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ABSTRAKT 

     KOSINKA, V. Vyhodnocení pyrolýzního zpracování biomasy: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 

2015, 40 s. Vedoucí práce: Honus S. 

     V první části práce je řešena pyrolýza biomasy obecně, její výhody a nevýhody vůči 

spalování a důvody využití pyrolýzy. Popisuje se přínos pyrolýzy nejen pro lidstvo, ale i 

pro životní prostředí. Také je snaha vystihnout finanční stránku věci, protože se může 

jednat o rozhodující faktor v případě, že se rozhodujeme pro pyrolýzu. V další části je 

popisováno pyrolytické zařízení, na kterém se experiment prováděl, jednotlivé jeho 

části a jejich účel. V poslední a nejobsáhlejší části jsou výsledky měření. Tyto výsledky 

jsou zobrazeny v grafech a tabulkách podle druhu měření, které jsme prováděli. Jsou 

zde popsány průběhy experimentů s pyrolýzou. Na závěr je shrnutí této práce a 

provedených experimentů a závěrečné zamyšlení nad danou problematikou. 

Klíčová slova: pyrolýza, biomasa, spalování, konverze, koks, olej, plyn 

ABSTRACT 

     Kosinka, V. Evaluation pyrolysis of biomass: Bachelor Thesis: Ostrava: VŠB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Power Energy, 2015, 40 p. Thesis head: Honus S. 

     In the first part of my work is solved pyrolysis biomass in general, its advantages and 

disadvantages against the combustion of biomass and the reasons of using pyrolysis. Its 

describes the asset of pyrolysis not only for humanity, but also for the environment. I 

strive show financial side of this method, because it can be a decisive factor in case, 

what decide for the pyrolysis. In the next part is described the pyrolytical equipment in 

which the experiment was conducted single parts and their functionality. In the last and 

the largest section are the resolutions of the measurements. The results are shown in the 

graphs and charts, acording to the type of measurements that we have  done. Here are 

the descriptions of the processes with pyrolysis. In the conclusions of my work is a 

summary of my work and performend experiments and a final reflection on given issue. 

Keywords: pyrolysis, biomass, burning, conversion, coke, oil, gas 
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Seznam použitých zkratek 

CO     Oxid uhelnatý     

S     Síra 

H Vodík 

C3H8     Propan 

N     Dusík  

C2H6      Ethan   

CO2      Oxid uhličitý      

H2S     Sirovodík  

NH3     Amoniak 

NO2     Oxid dusičitý 

O Kyslík 

CH4      Methan   

SO3     Oxid sírový 

M     Vlhkost 

FC     Fixní vlhkost 

A     Popelovina 

V     Pravá vlhkost 

 

 

 

 



7 

 

Obsah 

1. Úvod .......................................................................................................................... 8 

2. Pyrolýza ................................................................................................................... 10 

2.1 Co je to pyrolýza ................................................................................................... 10 

2.2 Proč se pyrolýza využívá ...................................................................................... 13 

2.3 Srovnání pyrolýzy se spalováním ......................................................................... 15 

2.4 Vliv podmínek a složení surovin na pyrolýzu ....................................................... 16 

3. Popis pyrolytického zařízení ................................................................................... 22 

4. Materiály .................................................................................................................. 24 

4.1 Uhlí  .................................................................................................................. 24 

4.2 Biomasa ............................................................................................................ 25 

4.3 Pryž .................................................................................................................. 26 

4.4 Složení materiálů .............................................................................................. 27 

5. Výsledky měření a jejich zhodnocení ...................................................................... 29 

6. Zhodnocení a interpretace naměřených dat ............................................................. 31 

Závěr ............................................................................................................................... 36 

Literatura ......................................................................................................................... 38 

Seznam použitých obrázků ............................................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. Úvod [13, 14] 

 

     Konverze biomasy probíhá buď biochemickou, nebo termickou cestou. Biochemická 

konverze se dá také popsat jako anaerobní fermentace cukernatých složek. Tyto složky 

se dají získat například po hydrolýze lignucelulosových jednotek. Termická konverze je 

třeba přímé spalování, pyrolýza, zplyňování nebo liqueface biomasy. Druh technologie 

volíme podle fyzikálních a chemických vlastností použité biomasy, jako například: 

chemické složení, výhřevnost, vlhkost. Potom se také musíme řídit normativní a 

ekonomickou legislativou. 

     V dnešní době se vyskytuje mnoho problémů ohledně likvidace odpadu. Je tu 

možnost skládkování a také spalování. Při skládkování nedochází k žádnému využití 

energetických zdrojů v těchto odpadech a při spalování sice získáváme velké množství 

energie, ale tato činnost má negativní vliv na životní prostředí. Snahou je tedy najít 

vhodnou metodu, která zpracuje a znovu využije tyto odpadní materiály. Přispělo by to 

k ochraně životního prostředí a také k rozvoji průmyslu. Pyrolýza je termická degradace 

bez přístupu oxidačního činidla. Díky ní je možno dosáhnout snížení objemu odpadů a 

jejich zredukování na cenné produkty. Dá se takto získat plynná, kapalná i pevná fáze. 

Tyto fáze se dají dále využít v energetice, palivářském, nebo gumárenském průmyslu 

atd. 

 

Obr. 1. - Pyrolytické zařízení; [zdroj: http://www.btg.cz/cz/uvod] 
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     Vývoj pyrolýzy a metod s tím spojených stále ještě probíhá a může pomocí nich dojít 

k lepšímu využití odpadní biomasy. Pyrolýzu je možno popsat pomocí systémové 

analýzy a mohlo by se této analýzy dát využít k vysvětlení tohoto komplikovaného 

procesu. Je možno pyrolýzu popsat pomocí dopravního systému, který přepravuje 

fyzikální veličiny jako je hmota a energie [Schéma č. 2]. Tento systém se skládá 

z těchto třech částí: transformačních, akumulačních a transportních. 

     Pyrolýza se využívá už víc než půl století. Pyrolýza je ideální pro získání energie z 

biomasy. Je daleko lepší než například zplyňování nebo spalování. Její provádění je 

komplikované, protože biomasa je dostupná jen v konkrétních ročních obdobích a 

v různém množství. Rovněž biomasa má malou energetickou hustotu, to znamená obtíže 

a zvýšené náklady při skladování a dopravě. Ovšem transformace biomasy dál se 

rozhodně vyplatí díky vzniku energeticky hustších produktů.  

    Pyrolýza je děj, u něhož musíme dodávat energii. Jedná se tedy o činnost energeticky 

ztrátovou, ovšem výsledné produkty nám tuto činnost bohatě vynahradí a navíc získáme 

některé důležité suroviny. 

 

Schéma č. 1. - Různé druhy zpracování biomasy; [zdroj: 

http://pozorovanislunce.eu/slunce/energie-ze-slunce/vyuziti-slunecni-energie/energie-

biomasy.html] 

    Pyrolýzu lze využít při zpracování biomasy ať už odpadní nebo záměrně pěstované. 

