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Anotace  

           Diplomová práce se zabývá možnostmi využití použitých nápojových kartónů  

a jejich dalším zpracováním. V této práci jsou shrnuty metody sběru a třídění nápojových 

kartónů a jednotlivé postupy pro jejich recyklaci. Další část této práce se zabývá samotným 

pyrolýzním procesem a popisem jednotlivých pyrolýzních zařízení. Poté je v této práci 

uveden postup pro pyrolýzu nápojových kartónů a následné využití jednotlivých produktů 

pyrolýzy. Poslední část práce je věnovaná možné separaci hliníku z pyrolýzního uhlíku, 

což je tuhý zbytek pro pyrolýze Tetrapaku. 

Klíčová slova 

pyrolýza, nápojový kartón, tetrapak, pyrolýzní olej, pyrolýzní uhlík, pyrolýzní kapalina, 

tuhý zbytek, výhřevnost odpadu 

Annotation 

           This thesis deals with the possibilities of the use of used beverage cartons and 

further processing. This paper summarized the methods of collecting and sorting of 

beverage cartons and individual processes for recycling. The next part deals with the 

pyrolysis process itself and a description of each pyrolysis equipment. Then, this work the 

procedure for pyrolysis beverage cartons and subsequent use of individual pyrolysis 

products. The last part is devoted to the possible separation of aluminum from pyrolytic 

carbon, which is  solid residue after pyrolysis of Tetrapak. 
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1. Úvod a cíl práce 

 V posledních letech se v souvislosti s rostoucí životní úrovní zvyšuje také 

spotřeba přírodních zdrojů a tudíž také stoupá produkce odpadů. Jednou z možností, jak 

zmírnit tento nárůst, je materiálové nebo energetické využití různých druhů komunálních  

a průmyslových odpadů. Na trhu je však stále velké množství odpadů, které se dají ještě 

dále využít. 

 Jedním takovým typem odpadu jsou obaly. Konkrétně obaly z nápojových 

kartonů. Nejběžnějším zástupcem tohoto druhu obalů jsou Tetrapaky. Tento druh obalů 

patří do skupiny kombinovaných obalů, které jsou hůře recyklovatelné. Nicméně je tento 

typ obalů zákazníky i obchodníky často vyhledáván a jeho produkce roste. Problém  

s recyklací Tetrapaků spočívá v tom, že je tento obal složen z více druhů materiálu  

s odlišnými vlastnostmi ( karton, polyethylen, hliník ). 

 Jednou za variant nakládání s nápojovými kartóny je uložení na skládkách. Tato 

varianta je ovšem velice nevýhodná, protože použité nápojové obaly jsou zdrojem kvalitní 

celuózy, popřípadě hliníku a z toho důvodu je výhodnější jejich separace a následné 

využití. 

 Cílem této diplomové práce je popsat jednotlivé způsoby nakládání s nápojovými 

kartony a ukázat možnosti využití tohoto druhu odpadů. Dalším cílem je popis zpracování 

použitých nápojových obalů, konkrétně Tetrapaku za pomocí pyrolýzy a popis možností 

využití vzniklých pyrolýzních produktů. Součástí tohoto popisu je i návrh schématu na 

odseparování hliníku z tuhého pyrolýzního zbytku a jeho následné využití.  
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2. Metody třídění a sběru použitých kartonový obalů 

 První nápojový karton se objevil na trhu před více než 60 lety. V té době se 

jednalo o čtyřboký kompozitní obal TetraPak, který byl vytvořen stejnojmennou švédskou 

firmou. Tento druh obalu byl poté nahrazen daleko praktičtějším obalem hranolového  

tvaru - Tetra Brik. V dnešní době se na trhu nachází mnoho různých modifikací jako 

například Tetra Top, Tetra Rex, Tetra Square, do kterých se plní většina celosvětové 

produkce mléka nebo džusů.[1] 

2.1 Třídění a sběr kartonových obalů 

 Kartonové obaly lze třídit klasickým způsobem jako například starý papír nebo 

sklo. Za pomocí třídění a sběru těchto kartonových obalů může dojít k jejich následné 

recyklaci a nemusí se zbytečně ukládat na skládky. [2] 

 Pro sběr kartonů se používají oranžové nebo žluté kontejnery viz. Obrázek 2. Sběr 

kartonových obalů ještě není tak moc rozšířen jako například sběr skla nebo plastů. 

Kartony lze také odevzdávat v sběrných surovinách. Do oranžových kontejnerů patří 

hlavně krabice od mléka, džusů a dalších tekutin. Tyto obaly není vhodné spalovat  

v domácích topeništích z toho důvodu, že při spalování takových obalů vznikají 

chlorované sloučeniny, které se spolu s těžkými kovy uvolňují do ovzduší. Kartony bývají 

označeny buď číselným kódem a nebo zkratkou pro kombinované materiály.  

viz Obrázek 1. [1], [4] 

 

Obrázek 1 - značky kartonových obalů [3] 
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Obrázek 2 - žlutý kontejner na kartonové obaly 

 

2.2 Situace v ČR 

 Se sběrem a tříděním nápojových kartonů se začalo v České republice 

systematicky v roce 2003. Do té doby byly nápojové kartony brány spíše jako nežádoucí 

příměs a jejich využití bylo jen sporadické. V současné době jsou nápojové kartony 

plnohodnotnou součástí tříděného sběru v celé řadě měst a obcí. Jako symbol pro třídění 

tohoto odpadu se používá oranžová samolepka. Oranžová samolepka označuje nádoby 

nebo pytle, do kterých je možné nápojové kartony odkládat. V menších obcích se 

nepoužívají pro sběr kontejnery, protože nápojové kartony se následně vytřídí na třídící 

lince z papíru a plastů. Kontejnery se používají ve větších městech, jako jsou Praha, Plzeň 

nebo Olomouc. [5], [7] 

  V roce 2012 se na území České republiky vytřídilo okolo 3000 tun nápojových 

kartónů. Podle výzkumu společnosti TetraPak se zjistilo, že v České republice třídí tyto 

nápojové kartóny okolo 55% obyvatelstva. A z toho okolo 26% obyvatelstva třídí tyto 
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nápojové kartóny pravidelně. [7] Podle tohoto výzkumu se také přišlo na to, že se do 

kontejnerů dostane v České republice každý den 9 tun těchto obalů. Což je 3319 tun ročně. 

[2], [7] 

 V České republice se z použitých nápojových kartónů získává hlavně dlouhé 

vlákno, protože při výrobě TetraPaku se používá kvalitní vstupní surovina a díky tomu má 

papírové vlákno z TetraPaku také velmi vysokou úroveň kvality. [2], [5] 

2.3 Situace v Evropě 

 V Evropě je průměr třídění celkového objemu nápojových kartonů okolo 37 %  

a toto číslo každým dnem roste. V 90. letech se nápojové kartony v Evropě skoro  

netřídily, ale v roce 2002 dosáhl podíl vytříděných kartonů v Evropě 25 %.[6] V 

západoevropských zemích je vytříděno okolo 50 % nápojových kartonů, které se potom 

dále recyklují. Největší podíl nápojových kartonů se recykluje v Belgii a Lucembursku, 

kde je míra třídění 80 %. Dalším státem s vysokou mírou vytřídění tohoto typu odpadu je 

Německo, kde je vytříděno 70 % obalů. [6], [7] 

 Korporace "ASS" v rámci  Programu ekologického rozvoje" řešila ve spolupráci  

s českou firmou PAPCEL zcela unikátní zadání. A to postavit ve své papírně  

OOO KRONEX Ukrajina Zmijev skoro "bezodpadovou technologii" zpracování 

nápojových obalů. Výstupem z linky musela být frakce čistých celuózových vláken pro 

zpracování v papírně a frakce folií pro recyklaci, u kterých mohlo být maximálně 

znečištěno 1 % zbytkových celuózových vláken. Odpadní voda byla odváděna na 

biologické čištění. Zařízení bylo navrženo na kapacitu 15 - 20 t/den. Navržená technologie 

byla nejdřív vyzkoušena na vývojovém poloprovoze PAPCEL a poté realizována v papírně 

Zmijev na Ukrajině. Linka pracuje při průměrné kapacitě 15 t/den a plní požadavky určené 

v zadání projektu. [8] 

2.4 Recyklace kartonových obalů 

 Nápojový karton je v ideálních podmínkách dobře recyklovatelný. Ale ne vždy je 

možné těchto podmínek dosáhnout a velmi často nejsou dodrženy vůbec. To je způsobeno 

tím, že v některých lokalitách jsou kartony sváženy společně s papírem. [13] 
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 Recyklaci kartonových obalů můžeme provádět za pomocí dvou metod a to je 

mokrá metoda ( tzv. vířivé rozvláknění ) a nebo suchá metoda ( v speciální lince ).  

