

 

Obr. 18  Snímek vzorku IK 

 

Obr. 19  Snímek vzorku IIK 
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Obr. 20  Snímek vzorku IIIK 

5.4   Analýza kapalné fáze kovových kalů 

Technická a elementární analýza 

V Tabulce 6 jsou uvedeny výsledky technické a elementární analýzy vzorků IIK  

a IIIK. U vzorku IK nebylo vzhledem k obsahu vody možné provést stanovení parametrů 

technicko-elementární analýzy. 

Tabulka 6  Technická a elementární analýza kapalné fáze 

Parametr Jednotky IK IIK IIIK 

Ap hm. % - 0,48 0,084 

W hm. % 96,8 0,044 0,006 

h hm. % - 99,48 99,91 

C
daf 

hm. % - 83,58 82,71 

H
daf 

hm. % - 13,43 12,92 

N
daf 

hm. % - 0,17 <0,10 

S
daf 

hm. % - <0,10 0,20 

O
daf 

hm. % - 2,30 4,08 

Spalné teplo MJ.kg
-1

 - 46,82 46,42 

Výhřevnost MJ.kg
-1

 - 43,87 43,6 

FTIR analýza 

Infračervené spektrum vzorku IK (Obr. 21) je silně ovlivněno přítomnou vodnou 

fází, kdy spektrum po odečtení pozadí vody zůstalo silně “zašuměno“. Široký pás kolem 

vlnočtu 3000 cm
-1

 odpovídá pásu O-H vazeb v molekule vody. Identifikované dva pásy 

kolem vlnočtu 1380 a 950 cm
-1

 odpovídají deformačním vibracím C-H vazeb, ovšem 

přítomnost organické látky nebyla potvrzena pásy v oblasti vlnočtu 3000-2800 cm
-1

 

v důsledku překryvu širokým pásem odpovídajícímu vlnočtu okolo 3000 cm
-1

. 
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Obr. 21  FTIR analýza kapalné fáze vzorku IK 

Ze spektra vzorku IIK (Obr. 22) vyplývá, že ve vzorku není přítomná vodná fáze  

s charakteristickými pásy O-H vazeb vody okolo vlnočtu 3400 a 1600 cm
-1

. Výrazné pásy 

kolem vlnočtu 3000-2800 cm
-1

 náleží valenčním pásům vazby C-H, které ukazují  

na přítomnost organických molekul. Výraznější pásy o vlnočtu 2921 a 2852 cm
-1

 

odpovídají antisymetrickým a symetrickým vibracím C-H vazeb ve skupinách CH2 a CH3. 

Další dva identifikované výrazné pásy okolo vlnočtu 1450 a 1370 cm
-1

 odpovídají 

antisymetrickým a symetrickým deformačním vibracím C-H vazeb ve skupinách -CH2  

a -CH3. Z absence násobných vazeb (oblast vlnočtu nad 3000 cm
-1

) lze konstatovat, že 

přítomné uhlovodíky jsou nasycené. V nižší oblasti spektra pod vlnočet 1150 cm
-1

 byly 

zaznamenány deformační vibrace vazeb C-C přítomných organických molekul. Ve vzorku 

IIK byl také identifikován výrazný pás 1746 cm
-1

, který odpovídá vazbě C=O 

v aldehydech, ketonech případně v karboxylových kyselinách. 
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Obr. 22  FTIR analýza kapalné fáze vzorku IIK 

Absence charakteristických pásů O-H vazeb molekuly vody okolo 3400 

a 1640 cm
-1

 byla stejně jako u předchozího analyzovaného vzorku (IIK) potvrzena  

u vzorku IIIK (Obr. 23). U tohoto vzorku byly rovněž stanoveny výrazné pásy v oblasti 

vlnočtu 3000-2850 cm
-1

 a vlnočtu 1460-1376 cm
-1

, které náleží valenčním a deformačním 

vibracím C-H vazeb. Z těchto spekter lze vyčíst, že v přítomných organických molekulách 

převažují -CH2- skupiny (pás při vlnočtu 2921 a 2852 cm
-1

) nad -CH3 skupinami. Přítomné 

uhlovodíky jsou nasycené, tzn. je patrná absence násobných vazeb, které se nacházejí 

v oblasti vlnočtu nad 3000 cm
-1

. Pásy okolo vlnočtu 1700 cm
-1

 lze přisoudit přítomnosti 

C=O vazeb v aldehydech, ketonech nebo případně v karboxylových kyselinách. 

 

Obr. 23  FTIR analýza kapalné fáze vzorku IIIK 
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5.5   Popis termického chování kapalné fáze kovových kalů 

Termogravimetrická analýza (TGA) je metoda, která se využívá k popisu 

termického chování materiálů a stanovení kinetických parametrů. 

Z termogravimetrických záznamů vzorků IK viz Obr. 24 lze usuzovat, že  

ve stanoveném teplotním intervalu 120-190 °C dochází v jednom kroku především 

k vypařování přítomné vodné fáze a těkavých složek oleje. Při srovnání chování 

sledovaných vzorků během ohřevu do 600 C v inertní atmosféře je možné konstatovat, že 

vzorky II a IIIK mají srovnatelný průběh TG křivek, viz Obr. 25, 26. Rozklad těchto 

vzorků probíhá v širokém rozsahu teplot v jednom kroku. Stanovené teplotní intervaly 

rozkladu vzorku IIK (275-360 °C) a IIIK (285-370 °C), ukazují na použití chladicích 

kapalin s podobnými chemicko-fyzikálními vlastnostmi. Jak vyplývá z analýz kapalné 

fáze, podíl oleje v charakterizovaném vzorku IK je ve srovnání se vzorky IIK a IIIK 

významně menší a případné podíly výševroucích složek oleje nebyly vzhledem k citlivosti 

techniky TGA stanoveny. 
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Obr. 24  Termoanalytické křivky kapalné fáze vzorku IK 
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Obr. 25  Termoanalytické křivky kapalné fáze vzorku IIK 
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Obr. 26  Termoanalytické křivky kapalné fáze vzorku IIIK 

5.5.1  Výpočet kinetických parametrů probíhajících reakcí 

Současné techniky výpočtu kinetických parametrů z termogravimetrických dat 

mohou vycházet z jedné TG křivky nebo z více naměřených křivek při různých 

podmínkách. Pro získání a zhodnocení kinetických parametrů probíhajících termických 

procesů u vzorku kovových kalů obsahujících olej byla využita metoda jedné TG křivky. 
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Rychlost rozkladu pevných látek může být modelována pomocí následující rovnice, kde 

reakční rychlost je vyjádřena [86]: 

nα)k.(1
dt

dα
  (13) 

kde α je podíl pevných látek rozložených v čase t, 

 n - řád reakce, 

 k - rychlostní konstanta  [s
-1

]. 

f0

t0

WW

WW
α




   (14) 

kde Wt je hmotnost vzorku v čase t  [g], 

 W0 - počáteční hmotnost vzorku  [g], 

 Wf - konečná hmotnost vzorku  [g]. 

Rychlostní konstanta je popsána Arrheniovou rovnicí: 











R.T

E
A.exp.k(T) a  (15) 

kde A je frekvenční faktor  [s
-1

], 

 Ea - aktivační energie  [kJ.mol
-1

], 

 R - molární plynová konstanta  [J.mol
-1

.K
-1

], 

 T - termodynamická teplota [K]. 

Po dosazení rovnice (15) do rovnice (13) pro rychlost rozkladu platí: 

 na α1.
R.T

E
A.exp.

dt

dα









  (16) 

Pro lineární rychlost ohřevu platí 
dt

dT
β  a po dosazení do rovnice (16) získáme 

rovnici: 

 na α1.
R.T

E
.exp.

β

A

dT

dα


















   (17) 

V minulých letech byla pro výpočet kinetických parametrů vycházejících  

z odvozené rovnice (17) vyvinuta řada metod. Metody, které umožňují jejich výpočet, se 
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obecně dělí na integrální a diferenciální v závislosti na tom, zda je rovnice (17) ve tvaru 

integrálním nebo diferenciálním [86]. 

Při aplikaci integrální metody podle [86] a [87] pro výpočet kinetických parametrů 

získáme integrovanou formu rovnice (17): 

dT
R.T

E

β

A

α)(1

dα a

n  


  (18) 

Po dosazení a integraci rovnice (18) získáme její konečný tvar: 

R.T

E

β.E

A.R
ln

T

α)(1ln
ln a

a

2








 
   (19) 

Z rovnice (19) byly vypočteny hodnoty frekvenčního faktoru a aktivační energie  

při řádu reakce n=1. Získané hodnoty těchto kinetických parametrů jsou pro jednotlivé 

probíhající děje charakteristické v určitém rozmezí teplot (Tabulka 7). 