Tuto biomasu dále zpracováváme do lépe využitelného stavu a skladujeme. Produkty 

pyrolýzy se k tomu hodí více než původní suroviny. Nezabírají nám tolik místa a mají 

vyšší výhřevnost. [Graf č. 1] 
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2. Pyrolýza 

 

2.1 Co je to pyrolýza [6, 7, 8, 9, 10, 11] 

     Pyrolýza je proces, při kterém dochází k tepelnému zpracování vstupních látek 

v peci určené k pyrolýze. Při tomto procesu nedochází k žádnému nebo jen velmi 

omezenému přístupu vzduchu. U tohoto procesu se teploty pohybují pouze v hodnotách 

mezi 200 °C až 1000 °C. Jedná se o tepelný rozklad odpadu, při kterém se nežádoucí a 

toxické látky tepelně rozloží na látky snadno upravitelné, filtrovatelné a skladovatelné. 

Tyto sloučeniny jsou obvykle neškodné jak pro lidi, tak pro životní prostředí. 

Nejčastější látky při tepelné rozkladu jsou CO2 a voda. Vytřídí se zde kapalná a plynná 

složka, které se dále nazývají pyrolytický olej a pyrolytický plyn.  

 

Obr. 2. – Biomasa; [zdroj: http://www.komaindustry.cz/obnovitelne-zdroje/] 

 

     Tento proces se dá různě obměňovat, aby splnil požadavky uživatelů. Pyrolytický 

proces se dělí na vlastní pyrolýzu a zpracování produktů pyrolýzy. Při první části 

dochází ke spalování při vysokých teplotách bez přístupu vzduchu. Rozdrcené látky se 

zde zpracují ve výstupní pyrolytické produkty. Pyrolytické oleje se zpracují jako 

druhotná surovina pomocí separace od zbytku odpadu (benzen, toluen, xylen, 

monomery). 

     Pyrolýza se používá jak ke zpracování biomasy, tak plastů. Z odpadního polyetylenu 

lze dál například získat 50 % etylenu. Teploty se v tomto případě pohybují mezi 
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hodnotami 800 °C až 1000 °C. Jedna z výhod pyrolýzy je nízké znečišťování ovzduší. 

Dále také se při pyrolýze soustřeďují nebezpečné kovy v tuhém zbytku, který se pak 

dále dá snáze zlikvidovat. Vznik toxických oxidačních zplodin je tu zanedbatelný. 

Investice do malých provozoven se cenově vrátí v období 3-4 let. Záleží na cenách za 

likvidaci odpadů, tlaku kvůli dodržování norem, a v případě likvidace plastů, i cenách 

ropy.  

     Pyrolýza je proces, který se řadí mezi fyzikálně- chemické děje. Při termickém 

procesu je na odpad působeno teplotou, která je vyšší než mez jeho chemické stability. 

Dá se tedy sem zahrnout velké rozmezí teplot, které se dají využívat v různých 

technologiích. Chemická povaha dějů se tady neřeší. Termické procesy se tedy dále dělí 

do těchto dvou kategorií:  

1. Oxidační procesy: obsah kyslíku je vysoký a dochází ke spalování 

2. Reduktivní procesy: obsah kyslíku je nulový nebo jen velmi malý. 

Dochází k pyrolýze a zplyňování. 

     Je možno použít jako zplyňovací médium například CO2 nebo H2O. Pyrolýza je 

termický rozklad bez přístupu kyslíku nebo médií, které ho obsahují. Pokud ohřejeme 

danou látku nad mez stability, dojde k štěpné reakci, při níž se látka přemění a rozštěpí 

na následné produkty. Jiné dělení pyrolytických procesů je dle dosahované teploty: 

1. Nízkoteplotní (do 500 °C) 

2. Středně teplotní (500 °C – 800 °C) 

3. Vysoko teplotní (nad 800 °C) 

     Během tohoto procesu můžeme pozorovat řadu dějů, které se dají dělit podle teploty 

do 3 intervalů. U teplot pod 200 °C se materiál suší a tvoří se vodní pára pomocí 

fyzikálního odštěpení vody. U těchto procesů musíme dodávat velké množství tepla. 

Mezi teplotami 200 °C až 500 °C probíhá takzvaně suchá destilace. Tady se odštěpí 

většina bočních řetězců, které jsou tvořeny vysokomolekulárními organickými látkami a 

přemění se makromolekulární struktury na plynné, kapalné organické produkty a pevný 

uhlík. V oblasti mezi teplotami 500 °C až 1200 °C dochází k tvorbě plynu a jsou 

štěpeny produkty, které vznikly už dříve takzvaně suchou destilací. Během toho 

vznikají z pevného uhlíku i z kapalných organických látek stabilní plyny, jako je H2, 

CO, CO2 a CH4. 
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     V dnešní době se většinou provozují systémy založené na termickém rozkladu 

odpadu, který je vpraven do rotační pece, která je vytápěná zvenčí spalinami, které 

vznikly ze spalování pyrolytických plynů z termického reaktoru. Nejčastější použití 

pyrolytických jednotek je pro nájemný provoz na odpad s nízkým obsahem škodlivých 

látek a nízkou snahou se spékat. Zbylá energie se použije do kotlů na odpadní teplo 

k vytvoření páry nebo zahřátí užitkové vody. Novější možnost využití tohoto plynu je 

pro chemické suroviny nebo na topení např. pro motory kogeneračních jednotek. 

     Možnost využití pyrolytických produktů na materiálové a energetické účely, která 

byla dříve dosti opomíjena, se dnes stává čím dál více využívanou. V USA se 

v posledních letech ve velkém zpracovává odpadní biomasa. Ve velkém se začíná 

zpracovávat odpadní dřevo a mnoho substrátů, které se dříve jen skladovaly, díky 

čemuž se využívá velké množství zdrojů. Ve větší míře se též využívá chlévská mrva a 

kejda, kvůli tvrdším předpisům ochrany spodních vod před znečištěním. Pomocí rychlé 

pyrolýzy se vyrábí hodně kvalitního pyrolytického oleje, který už dnes může soupeřit i 

s jinými druhy olejů, kterým dříve po kvalitativní stránce nestačil. I když hlavní 

uplatnění oleje vzniklého z pyrolýzy je v chemii v budoucnu bude možné ho využít i 

jako náhradní palivo, třeba pro pohon pomaloběžných lodních a Dieslových motorů s 

velkým obsahem, nebo spalovacích turbín, které jsou založené na podobném principu. 

Prodávají se také zařízení na využití zplynované práškové biomasy. Tyto stroje mají 

výkon 12 kW až 400 kW a vyvážejí se především do rozvojových zemí. Některé turbíny 

mají výkon 30 kW až 75 kW. Tyto turbíny se pohybují na vzduchových ložiscích a 

využívají se jejich vysoké otáčky. Jedná se o zařízení, které zabírá malý prostor a je 

tedy přenosné. 