[1], [11], [15] 

2.4.1 Mokrá metoda  

 Při mokré metodě se nejdříve oddělní jednotlivé vrstvy fólie vířivým 

rozvlákněním ( podobně jako při recyklaci papíru ). Kvalitní papírová vlákna se zachytí na 

sítech a poté se používají k výrobě papíru. Nápojové kartony se často rozvlákňují spolu se 

sběrovým papírem. [14], [10] 

 Tato metoda se provádí ve vířivém rozvlákňovači, které je naplněn celými 

kartonovými obaly a vodou. Proces rozvlákňování trvá v rozmezí 15-30 minut [14]. Během 

této doby dojde k vytvoření pevné suspenze - vlákniny. Při této metodě se nemusí používat 

pomocné chemikálie nebo teplá voda. [11] 

 Hlavní faktor pro úspěšné rozvláknění je materiálová čistota. Například  

u vytříděných nápojových kartonů by znečištění nemělo přesáhnout 10%. Z tohoto důvodu 

je rozvlákňovač vybaven systémem pro účinné odstranění nevláknitých materiálů 

(polyetylenové a hliníkové fólie,  písek, kovové odpady a jiné cizorodé látky, které by 

mohly zahltit agregát). [10] 

 Pomocí této metody se získá z nápojových kartonů 70-90% celulózových vláken, 

která jsou určena k další výrobě papíru. [11], [12], [15] 

2.4.2 Suchá metoda 

 Při této metodě dochází k rozdrcení nápojových kartonů na malé fragmenty, a to 

bez nutnosti separace jednotlivých vrstev. Poté se rovnoměrně rozsypou do formy a lisují 

se za působení teploty a tlaku. V této fázi dochází k prolisování materiálu a ke spojení 

vláken s folií díky roztavenému polyethylenu. Mezi takto vyrobené dvě desky se většinou 

přidává pěnový polystyren jako izolant. [12] 

 Takto vyrobené desky se podobají například sádrokartonu. Některé vlastnosti mají 

dokonce lepší než sádrokarton - jako jsou například nižší nasáklivost a hmotnost, vyšší 

pevnost a pružnost. Tyto desky výrobce dodává v různých velikostech. Z takovýchto desek 

je možné vytvořit celou škálu stavebních prvků (obkladové a izolační desky, různé typy 

příček i jiných konstrukcí ). [1], [12], [9] 
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3. Složení kartonových vrstvených obalů 

 První nápojové kartony se objevily kolem roku 1950 ve Švédsku, zhruba o 10 let 

později se objevila verze s hliníkem. V České republice se našly větší uplatnění od počátku 

90. let minulého století. Balí se do nich mléko, ovocné šťávy, víno a další potraviny. 

Nápojový karton tvoří celulóza (75-80%), která se získává ze dřeva, tedy z obnovitelného 

přírodního zdroje [19]. Celulóza je kvalitní surovinou pro další papírenské  

zpracování, ale bohužel nejde recyklovat stejným způsobem jako obyčejný starý 

 papír. 

 Nápojový karton je vyroben ze tří různých materiálů - polyethylenová fólie  

o tloušťce 0,05mm (která je nepropustná pro vodu), hliníkové fólie a tloušťce 0,0065 mm  

( chrání obsah kartonového obalu před pronikáním světla ) a papírového kartonu [19]. 

Vnitřní vrstvy obalu chrání samotný produkt, vnější vrstvy fungují jako ochrana proti 

navlhnutí a také udávají tvar kartonu. Kartony můžeme rozdělit do dvou skupin - aseptické 

(pro trvanlivé výrobky) a neaseptické (pro pasterizované výrobky). Kartony pro aseptické 

výrobky obsahují obvykle 6 vrstev ( jedna vrstva hliníku, jedna vrstva papíru a čtyři vrstvy 

polyethylenu viz. Obrázek 3 ) a používají se v daleko větší míře, než kartonové obaly 

neaseptické. Hlavním typem aseptického obalu je Tetra Brick Aseptic [19]. Tento obal je 

velice lehký. Jeho váha je okolo 25g a je velmi hygienický. Tento typ obalu také šetří 

náklady na energii, protože potravinu není potřeba skladovat v chladnicích. Naproti tomu 

kartonu neaseptické se skládají pouze z čtyř vrstev ( jedna vrstva papíru a tři vrstvy 

polyethylenu viz. Obrázek 4 ) a nejsou tak hojně používané jako obaly aseptické. Nápojové 

kartóny mohou také obsahovat těžké kovy, které jsou obsaženy v potiscích na 

kartonech.[18], [20], [21] 
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Obrázek 3 -  složení kartonu pro aseptické výrobky [16] 

 

Obrázek 4 - složení kartonu pro neaseptické výrobky [16] 
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4. Možnosti využití kartonových vrstvených obalů 

 Použité kartonové obaly mají široké využití. Mohou se používat v stavebnictví, 

kde adekvátně nahradí svými vlastnostmi běžný stavební materiál. Dále se dají energeticky 

využívat, a to spalováním, například spolu s komunálním odpadem a nebo pyrolýzním 

rozkladem. 

4.1 Stavebnictví 

 Patřičně upravené nápojové obalové kartony se hojně využívají ve stavebnictví 

jako stavební materiál. Úprava nápojových obalů spočívá v tom, že se nejdřív nadrtí na 

malé fragmenty a poté umístí do formy, kde se za působení teploty a tlaku lisují. Z toho 

procesu vzniknou desky. Takto vyrobenému stavebnímu materiálu se říká Flexibuild. 

Využití tohoto materiálu je velmi široké. Dají se z něho stavět rodinné domy  

viz. Obrázek 6, bytové domy, administrativní budovy a podobně. Desky Flexibuild jsou 

svými tepelně izolačními, mechanickými a dalšími vlastnostmi plně srovnatelné se dřevem. 

[22], [23], [26] 

 Výrobky z nápojových kartonů se dají rozdělit do tří skupin: 

 deskové materiály - základní, s krycím papírem nebo voděodolnou úpravou, vyrábí 

se většinou v tloušťkách 10, 15 a 20 mm [27] 

 sendvičové panely - se skladbou 1 - 2 cm deska, 4 - 20 cm EPS ( expanded 

polystyrene - pěnový polystyren )  

 izolační panely - složení 1 cm deska, 4 - 20 cm EPS [24] 
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Obrázek 5 - izolační deska Flexibuild [22] 

  

 

Obrázek 6 - jeden z největší domů z systému Flexibuild [25] 

  

 Deskové materiály se podle toho, jakou mají povrchovou úpravu, mohou používat 

jako obkladový materiál do interiéru nebo exteriéru. Dále se využívají jako podklad pro 

podlahové vytápění nebo jako součást konstrukce z jiných materiálů. Sendvičové panely 

mohou být použity jako obvodové stěny a nebo se využívají jako samonosné příčky do 

interiérů. Na povrch sendvičových panelů se může aplikovat tenkovrstvá omítka nebo také 

malířský nátěr. Izolační panely slouží k vnitřnímu nebo vnějšímu kontaktnímu zateplení 
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objektů maximálně do výšky 22,5 m. Izolační desku můžeme vidět na Obrázku 5.  

[23], [25] 

 Tyto stavební prvky splňují požadavky na požární odolnost a hygienickou 

nezávadnost. V současné době jsou už všechny tyto prvky certifikovány Výzkumným 

ústavem pozemních staveb. [22] 

4.1.1  Vady při realizaci a nevýhody 

 Při realizaci může docházet k určitým vadám. Proto je nutné se na ně zaměřit  

a provádět opatření, aby k těmto chybám nedocházelo a nebo aby byl jejich výskyt co 

nejvíc minimalizován. [25] 

 Jednou z častých vad bývá nevhodné použití pěnového polystyrénu v místech, kde 

je nechráněný proti nasáknutí vodou a nebo proti mechanickému poškození. Tomuto 

problému lze předejít tak, že se polystyrén v takto kritických místech, nahradí 

polystyrenem extrudovaným, který je nenasákavý a má větší pevnost. [24] 

 K určitým problémům může docházet také v místech, kde dochází ke styku 

stěnových panelů s dřevěnou nosnou konstrukcí. Často tam vzniká několikamilimetrová 

vzduchová mezera mezi polystyrenovou vrstvou izolačního panelu a dřevěným sloupem. 

Běžným opatřením, díky kterému se dá tomuto problému předejít, je vyplnění těchto mezer 

polyuretanovou pěnou. [25], 

 Mezi další nevýhody je možno zařadit zatím ne příliš prověřenou životnost lokální 

materiálové nespojitosti ( nehomogenitu materiálových vlastností ) a dalším problémem je, 

že zatím existuje malé množství firem, které jsou schopny zvládnout realizaci stavby 

pomocí tohoto systému. [25], [23] 

4.2 Energetické využití – spalování 

 Spalování je hoření tuhých, kapalných nebo plynných spalitelných odpadů při 

dostatečném přístupu kyslíku. Je to oxidační proces, který produkuje tepelnou energii. 