Tabulka 7  Vypočtené kinetické parametry 

Vzorek 
Rozmezí teplot 

[°C] 

Aktivační 

energie 

[kJ.mol
-1

] 

Frekvenční 

faktor 

[s
-1

] 

Korelační 

koeficient 

R
2
 

IK 120-190 32 6,8.10
3 

0,99 

IIK 275-360 144 6,8.10
10 

0,96 

IIIK 285-370 135 7,0.10
9
 0,98 

Vypočtené kinetické parametry umožňují určit závislost reakční rychlosti  

na teplotě. Z porovnání výsledků kinetických parametrů jednotlivých vzorků uvedených 

v Tabulce 7 vyplývá, že reakce identifikované z analyzovaných termigravimetrických dat  

u všech třech vzorků budou probíhat v jednom kroku. Z hodnot aktivačních energií 

vyplývá, že u vzorku IIK a IIIK dochází k rozkladným endotermickým reakcím, které jsou 

cca 4 – 4,5x energeticky náročnější než u vzorků IK. Stanovena hodnota aktivační energie 

a teplotní rozmezí TG změn kapalné fáze vzorku IK odpovídá pravděpodobně fyzikálnímu 

vypařování [88]. Na stanovení hodnot kinetických parametrů, mají vliv navržené 

podmínky termoanalytických experimentů, výběr integrální, případně diferenciální 

výpočtové metody a chemické a fyzikální složení studovaných vzorků. 
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5.6   Fázová analýza pevné fáze kovových kalů 

RTG difrakční analýza potvrdila u všech analyzovaných vzorků přítomnost 

majoritní fáze kovového železa (Obr. 27-29). Krystalické fáze oxidů železa byly jako 

Fe3O4 (magnetit) identifikovány u vzorků IIK a IIIK (Obr. 28 a 29), fáze FeO (wüstit) byla 

stanovena pouze u vzorku IIIK (Obr. 29). Přítomnost částic na bázi Al2O3, které se 

uvolňují během procesu obrábění z brousícího nástroje, byla potvrzena ze získaných RTG 

difrakčních záznamů u všech analyzovaných vzorků. Ve vzorku IIK byly identifikovány 

fáze karbidu železa Fe7C3, karbidů legujících prvků (karbidotvorných prvků Cr, W, V) 

Fe6W6C, V6C5, Cr2Fe14C a oxidu Fe2Cr2O4. Karbid železa Fe3C, neboli cementit byl 

stanoven ve vzorku IIIK. 

 

Obr. 27  Rentgenová difrakce původního vzorku IK 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Al2O3. 
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Obr. 28  Rentgenová difrakce původního vzorku IIK 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Fe3O4, 3 - Al2O3, 4 - Fe7C3, 5 - Fe6W6C, 6 - V6C5, 7 - Fe2Cr2O4, 

8 - Cr2Fe14C. 

 

Obr. 29  Rentgenová difrakce původního vzorku IIIK 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Fe3O4, 3 - Al2O3, 4 - Fe3C, 5 - FeO. 
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6   POPIS POSTUPŮ EXPERIMENTŮ 

Pyrolýzní experimenty byly provedeny na jednotlivých vzorcích kovových kalů 

(IK, IIK, IIIK) po 24 hod. sedimentaci při laboratorních podmínkách. Studium vlivu 

pyrolýzních procesních podmínek zahrnovalo aplikaci různých rychlostí ohřevů  

(10 a 20 °C.min
-1

) na konečnou pyrolýzní teplotou (při teplotě 450 °C, 550 °C a 650 °C) 

s výdrží na zvolené teplotě 30 min. Navážka vzorku kovových kalů byla 50 g. Laboratorní 

pyrolýzní jednotka byla před pyrolýzním zpracováním kovových kalů proplachovaná 

dusíkem (4 litry). Po stanovení množství jednotlivých pyrolýzních produktů byla 

provedena jejich chemická analýza. U pyrolýzních tuhých zbytků byla vedle RTG 

difrakční analýzy provedena analýza C10-C40, včetně stanovení karbidického  

a pyrolytického uhlíku. Pyrolýzní olej a kapalina vzniklá pouze u vzorku IIIK byla 

podrobena FTIR analýze. Pyrolýzní plyn byl odebírán do jednolitrových tedlarových vaků 

ve zvolených teplotních intervalech. Vývoj plynu v průběhu ohřevu na konečnou pyrolýzní 

teplotu byl zaznamenán s využitím bubnového plynoměru, kdy průtoky plynu byly 

zaznamenány od 100 °C při kroku 20 °C do konečné pyrolýzní teploty (Příloha 3).  

Ve směsi odebraného plynu byly chromatograficky stanovovány jeho složky zastoupené 

vodíkem, methanem, propylenem, propanem, ethylenem, ethanem, oxidem uhličitým  

a oxidem uhelnatým. Obsahy prioritních 16 PAHs podle U. S. EPA byly stanoveny v plynu 

pyrolyzovaného vzorku IIIK při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 na konečnou pyrolýzní 

teplotu 450 °C, 550 °C a 650 °C. 

6.1   Zpracování experimentálních dat 

Ve snaze eliminovat chyby vzniklé stanovením jednotlivých složek pyrolýzního 

plynu bylo přistoupeno s využitím programu AproXK3 k sestrojení aproximujících funkcí. 

Pro aproximaci experimentálních dat byla využita metoda nejmenších čtverců 

(minimalizuje součet čtverců odchylek mezi hodnotami aproximující funkce a naměřenými 

hodnotami), za podmínky dodržení následujících předpokladů: 

 veličina x nesmí být náhodná veličina tj. hodnoty veličiny x nemají být zatíženy 

chybami; 

 chyby hodnot veličiny y od prokládané funkce mají mít víceméně normální 

rozdělení s nulovou střední hodnotou a s konstantním rozptylem. 
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Dalším krokem byl výběr typu aproximující funkce: 

321 kk

2

k

1 )xbx(by   (20) 

kde x je hodnota nezávislé proměnné, definiční obor je omezen na hodnoty x>0, 

 y - hodnota závislé proměnné (naměřená data), 

 k1,2,3 - volitelné konstanty, 

 b1,2 - koeficienty (parametry) regresní funkce. 

Výhoda této zvolené funkce je především v tom, že umožňuje vytvářet velké 

množství průběhů geometrických křivek. Počet typů křivek záleží na množině kombinací 

hodnot volitelných konstant k1, k2, k3. Program AproXK3 umožňuje proložit cca 2300 

funkcí. 

Po provedeném výpočtu parametrů funkcí byla provedena verifikace výsledků,  

při které se vedle ověření optimálního geometrického tvaru funkce sledovala také 

směrodatná chyba prokladu (STD) a součet čtverců odchylek prokladu (S) [89]. 
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7   VÝSLEDKY A DISKUZE 

7.1   Distribuce pyrolýzních produktů v závislosti na teplotě 

Vliv pyrolýzní teploty na podíl pyrolýzních produktů byl stanoven u všech tří 

studovaných vzorků (IK, IIK, IIIK) při konečné pyrolýzní teplotě 450 °C, 550 °C, 650 °C  

a rychlosti ohřevu 10 a 20 °C.min
-1

. Stanovené výtěžnosti jednotlivých produktů (tuhý 

zbytek, pyrolýzní olej a kapalina, nezkondenzované plynné uhlovodíky) jsou uvedeny  

na Obr. 30 až 35. Výsledky vzniku pyrolýzního plynu potvrzují při obou rychlostech 

ohřevu jeho rostoucí množství v závislosti na rostoucí teplotě (Příloha 3). Rostoucí vývoj 

plynu s teplotou je způsoben probíhajícími sekundárními krakovacími reakcemi 

uvolněných par z olejů přítomných v původním vzorku a vzniku nezkondenzovaných 

plynných produktů (H2, CO, CO2, CH4, CxHy) v průběhu sekundárních rozkladných reakcí. 