     Rychlá pyrolýza je jeden z druhů pyrolýzy, který se objevil relativně nedávno a který 

se používá na zpracování biomasy na produkty, jako jsou kapaliny, plyny a pevné látky. 

Vzniká tady především kapalina, která se nazývá bio olej a ta je výhodná na skladování 

a přepravu. Tato kapalina má tmavě hnědou barvu a hustotu kolem 1,2 kg/dm
3
. 

Výhřevnost se potom pohybuje v rozmezí 16-19 kJ/kg. Biomasa se předsouší na 

vlhkost, která by neměla přesáhnout 10 % (výjimečně 15 %). Během pyrolýzy, pokud 

chceme dosáhnout správného průběhu, měli bychom přivádět rychle velké množství 

tepla a udržovat teplotu, během které probíhají pyrolytické děje. Páry by při tomto ději 

měli opustit reakční prostor velmi rychle. Nakonec se vzniklý produkt musí rychle 

ochladit. 
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     Tekuté palivo můžeme vyprodukovat z každého biopaliva. Do vývoje rychlé 

pyrolýzy se v poslední době investuje velké množství peněz řadou firem. Biomasa, se 

rozemele před tím, než začne reakce. Ta se díky tomu urychlí a probíhá prakticky 

okamžitě. Topit můžeme i pomocí recirkulace písku, který je horký, přídavným 

spalováním nebo horkými stěnami.  

     Pomalá pyrolýza probíhá při nízké rychlosti ohřevu (<10 °C/s) a nízké teplotě reakce 

(<400 °C) za setrvání tuhých uhelných zbytků a těkavých látek po dlouhou dobu 

v reaktoru.  

     Proces pyrolýzy, který je založen na působení tepla v inertním prostředí bývá někdy 

také nazýván termolýzou.  

     Pyrolýzou se můžeme zbavit mnoha jinak těžko zpracovatelných organických 

materiálů. Je omezena tvorba škodlivin, jako jsou například furany. Pyrolýza je částečně 

soběstačná a vyvážená. Energii ve formě tepla musíme dodat jen pro iniciaci. 

     Princip pyrolýzy je v tom, že rozklad nežádoucích látek můžeme provést za působení 

teploty vyprodukované například z koksu. Můžeme použít i jiný uhlíkatý materiál. 

Během pyrolýzy působí katalyticky prvky osmé A skupiny periodického systému. 

Nachází se tam železo, nikl nebo kobalt. 

 

2.2 Proč se pyrolýza využívá 

     Důvodů pro využití pyrolýzy je hned několik. Je nutné zbavit se různých druhů 

odpadů. V případě pyrolýzy biomasy se musíme hlavně vypořádat s velkým objemem 

odpadu, který mohl vzniknout buď po těžbě dřeva, nebo zemědělskou činností, a 

mnohými dalšími způsoby, většinou díky činnosti člověka. Je možnost ho spálit, ale 

tady bychom vyprodukovali velké množství nežádoucích zplodin a výhřevnost samotné 

biomasy je velmi nízká. Je tedy výhodné pomocí pyrolytického děje docílit reakce, 

jejímž výsledkem bude pevná, kapalná a plynná složka. Jedná se například o brikety, 

pyrolytický olej a plyny. Tyto produkty mají výhřevnost naopak velmi velkou a 

množství zplodin při jejich produkci je velmi malé. Množství produktů vzniklých při 

pyrolýze lze upravovat podle toho, který produkt je nejvíce žádoucí v danou chvíli. 
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     Dále je také nutné využít již existující zdroje z důvodu nedostatku surovin. Pomocí 

pyrolýzy můžeme získat různé druhy olejů plynů nebo uhlí, které bychom jinak museli 

náročně těžit. V době, kdy se ztenčuje množství nerostných zdrojů na naší planetě a 

rovněž lesů není přebytek, se musí využít všech surovin, které jsou k dispozici. 

     Pomocí pyrolýzy se dají vyrábět paliva jako koks, olej nebo plyn. Tyto paliva mohou 

být použita v různých typech kotlů a jejich těžba je finančně náročná. Dále se tak dá 

získat vodík a syntézní plyny, které jsou ještě více nedostatkovým zbožím a jejich 

hodnota na trhu je vysoká.  

 

Obr. 3. - Vytlačování žhavého koksu z vodícího vozu do hasicího vozu (vpravo), nad 

kterým je odvod prachu. Koksovna Svoboda, Ostrava; [zdroj: 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/vyuziti_uhli.html] 

     Ze spaloven uniká veliké množství plynů. Čištění a filtrace těchto zplodin je sice už 

v dnešní době dobře zvládnutá, ale zároveň je i finančně náročná. Nikdy se také 

nepodaří odfiltrovat 100 % zplodin z těchto spaloven. Pomocí pyrolýzy se dá množství 

zplodin výrazně snížit. 

     V některých typech odpadů se nacházejí suroviny jako železné, neželezné a vzácné 

kovy. Tyto suroviny mají vysokou hodnotu a je jich nedostatek, proto se jejich 

recyklace vyplatí. 
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2.3 Srovnání pyrolýzy se spalováním [13, 14] 

     Při pyrolýze dochází k tepelnému rozkladu biomasy na výsledné produkty. Tyto 

produkty jsou, jak bylo již víše řečeno lépe skladovatelné, mají lepší výhřevnost a jejich 

spalování neškodí tolik ovzduší. Na druhou stranu u spalování dochází k oxidaci, což je 

reakce za přítomnosti kyslíku. Výsledným produktem jsou spaliny a popeloviny. Je 

možno částečně zamezit škodlivým vlivům na ovzduší přidáním různých odsiřovačů a 

filtrů na popel, ale celkový výsledek bude horší, než kdybychom spalovali výsledné 

produkty pyrolýzy, jako například brikety. Pyrolytická teplota se většinou pohybuje 

mezi 500 °C až 650 °C, kdežto teplota při spalování je od 800 °C víše, podle toho, 

v jakém kotli topíme. Produkty spalování jsou škvára (struska), voda, CO2, SO3, NO2, a 

jiné. Z toho vyplívá, že ovlivnění okolního prostředí bude značné. Naopak u pyrolýzy se 

jedná o vodu, kapalné uhlovodíky, H2S, CO2, CH4, C2H6,C3H8, NH3 a jiné látky. Tady 

je množství odpadu minimální a výsledné produkty se dají dále využít. U spalování 

záleží velice na složení odpadu, kterým topíme. Pokud je daná biomasa například 

navlhlá, tak hoření probíhá podstatně pomaleji. Pokud se do odpadu dostanou nějaké 

nebezpečné látky, téměř všechny jsou vypuštěny do ovzduší, což působí 

environmentální potíže. Dále je nutné spalovat látky, které mají dobrou hořlavost a na 

které je daný kotel konstruován, jinak může hrozit poškození kotle. Naopak u 

pyrolytického reaktoru se nemusíme příliš starat o to, co do reaktoru vložíme, neboť při 

pyrolytické reakci je riziko poškození zařízení minimální. Můžeme do reakce vložit 

různé typy odpadů. Z kotle nám na konci spalovacího procesu vyjdou tuhé odpady. 