Produktem spalování jsou plynné spaliny a popel ( pevný zbytek ). [28], [30], [34] 

 Pro správný průběh spalovacího procesu musí být splněny určité podmínky: 

Dostatek spalovacího vzduchu, který je přiváděn v přebytku pro zajištění přebytku kyslíku. 

Dostatek tepla k co nejrychlejšímu zahřátí odpadu na požadovanou teplotu. Při spalování 

komunálního odpadu musí být totiž tato teplota spalin vyšší než 850 °C.  [29], [32], [35] 
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 Spalování odpadu lze rozdělit do několika fází. Nejdřív probíhá předsoušení 

odpadů. Toto předsoušení probíhá díky sálání plamene z dalších vrstev spalování a také 

díky přívodu vzduchu. V této fázi se teplota pohybuje okolo 100 °C [28]. Další fází je 

odplyňování odpadů, kde probíhají reakce mezi kyslíkem a uhlíkatými látkami, které 

začnou oxidovat a vyvíjet hořlavé plyny. Další fáze je samotné spalování odpadů.  

Po zapálení odpadu začnou vznikat místní ložiska hoření na povrchu odpadového lože.  

S přívodem dalšího vzduchu vznikají nová ložiska hoření. Dochází k prohořívání lože  

a vzniku plynů ve větší hloubce. Tyto plyny poté procházejí vrstvou odpadu a nad ní 

vyhořívají. V loži je teplota 500 - 800 °C [31]. V loži vzniká popel a škvára. Teplota je  

1000 - 1100 °C [28]. Poté  se přivádí vzduch v přebytku, aby se neroztavil popel. Vzniklé 

teplo je potřeba odvádět.  [28], [29], [31], [36] 

 Spalovací pece a topeniště:  

 Etažová pec - vhodná pro vlhké odpady, jako třeba kaly. nad 800 °C 

 Muflová pec - vhodná pro spalování ropných produktů. 800 - 1200 °C 

 Rotační pec - používá se pro spalování pastovitých nebo kapalných odpadů z 

průmyslu. 1100 - 1200 °C 

 Roštová pec - nejvhodnější pro komunální odpad. Používají se s různými druhy 

roštů (pásový, posuvný, otočný, válcový, vibrační). Roštovou pec můžeme vidět na 

Obrázku 8.  800 - 900 °C 

 Bubnové rotační pece - dají se v nich spalovat téměř všechny druhy odpadů  

800 - 900 °C 

 Fluidní topeniště a pec - v těchto pecích se dobře spalují odpady s vysokým 

obsahem síry, protože síra je zachycována přídavkem vápna nebo vápence.  800 - 

1000 °C 

 Plazmové hořáky - plazma je ionizovaný plyn, který vzniká při teplotách nad 4000 

°C. Při takových teplotách dochází k štěpení molekulární struktury látky na 

jednoduché sloučeniny. Používá se pro zpracování kalu z čistíren odpadních vod  

a nebo při zplyňování tuhého komunálního odpadu. [31], [33], [35] 
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Obrázek 7 - roštová spalovna komunálního odpadu [28] 

 

Obrázek 8 - roštová pec [28] 
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 Spalování starého papíru je za určitých předpokladů podobné jako spalování 

biomasy. Za optimálních podmínek je při spalování starého papíru vytvářen pouze oxid 

uhličitý. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze byly povedeny spalovací 

zkoušky paliv na bázi odpadního papíru. Podle těchto testů byly emisní faktory 

alternativních paliv na bázi starého papíru velmi podobné hodnotám, které byly změřeny 

při spalování dřevěných briket. Testovány byly brikety ze směsného papíru třídírny 

komunálního odpadu. [37], [38] 

 Pří spalování papíru je možno získat z 1 kg sběrového papíru 12 - 15 MJ  

energie [37]. Velmi důležitou podmínkou je selekce správného druhu papíru. Pro spalování 

jsou nevhodné například reklamní letáky, časopisy, které jsou natisknuty na umělém papíru 

a obsahují velké množství barviv. Křídové papíry obsahují velké množství lepidel a díky 

tomu vytvářejí velké množství popela. Ideálními druhy papíru pro briketování a následné 

spalování jsou kartony a novinový papír. V balících papírech je občas vrstva polyethylenu. 

Tato vrstva výrazně zvyšuje výhřevnost papíru. Takto malý obsah polyethylenu 

nepředstavuje nějaký velký problém při spalování. Největší výrobce nápojových kartonů 

společnost Tetrapak má schváleno spalování nápojových kartonů v průmyslových 

teplárnách jako alternativní technologii recyklace. Také zpráva katedry paliv Vysoké školy 

chemicko-technologické v Praze udává, že spalování briket vyrobených z obalového 

materiálu s vrstvou polyethylenu nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. [38]    

Tabulka 1 Emistní faktory vztažené na hmotnost paliva [37] 

označení 
[g/kg] 

CO 

[g/kg] 

NOx 

[g/kg] 

SO2 

[g/kg] 

TOC 

[g/kg] 

TZL 

Papírové brikety 8,1 0,9 <0,1 1 0,3 

Brikety papír-uhlí 9,8 1,2 <0,1 0,9 0,16 

Brikety papír-dřevo 23 0,6 <0,1 3 0,21 

Papírové pelety 95 4,7 <0,1 20,9 0,14 

Pelety papír-uhlí 140 1,2 <0,1 26 0,31 

Dřevěné brikety 34 0,7 <0,1 3,5 0,75 

   



     Bc. Marek Štverka: Možnosti využití použitých kartonových vrstvených obalů 

2015   14 

 

Tabulka 2 Emisní faktory vztažené na hmotnost paliva [37] 

označení 
[g/MJ] 

CO 

[g/MJ] 

NOx 

[g/MJ] 

SO2 

[g/MJ] 

TOC 

[g/MJ] 

TZL 

Papírové brikety 0,6 0,07 <0,01 0,07 0,02 

Brikety papír-uhlí 0,65 0,08 <0,01 0,06 0,01 

Brikety papír-dřevo 1,62 0,04 <0,01 0,21 0,01 

Papírové pelety 7,04 0,35 <0,01 1,55 0,01 

Pelety papír-uhlí 9,33 0,08 <0,01 1,73 0,02 

Dřevěné brikety 1,98 0,04 <0,01 0,2 0,04 

  

 V uvedených tabulkách a  jsou uvedeny emisní hodnoty porovnávaných paliv - 

briket. Jako papír byl použit vytříděný komunální odpad ( směsný papír ) a pilinové 

brikety. Z těchto výsledků vychází, že papírové brikety se dají bez problémů použít jako 

palivo, protože jejich emisní hodnoty jsou velmi podobné jako u porovnávaných dřevěných 

briket a v některých případech jsou tyto hodnoty i příznivější. [37] 

4.2.1 Výhody a nevýhody spalování 

Výhody: 

 velmi rychlý a efektivní proces 

 značné zmenšení objemu ( 80 - 90 % ) a také zmenšení hmotnosti zpracovaného 

odpadu  

 energetické využití odpadu ( výroba elektrického proudu či horké vody pro topení ) 

 je to univerzální technologie, díky které lze spalovat většina odpadů 

 vznik stabilního produktu, který nepodléhá dalšímu rozkladu a může být využit 

například jako stavební materiál [33], [28], [31] 
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 Nevýhody: 

 vysoké investiční náklady na výstavbu a provoz spalovny 

 náročnost procesu čištění spalin  

 při spalování některých druhů odpadu, které obsahují například chlorované 

uhlovodíky ( PVC) nebo soli ( NaCl ), vznikají vedle běžných spalin ( CO,  

SOx ,CO2) také organické chlorované a fluorované sloučeniny ( PCB,PAH ) 

 při spalování odpadu, v kterém je obsažen popel, smetky a podobně, vznikají emise 

toxických kovů ( Pb, Tl, Hg ), které jsou obsaženy především v popílku [33], [31] 

4.3 Energetické využití – pyrolýza 

 Pyrolýza je považována za velmi perspektivní technologii a možným širokým 

využitím. V pyrolýzním procesu dochází k tepelnému rozkladu organických materiálů za 

nepřístupu zplyňovacích medií, jako je kyslík, vzduch, vodní pára nebo oxid uhličitý. 