Výtěžnost tuhého zbytku vzorku IK po pyrolýze při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 se 

ustálila z 82 hm. % při teplotě 450 °C na stanovených 81 hm. % při teplotě 550 °C. Podíl 

tuhého zbytku stanovený při pyrolýzní teplotě 650 °C dosahoval stejně jako při teplotě 

550 °C 81 hm. %. Pokles podílu tuhého zbytku byl rovněž potvrzen s rostoucí teplotou  

při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

. Při uvedené rychlosti ohřevu a konečné pyrolýzní teplotě 

450 °C byla stanovená výtěžnost tuhého zbytku 83 hm. %. S rostoucí pyrolýzní teplotou 

došlo k poklesu výtěžnosti tuhého zbytku na hodnotu 81 hm. % při teplotě 550 °C  

a 80 hm. % při teplotě 650 °C. Klesající podíl tuhé fáze souvisí s probíhajícími primárními, 

případně se sekundárními reakcemi při vyšší teplotě. 

Mírný pokles výtěžnosti kapalné fáze (pyrolýzního oleje) s rostoucí pyrolýzní 

teplotou byl zaznamenán při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

. Stanovené výtěžnosti 

pyrolýzního oleje byly 17,6 hm. % (450 °C), 17 hm. % (550 °C), 17 hm. % (650 °C).  

U rychlosti ohřevu 10 C.min
-1

 dosahovala výtěžnost kapalné fáze konstantní hodnoty 

(16 hm. %). 

Z výsledků hmotnostní bilance jednotlivých produktů lze konstatovat, že množství 

pyrolýzního plynu roste s pyrolýzní teplotou a dosahuje vyšších výtěžnosti při pomalejší 

rychlosti ohřevu. Nejvýznamnější podíl pyrolýzního plynu (4 hm. %) byl stanoven  

při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 na konečné teplotě 650 °C. Výtěžky pyrolýzního plynu 

dosahovaly při teplotě 450 °C 1 hm. % a 3 hm. % při teplotě 550 °C. Aplikací vyšší 

rychlosti ohřevu (20 °C.min
-1

) bylo dosaženo 0,4 hm. % podílu (450 °C) vzniklého plynu 
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při ustálení na 2 hm. % při teplotách 550 °C a 650 °C. Výtěžnosti jednotlivých produktů 

vzorku IK, vyplývající z provedených hmotnostních bilancí, jsou uvedeny na Obr. 30 a 31. 

Detailní složení jednotlivých produktů vzorku IK je uvedeno kapitolách 7.2 až 7.6. 
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Obr. 31  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IK při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 

Z provedených hmotnostních bilancí při zvolených rychlostech ohřevu  

(10 a 20 °C.min
-1

) vzorku IIK uvedených na Obr. 32 a 33 vyplývá, že s rostoucí pyrolýzní 

teplotou dochází ve sledovaném intervalu teplot od 450 °C do 650 °C k nárůstu množství 

pyrolýzního plynu a poklesu tuhého zbytku. Příčinou uvedeného vlivu teploty na jednotlivé 

produkty jsou probíhající primární a sekundární reakce, které závisí na zvolené konečné 
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Obr. 30  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IK při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1
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pyrolýzní teplotě. Klesající hmotnostní podíl tuhého zbytku je spojen s uvolněním 

těkavých podílů olejů a následném průběhu rozkladných reakcí. Vznikající podíl 

pyrolytického uhlíku je detailně popsán v kapitole 7.3. 

Při rychlostech ohřevu 10 °C.min
-1

 a teplotě 650 °C dochází k největšímu poklesu 

tuhého zbytku s výtěžností 72 hm. %. Výtěžnost tuhého zbytku při uvedené rychlosti 

ohřevu klesá ze 79 hm. % při teplotě 450 °C na hodnotu 73 hm. % při teplotě 550 °C.  

U vyšší rychlosti ohřevu (20 °C.min
-1

) dosahovaly jednotlivá stanovení výtěžků tuhých 

zbytků ve sledovaném intervalu teplot následujících hodnot: 76 hm. % (450 °C), 75 hm. % 

(550 °C) a 73 hm. % (650 °C). 

Stanovené výsledky výtěžnosti pyrolýzního oleje při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 

ukazují naopak na zvýšení podílu kapalné fáze s teplotou, kdy ze stanovené hodnoty 

23,5 hm. % při 450 °C došlo k nárůstu a ustálení výtěžnosti pyrolýzního oleje na 24 hm. % 

při teplotách 550 °C a 650 °C. Výsledky stanovení pyrolýzního oleje při rychlosti 

10 °C.min
-1

 odpovídají nárůstu kapalné fáze při dosažení největšího podílu 26 hm. %  

při teplotě 550 °C. Naopak nejmenší podíl kapalné fáze (20 hm. %) byl ze sledovaných 

rychlostí ohřevu stanoven při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 a pyrolýzní teplotě 450 °C. 

Výtěžnost pyrolýzního oleje při konečné teplotě pyrolýzy 650 °C dosahuje hodnoty 

24 hm. %, což odpovídá stanoveným výsledkům podílu pyrolýzního oleje při rychlosti 

ohřevu 20 °C.min
-1

 a teplotách 550 °C a 650 °C. 

Stanovené hodnoty podílu vzniklého pyrolýzního plynu při rychlosti ohřevu 

10 °C.min
-1

 a teplotě 450 °C a 550 °C bylo shodné (1 hm. %). Aplikací rychlosti ohřevu 

20 °C.min
-1

 bylo dosaženo růstu pyrolýzního plynu z hodnot 0,5 hm. % (450 °C)  

na 1 hm. % (550 °C). Při zvýšení teploty pyrolýzního procesu na 650 °C bylo stanoveno 

zvýšení podílů pyrolýzního plynu u rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 na hodnotu 4 hm. %  

a 3 hm. % při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

. Z provedených hmotnostních bilancí byly 

stanoveny výtěžnosti jednotlivých produktů vzorku IIK, viz Obr. 32 a 33. Pyrolýzní 

produkty vzorku IIK byly detailně studovány z pohledu jejich chemického složení  

a stanovené výsledky jsou uvedeny v následujících kapitolách 7.2 až 7.6. 
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Obr. 32  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIK při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1
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Obr. 33  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIK při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 

Vliv pyrolýzní teploty a rychlosti ohřevu na podíl jednotlivých pyrolýzních 

produktů vzorku IIIK je uveden na Obr. 34 a 35. 

Podle získaných výsledků hmotností bilance tuhého zbytku bylo dosaženo  

při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 výtěžnosti 50 hm. % (450 °C), 44 hm. % (550 °C), 

40 hm. % (650 °C). Výtěžnost tuhého zbytku při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 dosahovala 

ve sledovaném teplotním intervalu vzhledem k probíhajícím rozkladným reakcím hodnot: 

58 hm. % (450 °C), 49 hm. % (550 °C), 47 hm. % (650 °C). 

Z hmotnostní bilance jednotlivých pyrolýzních produktů je zřejmé, že při rychlosti 

10 °C.min
-1

 dochází k ustálení výtěžnosti pyrolýzního oleje na hodnotě 36 hm. %  
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při pyrolýzní teplotě 550 °C a 650 °C. Stanovená hodnota výtěžnosti při teplotě 450 °C 

byla 33 hm. %. Aplikací rychlostí ohřevu 20 °C.min
-1

 bylo ve srovnání s pomalejší 

rychlostí ohřevu (10 °C.min
-1

) dosaženo menších výtěžků pyrolýzního oleje s největším 

podílem 32 hm. % při teplotě 550 °C. Po dosažení konečné pyrolýzní teploty 450 °C  

a 550 °C byly stanoveny výtěžky pyrolýzního oleje 27 hm. % a 29 hm. %. 

V průběhu pyrolýzy vzorku IIIK a probíhajících rozkladných reakcí dochází 

vzhledem k obsahu kyslíku ve struktuře oleje ke vzniku kapalné fáze s obsahem vody, 

která byla po ukončení pyrolyzního procesu oddělena dělící nálevkou. Výtěžnost pyrolýzní 

kapaliny vznikající v průběhu sledovaného teplotního rozmezí a rychlosti ohřevu 

20 °C.min
-1

 byla konstantní (12 hm. %). Při rychlosti ohřevu 10 C.min
-1

 byl stanoven 

pokles výtěžnosti pyrolýzní kapaliny z hodnoty 13 hm % při teplotě 450 °C a 550 °C  

na hodnotu 11 hm. % (650 °C). 