Z pyrolytické jednotky nám jako odpad zbydou tuhé a pastovité odpady. Po pyrolýze je 

ovšem množství těchto odpadů podstatně nižší. 
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Obr. 4. - Spalování odpadu; [zdroj: http://www.delexgroup.cz/cz/produkty-a-

sluzby/ekologie.htm] 

     Spalování odpadní biomasy je nejčastěji používaná metoda, jak nakládat s těmito 

odpady. Na druhou stranu, i když pyrolýza v minulosti nepařila k tak často používaným 

metodám, tak v dnešní době se začíná čím dál více prosazovat hlavně 

z environmentálních důvodů a kvůli poptávce po výsledných produktech. Hlavně 

v Evropě a také v USA je velmi atraktivní, protože odpady a pevná biomasa mohou být 

zpracovány na kapalné produkty relativně bez problémů. 

 

2.4 Vliv podmínek a složení surovin na pyrolýzu [12] 

     Nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem, který člověk v současnosti využívá je 

biomasa. Nemůže se ale rovnat fosilním surovinám, které jsou největším zdrojem 

obnovitelné energie. Představují okolo 87 % primární produkce energie. Během 

posledních zhruba 35 let měla biomasa stálý podíl kolem 10 % celosvětové produkce. 

Po celou tuto dobu se však jednalo pouze o spalování, které v případě biomasy není 

příliš výhodné. V posledním desetiletí se ovšem začala stále více uplatňovat i pyrolýza. 
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Obr. 5 – Sila na biomasu; [zdroj: http://www.sila-nadrze.cz/sila-na-biomasu.html] 

     Biomasa vzniká činností jak živočišných, tak rostlinných organizmů. Může se sem 

zařadit odpadní dřevo vzniklé při těžbě, sláma posekaná na polích a loukách nebo jiné 

zemědělské odpady. Rostlinné oleje je možno využít v petrochemickém průmyslu. Tyto 

oleje připomínají díky svému složení ropné suroviny. Dřevo naopak najde využití 

v energetice. V dřevu je obsažen především uhlík, vodík, dusík, anorganické složky a 

kyslík. Koncentrace anorganických složek je ovšem velmi nízká okolo 1 %. Ve 

výjimečných případech, jako jsou jehličnany, to může být až 15 %. 

     Pomocí pyrolýzy můžeme dřevo upravit na produkty s vyšší koncentrací energie. 

Z pyrolýzy dřeva můžeme získat brikety a kapalný olej, který lze dále využít 

v petrochemickém průmyslu.  

     Složení biomasy je závislé na jejím druhu. Jednu z největších výhřevností mají lněné 

stonky. Její hodnota je 16,9 MJ na kg. Množství vody v ní je 10 %. Dřevní štěpka má 

výrazně nižší výhřevnost a to jen 12,2 MJ na kg. Obsah vody je v ní dokonce 30 %. 

     Při pyrolýze se biomasa rozkládá bez přístupu kyslíku, případně jen za velmi 

omezeného přístupu oproti množství kyslíku při topení. Podobný proces jako pyrolýza 

je zplyňování. Pyrolýzou se snažíme získat kapalné nebo plynné produkty a především 

produkty pevné.  
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     Při pyrolýze nejprve dojde ke štěpení složek dřeva a poté následně k degradačním 

reakcím pyrolytického oleje přítomného v reaktoru. Zahříváním se při pyrolýze nejprve 

z biomasy uvolní vlhkost a následně dojde k degradaci.  

     Anorganické složky dřeva mohou ovlivnit další reakce. Mohou vyvolat některé děje, 

které nepotřebujeme.  

 

 

Obr. č. 6 – Bioplynová stanice; [zdroj: http://www.eazk.cz/priklady-dobre-praxe-

bioplynove-stanice-a-pyrolyza-v-nemecku-102009best-praxis-biogas-plant-and-

pyrolysis-in-germany-102009/] 

     Reakce mohou být takovéto: Klasické pyrolytické reakce produktů probíhající při 

teplotách do 500 °C. Dále potom konverze oxidu uhelnatého, uhlíku nebo dřeva pomocí 

vodní páry při čemž vzniká oxid uhličitý a vodík. Na tyto reakce jsou potřeba vyšší 

teploty. Pokud jsou teploty do 650 °C, tak se jich lze vyvarovat. Doba zdržení 

pyrolytického materiálu musí být ovšem nižší než 2 s. 

     Jeden z hlavních produktů je bio-olej. Jedná se o směs vody s organickými 

chemikáliemi. Pyrolytický plyn a pevný zbytek jsou další produkty, vznikající současně 

s bio-olejem. Bio-olej má charakteristický zápach. Může být také nazýván jako 

pyrolytický benzín. Mimo vody se v něm nachází i mnoho kyslíkatých organických 

sloučenin, kyselin atd.  
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     Kvůli přítomnosti pyrolytického lignitu není možná kompletní analýza. Složení 

pyrolytického oleje je velmi proměnlivé a závisí na způsobu pyrolytické reakce a na 

vstupní surovině. 

     V pyrolytickém plynu se nachází plynné uhlovodíky, vodík, oxid uhličitý, oxid 

uhelnatý a oxidy dusíku. 

     Směs dřeva, které nestihlo zareagovat, uhlíkatých úsad, zuhelnatělých částic a popela 

se nazývá pevný zbytek. Bývá nazývána také pyrolytickým koksem. 

     Co se týče dřeva, tak začátek rozkladu je při 200 °C, maximální úbytek hmoty 

nastává při 350 °C a pokračuje až do 500 °C. 

     Průběh pyrolytických pochodů je přibližně takovýto: Nejprve dochází k ohřevu 

vstupní suroviny. Během ohřevu se začne uvolňovat plynný a kapalný podíl. Jakmile se 

odpaří všechna voda, začne docházet ke tvorbě koksu. Nutná je úplná výměna tepla 

mezi plynnými a těkavými částmi a rovněž mezi teplejšími a chladnějšími částmi 

materiálu. U kapalného podílu látek postupně dojde k částečné kondenzaci. Poté dojde 

k tvorbě dehtu a k sekundární kondenzační reakci kapalných podílů. Také musí 

proběhnout i tepelný rozklad, reformování a dehydratace. 

     U dřeva může dojít k rychlé nebo pomalé pyrolýze. U pyrolýzy rychlé se dřevo musí 

rozmělnit. Dochází tu k rychlému ohřevu suroviny, a proto by velké částice nebyly 

vhodné pro tento druh reakce. Kapalných produktů se zde získá 60- 75 hm. %. Na 

druhou stranu u pomalé pyrolýzy může být materiál hruběji zrněn. Vzniká při ní až 

35 hm. % koksu. 