Pyrolýzní proces probíhá v rozmezí teplot 150 - 900 °C [40]. Při těchto teplotách se uvolní 

těkavé látky a vysokomolekulární organické látky se rozloží na nízkomolekulární látky  

a molekuly s dlouhými řetězci se rozštěpí na molekuly s kratšími řetězci. [39], [43], [46] 

 Pyrolýzu můžeme rozdělit do tří druhů a to podle teplot, za kterých dochází k 

rozkladu zpracovaného materiálu: 

 Nízkoteplotní pyrolýza ( okolo 500 °C ) 

 Středněteplotní pyrolýza   ( 500 - 800 °C ) 

 Vysokoteplotní pyrolýza ( okolo 800 °C ) [41] 

 Pyrolýzní proces rozdělujeme do dvou fází. V první fázi dochází k zplynění 

odpadů za nedostatku vzduchu. V druhé fázi je k vzniklému plynu přiveden kyslík a dojde 

k spálení odpadů. Tento celý proces probíhá v pyrolýzní komoře, kde se odpad zahřívá 

teplem z přídavného paliva. Při pyrolýze vzniká tuhá, kapalná i plynný fáze. Poměr těchto 

fází je závislý na složení zpracovaného materiálu a také se dá ovlivnit samotným procesem 

a to regulací teploty a tlaku za určitý čas. Celou pyrolýzní jednotku můžeme vidět na 

Obrázku 9. [40], [44] 

 Pyrolýzou lze zpracovávat celou řadu odpadů a organických materiálů. Mezi 

zpracovávané odpady a organické produkty patří tříděný odpad, staré pneumatiky, gumové 
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odpady, usazeniny a kaly z čističek odpadních vod, obalové materiály, nemocniční odpady 

a další druhy odpadů. [41], [45] 

 

Obrázek 9 Pyrolýzní jednotka Pyromatic 250 

 

4.3.1 Výhody a nevýhody pyrolýzy odpadů 

Výhody: 

 energetická nezávislost 

 objem plynu k čištění je menší 

 použitím menší teploty, než je teplota tavení anorganických podílů jako jsou 

například sklo nebo kovy, je možné tyto materiály odseparovat z popela 

 ekologicky vhodnější než spalování ( množství vzniklých plynů je menší a díky 

nedostatku kyslíku je omezena tvorba dioxinů a furanů ) 

 produktem pyrolýzního procesu je vždy plyn, kapalná fáze a tuhý zbytek, které lze 

dále zpracovávat a využít ( pyrolýzní plyn je složen z CH4, CO, H2, CO2-CH4, H2 

se dá využít ve vodíkové technologii, CO2 v potravinářství, tuhý zbytek lze použít 
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například jako stavební materiál a pyrolýzní olej lze zpracovávat v chemickém 

průmyslu). 

 rychlá návratnost vložených nákladů [40], [39], [46] 

Nevýhody: 

 pyrolýza je nákladnější než spalování, pokud jsou pyrolýzní produkty dále 

spalovány 

 problematické využití tepelné či elektrické energie 

 některé organické sloučeniny mohou být nebezpečné lidem i životnímu prostředí  

( HCl, HF, dehet, olej ) 

 podobně jako u spalování je pyrolýza investičně náročná a je potřeba kvalifikované 

obsluhy 

 pyrolýza má v ČR spíše laboratorní charakter nebo je používána v poloprovozech 

[40], [42] 

5. Verifikace možnosti použití pyrolýzy 

 Pyrolýzní proces je velmi perspektivní technologie a má velice široké využití. 

Pyrolýzou odpadů či jiných materiálů se zabývají lidé po celém světě a snaží se přijít na 

nové využití tohoto procesu nebo na jeho zdokonalení. 

5.1 Optimalizace a rozvoj separačního systému pro mokrý způsob 

separace hliníku a polyethylenu z obalových odpadů 

 V Číně stoupá velice rychle životní úroveň a tím i spotřeba obalových materiálů 

například na mléko. Většina těchto odpadů je současné době odkládána na skládku, což je 

obrovské mrhání zdroji. A tak byl v Číně studován mokrý proces oddělení hliníku  

a polyethylenu z kompozitních materiálů poté, co byl papír oddělen z obalového odpadu. 

Byla srovnávána účinnost separace dosažená pomocí různých separačních činidel, také 

byly prozkoumávány různé separační mechanismy, a také byly studovány dopady řady 

parametrů, jako je koncentrace činidla, teploty a poměr kapalina-pevná látka, v poměru 

časové oddělení a ztráty hliníku. Bylo zjištěno, že optimální separační činidlo je kyselina 

methanová (mravenčí) ve vhodných podmínkách, a ty jsou: koncentrace činidla 

 2-4 mol / l, teplota 60 až 80 C, a poměr kapalina-pevná látka 30 l / kg. Za těchto podmínek 

by mělo dojít k oddělení polyethylenu a hliníku za méně než 30min a se ztrátou hliníku  
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v poměru menším, než 3%. Proces je kontinuální a lze jej využívat v průmyslovém 

měřítku. Při odzkoušení zařízení se využilo více než  98% polyethylenu a 72% hliníku, 

resp. oddělením 1 t hliník-polyethylen kompozitního obalového materiálu byl dosažen zisk 

1769 Yuan ( čínská měna ). Technologie je efektivní pro recyklaci kompozitního 

aseptického obalového odpadu. [47] 

5.2 Vývoj procesu s využitím odpadního rostlinného oleje na separaci 

hliníku a polyethylenu společnosti Tetra Pak 

 Vývoj separace nebo recyklačního procesu je v současné době důležitý, zejména 

pro TetraPak balení, vzhledem k obrovské denní produkci odpadu TetraPak.  Goméz 

Rodríguez, Silva Reznoso, Varela Guerrero a Barrera Díaz vyvinuli postup pro separaci 

hliníku a polyethylenu z tetrapaku. Metoda byla realizována s použitím odpadního 

rostlinného oleje, který byl dříve využit pro vaření. Do 250 ml kádinky bylo vloženo 100g 

rostlinného odpadu a 10g TP ( vzorek Tetrapaku bez celuózy ) a při teplotě 140 °C byla 

tato směs míchána po dobu 1 hodiny.  Vzhledem k rozdílu v hustotě se roztok oddělí do 

dvou částí: první kalová část byla tvořena olejem s polyethylenem a druhá část  

vysráženým hliníkem s menším množstvím oleje a polyethylenu, která se nacházela na dně 

nádoby. Roztok oleje s polyethylenem se zfiltroval a olej je znovu použil na další tepelné 

zpracování. Proces separace zahrnoval osm fází. Polyethylen se promýval různými 

rozpouštědly, jako je ethanol, chloroform, isopropylalkohol a poté se s těmito rozpouštědly 

ještě hodinu vařil, přičemž hliník byl promýván ethanolem. Čistota získaného polyethylenu 

o nízké hustotě byla sledována IF-IR, termogravimetrickou analýzou (TGA)  a diferenční 

skenovací kalorimetrií (DSC).  Ve finálním produktu získaném po promytí 

isopropylalkoholem, chloroformem a ethanolem bylo přítomno 73% nízkohustotního PE  

a 85 % Al.  Navržený proces separace je efektivní technologií pro získání hliníku  

a polyethylenu z tetrapaku. [48] 

5.3 Charakteristika produktů pyrolýzy a možnost jejich uplatnění 

 Při pyrolýzním spalování vznikají tři hlavní složky: polokoks, kapalné látky ( olej, 

pyrolýzní voda, těžký a lehký dehet) a pyrolýzní plyn. Vlastnosti těchto produktů a jejich 

množství se odvíjí podle podmínek pyrolýzního procesu ( teplota, tlak, doba zdržení 

produktů v reakčním prostoru, rychlost ohřevu, konstrukce zařízení ). S rostoucí teplotou 

klesá výtěžek polokoksu a roste výtěžek prchavých látek. S rostoucí dobou klesá výtěžnost 
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kapalných produktů z důvodu probíhajících sekundárních reakcí ( polymerizace, termické 

krakování, kondenzace ). [49] 

 Například pyrolýzou dřeva se po staletí vyrábí dřevěné uhlí a to se dnešní době 

používá k výrobě aktivního uhlí nebo k výrobě peletovaného paliva. [51] 

 Těžký dehet obsahuje velké množství popelné složky a uhelného prachu a tudíž se 

občas používá přímo v místě výroby jako palivo pro ohřívání pyrolýzního reaktoru. [51] 

 Pyrolýzní olej se skládá s velkého množství látek ( fenolické sloučeniny, 

organické kyseliny atd. ). Tento olej se dá využít k výrobě elektřiny v kogeneračních 

jednotkách. Nelze spalovat v klasických dieselových motorech z důvodu vysoké kyselosti, 

vysoké viskozity a nestability oleje. Biolej může být i zplyňován a nebo přeměňován za 

pomocí Fisher - Tropschovy syntézy na methanol nebo fermentací na ethanol [50]. 