Podíl plynných produktů roste s rostoucí pyrolýzní teplotou, nejvyšší podíl 

pyrolýzních plynů 13 hm. % byl stanoven při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 a konečné 

teplotě 650 °C. Při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 dosahovala výtěžnost pyrolýzních plynů 

hodnoty 12 hm. %. K zvýšení plynných produktů dochází převážně v důsledku 

probíhajících sekundárních krakovacích reakcí pyrolýzních par. Při vyšších teplotách může 

také docházet k rozkladu vzniklého pyrolyzního uhlíku a následnému vývoji 

nekondenzovaných plynných produktů. Z hmotnostní bilance vyplývá, že při teplotě 

450 °C byla stanovená výtěžnost pro obě rychlosti ohřevu 3 hm. %. Ze srovnání obou 

rychlostí ohřevu je patrné, že při pomalejší rychlosti ohřevu na konečnou teplotu 550 °C 

dochází k uvolnění většího podílu pyrolýzního plynu (8 hm. %) než při rychlosti ohřevu 

20  C.min
-1

 (7 hm. %). Detailní rozbor jednotlivých pyrolýzních produktů vzorku IIIK je 

proveden v následujících kapitolách 7.2 až 7.6. 
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Obr. 34  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIIK při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1
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Obr. 35  Výtěžnost pyrolýzních produktů vzorku IIIK při rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 

Vedle popsané bilance bylo sledováno také množství plynu vznikající během 

30 min. zádrže vzorku na dané teplotě. Stanovená množství pyrolýzního plynu v rozsahu 

studovaných teplot a výdrži na konečné teplotě po dobu 30 min. jsou uvedena pro 

jednotlivé vzorky na Obr. 36 až 44. Objemy pyrolýzního plynu ukazují především u vyšších 

teplot (550 °C a 650 °C) na významnější vliv pomalejší rychlosti ohřevu na vznikající 

objem produkovaného plynu. 
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Obr. 36  Množství plynu při konečné 

pyrolýzní teplotě 450 °C vzorku IK 
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Obr. 37  Množství plynu při konečné 

pyrolýzní teplotě 550 °C vzorku IK 
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Obr. 38  Množství plynu při konečné teplotě pyrolýzy 650 °C vzorku IK 
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Obr. 39  Množství plynu při konečné teplotě 

pyrolýzy 450 °C vzorku IIK 
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Obr. 40  Množství plynu při konečné 

teplotě pyrolýzy 550 °C vzorku IIK 
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Obr. 41  Množství plynu při konečné teplotě pyrolýzy 650 °C vzorku IIK 
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Obr. 42  Množství plynu při konečné teplotě 

pyrolýzy 450 °C vzorku IIIK 
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Obr. 43  Množství plynu při konečné teplotě 

pyrolýzy 550 °C vzorku IIIK 
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Obr. 44  Množství plynu při konečné teplotě pyrolýzy 650 °C vzorku IIIK 

 

7.2   Fázová analýza pevné fáze pyrolýzních produktů 

Tuhé produkty pyrolyzovaných vzorků IK, IIK a IIIK při teplotách 450 °C, 550 °C, 

650 °C a rychlostech ohřevu 10 °C.min
-1

 a 20 °C.min
-1

 byly analyzovány s využitím RTG 

difrakční analýzy. 

Ze srovnání RTG difrakčních záznamů vzorku IK (viz Obr. 27) a jeho tuhých 

produktů po pyrolýze (viz Obr. 45-46) je patrné, že v průběhu procesu pyrolýzy dochází 

v přítomnosti vodní páry a oxidu uhličitého k oxidaci kovového železa a vzniku 

krystalických fází oxidů železa Fe3O4 (magnetit) a FeO (wüstit). V průběhu procesu 

nedošlo ke změně korundových částí, které byly identifikovány u všech pyrolýzních 

produktů vzorku IK jako v původním vzorku.  
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Obr. 45  Rentgenová difrakce vzorku IK po pyrolýze rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Al2O3, 3 - Fe3O4, 4 - FeO. 

 

Obr. 46  Rentgenová difrakce vzorku IK po pyrolýze rychlostí ohřevu 20 °C.min
-1

 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Al2O3, 3 - Fe3O4, 4 - FeO. 

Difrakční analýza pyrolýzních produktů vzorku IIK ukázala (viz Obr. 47-48), že 

majorotní fáze kovového železa dosahuje nejvýraznější intenzity při teplotě 650 °C. 

Krystalická fáze oxidů železa Fe3O4 (magnetit) byla stanovena ve všech vzorcích 

550 °C 

650 °C 

450 °C 

650 °C 

550 °C 

450 °C 
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pyrolyzovaných při rozdílných teplotách a rychlostech ohřevu. Stejného výsledku bylo 

dosaženo u stanovení zastoupení Al2O3 (korund) v pyrolyzovaných tuhých produktech. 

Přítomnost karbidických a dalších oxidických fází (Fe2Cr2O4) byla rovněž identifikována 

v pyrolýzních produktech jako v původním vzorku. Pyrolýzním procesem tedy nedošlo 

k chemickým reakcím, které by způsobily změny ve fázovém složení. 

 

Obr. 47  Rentgenová difrakce vzorku IIK po pyrolýze rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 

Vysvětlivky: 1 – Fek, 2 – Fe3O4, 3 – Al2O3, 4 – Fe7C3, 5 – Fe6W6C, 6 – V6C5,  

7 – Fe2Cr2O4, 8 – Cr2Fe14C, 9 – VCr2C2, 10 – Fe3C. 
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Obr. 48  Rentgenová difrakce vzorku IIK po pyrolýze rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Fe3O4, 3 - Al2O3, 4 - Fe7C3, 5 - Fe6W6C, 6 - V6C5, 7 - Fe2Cr2O4,  

8 - Cr2Fe14C, 9 - VCr2C2, 10 - Fe3C. 

Z difrakčních záznamů vzorků IIIK po pyrolýze uvedených na Obr. 49 a 50 

vyplývá, že zastoupení jednotlivých identifikovaných fází je při aplikaci obou rychlostech 

ohřevu shodné. Významná intenzita v difrakčním záznamu majoritní fáze kovového železa 

byla potvrzena u všech studovaných pyrolýzních produktů. Přítomnost krystalických 

oxidických fází železa Fe3O4 (magnetit) a FeO (wüstit) byla stejně jako u původního 

vzorku potvrzena u tuhých pyrolýzních produktů. Rovněž přítomnost částic brusiva Al2O3 

(korundu) a karbidické fáze Fe3C byla potvrzena s využitím rentgenové difrakce. 
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Obr. 49  Rentgenová difrakce vzorku IIIK po pyrolýze rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Fe3O4, 3 - Al2O3, 4 - Fe3C, 5 - FeO. 

 

Obr. 50  Rentgenová difrakce vzorku IIIK po pyrolýze rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 

Vysvětlivky: 1 - Fek, 2 - Fe3O4, 3 - Al2O3, 4 - Fe3C, 5 - FeO. 
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7.3   Stanovení pyrolytického a karbidického uhlíku 

Stanovené obsahy celkového uhlíku a přítomných karbidů v pyrolyzovaném vzorku 

IK v intervalu studovaných teplot a rychlostech ohřevu ukazují, že v průběhu pyrolýzního 

procesu nedošlo ke vzniku pyrolytického uhlíku a celkový stanovený obsah uhlíku  

(bez C10-C40) představuje zastoupený podíl karbidických fází (0,4 hm. %). Uvedený nízký 

obsah karbidických fází je ve shodě s výsledky RTG difrakce, jelikož takto nízké obsahy 

uvedená metoda neumoňuje identifikovat. K dosaženým výsledkům je nutno poznamenat, 

že vzhledem k nízké homogenitě vzorku a použité metodě je obtížné získat přesné 

výsledky, které by umožňovaly stanovit nízké obsahy pyrolytického uhlíku. 

Při stanovení změny obsahů karbidů a pyrolytického uhlíku u vzorku IIK  

(Obr. 51-54) v závislosti na pyrolýzní teplotě nebyly stanoveny signifikantní rozdíly, které 

by vzhledem k nehomogenitě vzorků a použité metodě potvrzovaly rostoucí obsahy 

karbidů a pyrolytického uhlíku. K identifikovaným karbidickým fázím (Fe7C3, Fe6W6C, 

V6C5, Cr2Fe14C) nebyla nalezena potřebná termodynamická data, která by umožňovala 

provést termodynamický výpočet o průběhu reakcí vedoucí k jejich vzniku. Podle 

dosažených výsledků je možné pozorovat mírný nárůst obsahu pyrolytického uhlíku 

s teplotou (Obr. 53-54) a to při obou studovaných rychlostech ohřevu. 
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Obr. 51  Obsah karbidů po pyrolýze  

vzorku IIK při 10 °C.min
-1
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Obr. 52  Obsah karbidů po pyrolýze 

 vzorku IIK při 20 °C.min
-1
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Obr. 53  Obsah pyrolytického uhlíku po 

pyrolýze vzorku IIK při 10 °C.min
-1
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Obr. 54  Obsah pyrolytického uhlíku po 

pyrolýze vzorku IIK při 20 °C.min
-1

 

V souladu s výsledky z rentgenové difrakce pyrolyzovaného vzorku IIIK  

(Obr. 49 a 50) a rovnice (21), kdy dochází při reakci mezi kovovým železem a uhlíkem  

ke vzniku cementitu, byl proveden výpočet standardní reakční entalpie ( 0

rΔH ) a standardní 

reakční Gibbsovy energie ( 0

rΔG ). 