     Pomalá pyrolýza je též nazývána jako konvenční. Využívá se již delší dobu než 

rychlá pyrolýza a je vhodná především k výrobě dřevěného uhlí. Střední doba zdržení je 

mezi 5 až 30 minutami. Je tady tedy čas i na sekundární reakce. 
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Obr. 7 – Složení biomasy; [zdroj: http://energie21.cz/prvkove-slozeni-biomasy/] 

     Pro pyrolýzu biomasy se využívají například tyto reaktory: Fluidní reaktor, který má 

jako výtěžek bio-olej, a dále cirkulační fluidní reaktor, který rovněž slouží na výrobu 

bio-oleje. Obě tyto zařízení získávají 75 % bio-oleje z biomasy. Další typy reaktorů na 

pyrolýzu biomasy jsou například rotující kuželový reaktor, vakuový reaktor, šnekový 

reaktor, nebo ablační reaktor. Tyto zařízení pracují s různou účinností a jejich výtěžek je 

bio-olej. Tyto reaktory jsou vhodné pro použití při pyrolýze podle velikosti 

zpracovávané částice. Dále je charakterizuje velikost přenosu tepla do suroviny a dále 

způsob zpracování suroviny. 

     V těchto zařízeních dochází většinou k rychlé pyrolýze, mezi teplotami 500 až 

1000 °C. Vstupní produkt je tu rozložen za vzniků plynů, par a vodních aerosolů. 

Výtěžkem je kapalný bio-olej v rozmezí 60 % až 75 hm. %, 15 až 25 hm. % je pevný 

koks a 10 až 20 hm. % se nachází v plynech. Pokud chceme získat dostatečné množství 

bio-oleje, je nutné ohřát celý objem biomasy na dostatečnou teplotu. To je snadnější, 

pokud mají částice látky malou velikost. Je tedy žádoucí, aby byly rozemlety před 

vstupem do reaktoru na velmi jemnou surovinu.  

     U fluidních reaktorů potřebujeme navíc nosné médium. Částice tady musí být 

udrženy ve vznosu. Přestup tepla vzniká za působení konvekce a kondukce. Velikost 

částic, které přicházejí do pyrolýzy, by v tomto typu reaktorů neměla přesáhnout 3 mm. 

Tyto reaktory mají účinný přenos tepla do biomasy, jednoduchou konstrukci a dobrou 
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regulaci teploty. U fluidních reaktorů je možno regulovat odvod těkavých látek a koks 

vcelku snadným způsobem. Doba zdržení se odvíjí od rychlosti průtoku fluidizačního 

plynu. 

     Další druh pyrolýzy je pánvová pyrolýza. Biomasa se zde prudce zahřívá. Vzniká 

filmová vrstva bio-oleje. Výhody spočívají v možnosti využití větších částic. U různých 

typů reaktorů dochází k pyrolýze kontaktem s horkým povrchem nebo sáláním. Je zde 

důležité vzniklé produkty co nejrychleji odvádět, aby nestihly v reaktoru degradovat. 

Využívá se zde také hnací šnek pro reaktor na zpracování menších částic dřeva. 

     Vakuová pyrolýza je na rozložení větších částic. Je to rychlá pyrolýza, kvůli 

pomalejšímu uvolňování těkavějších podílů. Je zde možno potlačit degradační reakce, 

díky snížení parciálního tlaku a rychlejšímu těkání díky vakuu. 

     Pyrolýza probíhá různými způsoby díky teplotě, ale i díky celkovému teplotnímu 

režimu. Primární pyrolytické reakce mají vysoké aktivační energie a tak na ni mají výše 

zmíněné věci velký vliv.  

 

Obr. 8. – Pyrolýzní demonstrační jednotka; [ zdroj: http://biom.cz/cz/odborne-

clanky/energie-z-odpadu-ii] 
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3. Popis pyrolytického zařízení [1, 2, 3, 4, 5, 15] 

 

     Jedná se o jednotku Pyromatic o příkonu 30 kg až 150 kg za hodinu. Proces se dá 

provést díky několika zařízením, ze kterých se celý systém skládá. Jsou to zařízení na 

dopravu vstupní suroviny do reaktoru, ohřev této suroviny bez přítomnosti vzduchu, 

úpravu pyrolytického plynu, který takto vznikne a odvod produktu, který je buď 

v pevném, nebo kapalném stavu. 

     Vstupní materiál je dopravován pásovým dopravníkem, který jej dostane do 

násypky, odkud putuje díky šnekovému dopravníku do reaktoru. Surovina je podrobena 

pyrolýze ve šnekovém reaktoru, během čehož je neustále posunována dále. Na posuv 

jsou v tomto zařízení určeny tři šneky: dva jsou primární a jeden sekundární. 

Sekundární šnek vede materiál zpět do vstupní části retorty. Při teplotách mezi 500 °C 

až 800 °C je realizována pyrolýza. Surovina se zdrží v pyrolytickém reaktoru od 

45 minut do 1 hodiny. Plyn, který díky pyrolýze vniká, je odváděn z reaktoru do 

cyklonu a následně se chladí pomocí vzduchu a vody. Při pyrolýze se musí dodávat 

teplo. Tato podmínka je realizována díky přívodu tepla z pěti plynových hořákových 

sekcí, které jsou pod reaktorem umístěny do série. Hořáky jsou rozloženy po celé délce 

reaktoru, díky čemuž je možno regulovat přívod tepla do pyrolytických sekcí 

v závislosti na potřebě dodávání tepla kvůli správnému průběhu pyrolýzy. 

V současnosti se k účelu vytápění pyrolytických jednotek používá převážně zemní plyn. 

Do pece je možno přivádět teplo o velikosti až 200 kW. Některé zařízení určené 

k měření mohou za provozu snímat veškeré energetické parametry systému. Jednotka je 

řízena z velína, kde je umístěn počítač, který ukládá všechny veličiny měřené po 

určitých časových intervalech. Později se provádí vyhodnocení těchto veličin. Snímače 

k tomu určené jsou vždy jednou za určitý předem stanovený čas ocejchovány a to se 

provádí tak, že jsou porovnány s externími přístroji. 

     Teplota během procesu pyrolýzy u tohoto zařízení se většinou pohybuje mezi 500 až 

650 °C. Hmotnostní příkon materiálu se pohybuje okolo 30 kg za hodinu. Provozování 

systému se za ideálních podmínek provádí v kontinuálním režimu. 

     Pyrolytický systém můžeme také definovat jako soubor více prvků. (například 

pyrolytická retorta, chladič, atd.), které jsou propojeny uvnitř vazbami případně 



23 

 

vazbami, které jsou vnější. Tento systém se dá dále dělit. Máme dva subsystémy: 

technologický subsystém (samotný technologický proces) a subsystém energie (energie, 

teplo). V případě určení pyrolýzy jako dopravního systému, ji můžeme redukovat na 3 

hlavní prvky: mezi transformační prvky systému se řadí pyrolytická retorta a hořák. 