Pyrolýzní olej se například v USA spoluspaluje s hnědým uhlím. V Holandsku je pyrolýzní 

olej spalován společně se zemním plynem. Ve Švédsku se používá jako palivo pro kotle 

dálkového vytápění.  [49] 

 Složení pyrolýzního plynu se odvíjí hlavně od vlastností pyrolyzovaného 

materiálu a teploty, při které pyrolýza probíhá. Hlavními složkami jsou CH4, H2, CO2  

a CO. Pyrolýzní plyn se ve většině případů využívá pro ohřev pyrolýzních reaktorů. [51] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Bc. Marek Štverka: Možnosti využití použitých kartonových vrstvených obalů 

2015   20 

 

6. Pyrolýza Tetrapaku 

 V té kapitole jsou shrnuty výsledky experimentální práce a výsledky analytických 

stanovení produktů pyrolýzy, které byly provedeny v laboratořích ENET a na Institutu 

geologického inženýrství, VŠB – Tu Ostrava.  V rámci řešení DP jsem se podílel na 

přípravě vzorků pro technologické experimenty a přípravě vzorků pro chemickou analýzu 

a separaci Al od pyrolyzního uhlíku.  

6.1 Charakteristika vstupního materiálu  

 K pyrolýze byl použit jako vstupní materiál odpad složený z Tetra packových 

aseptických obalů, který prošel vířivým rozvlákněním, což je takzvaná mokrá cesta úpravy 

Tetrapakových obalů. Tento proces byl proveden v JIP - Papírny Větřní,  a. s.  

 Při této technologii na sítech zachytí kvalitní dlouhá papírová vlákna. Tento 

postup se již řadu let uplatňuje při separaci a následné další úpravě ne jen Tetrapakových 

obalů, ale i papíru a lepenky.  

 Tato technologie probíhá ve stroji, který je naplněn celými kartonovými obaly  

a vodou. V první fázi probíhá namáčení, kde se vlákna uvolní a vytvoří vodnou suspenzi - 

vlákninu. Tato fáze trvá 15 - 30 min. Při této technologii není nutní používat pomocné 

chemikálie nebo teplou vodu. Důležitým faktorem je, aby materiál byl co nejčistší  

( maximálně 10 % příměsí ). Při technologii dochází k významnému úbytku celuózy. 

Zůstává celulóza propojená s Polyethylenovou fólií a hliníkovou vrstvou. 

 Takto upravený materiál se podrtí v nožovém drtiči na zrnitost okolo 1 cm, tento 

drtič můžeme vidět na Obrázku 10 a takto nadrcený materiál je připraven pro pyrolýzu  

viz. Obrázek 11. Výsledky zrnitostní analýzy vstupní suroviny a podrceného produktu jsou 

uvedeny v Tabulce 3. 
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Obrázek 10- Nožový drtič 

      

 

Obrázek 11 - Nadrcené Tetrapackové obaly 
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Tabulka 3 zrnitostní analýza 
 

  

 V tabulce 3 můžeme vidět, že pokud byl Tetrapak nenadrcený, tak absolutní 

většina ( 98,91 ) byla v zrnitostní třídě > 2,5 mm. Po nadrcení tohoto materiálu se už 

materiál rozdělil do více zrnitostních tříd, ale většina stále zůstala ve třídě  > 2,5 mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vstup - surovina Vstup - podrcený 

Pyrolyzní uhlík  
600 oC 

Zrnitostní třída 
(mm) 

% % % 

> 2,5 98,91 70,28 10,46 

2 - 2,5 0,21 9,66 1,34 

1,6 - 2,0 0,19 5,58 1,79 

1,0 - 1,6 0,11 7,94 5,24 

0,5 - 1,0 0,10 4,31 18,25 

0,25 - 0,5 0,08 1,37 23,05 

0,16 - 0,25 0,06 0,27 12,50 

0,063 - 0,16 0,00 0,13 20,28 

0,045 - 0,063 0,00 0,05 4,23 

< 0,045 0,00 0,00 2,79 
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Obrázek 12 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti   Obrázek 13 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti 

>0,045 mm      0,045 - 0,063 mm     

 

 

Obrázek 14 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti   Obrázek 15 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti 

0,063 - 0,16 mm      0,16 - 0,25 mm 

 

 

Obrázek 16 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti  Obrázek 17 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti 

0,25 - 0,5 mm      0,5 - 1 mm 
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   Obrázek 18 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti         Obrázek 19 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti  

  1 -1,6 mm                           1,6 - 2 mm 

 

 

Obrázek 20 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti      Obrázek 21 - Pyrolýzní uhlík o zrnitosti 

2 - 2,5 mm         > 2,5 mm 

 

 Na obrázcích 12 - 20 můžeme vidět tuhý zbytek po pyrolýze, takzvaný pyrolýzní 

uhlík, po zrnitostním rozboru. 
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Tabulka 4 Základní energetické parametry vstupní suroviny a produktů pyrolýzy 

  

Chladič 
II - 

parafin 
Chladič III 

Tuhý 
zbytek 

Vstup Metoda stanovení 

Hrubá voda (Wex) % 
 

   
ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení 

obsahu vody 

Zbylá voda (Wh) % 
 

   
ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení 

obsahu vody 
Obsah vody 

v analytickém 
vzorku 

%     
ČSN ISO 11722 Tuhá paliva – Černá 
uhlí – Stanovení vody v analytickém 

vzorku sušením v N2 

Vlhkost % 42,08 57,02  0,97 
ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – 

Stanovení prchavé hořlaviny 

Popel v sušině %   47,42 18,96 

ČSN ISO 602 Stanovení obsahu 
popelovin, ČSN EN 15403 Tuhá 
alternativní paliva – Stanovení 

obsahu popela 

Prchavá 
hořlavina  
v sušině 

%   10,66  

ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – 
Stanovení prchavé hořlaviny. ČSN 
ISO 5071-1 Hnědá uhlí a lignity - 

Stanovení prchavé hořlaviny 
v analytickém vzorku.  ČSN EN 

15402 Tuhá alternativní paliva - 

Stanovení obsahu prchavé hořlaviny 
Fixní uhlík %   41,92  

Spalné teplo  
v sušině 

J/g 44980 45218 22647   
ČSN ISO 1928 Stanovení spalného 

tepla kalorimetrickou metodou 
v tlakové nádobě a výpočet 

výhřevnosti 
ČSN EN 15400 Tuhá alternativní 

paliva – Stanovení spalného tepla a 
výhřevnosti 

Výhřevnost  
v sušině 

J/g     

Výhřevnost 
v dodaném 

vzorku 
J/g 22753  22089 33972 

C v sušině % 88,97 57,76 60,78 65,67  
ČSN EN 15407 Tuhá alternativní 

paliva – Metody stanovení uhlíku, 
vodíku a dusíku. 

ČSN ISO 29541Tuhá paliva - 

Stanovení obsahu veškerého uhlíku, 

vodíku a dusíku - Instrumentální 
metoda 

 

H v sušině % 19,54 16,73 1,37 15,16 

N v sušině % 0,097 0,12 0,10 0,19 

S v sušině % 3,59 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/838306-csn-en-15402_4_88450.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/838306-csn-en-15402_4_88450.html
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6.2 Technologie pyrolýzního spalování v jednotce Pyromatic 250 

 Pro spalování Tetra packových obalů byly použity pyrolýzní jednotka Pyromatic 

250 a menší sestavená experimentální pyrolýzní jednotka, která se nachází v výzkumném 

centru ENET, VŠB – TU Ostrava.  Před samotným pyrolýzním spalováním je potřeba 

materiál nadrtit na požadovanou zrnitost, která závisí na velikosti pyrolýzní jednotky.  [53] 

 Takto nadrcený materiál je do jednotky zásobníku přemísťován pomocí 

dopravníku. Tento dopravník se ihned po naplnění neprodyšně uzavře a poté je 

propláchnut za pomocí inertního plynu. Při tomto typu pyrolýzní jednotky se používá 

šnekový dopravník. Množství dávkovaného materiálu se mění pomocí regulovatelných 

otáček motoru. Materiál je postupně dávkován do pyrolýzní retorty, která je vyhřátá na 

požadovanou teplotu. V retortě je materiál přesouván pyrolýzními šneky, díky kterým lze 

upravovat dobu, kterou materiál stráví v retortní zóně. Tato retortní zóna je ohřívána 

pomocí plynových hořáků o výkonu 50 - 200 kW. V pyrolýzní peci se materiál rozkládá na 

pevný uhlíkový zbytek, jenž je odváděn do popelového boxu. Do konvertoru je za pomoci 

potrubí jímána plynná fáze z retorty, kde dochází k molekulárnímu štěpení složitých 

alifatických i aromatických molekul na vodík nebo oxid uhelnatý. Do konvertoru je vháněn 

produkt s obsahem organických látek, který je vystaven teplotě okolo 1100 °C po dobu 

nejméně 2 sekund. Výsledek tohoto postupu je molekulární rozklad. Pro zahřátí koksového 

lože na vysoké teploty se používají oxidační reakce, které probíhají díky vhánění proudu 

kyslíkové směsi nebo vodní páry do lože. Teplota tání polyethylenu je 130 °C, hliníku  

660 °C a teplota vznícení celuózy je 185 °C. Řez celou pyrolýzní linkou můžeme vidět na 

Obrázku 22. [52], [54] 

 Celá pyrolýzní jednotka je řízena hlavním počítačem, který je umístěn v velínu.  