CFeC3Fe 3  10

r kJ.mol22,57ΔH   (21) 

Výsledky výpočtu 0

rΔG  neodpovídají polykomponentnímu systému, který 

představuje pyrolyzovaný vzorek IIIK. Standardní reakční Gibbsová energie vzniku 

cementitu v závislosti na teplotě byla vypočtena podle níže uvedeného vztahu (22), který 

platí pro rozsah teplot od 463-1033 K [90]. K výpočtu 0

rΔG  byla použita termodynamická 

data pro grafit, což neodpovídá formě uhlíku přítomného v pyrolyzovaném vzorku. Podle 

rentgenové difrakce se jedná o amorfní formu uhlíku. Endotermická reakce je podporována 

rostoucí teplotou a probíhá mimo studovaný teplotní rozsah (Obr. 55). 

66,2.T.T0,40.10.T9,66.10T11,41.T.ln3850ΔG 15230

r    (22) 

Z analytického stanovení s využitím termoevoluční analýzy a celkového rozkladu 

organicky vázaného uhlíku pomocí koncentrovaného H2O2 byl potvrzen nárůst 

karbidických fází s rostoucí teplotou, jak ukazují Obr. 56-57. Největší obsah karbidů 

v tuhém pyrolýzním zbytku vzorku IIIK byl stanoven při aplikaci rychlosti ohřevu 

10 °C.min
-1

 a pyrolýzní teplotě 650 °C (6,4 hm. %). Naopak nejnižší obsah karbidů 

(1,8 hm. %) byl stanoven při pyrolýzní teplotě 450 °C a rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

. 
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Obr. 55  Závislost standardní reakční Gibbsovy energie vzniku cementitu na teplotě 
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Obr. 56  Obsah karbidů po pyrolýze 

vzorku IIIK při 10 °C.min
-1
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Obr. 57  Obsah karbidů po pyrolýze 

vzorku IIIK při 20 °C.min
-1

 

Výsledky obsahu pyrolytického uhlíku přítomného v pyrolyzovaném vzorku IIIK 

ve studovaných teplotních rozmezích (viz Obr. 58-59) ukazují na klesající obsah uhlíku 

s nižší rychlostí ohřevu a rostoucí pyrolýzní teplotou. Významné snížení obsahu 

pyrolytického uhlíku bylo stanoveno u obou rychlostí ohřevu při pyrolýzní teplotě 650 °C, 

což může odpovídat probíhajícím sekundárním rozkladným reakcím. Obsahy 

pyrolytického uhlíku při teplotě 650 °C a rychlostech ohřevu 10 a 20 °C.min
-1

 byly 6,8  

a 4,9 hm. %. Příklad vzhledu pyrolytického uhlíku získaného při teplotě 450 °C a rychlosti 

ohřevu 10 °C.min
-1

 je uveden na Obr. 60. 
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Obr. 58  Obsah pyrolytického uhlíku po 

pyrolýze vzorku IIIK při 10 °C.min
-1
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Obr. 59  Obsah pyrolytického uhlíku po 

pyrolýze vzorku IIIK při 20 °C.min
-1

 

 

 

Obr. 60  Snímek pyrolytického uhlíku vzorku IIIK 

7.4   Stanovení obsahu oleje v pyrolýzních tuhých produktech 

Vliv pyrolýzní teploty (450 °C, 550 °C, 650 °C) a rychlosti ohřevu na stanovený 

podíl oleje (C10-C40) v tuhém pyrolýzním zbytku je uveden na Obr. 61 až 63. Při rostoucí 

teplotě a pomalejší rychlosti ohřevu (10 °C.min
-1

) dochází k významnějšímu průběhu 

krakovacích reakcí vzhledem k vývoji pyrolýzních produktů a odstranění olejů 

z pyrolyzovaných vzorků kovových kalů. Tato závislost byla vzhledem ke stanoveným 

obsahům oleje potvrzena u všech tří studovaných vzorků. Ve vzorku IK bylo při teplotě 

650 °C dosaženo největší konverze oleje na pyrolýzní produkty. Stanovené obsahy oleje 

v tuhém pyrolýzním zbytku při 10 °C.min
-1

 (1,1 hm. %) a 20 °C.min
-1

 (1,4 hm. %), 
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viz Obr. 61, ukazují na nedostatečně vysokou teplotu vzhledem k požadavkům využití 

tuhého produktu jako vsázky v hutní výrobě (olej <1 hm. %). Konverze oleje u vzorku IIK 

byla nejvýznamnější stejně jako u vzorku IK při teplotě 650 °C. Stanovené obsahy oleje  

při této teplotě dosahovaly u rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 1,1 hm. % a 1,9 hm. %  

u rychlosti ohřevu 20 °C.min
-1

 (viz Obr. 62). Ze všech studovaných vzorků byla u vzorku 

IIIK stanovena největší konverze do pyrolýzních produktů. Výsledky obsahu olejů v tuhém 

zbytku po pyrolýze na konečnou teplotu pyrolýzy 550 °C a 650 °C ukazují na významný 

vliv probíhajících rozkladných reakcí. Vliv probíhajících rozkladných reakcí s rostoucí 

teplotou na distribuci pyrolýzních produktů byl rovněž potvrzen při provedených 

hmotnostních bilancích (viz kapitola 7.1) a detailním rozboru pyrolýzních plynů  

(viz kapitola 7.5). Stejně jako u vzorku I a IIK bylo vzhledem k stanoveným obsahům oleje 

v tuhém zbytku vzorku IIIK dosaženo největší konverze při teplotě 650 °C. Při rychlostech 

ohřevu 10 a 20 °C.min
-1

 byly stanovené obsahy oleje 0,2 hm. % a 0,4 hm. % (viz Obr. 63). 
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Obr. 61  Stanovené obsahy C10-C40 po pyrolýze vzorku IK 
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Obr. 62  Stanovené obsahy C10-C40 po pyrolýze vzorku IIK 
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Obr. 63  Stanovené obsahy C10-C40 po pyrolýze vzorku IIIK 

7.5   Analýza pyrolýzních plynů 

V pyrolýzních plynných produktech byly v uvedených teplotních rozsazích  

a rychlostech ohřevu (10 a 20 °C.min
-1

) odebírány plynné produkty, ve kterých byly 

chromatograficky stanovovány jednotlivé složky pyrolýzního plynu skládající se z CO, 

CO2, H2, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C3H6. Výsledky stanovení jsou uvedeny pro všechny 

provedené experimenty v Příloze č. 4. Grafické zobrazení u výsledků, které vzhledem 

k mezím stanovitelnosti pro jednotlivé složky pyrolýzního plynu umožnovaly jejich 

zpracování v programu AproXK3, jsou uvedeny na Obr. 64 až 112. 
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Vzhledem k rozsahu studovaných teplot lze předpokládat, že přednostně budou 

probíhat reakce uvedené v kapitole 3.4, kterými jsou homogenní reakce vodního plynu (1) 

a methanizační reakce (8) a (9). Tyto reakce probíhají ve směru produktů při nižších 

teplotách. Tento předpoklad byl potvrzen s využitím potřebných termodynamických dat 

grafickým zobrazením závislosti standardní reakční Gibbsovy energie uvedených reakcí  

na teplotě (Příloha 5) [91]. V průběhu pyrolýzního procesu lze rovněž očekávat, že vlivem 

přítomností katalytických prvků dochází ke změně zastoupení vznikajících meziproduktů  

a kinetiky probíhajících reakcí. 