Poté, co dodáme do pyrolytické retorty materiál a energii, tak uvnitř retorty dochází 

k ohřevu materiálu a termochemické reakci. V pyrolytické retortě se vytvoří dva 

produkty: pevná pyrolytická fáze a plyn (těkavé látky s vysokou teplotou). Pevnou fázi 

můžeme dále využít například jako topivo (brikety).  Po vyjmutí z reaktoru je ochlazena 

a uskladněna v zásobníku. Horká těkavá složka putuje do cyklonu, kde je vyčištěna a 

zchlazena a poté se oddělí od sebe plynná a kapalná fáze. V plynné fázi jsou obsaženy 

lehké uhlovodíky. Vzniklý plyn s vysokou výhřevností se používá například k výrobě 

elektrické energie. Kapalná fáze, která je tvořená těžkými uhlovodíky lze využít 

například v palivářském průmyslu. 

     Pyrolytický proces lze rozdělit na tyto procesy: 

1. Příprava vstupního materiálu 

2. Pyrolýza 

3. Čištění 

4. Chlazení 

5. Uskladnění 

     V tomto systému probíhají tyto toky a přeměny energie: 

     Fyzická energie spalin se vytváří z chemické energie topného plynu. Tato energie je 

spotřebována pro pyrolýzu daného materiálu, a také pro vyrovnání tepelných ztrát 

(úniky tepla do okolí a do komína). 

     Chemická energie z hmoty se přeměňuje díky vlivu fyzické energii spalin. Jako 

produkt vzniká chemická energie v plynném, kapalném a pevném skupenství. Tato 

přeměna probíhá pořád stejným způsobem, ovšem se změnou tlaku a teploty se 

množství chemické energie ve vzniklých produktech mění. 

 

 



24 

 

4. Materiály 

 

4.1 Uhlí [16] 

     Uhlí vzniklo díky akumulaci rostlinných zbytků. Jedná se o hořlavý sediment. U 

těchto zbytků došlo během milionů let k jejich přeměně díky prouhelnění. Prouhelnění 

nejprve probíhá formou biochemických přeměn a později ve velkých hloubkách se 

projeví teplota. Tohle všechno probíhá díky vysokému tlaku, který působí po dlouhý 

čas. Během prouhelnění dochází postupně k dehydrataci, růstu obsahu uhlíku a chuzení 

o obsah prchavých látek. Také se postupně snižuje obsah vodíku a kyslíku. Uhlí se dá 

klasifikovat mnoha způsoby, které vycházejí z chemického složení, stupně odrazivosti, 

vzhledu, způsobu využití nebo zachování rostlinného materiálu v uhlí. 

     Druhem uhlí s nejnižším obsahem uhlíku je rašelina. Pohybuje se okolo 55 %. Jedná 

se o rostlinný materiál, který se nahromadil za určitý čas, během kterého se stihl 

rozložit. Rašelina obsahuje z velké části organické látky jako je celulóza a organické 

kyseliny, které mají pH v hodnotách od 2 do 6. Původem rašeliny jsou rašeliniště neboli 

močály. Rašeliny je ve světě velké množství. Pokrývá téměř 2 % zemského povrchu. 

Jedná se až o 8 miliard terajoule energie.  

 

Obr. 9. – Hnědé uhlí; [zdroj: http://uhli-zeman.webnode.cz/uhli/] 

     Dalším druhem uhlí je hnědé uhlí. To obsahuje 70 až 80 % C. Jeho barva je jak 

napovídá název hnědá až černohnědá. Může obsahovat zbytky dřeva a potom se nazývá 

xylit. Tento typ uhlí bývá často matný. Je možno rozdělit typ uhlí podle stupně 
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prouhelnění. Nejméně prouhelněné uhlí se nazývá hemifázní. Uhlí, které se stihlo 

prouhelnit více se nazývá ortofázní a nejvíce prouhelněné se nazývá metafázní. 

Klasifikace, která se často používá, je klasifikace podle stupně stoupajícího prouhelnění. 

Může tady být hnědé uhlí měkké nebo hnědé uhlí tvrdé. U hnědého uhlí lze rozlišit 

ještě, zda je matné nebo lesklé. Hnědé uhlí bývá zpravidla třetihorního stáří. Někdy se 

ovšem může stát, že je i druhohorního nebo prvohorního stáří. V České republice se 

nachází hnědouhelné pánve v Českém masívu. Jsou z třetihorního období neogénu. 

Z tohoto období je například Sokolská pánev nebo Chebská pánev. Na Slovensku se 

zase nacházejí pánve jako Handlovská, Nováčka nebo Modrokameška. Jedná se o pánve 

z období miocénu. 

     Černé uhlí je nejkvalitnější uhlí s velmi vysokým obsahem uhlíku. Obsahuje 72 až 

92 % C, což je v některých případech téměř dvojnásobek oproti rašelině. Má černou 

barvu, jeho vryp je černý a může mít matnou nebo lesklou barvu. Jeden ze způsobů 

rozdělení černého uhlí je podle množství prchavé hořlaviny. Tento obsah se určuje 

z čisté hořlaviny. Černé uhlí je zpravidla z období karbonu a permu, tedy ze svrchních 

prvohor. V České republice je jeho naleziště v Kladensko- rakovnické pánvi nebo 

v Ostravsko- karvinské pánvi. Nejkvalitnější druh černého uhlí je antracit. Je to vysoce 

lesklý druh uhlí, který obsahuje nad 92 % C. Množství prchavé hořlaviny v tomto druhu 

uhlí nikdy nepřesahuje 8 %. Druhem antracitu je met antracit, který je víše 

prouhelněným antracitem. Černé uhlí vzniklo v uhelných slojích, kde pokles byl velmi 

pomalý a byl nahrazován růstem rostlinstva a hromaděním odumřelých zbytků. 

     Uhlí je jednou z nejvýznamnějších surovin v energetickém průmyslu a při současné 

rychlosti těžby by mělo vystačit ještě minimálně na dalších 120 let. V nejbližší době se 

nepočítá, že by bylo nahrazeno jiným energetickým zdrojem. 

4.2 Biomasa [15] 

     Látky tvořící těla všech živých organismů se nazývají biomasa. Jsou to jak rostliny, 

tak bakterie, sinice, houby anebo i živočichové. Nejčastější použití tohoto označení je 

ovšem u rostlinné biomasy. Tuto biomasu používáme především v energetice. Biomasa 

je obnovitelný zdroj energie, protože původně vznikla díky působení slunečního záření. 

Sluneční záření rostliny využívají díky fotosyntéze. 

     Biomasu lze definovat též jako celkovou hmotu organismů toho konkrétního 

společenstva. Úhrn je množství těchto organismů na konkrétní ploše. Stav určitých 
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organismů může být určen také s ohledem na průmyslové využití. U rostlin je možno 

biomasu rozdělit na podzemní a nadzemní.  

     Biomasa je také zkoumána v souvislosti se změnami klimatu. Množství biomasy 

v důsledku klimatologických změn neustále kolísá. Jde například o globální oteplování. 