S pomocí tohoto počítače se dá kontrolovat rychlost procesu, popřípadě v závislosti na 

požadovaný výstup tuto rychlost měnit. V řídícím počítači probíhá také archivace dat pro 

následné diagnostikování stavu zařízení nebo vyhodnocování výsledků. [53] 
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Obrázek 22 - řez pyrolýzní linkou Pyromatic 250 [54] 

 

Tabulka 5 - základní technické parametry [54] 

Kapacita jednotky 10 - 250 kg.h
-1

 

Max. pracovní teplota reaktoru 800 °C 

Max. přetlak reaktoru 2,5 kPa 

Doba zdržení materiálu 30 - 60 min 

Rozmezí výkonu hořáku č.1 15 - 600 kW 

Rozmezí výkonu hořáku č.2 4 - 40 kW 

Palivo pro ohřev Zemní plyn tranzitní 

 

6.3 Experimentální pyrolýzní jednotka 

 Je to experimentální zařízení o malých rozměrech se vsázkovým reaktorem. Díky 

menším rozměrům reaktoru je možno provést za kratší čas více testů, a to při mnohem 

nižších nákladech. Jednotka je využívána pro modelové testy, na jejichž základě jsou 

stanoveny podmínky pro provoz velké jednotky PYROMATIC. Tuto experimentální 

pyrolýzní jednotku můžeme vidět na Obrázku 23. [54] 
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Obrázek 23 - experimentální pyrolýzní jednotka – vsázkový reaktor 

 

 

Obrázek 24 - schéma experimentální pyrolýzní jednotky  
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 Na Obrázku 24 můžeme vidět schéma experimentální pyrolýzní jednotky, která se 

nachází v pracovišti ENET v Ostravě Vítkovicích. Při pyrolyzování nadrceného Tetrapaku 

byla vsázka okolo 450 - 500 g. Součástí jednotky je řízneý odvod plynu pomocí Bypass. 

Bypass umožňuje odvod pyrolýzního plynu mimo analyzátor plynů. Je využíván v tom 

případě, že není potřeba zajistit on-line analýzy plynů, což vede k úspoře energie i nákladů. 

6.4 Výstupní produkty pyrolýzy 

 V závislosti na teplotě pyrolytického procesu lze pozorovat řadu dějů, které 

probíhají ve třech  teplotních intervalech. V oblasti teplot do 200 °C dochází k sušení  

a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně endotermické.  

V teplotním rozmezí 200 až 500 °C  dochází k tzv. suché destilaci. Zde nastává ve značné 

míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a přeměna 

makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík.  

Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou produkty vzniklé suchou destilací 

dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických 

látek vznikají stabilní plyny. [55] 

Hlavní produkty pyrolýzy: 

 Pyrolýzní plyn 

 Pyrolýzní kapalina ( pyrolýzní olej a pyrolýzní voda ) 

 Tuhý zbytek  

6.4.1  Pyrolýzní plyn 

 Působením reakční teploty bez přístupu vzduchu dochází k oslabení a rozpadu 

vazeb mezi vysokomolekulárními látkami, následuje štěpení těchto vazeb a dochází tak ke 

vzniku nových nízkomolekulárních látek. Vzniká tak pyrolýzní plyn, který se skládá 

převážně ze stabilních plynů jako CO, CO2, CH4, H2 jak můžeme vidět v Grafu 1. [52] 

 Pyrolýzní plyn má vysokou výhřevnost a proto je ho možno energeticky využívat 

(může se spalovat přímo v jednotce za účelem získání tepla pro ohřev nebo vytápění )  

a nebo využít jako topný plyn například pro motory kogeneračních jednotek pro výrobu 

elektrické energie. [55] 
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  Graf 1 - Složení pyrolýzního plynu z testu dne 12.11.2014 [54] 

 

6.4.2  Pyrolýzní kapalina 

 Kapalná fáze obsahuje směs pyrolýzního oleje a vody. Obsahuje velké množství 

výhřevných složek ve formě uhlovodíků a je ji možné dále rafinovat a využívat jako 

kapalné palivo. Tento pyrolýzní olej se dá díky své vysoké výhřevnosti využít například při 

spoluspalování v elektrárnách na zemní plyn, jako samostatné palivo v kotlích nebo také se 

dá využít v chemickém průmyslu.  [55] 

 Podle testu ze dne 3.9.2014, který probíhal při teplotě 500 °C byla výhřevnost 

pyrolýzní kapaliny 33MJ/kg. Podle testu ze dne 24. 9. 2014, který probíhal při teplotě  

600 °C byla výhřevnost 31 MJ/kg. Změny ve složení kapalin, které byly dané rozdílnou 

teplotou procesu, nejsou tak výrazné jak u plynu. Z toho vychází, že teplota procesu se 

složení kapalné frakce nepodílí tak výraznou měrou viz. Tabulky 6 a 7. [54] 

 

 

 

 

26% 

16% 

20% 

19% 

1% 
1% 

1% 2% 3% 4% 
7% 

Složení pyrolýzního plynu 

CH4 CO CO2 H2 C6Hy C5Hy C3H8 C4Hy C2H6 C3H6 C2H4 
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Tabulka 6 - složení pyrolýzní kapaliny    Tabulka 7- složení pyrolýzní kapaliny 

 z testu dne 3. 9. 2014 [54]        z testu dne 24. 9. 2014 [54]    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3  Tuhý zbytek  

 Při pyrolýze vzniká také tuhý zbytek – pyrolýzní uhlík, který odpovídá koksu. Při 

pyrolýze Tetrapaku vzniká pyrolýzní uhlík, který obsahuje celou řadu prvků ( Al, Si, S, 

Mn, Zn, atd. ). Nejvyšší koncentrace dosahuje hliník. Ten se v některých zrnitostních 

třídách nachází  v koncentraci až 57,71 % viz. Tabulka 8. Pyrolýzní uhlík má velmi 

vysokou výhřevnost okolo 22 MJ/kg, jak můžeme vidět v Tabulce x proto se dá 

energeticky využít. Například hnědé uhlí má pro srovnání výhřevnost okolo 17 MJ/kg.   

 Jako tuhý zbytek můžeme brát i ztuhlý vosk, který se také produkuje při pyrolýze. 

V první fázi je tento vosk vylučován z pyrolýzní jednotky v kapalném stavu, ale časem 

ztuhne a vznikne tuhý zbytek - parafín. Je to směs vyšších nasycených alifatických 

uhovodíků ( alkanů ). Alkany jsou nasycené uhlovodíky. Mají otevřené, přímé nebo 

rozvětvené řetězce a mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby.  

Obecný vzorec alkanů je - CnH2n+2 (kde n je počet atomů uhlíku v řetězci). Alkany se 

Sloučenina Koncentrace [%]  

Benzén 4,08 

Toluen 5,09 

Ethylbenzén 1,44 

o-Xylén 1,11 

Alifat. uhlovodíky 4,36 

Alicykl. uhlovodíky 2,02 

Formaldehyd s.p. 

Fenol 0,16 

Naftalén 1,99 

Voda 79,75 

Sloučenina Koncentrace [%] 

Benzén 4,21 

Toluen 5,16 

Ethylbenzén 1,59 

o-Xylén 1,12 

Alifat. uhlovodíky 4,16 

Alicykl. uhlovodíky 2,19 

Formaldehyd s.p. 

Fenol 0,19 

Naftalén 2,98 

Voda 78,4 
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využívají jako palivo v domácnostech nebo v průmyslu, také je to výchozí surovina k 

výrobě vodíku, acetylenu a dalších látek. [57] 

  Tabulka 8 - koncetrace prvků v jednotlivých zrnitostních třídách nadrceného Tetrapaku  

  (%) 

 ( mm ) Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe 

˃ 2,5  ND 20,97 0,61 0,52 0,03 ND ND 0,93 0,48 0,62 

2 - 2,5  ND 8,49 2,72 0,40 0,04 ND ND 5,65 0,42 0,39 

 1,6 - 2  ND 11,54 1,71 0,58 0,11 ND ND 4,51 0,14 0,51 

 1 - 1,6  ND 13,32 3,00 0,47 0,08 ND ND 3,27 0,07 0,60 

0,5 - 1  ND 14,14 1,86 0,51 0,09 ND ND 4,96 0,08 0,56 

0,25 - 0,5  ND 19,16 2,73 0,59 0,11 ND ND 6,02 0,20 0,91 

0,16 - 0,25  ND 57,71 7,56 1,61 0,33 ND ND 6,77 0,49 2,03 

0,063 - 0,16  ND 57,8 12,73 1,36 0,44 ND ND 5,48 0,39 4,21 
 

     Tabulka 9 -  Pokračování Tabulky 8 

 (mg/kg sušiny) 