V pyrolýzním plynu vzorku IK při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 bylo stanoveno 

nejvýznamnější zastoupení CO2 a CH4. S rostoucí teplotou dochází v pyrolýzním plynu 

k nárůstu jejich obsahu (Obr. 64-67). 
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Obr. 64  Vývoj methanu při pyrolýze 

vzorku IK na teplotu 550 °C 
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Obr. 65  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku IK 

na teplotu 550 °C 
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Obr. 66  Vývoj methanu při pyrolýze 

vzorku IK na teplotu 650 °C 
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Obr. 67  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku IK 

na teplotu 650 °C 
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Při pyrolýze vzorku IIK byly v pyrolýzním plynu stanoveny obsahy sledovaných 

uhlovodíků, k jejichž vzniku dochází pomocí krakování dlouhých a rozvětvených 

uhlovodíkových řetězců. Z výsledků stanovení C2H6, C2H4, C3H8, C3H6 je zřejmé, že 

s rostoucí teplotou dochází k růstu obsahu jejich zastoupení v pyrolýzním plynu.  

Ze srovnání rychlosti ohřevů je možné konstatovat, že při aplikaci pomalejší rychlosti 

ohřevu dochází v pyrolýzním plynu k nárůstu koncentrací C2H6, C2H4, C3H8, C3H6. Tento 

trend se neprojevil při stanovení propylenu při konečné pyrolýzní teplotě 550 °C. 

V průběhu těchto reakcí může prostřednictvím radikálových reakcí docházet také k vývoji 

H2, CH4 nebo uhlíku. Reakce vodního plynu probíhající při nižších teplotách 

pravděpodobně také přispívá k vývoji vodíku a CO2. Ke vzniku vodní páry může docházet 

při reakcí OH a vodíkových radikálů. Vývoj CO a CO2 zřejmě souvisí s radikálovými 

reakcemi mezi kyslíkem přítomným v pyrolyzovaném vzorku (až do jeho spotřebování)  

a přítomným uhlíkem. S rostoucí teplotou se také významněji uplatňuje methanizační 

reakce vedoucí ke vzniku CH4. Významnější koncentrace sledovaných složek byly 

stanoveny při pomalejší rychlosti ohřevu (10 °C.min
-1

). Obsahy sledovaných složek 

pyrolýzního plynu vzorku IIK jsou uvedeny na Obr. 68 až 88. 
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Obr. 68  Vývoj ethylenu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 69  Vývoj ethanu při pyrolýze vzorku 

IIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 70  Vývoj propylenu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 71  Vývoj propanu při pyrolýze vzorku 

IIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 72  Vývoj methanu při pyrolýze vzorku IIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 73  Vývoj ethylenu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 74  Vývoj ethanu při pyrolýze vzorku 

IIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 75  Vývoj propylenu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 76  Vývoj propanu při pyrolýze vzorku 

IIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 77  Vývoj methanu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 78  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku IIK 

na teplotu 550 °C 
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Obr. 79  Vývoj CO při pyrolýze vzorku IIK 

na teplotu 550 °C 
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Obr. 80  Vývoj H2 při pyrolýze vzorku IIK 

na teplotu 550 °C 
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Obr. 81  Vývoj ethylenu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 82  Vývoj ethanu při pyrolýze vzorku 

IIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 83  Vývoj propylenu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 84  Vývoj propanu při pyrolýze vzorku 

IIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 85  Vývoj methanu při pyrolýze 

vzorku IIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 86  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku IIK 

na teplotu 650 °C 
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Obr. 87  Vývoj CO při pyrolýze vzorku IIK 

na teplotu 650 °C 
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Obr. 88  Vývoj H2 při pyrolýze vzorku IIK 

na teplotu 650 °C 

Při pyrolýze vzorku IIIK byly stanoveny nejvyšší obsahy sledovaných složek  

v pyrolýzním plynu (Obr. 89-112). Obsah vodné fáze v pyrolýzní kapalině pravděpodobně 

ukazuje na intenzivnější průběh krakovacích a methanizačních reakcí, což je potvrzeno 

také vyššími obsahy sledovaných složek obsažených v pyrolýzním plynu. Koncentrace CO 

a CO2 obsažených v pyrolýzním plynu se v rozsahu teplot 400-450 °C snižuje 

pravděpodobně z důvodu rozkladu kyslíkatých sloučenin a spotřebě kyslíku v průběhu 

probíhajících radikálových reakcí. V průběhu rostoucí teploty byl vlivem rozkladných 

reakcí potvrzen jako u předchozího vzorku IIK rostoucí obsah sledovaných složek ovšem 

s výjimkou výše uvedených CO a CO2. Nejvýznamnější obsah ze zastoupených 

sledovaných složek byl stanoven při teplotě 650 °C a rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

  

u syntézně zajímavého vodíku (42,7 obj. %). Ze srovnání vlivu rychlosti ohřevu  

na zastoupení sledovaných složek pyrolýzního plynu je patrný vliv pomalejší rychlosti 

(10 °C.min
-1

) na vyšší obsahy plynných složek. 
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Obr. 89  Vývoj ethylenu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 90  Vývoj ethanu při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 91  Vývoj propylenu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 92  Vývoj propanu při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 93  Vývoj methanu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 94  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 450 °C 
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Obr. 95  Vývoj CO při pyrolýze vzorku IIIK 

na teplotu 450 °C 
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Obr. 96  Vývoj H2 při pyrolýze vzorku IIIK 

na teplotu 450 °C 
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Obr. 97  Vývoj ethylenu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 98  Vývoj ethanu při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 99  Vývoj propylenu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 100  Vývoj propanu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 101  Vývoj methanu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 102  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 103  Vývoj CO při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 104  Vývoj H2 při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 550 °C 
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Obr. 105  Vývoj ethylenu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 106  Vývoj ethanu při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 107  Vývoj propylenu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 108  Vývoj propanu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 109  Vývoj methanu při pyrolýze 

vzorku IIIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 110  Vývoj CO2 při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 111  Vývoj CO při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 650 °C 
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Obr. 112  Vývoj H2 při pyrolýze vzorku 

IIIK na teplotu 650 °C 
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7.6   Analýza kapalné fáze pyrolýzních produktů 

Získaná kapalná fáze po pyrolýze vzorků IK, IIK a IIIK byla analyzovaná pomocí 

infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. 

Vzhledem k předpokládanému vysokému obsahu vody ve vzniklých kapalných 

pyrolýzních produktech vzorku IK byla infračervená spektra změřena s pozadím vody 

(viz Obr. 113 a 114). Měřené pásy obrácené směrem vzhůru okolo vlnočtu 3000  

a 1600 cm
-1

 odpovídají pásům vody a jsou ovlivněny nedokonalým odečtením pozadí vody 

od naměřených spekter. Stejně tak nedokonalým odečtením pozadí vody se pásy 

odpovídající C-H vibracím zobrazily směrem vzhůru a to u vlnočtu 1590 a 1592 cm
-1

, tyto 

pásy jsou zřetelně viditelné v oblasti vlnočtu 3000-2800 cm
-1

 a potvrzují přítomnost 

organické sloučeniny. Výraznější pásy odpovídají antisymterickým a symetrickým 

vibracím C-H vazeb. Zbylé dva pásy okolo 1450 a 1370 cm
-1

 odpovídají antisymetrickým 

a symetrickým deformačním vibrací C-H vazeb ve skupinách -CH2 a -CH3. Výsledky 

měření nevykazují rozdíly vzhledem k identifikovaným vazbám a to jak z pohledu teploty 

tak rychlosti ohřevu. 

 

Obr. 113  FTIR analýza kapalné fáze po pyrolýze vzorku IK při 10 °C.min
-1
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Obr. 114  FTIR analýza kapalné fáze po pyrolýze vzorku IK při 20 °C.min
-1

 

Ze spekter uvedených na Obr. 115 a 116 vyplývá, že v analyzované kapalné fázi 

vzorku IIK není přítomna voda, jelikož ve spektru chybí charakteristické pásy O-H vazeb. 

Přítomnost organických molekul byla potvrzena pásy kolem vlnočtu 3000 a 2800 cm
-1

, 

které odpovídají valenčním pásům vazby C-H. Z vlnočtu 2921 a 2852 cm
-1

 lze usuzovat, že 

v kapalné fázi se nachází C-H vazby odpovídající antisymetrickým a symetrickým 

vibracím ve skupinách -CH2 a -CH3. Z větší intenzity C-H vazeb ve skupině -CH2 můžeme 

říci, že tyto vazby ve sloučeninách převažují. Antisymetrickým a symetrickým 

deformačním vibracím C-H vazeb ve skupinách -CH2 a -CH3 náleží pásy okolo vlnočtu 

1450 a 1370 cm
-1

. Deformační vibrace vazeb C-C organických molekul se vyskytují pod 

1150 cm
-1

. Z nepřítomnosti pásů nad 3000 cm
-1

 lze předpokládat, že se dvojné vazby 

(C=C) v analyzované kapalné fázi nevyskytují. V původním vzorku se vyskytuje ještě 

výrazný pás 1746 cm
-1

, který odpovídá vazbě C=O v aldehydech nebo ketonech. Tento pás 

v pyrolýzních kapalných produktech nebyl identifikován a lze tedy konstatovat, že 

v průběhu procesu pyrolýzy došlo k rozkladu výše uvedených kyslíkatých sloučenin.  