     Jedním z hlavních druhů biomasy z hlediska technologického využití je odpadní 

zbytková biomasa. Někdy je také nazývána jako zbytková biomasa. Řadí se sem dřevní 

odpady, které vznikly buď lesním hospodařením nebo v celulózo- papírenském, 

dřevařském a nábytkářském průmyslu. Dále je sem možno zahrnout rostlinné zbytky, 

odpady z potravinářského průmyslu a části komunálního odpadu a cíleně pěstovanou 

biomasu. Sem se řadí energetické byliny a rychle rostoucí dřevo.  

     Do roku 2030 má být 15 % energetické poptávky pokryto biomasou. Použila by se 

biomasa ze zemědělských, lesnických a odpadních produktů. 

     Biopalivo je cíleně upravená biomasa. Biopaliva lze dělit na tuhá kapalná a plynná. 

V dnešní době lze energii biopaliva využít v naprosté většině případů jen během 

spalování. Jsou ovšem vyvíjeny i jiné způsoby její využití. Jedním z nich jsou palivové 

články. Největší množství spotřeby energie pokrývají biopaliva ve třetím světě. Tam 

jsou využívána na vaření a vytápění. Dále se využívají i v severských zemích jako je 

například Švédsko. 

4.3 Pryž 

     Jedná se o materiál, který se získává ze surového nebo syntetického kaučuku. 

Přidává se do něho vhodné síťovadlo a zahřívá se. Tento proces lze nazvat vulkanizací. 

Pryž má příměsi jako oxid železitý, křídu a saze. 
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Obr. 10. – Pryž; [zdroj: http://www.ksk-belt.cz/cs/produkty/technicka-pryz] 

4.4 Složení materiálů 

     Výsledky jsou převzaté z pokusu, který byl proveden na zařízení Pyromatic na škole 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 

Katedra chemie a Fakulta strojní, Katedra energetiky. [1, 2, 3, 4, 5, 15] 

     Složení bylo stanoveno u těchto 3 materiálů: pryž, hnědé uhlí, biomasa. Největší 

množství uhlíku bylo nalezeno v pryži. Bylo to 85,4 %. V hnědém uhlí bylo nalezeno 

63,71 % uhlíku a v biomase jen 47,67 %. Ostatních prvků bylo v těchto materiálech 

podstatně nižší procento. Na druhém místě je kyslík. V biomase ho bylo poměrně velké 

množství (43,98 %). V hnědém uhlí bylo kyslíku jen 24,93 % a v pryži nebyl prakticky 

žádný (0,01 %). Množství vodíku bylo ve všech třech surovinách podobné. V uhlí jeho 

množství bylo 5,44 %, v pryži 7,57 % a v biomase 6,68 %. Dusíku a sirý, bylo ve všech 

surovinách spíše zanedbatelné množství. V hnědém uhlí bylo 1,01 % dusíku a 0,06 % 

síry. V pryži bylo 0,48 % dusíku a 0,44 % síry. V biomase množství dusíku a síry bylo 

zanedbatelné: 0,13 % u dusíku a necelých 0,01 % u síry. 

     U všech surovin největší procento složení činí prchavá hořlavina. U biomasy to je 

84,7 %, u pryže 70,86 % a u hnědého uhlí 52,51 %. Fixního uhlíku je ve většině 

materiálů podstatně méně. U hnědého uhlí to je ještě 41,79 %, pryž má 23,03 % fixního 

uhlíku a biomasa jen 13,94 %. Procenta popelovin a vlhkosti jsou samozřejmě nejmenší, 

protože jejich vysoké množství by negativně ovlivnilo spalné teplo. V uhlí je 13,56 % 

vlhkosti a 5,7 % popelovin. U pryže je jen 1,71 % vlhkosti a 6,11 % popelovin. 
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Popelovin je nejméně u biomasy (1,21 %) a vlhkost je u ní na hodnotě 7,86 %. [ Tab. 

č. 1 ] 

     Pro úplnost je uvedena tabulka s naměřenými daty o materiálech: 

Složka 
Materiál 

Metoda stanovení 
  Materiál Metoda 

stanovení H. uhlí Pryž   Biomasa 

C 63,71 85,4 

ČSN P ISO TS / 12902 
 

47,67 
CEN/TS 

15407:2006 
H 5,44 7,57 

 
6,86 

N 1,01 0,48 
 

0,13 

S 0,06 0,44   
 

<0,01   

O 24,93 0,01     43,98   

M 13,56 1,71 ISO 11722   7,86 
CEN/TS  

15414: 2006 

FC 41,79 23,03 ISO 5071-1 
 

13,94 CEN/TS  

V 52,51 70,86 ISO 562 
 

84,7 15402: 2006 

A 5,7 6,11 ISO 602 
 

1,21 
CEN/TS  

15403: 2006 

   
M – vlhkost, FC – fixní uhlík, V – prchavá hořlavina, 

A - popelovina 

      Tab. 1: Složení testovaných materiálů 
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5. Výsledky měření a jejich zhodnocení [1, 2, 3, 4, 5, 15] 

 

     Bylo provedeno měření, během kterého byl určen výskyt vodíku, metanu, oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého a celkového organického uhlíku. Tyto složky, pokud je 

chceme určit, musíme měřit pomocí různých principů podle druhu jednotlivých 

analyzátorů. Nejdou stanovit jen jedním multifunkčním typem detektoru. Množství 

vodíku bylo naměřeno tepelně- vodivostním analyzátorem Calomat 6. Metan, oxid 

uhelnatý a oxid uhličitý byl naměřen infračerveným spektrometrem Ultramat 6. 

Celkový organický uhlík byl naměřen díky plamenné ionizační detekci přístrojem 

Fidamat 6. Uhlovodíky, které se po pyrolýze ve výsledných produktech vyskytovaly, 

byly určeny pomocí metody chromografie (Chrom 5) pomocí náplňové klony Porapak 

QS s plamenoionizační (FI) detekcí. 

 

Obr. 11. - Experimentální systém Pyromatic; [zdroj: Chemické a energetické toky ve 

velkých a malých pyrolýzních systémech] 

     Pomocí normy ČSN ISO 1928 se stanovilo spalné teplo pevného produktu. 

     Díky Dulongovu pravidlu je možno stanovit spalné teplo kapalného produktu. Je 

nutno nejprve provést analýzu na přístroji NA 1500. 

    Lze vypozorovat, že se zvyšující se teplotou se zvyšuje množství plynného produktu 

na úkor kapalného. Množství spalného tepla má nejvyšší hodnotu v pyrolytickém plynu, 
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který vznikl při teplotě pyrolýzy 600 °C. Čím je vyšší teplota pyrolýzy, tím roste 

množství energie obsažené v plynu (na jednotku). 

     Čím je vyšší teplota pyrolýzy, tím je vyšší množství vyprodukovaného topného 

plynu, tepelné ztráty zařízení a množství vypuštěných spalin. Spotřeba elektrické 

energie během 30 minutové směny je při stále stejném příkonu téměř stejná.  

     Podle výše zmíněných údajů můžeme stanovit procesní podmínky, které 

potřebujeme pro dodržení energetické kvantity či kvality jednotlivých podmínek 

procesu. 