(mm) Cr Mn Ni Cu Zn Ag Cd Sb Pb 

> 2,5  ND 74 ND 62 49 54 27 23 47 

2 - 2,5  ND 38 ND 121 64 54 25 26 30 

1,6 - 

2,0  
ND 62 17 172 123 57 35 27 73 

1,0 - 

1,6  
ND 68 ND 123 116 55 31 19 86 

0,5 - 

1,0  
ND 78 ND 177 118 57 35 26 62 

0,25 - 

0,5  
ND 203 27 243 226 53 31 42 153 

0,16 - 

0,25  
517 540 156 325 1101 53 22 ND 113 

0,063 - 

0,16  
59 1448 158 541 1147 40 ND 22 697 
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Tabulka 10 - koncentrace prvků v jednotlivých zrnitostních třídách Tetrapaku po pyrolýze 

 

Tabulka 11 - Pokračování tabulky 10 

 (mg/kg sušiny) 

( mm ) Cr Mn Ni Cu Ag Cd Sb Pb 

Celk. vzorek ND 249 41 111 25 10 ND 59 

> 2,5 ND 323 21 124 24 12 16 62 

2 - 2,5 ND 307 137 116 37 28 22 39 

1,6 - 2 ND 225 44 135 39 23 24 49 

1 - 1,6 ND 117 47 126 35 23 ND 47 

0,5 - 1 ND 101 43 158 37 19 26 52 

0,25 - 0,5 ND 203 42 126 24 21 23 68 

0,16 - 0,25 ND 196 37 114 30 20 17 48 

0,063 - 0,16 ND 205 41 104 23 10 15 49 

0,045 - 0,063 22 435 42 162 28 17 37 75 

< 0,045 72 659 58 234 33 20 22 115 
     

 Výsledky z tabulek 8 - 11 byly naměřeny ručním analyzátorem Delta 

Professional, který můžeme vidět na Obrázku 15. Tento model využívá kompaktní 

 

(%) 
 

( mm ) Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe Zn 

Celk. vzorek ND 23,16 1,74 0,36 2,51 ND 0,06 1,92 0,22 0,77 3,80 

> 2,5 ND 16,71 3,23 0,31 1,42 ND 0,08 2,03 0,17 4,40 1,55 

2 - 2,5 ND 44,86 2,24 0,55 2,14 ND ND 2,99 0,30 0,97 2,02 

1,6 - 2 ND 40,35 1,49 0,44 2,03 ND ND 1,37 0,30 0,77 3,27 

1 - 1,6 ND 8,76 1,58 0,29 2,73 ND 0,24 2,22 0,18 0,47 5,03 

0,5 - 1 ND 13,55 1,98 0,27 2,88 ND 0,14 1,27 0,14 0,52 5,26 

0,25 - 0,5 ND 28,2 0,89 0,34 2,51 ND ND 0,75 0,17 0,77 4,54 

0,16 - 0,25 ND 39,96 0,77 0,43 2,12 ND ND 0,50 0,15 0,73 3,44 

0,063 - 0,16 ND 30,69 1,47 0,38 2,52 ND ND 1,59 0,18 0,79 3,11 

0,045 - 0,063 ND 6,79 2,73 0,29 2,61 ND 0,46 4,93 0,37 0,96 4,18 

< 0,045 ND 2,98 3,43 0,28 2,58 ND 0,63 6,85 0,54 1,30 4,60 
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rentgenky s výkonem 4W a optimalizovanou anodou. Přístroj je používán většinou 

kovošrotů a průmyslových podniků v ČR.  

 

 

Obrázek 25 - ruční analyzátor Delta professional[56] 

   

Výpočet indexu nabohacení:  

index nabohacení = 
  

  
 

kde:  

Ku .............. koncentrace v pyrolyzním uhlíku pro danou zrnitostní třídu 

Kv .............. koncentrace ve vstupním materiálu 

 Při těchto výpočtech vycházím z hodnot, které jsou zaznamenány v tabulkách 7 - 10.  

Výpočet indexu nabohacení u Al: 

index nabohacení pro > 2,5 mm = 
     

     
 = 0,79 

              pro 2 - 2,5 mm = 
     

    
 = 5,28 

                           pro 1,6 - 2 mm = 
     

     
 = 3,49 

              pro 1 - 1,6 mm = 
    

     
 = 0,66 

              pro 0,5 - 1 mm = 
     

     
 = 0,96 
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         pro 0,25 - 0,5 mm = 
    

     
 = 1,47 

                    pro 0,16 - 0,25 mm = 
     

     
 = 0,69 

                   pro 0,063 - 0,16 mm = 
     

    
 = 0,53 

 Tímto způsobem jsem spočítal indexy nabohacení u dalších prvků. Výsledky jsou 

zapsány v Tabulce 12. 

Tabulka 12 - indexy nabohacení prvků v jednotlivých zrnitostních třídách 

Zrnitostní 

třída (mm) 

Index 

nabohacení 

Zn 

  Al Si S Ca Fe Mn Cu Ag 

> 2,5 316 0,79 5,29 47,3 2,18 7,1 4,36 2 0,44 

2 - 2,5 315 5,28 0,82 53,5 0,53 2,88 8 0,95 0,69 

1,6 - 2,0 265 3,49 0,87 18,45 0,3 1,5 3,63 0,78 0,68 

1,0 - 1,6 433 0,66 0,53 34,1 0,68 0,78 1,72 1,02 0,63 

0,5 - 1,0 445 0,96 1,06 32 0,25 0,92 1,29 0,89 0,65 

0,25 - 0,5 200 1,47 0,33 22,8 0,12 0,84 1 0,52 0,45 

0,16 - 0,25 31 0,69 0,1 6,4 0,07 0,36 0,36 0,35 0,57 

0,063 - 0,16 36 0,53 0,12 5,72 0,29 0,19 0,14 0,19 0,58 

  

 

 

  Graf 2 - Index nabohacení pyrolýzního uhlíku pro Zn 
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Graf 3 - 1ndex nabohacení pyrolýzního uhlíku pro Al 

 

 

  Graf 4 - Index nabohacení pyrolýzního uhlíku pro S 
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Výtěžnost hliníku:  

  Tabulka 13 Výtěžnost Al v jednotlivých zrnitostních třídách 

( mm )  Výtěžnost Al (%) 

  > 2,5 7,55 

 2 - 2,5 2,59 

1,6 - 2 2,96 

1 - 1,6 1,98 

 0,5 - 1 10,69 

0,25 - 0,5  28,09 

0,16 - 0,25 18,35 

 0,063 - 0,16  26,90 

0,045 - 0,063  1,24 

< 0,045  0,36 
 

   

 

 

Graf 5 - Výtěžnost hliníku v jednotlivých zrnitostních třídách 

 

 V Tabulce 13 můžeme vidět výtěžnost hliníku v jednotlivých zrnitostních třídách, 

což znamená, jaké je procentuální zastoupení hliníku v každé zrnitostní třídě. Podle 

dostupných dat lze říci, že největší koncentrace hliníku je v zrnitostních třídách od 0,063 

přes 0,16 až do 0,25 mm, jak je patrné z Grafu 5. 

7,55 

2,59 2,96 1,98 

10,69 

28,09 

18,35 

26,90 

1,24 0,36 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

  > 2,5  2 - 2,5 1,6 - 2 1 - 1,6  0,5 - 1 0,25 - 0,5  0,16 - 
0,25 

 0,063 - 
0,16  

0,045 - 
0,063  

< 0,045  

V
ýt

ěž
n

o
st

 A
l (

p
yr

o
ly

zn
í u

h
lík

 %
) 

Zrnitostní třída (mm) 

Výtěžnost Al (%) 



     Bc. Marek Štverka: Možnosti využití použitých kartonových vrstvených obalů 

2015   38 

 

Mikroanalýza částic pyrolyzního uhlíku a Al 

 

Obrázek 26 - fotka nábrusu z elektronové mikrosondy s vyznačením analyzovaných ploch 

Tabulka 14 - koncentrace prvků v jednotlivých bodech podle Obrázku 26 

Prvky 
Bod 1  

[hm. %] 

Bod 2 

[hm. %] 

Bod 3 

[hm. %] 

Bod 4 

[hm. %] 

Bod 5 

[hm. %] 

Bod 6 

[hm. %] 

Bod 7 

[hm. %] 

Bod 8 

[hm. %] 

C 15,59 13,62 19,92 74,84 82,98 20,13 64,45 67,36 

O 3,63 / 3,04 11,35 10,01 37,03 17,75 11,75 

Mg / / / / / / 1,22 / 

Al 80,78 1,6 77,03 2,15 1,39 0,86 3,26 3,13 

Si / / / 7,83 0,27 41,98 2,9 0,39 

P / / / 0,16 / / 1,66 / 

S / / / 1,39 2,1 / / 8 

Cl / / / / / / 1,47 / 

K / / / 0,28 / / 1,58 0,25 

Ca / / / / 0,18 / 4,92 / 

Fe / 84,78 / / / / 0,8 / 

Zn / / / 1,98 2,96 / / 9,12 
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 Podle těchto údajů vidíme, že vzorek není ve všech místech homogenní  

a jeho složení se v rozdílných místech výrazně liší, což je patrné z údajů v Tabulce 14  

a také viditelné na Obrázku 26. Lze jasně vidět, kde jsou shluky hliníku v největších 

koncentracích viz. body 1 a 3 případně shluky železa v bodě 2 na Obrázku 26. 