Ze srovnání změřených FTIR spekter je patrné, že v závislosti na teplotě a rychlosti ohřevu 

vzorku IIK nedošlo v průběhu procesu pyrolýzy k identifikovatelné změně chemického 

složení kapalné fáze stanovitelné pomocí FTIR analýzy. 

450 °C 

550 °C 

650 °C 
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Obr. 115  FTIR analýza kapalné fáze po pyrolýze vzorku IIK při 10 °C.min
-1

 

 

Obr. 116  FTIR analýza kapalné fáze po pyrolýze vzorku IIK při 20 °C.min
-1

 

V kapalných produktech pyrolýzy vzorku IIIK byly po obou aplikovaných 

rychlostech ohřevu a konečných pyrolýzních teplotách odděleny vzniklé kapalné fáze  

u kterých byly pomocí FTIR analýzy identifikovány valenční a deformační vibrace OH 

vazeb vody (vlnočet okolo 3400 a 1640 cm
-1

). V takto identifikovaných vzorcích je 

převažující přítomnost vodné fáze (viz. Obr. 117 a 118). Pásy slabé intenzity těsně  

pod 3000 cm
-1

 dokazují přítomnost organických molekul a odpovídají valenčním vibracím 

C-H vazeb. Vlnočet okolo 2960 cm
-1

 a 2875 cm
-1 

odpovídá antisymetrický a symetrickým 

vibracím C-H vazeb v -CH3 skupinách a vlnočtu okolo 2930 cm
-1

 a 2850 cm
-1

 náleží 

antisymetrické a symetrické vibrace C-H vazeb v -CH2 skupinách. Pásy okolo vlnočtu 
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1450 cm
-1

 a 1400 cm
-1

 mohou náležet antisymetrickým a symetrickým deformačním 

vibracím C-H vazeb v -CH3 a -CH2- skupinách. V oblasti spektra 1150-850 cm
-1

 se mohou 

nacházet vibrace vazeb C-C přítomných organických molekul. 

Ve všech vzorcích pyrolýzní kapaliny lze předpokládat absenci významnějšího 

množství nenasycených uhlovodíků, což lze vyčíst z absence pásu v oblasti  

3100-3000 cm
-1

, který odpovídá vibracím C-H vazeb v nenasycených uhlovodících. Pásy 

okolo 1700 cm
-1

 lze přisoudit valenčním vibracím vazby C=O v aldehydech a ketonech. 

Pásy v oblasti 1300-1190 cm
-1

 mohou příslušet vibracím vazeb =C-O-C v esterech. 

 

Obr. 117  FTIR analýza pyrolýzní kapaliny po pyrolýze vzorku IIIK při 10 °C.min
-1

 

 

Obr. 118  FTIR analýza pyrolýzní kapaliny po pyrolýze vzorku IIIK při 20 °C.min
-1
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Z FTIR spekter vzorků pyrolýzního oleje (Obr. 119 a 120) lze vyčíst, že 

v identifikovaných vzorcích není přítomna vodná fáze (absence charakteristických pásů  

O-H vazeb vody okolo 3400 a 1640 cm
-1

). Výrazné pásy v oblasti 3000-2850 cm
-1

  

a 1460-1376 cm
-1

 náleží valenčním a deformačním vibracím C-H vazeb. Z těchto spekter 

lze vyčíst, že v přítomných organických molekulách převažují -CH2- skupiny (pás při 2921  

a 2852 cm
-1

) nad -CH3 skupinami. 

Přítomné uhlovodíky jsou nasycené, tzn. je patrná absence násobných vazeb, což 

lze usuzovat z absence charakteristických pásů C-H vazeb na násobných vazbách C-C, 

které bývají v oblasti 3070-3200 cm
-1

. Pásy okolo 1700 cm
-1

 lze přisoudit přítomnosti C=O 

vazeb v aldehydech nebo ketonech. Ze spekter lze rovněž vyčíst absenci významnějšího 

množství aromatických sloučenin, charakteristické pásy nad 3000 cm
-1

 a 1620-1560 cm
-1

). 

Stopová množství aromatických sloučenin aplikací metodou FTIR nemohou být vzhledem 

k citlivosti metody stanovena. Stanovené výsledky FTIR analýzy pyrolýzního oleje  

a kapaliny vzorku IIIK nevykázaly rozdíly v zastoupení identifikovaných hlavních 

organických funkčních skupin a to jak ve vztahu k aplikované pyrolýzní teplotě, tak 

rychlosti ohřevu. 

 

Obr. 119  FTIR analýza pyrolýzního oleje po pyrolýze vzorku IIIK při 10 °C.min
-1
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Obr. 120  FTIR analýza pyrolýzního oleje po pyrolýze vzorku IIIK při 20 °C.min
-1

 

7.7   Stanovení PAHs v pyrolýzním plynu 

Obsahy jednotlivých 16 prioritních PAHs podle U. S. EPA byly stanoveny  

při rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1

 vzorku IIIK na konečnou pyrolýzní teplotu 450 °C, 

550 °C a 650 °C s dobou výdrže 30 min. na uvedených teplotách. V analyzovaném 

pyrolýzním plynu byla z 16 prioritních PAHs prokázána přítomnost Nap, Pha, Ant, Pyr, 

B[a]P, D[ah]A, B[ghi]P, I[cd]P. Obsahy ostatních PAHs byly stanoveny pod mezí detekce 

(<0,2 µg.g
-1

). Ze stanovených výsledků uvedených na Obr. 121 je patrno, že obsahy 

přítomných PAHs v pyrolýzním plynů se zvyšují s rostoucí teplotou. Celková suma PAHs 

při konečné pyrolýzní teplotě 450 °C dosahovala koncentrace 4,71 µg.g
-1

, zatímco  

při zvýšení na teplotu 550 °C došlo ke zvýšení celkové koncentrace PAHs na 59,1 µg.g
-1

. 

Nejvyšší suma koncentrací PAHs 143,7 µg.g
-1

 byla stanovena při ohřevu na konečnou 

pyrolýzní teplotu 650 °C. Nejnižší koncentrace u jednotlivých přítomných PAHs byly 

stanoveny ve směsi pyrolýzního plynu po dosažení konečné pyrolýzní teploty 450 °C. 

Nejvýznamnější koncentrační zastoupení při této teplotě bylo z přítomných PAHs 

stanoveno u Pyr (1,93 µg.g
-1

) a B[ghi]P (0,95 µg.g
-1

). Při nárůstu pyrolýzní teploty  

na 550 °C bylo identifikováno nejvýznamnější zastoupení Pyr (16,7 µg.g
-1

) a B[ghi]P 

(12,7 µg.g
-1

). Dominantní zastoupení ve směsi plynu odebraného po dosažení 650 °C 

vykazoval ze stanovených PAHs především Pha (53,6 µg.g
-1

) a Ant (32,4 µg.g
-1

). 
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K vývoji PAHs během procesu pyrolýzy může docházet pravděpodobně 

z následujících důvodů: 

 uvolnění PAHs přítomných v původním organickém podílu pyrolyzovaného 

vzorku; 

 radikálového průběhu krakovacích reakcí a cyklizačních reakcí. 

Podle práce [92] může vlivem rostoucí pyrolýzní teploty docházet k zvýšení 

koncentrace PAHs v důsledku probíhajících Diels-Alderových reakcí. V podmínkách 

pyrolýzy může vlivem Diels-Alderova mechanismu docházet k vzniku a reakci alkenů  

a dienů z nasycených uhlovodíků a vývoji mono a polycyklických aromatických 

uhlovodíků. 
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Obr. 121  Stanovené obsahy PAHs v pyrolýzním plynu vzorku IIIK (10 °C.min
-1

) 

Z důvodu rozdílných toxikologických vlastností jednotlivých sloučenin PAHs byly 

vypočteny s využitím tabelovaných toxikologických ekvivalentních faktorů [65] toxické 

ekvivalenty (TEQ). Z vypočtených TEQ je patrné, že vzhledem k stanoveným obsahům 

sledovaných PAHs jsou nejvýznamněji zastoupeny z pohledu karcinogenní rizikovosti 

sloučeniny B[a]P a D[ah]A (viz Obr. 122). Výsledky TEQ (B[a]P a D[ah]A) v závislosti 

na teplotě odpovídají vzhledem k tabelovaným toxikologickým ekvivalentním faktorům 

stanoveným koncentracím. 
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Obr. 122  Vypočtené TEQ PAHs v pyrolýzním plynu vzorku IIIK (10 °C.min
-1
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8   ZÁVĚR 

Předkládaná práce se zabývá problematikou pyrolýzního zpracování kovových kalů 

s obsahem oleje, které se doposud po termickém zpracování ukládají na skládky odpadů  

a to i přesto, že mohou obsahovat více než 75 hm. % kovového železa a legující prvky. 

V úvodní části práce jsou shrnuty poznatky související se současnými aplikovanými 

postupy zpracování kovových kalů vzhledem k jejich možnostem využití ve výrobě kovů. 

V souladu se stanoveným záměrem práce byla provedena rešerše týkající se aplikace 

pyrolýzní technologie a vlivu procesních parametrů na výsledné pyrolýzní produkty. 

V následující kapitole jsou popsány použité metody k hodnocení odebraných vzorků 

kovových kalů s obsahem oleje od tří strojírenských firem a produktů po pyrolýzním 

zpracování. Součástí této kapitoly je také popis sestavené laboratorní pyrolýzní jednotky, 

na které byly ověřovány vlivy procesních podmínek pyrolýzního zpracování. 

V experimentální části byly všechny studované vzorky podrobeny komplexní analýze 

zahrnující analýzu pevné fáze včetně stanovení vybraných organických polutantů, analýzu 

vodných výluhů, morfologickou a fázovou analýzu, technickou a elementární analýzu  

a analýzu kapalných podílů. Termická stabilita odpadních materiálů byla hodnocena 

pomocí termogravimetrické analýzy včetně aplikace integrální metody pro výpočet 

kinetických parametrů z termogravimetrických dat. 

Ověření aplikace laboratorní pyrolýzní jednotky pro odstranění odpadních olejů 

z kovových kalů bylo provedeno při rychlostech ohřevů 10 a 20 °C.min
-1

 na konečnou 

pyrolýzní teplotou 450 °C, 550 °C a 650 °C s 30 min. výdrží na zvolené teplotě. Tuhé 

pyrolýzní produkty byly charakterizovány pomocí rentgenové práškové difrakční analýzy, 

skenovacího elektronového mikroskopu a stanovení pyrolytického a karbidického uhlíku. 

Kapalné produkty byly hodnoceny metodou infračervené spektrometrie. V odebraných 

plynných produktech byly chromatograficky stanovovány jednotlivé složky pyrolýzního 

plynu skládající se z CO, CO2, H2, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C3H6 a obsahy jednotlivých  

16 prioritních PAHs podle U. S. EPA. 

Vybrané tři vzorky kalů se lišily obsahem oleje (2,8 - 45,4 hm. %), zastoupením 

železa v sušině vzorku (75,2 hm. % do 88,3 hm. %) a cenných legujících prvků jako jsou 

chróm, molybden, nikl a wolfram. Obsah oleje potvrzuje zařazení kalů mezi nebezpečné 

odpady. Z přítomnosti charakteristických pásů O-H vazeb vody v IČ spektrech kapalné 

složky kalů lze konstatovat, že se liší v zastoupení vodné fáze. U dvou vzorků s vyššími 
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obsahy olejů (IIK a IIIK) byl podíl vodné fáze nižší, naopak byl identifikován výrazný pás, 

který odpovídá vazbě C=O v aldehydech, ketonech případně v karboxylových kyselinách. 

Z analýzy vodných výluhů vyplývá, že všechny vzorky překračují limitní ukazatele 

stanovené pro třídu vyluhovatelnosti I, obsah rozpuštěného organického uhlíku ve výluhu 

připraveném ze vzorku s nejvyšším obsahem oleje (IIIK) překračuje limitní koncentrace 

třídy vyluhovatelnosti III. Stanovené koncentrace organických škodlivin sledovaných 

v odpadech byly překročeny podle platné legislativy ČR v sumě 12 kongenerů PAUs 

rovněž pouze u vzorku s nejvyšším obsahem oleje.  

Z výsledků hodnocení komplexní chemické charakterizace, termické stability, 

vypočtených kinetických parametrů a laboratorního studia vlivu procesních podmínek  

na množství a složení pyrolýzních produktů vyplývá: 

1) Výsledky neizotermní termogravimetrické analýzy při zvolené pecní atmosféře 

a rychlosti ohřevu 10 °C.min
-1 

dokazují, že termogravimetrické křivky vzorků s vyššími 

obsahy olejů mají srovnatelný průběh. K termickému rozkladu dochází v jednom kroku 

v intervalu teplot 275-360 °C a 285-370 °C. Této skutečnosti odpovídají také vypočtené 

hodnoty aktivačních energií pomocí integrální metody u vzorků IIK (144 kJ.mol
-1

) a IIIK 

(135 kJ.mol
-1

). Termogravimetrické křivky vzorku s nejnižším obsahem oleje (IK) 

a vypočtené hodnoty aktivační energie 32 kJ.mol
-1 

potvrdily výrazný obsah vodné fáze  

a tedy i to, že v teplotním intervalu 120-190 °C dochází spolu s těkavými složkami oleje 

především k jejímu vypařování.  

2) Pro snížení obsahu oleje je vhodnější nižší rychlost ohřevu (10 °C.min
-1

)  

s 30 min. výdrži na teplotě 650 °C. Požadované odstranění olejů z kovových kalů pro jeho 

využití jako vsázky ve výrobě kovů (<1 hm. %) bylo v laboratorních podmínkách dosaženo 

pouze u vzorku s nejvyšším obsahem oleje. 

3) V tuhém pyrolytickém produktu s rostoucí teplotou vzrůstá obsah karbidické 

fáze, naopak obsah pyrolytického uhlíku byl nižší při aplikaci pomalejší rychlosti ohřevu  

a rostoucí pyrolýzní teplotě. 

4) Na složení kapalného pyrolytického produktu neměla výrazný vliv rychlost 

ohřevu ani konečná teplota pyrolýzy. Při pyrolýze výchozího vzorku s nejvyšším obsahem 

oleje (IIIK) došlo ke vzniku kapalného pyrolytického produktu, který byl složen ze dvou 

fází - vodné a olejovité. 
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5) Kvalitativní i kvantitativní složení pyrolýzního plynu závisí na obsahu oleje  

ve vstupním materiálu a podmínkách pyrolýzy. K vývoji pyrolýzního plynu 

s nejvýznamněji zastoupenými obsahy CO, CO2, H2, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C3H6 

dochází s rostoucí teplotou pyrolýzního procesu z důvodu probíhajících krakovacích 

reakcí. Ze srovnání kvalitativního zastoupení identifikovaných organických sloučenin 

v kapalné fázi a obsahu sledovaných složek pyrolýzního plynu lze konstatovat, že 

v průběhu pyrolýzního procesu se vedle krakovacích reakcí uplatňuje také fyzikální 

odpařování a kondenzace. S rostoucí teplotou byl potvrzen významnější vliv 

methanizačních reakcí související s nárůstem obsahu CH4. 

6) Ze sledování závislosti obsahu  16 prioritních PAHs v pyrolyzním plynu  

při rychlosti ohřevu 10 C.min
-1

 a teplotách 450 °C, 550 °C a 650 °C vyplývá, že s rostoucí 

pyrolýzní teplotou byl s výjimkou Pyr pozorován nárůst jejich obsahů. Vypočtené TEQ 

jednotlivých PAHs vzhledem k jejich obsahům ukazují z pohledu výrazné karcinogenní 

rizikovosti na sloučeniny B[a]P a D[ah]A. 

Aplikace pyrolýzní technologie pro odstranění odpadních olejů z kovových kalů 

umožňuje získat pevnou fázi s požadovaným zastoupením forem přítomných kovů  

a obsahu uhlovodíků C10-C40. V laboratorních podmínkách zjištěné podmínky pyrolýzního 

procesu je nutné ověřit v poloprovozním měřítku vzhledem k požadavkům na tuhý zbytek, 

kapalnou a plynnou fázi. 
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