 

 

 

 Obrázek 27 - fotka nábrusu z elektronové mikrosondy s vyznačením analyzovaných ploch       

 zaměřená na Al - částici 
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Tabulka 15 - koncentrace prvků v jednotlivých bodech podle Obrázku 27 

Prvky 
Bod 1  

[hm. %] 

Bod 2 

[hm. %] 

Bod 3 

[hm. %] 

Bod 4 

[hm. %] 

Bod 5 

[hm. %] 

Bod 6 

[hm. %] 

Bod 7 

[hm. %] 

C 18,59 37,53 30,22 30,19 25,56 21,95 39,65 

O 3,69 12,89 6,52 16,36 8,45 9,85 12,02 

Al 77,73 47,81 62,96 53,44 61,64 62,01 44,75 

Si / 0,3 0,31 / / 0,33 0,53 

S / 0,32 / / / / 0,68 

Ca / / / / / / 0,27 

Fe / 1,15 / / 4,35 5,86 0,62 

Zn / / / / / / 1,18 

  

 Na Obrázku 27 vidíme detailní snímek nábrusu pyrolýzního uhlíku, který je 

zaměřen na částici hliníku u kterého jde vidět výrazné nauhličení podél okraje zrna Al. 

Toto nauhličení je patrné i z Tabulky 14, kde jde jasně vidět, že v bodě 1, který je umístěn 

uprostřed částice je hmotnostní procento hliníku 77,73 % a uhlíku jen 18,59 % a oproti 

tomu v bodě 2, který se nachází na okraji částice a tudíž i na nauhličené části, je 

koncentrace Al už jen 47,81 % a uhlíku 37,53 %. Tento jev můžeme pozorovat i u dalších 

bodů, které se nacházejí buď na okraji nebo uvnitř částice. 

 Tyto výsledky byly získány pomocí Skenovacího elektronového mikroskopu FEI 

Quanta 650 FEG, který je vybavený analyzátory WDX ( wavelenght dispersice X-ray 

spectroscopy ), EDX ( energy - dispersive X-ray spectroscopy ) a EBSD ( electron 

backscatter diffraction ). Jde o unikátní systém vybavený analytickými přístroji pro detailní 

chemickou, krystalografickou a morfologickou charakteristiku nejrůznějších materialů. 

Tento mikroskop umožňuje využít velice velký rozsah zvětšení ( 6x až 2 000 000x )  

a to i při velmi nízkém a variabilním vakuu ( až do 4000 Pa v režimu ESEM )  

a bez povrchových úprav pokovováním. Dále je tento přístroj vybaven dalšími 

analytickými nástroji jako jsou energiově a vilnově disperzní analyzátor, 

katodoluminiscenční analyzátor včetně spektrometru a přístoje pro difrakci zpětně 

odražených elektronů. 
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Obrázek 28 - Skenovací elektronový mikroskop FEI Quanta 650 FEG 
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7. Návrh schématu pro separaci hliníku 

 

Obrázek 29 - návrh schématu pro separaci Al 

 Na Obrázku 29 můžeme vidět návrh schématu na separaci hliníku z tuhého zbytku 

Tetrapaku, který prošel pyrolýzou. Nejdřív je materiál vystaven vířivému rozvláknění, což 

ho zbaví velkého množství celulózy. Poté je tento materiál podrcen na velikost menší než  

1 cm
2
 a to z důvodu dosažení co nejmenších Al částic. Takto podrcený materiál je dále 

upraven za pomocí pyrolýzy v rozmezí teplot 500 - 600 °C ( teplota závisí na potřebné 

kvalitě Al - suroviny, kterou požaduje odběratel). Poté se z výsledného tuhého zbytku, 

který zbyl po pyrolýze, vytřídí takzvané " Al - lupínky " na sítech o velikosti ok okolo  

12 mm. Jak můžeme vidět na výpočtu výtěžnosti hliníku a na Grafu 5, tak největší 

výtěžnost hliníku je v zrnitostních třídách 0,063 - 0,5 mm. Z tohoto důvodu je potřeba tyto 

zrnitostní třídy vytřídit. Zbytek tuhého zbytku se dá ještě energeticky velmi dobře využít.  

 V těchto zrnitostních třídách se poté provede oddělení Al částic v lihu. V našem 

případě jsme vložili do 100 ml lihu 3 g z frakce 0,16 - 0,25 mm. Výsledek sedimentace 

hliníku po 10 minutách můžeme vidět na Obrázku 30 a v detailu na Obrázku 31. Poté 

probíhá promývání za účelem dosažení větší výtěžnosti hliníku než 70 %. Takto vymytý 

vzorek z frakce 0,16 - 0,25 mm můžeme vidět na Obrázku 32. 
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 Po vyseparování hliníkových částic v lihu se dá pyrolýzní uhlík dále zpracovat za 

pomocí filtrace nebo kalolisu. Poté se zbytek pyrolýzního uhlíku vysuší, použije  

k peletizace a díky své vysoké výhřevnosti se prodá jako palivo. 

 

 

Obrázek 30 - sedimentace Al v 100 ml lihu po 10 minutách frakce 0,16 - 0,25 mm 

 

 

Obrázek 31 - sedimentace Al v 100 ml lihu po 10 minutách frakce  

0,16 - 0,25 mm - detailní fotka 
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Obrázek 32 - vymytý vzorek frakce 0,16 - 0,25 mm 
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8. Závěr 

 Ve své práci jsem se zabýval termickou metodou zpracování odpadů - pyrolýzou. 

Tato práce byla zaměřena na možnosti využití použitých kartonových obalů s zaměřením 

na Tetrapaky. Dále se tato práce zabývala pyrolýzním zpracováním Tetrapakových obalů  

a možnostmi využití produktů pyrolýzy, což je tuhý zbytek, pyrolýzní kapalina a pyrolýzní 

plyn. 

 V této diplomové práci jsem došel k závěru, že všechny tyto produkty pyrolýzy 

Tetrapaku lze dále využít. Například pyrolýzní plyn má vysokou výhřevnost a proto je ho 

možno energeticky využívat a to spalováním přímo v jednotce za účelem získání tepla pro 

ohřev nebo vytápění a nebo také jako topný plyn například pro motory kogeneračních 

jednotek pro výrobu elektrické energie. Další produkt pyrolýzy, který se dá energeticky 

využít je pyrolýzní kapalina, což je směs pyrolýzního oleje a vody. Tato kapalina obsahuje 

velké množství výhřevných složek ve formě uhlovodíků a tudíž ji je možné rafinovat  

a využít jako kapalné palivo například při spoluspalování v elektrárnách na zemní plyn. 

Výhřevnost pyrolýzní kapaliny z testu, který proběhl dne 3. 9. 2014 na pyrolýzní jednotce 

Pyromatic 250 při teplotě 500 °C byla 33 MJ/kg. Dalším produktem je tuhý zbytek, což je 

pyrolýzní uhlík, který odpovídá koksu. Tento produkt pyrolýzy lze také energeticky  

využít, protože  má výhřevnost okolo 22 MJ/kg, což je větší výhřevnost než například 

hnědé uhlí, které má okolo 17 MJ/kg.  

 Dalším možným využitím tuhého zbytku je odseparování hliníku z pyrolýzního 

uhlíku. Po výpočtu výtěžnosti hliníku jsem došel k závěru, že provádění separace hliníku 

ve všech zrnitostních třídách by bylo zbytečné, protože jeho největší výtěžnost je v třídách 

0,063 - 0,5 mm a v ostatních třídách je několikanásobně menší. Tudíž je potřeba provést 

separaci Al pouze v těchto zrnitostních třídách. Materiál z ostatních zrnitostních tříd lze 

využít energeticky. Separace hliníku byla provedena sedimentací vytříděného tuhého 

zbytku v lihu po dobu 10 minut a následným vymýváním při výtěžnosti větší než 70 %. 

Protože takto odseparovaný hliník není úplně čistý a obsahuje i relativně velké množství 

uhlíku. Pokoušel jsem se kontaktovat firmu SAKER spol. s.r.o, která se mimo jiné zabývá  

i zpracováním hliníku. Bohužel jsem ale nebyl úspěšný při snaze kontaktovat tuto firmu  

s dotazem o možném zpracování takto nauhličeného hliníku. 
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