     Zvyšující se množství plynné fáze na úkor kapalné fáze při rostoucí teplotě se dá 

vysvětlit takto: 

1. Díky vzniklým repolymerizačním reakcím při zvyšující se teplotě mezi produkty 

pyrolýzy v kapalné fázi se zvyšuje množství pevné fáze. 

2. Kvůli termickému krakování primárních a sekundárních vyšších uhlovodíků se 

množství plynné fáze neustále zvyšuje. 

     Za těchto podmínek tedy v tomto reaktoru, může proběhnout pyrolytický děj, při 

němž je všechen vstupní materiál zcela zpracován. Všechen materiál, který je do 

reaktoru vložen se během necelé hodiny přemění na plynnou, kapalnou nebo pevnou 

fázi. 

 

Schéma č. 2. - Pyrolýza jako systém dopravy hmoty; [zdroj: http://biom.cz/cz/odborne-

clanky/tepelne-chemicke-zpracovani-biomasy-na-motorova-paliva-a-suroviny] 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/tepelne-chemicke-zpracovani-biomasy-na-motorova-paliva-a-suroviny
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6. Zhodnocení a interpretace naměřených dat 

 

     Výsledky jsou převzaté z pokusu, který byl proveden na zařízení Pyromatic na škole 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 

Katedra chemie a Fakulta strojní, Katedra energetiky.[1, 2, 3, 4, 5, 15] 

     Z grafu lze vyčíst, že výhřevnost plynu s rostoucí teplotou neustále roste. Při 

500 Co  výhřevnost plynu nabývá hodnot okolo 11 500 kJ.mN
−3. Naproti tomu při 

650 Co  se už blíží 16 000 kJ.mN
−3. Výhřevnost oleje rovněž po celou dobu pokusu 

stoupala. Od 25 000 kJ.mN
−3po asi 32 000 kJ.mN

−3. Od 600 Co  rostla ovšem jen velmi 

mírně. Zato výhřevnost polokoksu nejdříve rostla od 29 000 kJ.mN
−3 při 500 Co  po 

31 000 kJ.mN
−3 při 550 Co . Pak ale nastal výkyv a klesla na 28 000 kJ.mN

−3 při 600 Co . 

Nakonec ovšem začala stoupat až na asi 32 000 kJ.mN
−3při 650 Co . [Graf číslo 1] 

 

Graf č. 1: Průměrná energetická kvalita produktů pyrolýzy (výhřevnost) 

     Graf spalného tepla je podobný jako graf výhřevnosti. Hodnoty jsou ovšem vyšší. 

Energetická kvalita plynu je nejnižší. Při 500 Co  bylo naměřeno spalné teplo plynu 

12 500 kJ.mN
−3. Lze vypozorovat, že neustále stoupá a při 650 Co  je už nad 

17 000 kJ.mN
−3 . U spalného tepla polokoksu je situace jiná. Mezi 500 Co  a 550 Co  
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spalné teplo roste až na 32 000 kJ.mN
−3, ale poté zase do 600 Co  klesá na 

29 000 kJ.mN
−3, aby nakonec stoupalo k 32 500 kJ.mN

−3 při 650 Co . Je tady tedy zřetelný 

výkyv při teplotách mezi 550 Co  a 600 Co . Na konec spalné teplo oleje je při teplotách 

okolo 500 Co  asi 26 000 kJ.mN
−3, ale při 600 Co  se dostává až na 33 000 kJ.mN

−3, kde 

poté setrvává. [Graf číslo 2.] 

 

Graf č. 2: Průměrná energetická kvalita produktů pyrolýzy (spalné teplo) 

     Hmota byla přidávána po dávkách, které byly zhruba takovéto: Materiál byl 

kontinuálně přiváděn v množství 0,0092 kg.s−1do reaktoru po celou dobu pokusu. Tok 

zemního plynu narůstal přibližně lineárně od 0,0015 m3s−1 při 500 Co  po 

0,0022 m3s−1 při 650 Co . [Graf číslo 3] 
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Graf č. 3: Vstupy hmoty a objemu 

     U příkonu zemního plynu byla situace taková, že jsme ho museli zvyšovat od 49 kW 

při 500 Co  po 72 kW při 650 Co . [Graf číslo 4] 

 

Graf č. 4: Vstupy energie 

     Teoretický příkon v pyrolytického plynu (výhřevné teplo) a v pyrolytickém koksu 

má zhruba stejný charakter. U obou případů je vůbec nejnižší při teplotách na počátku 

pokusu. Pomalu roste až na přibližně 60 kW při 650 Co . Teoretický příkon 
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v pyrolytickém oleji naopak ze začátku klesá z 61 kW na 45 kW. Při 600 Co  se ale 

ustálí na této hodnotě a po zbytek pokusu roste jen minimálně. Po celou dobu dochází 

k velkým ztrátám konvekcí, které převyšují všechny tyto příkony. Při 500 Co  je to 

115 kW, při 550 Co   125 kW a pak dochází k poklesu až na 60 kW při 650 Co , ale 

pořád se jedná o největší výstup energie. [Graf číslo 5] 

 

Graf č. 5: Výstupy energie 

     Při výstupu hmot z reaktoru bylo zjištěno, že nejnižší je hmotnostní tok polokoksu. 

Ten po celou dobu zvyšování teploty od 500 Co  do 650 Co  klesal z 3,7 kg za 30 min−1 

na 2,6 kg za 30 min−1. Objemový tok pyrolytického oleje měl průběh podstatně jiný, i 

když tady byla rovněž po celou dobu klesající tendence. Mezi teplotami 500 Co  až 

550 Co  se tok oleje držel okolo 7 l za 30 min−1, ale pak začal prudce klesat na 4,5 l za 

30 min−1 při 600 Co . Mezi teplotami 600 Co  až 650 Co  už nebyl pokles tak patrný, ale 

i přesto objemový tok nadále klesal až na 3,8 l za 30 min−1. U hmotnostního toku 

pyrolytického oleje šlo nejprve naopak o navýšení od 500 Co  po 550 Co , ale poté o 

prudký pokles a od teploty 600 Co  byl objemový tok prakticky totožný s hmotnostním 

tokem pyrolytického oleje. Po celou tuto dobu objemový tok pyrolytického plynu 

naopak rostl od 4,6 kg za 30 min−1 při 500 Co  až po 6,9 kg. za 30 min−1 při 650 Co . 

Hmotnostní tok pyrolytického oleje byl z počátku vůbec největší. Při teplotě 550 Co  byl 
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více než 8,2  m3 za 30 min−1, ale pak prudce klesal až na 3,8 m3 za 30 min−1  při 

650 Co . Lze tedy vypozorovat, že se stoupající teplotou množství kapalných a pevných 

látek klesalo a naopak množství plynných látek rostlo. [Graf č. 6] 

 

Graf č. 6: Výstupy hmoty a objemu 
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Závěr 

 

     Jak se ukázalo, tak pyrolýza se řadí mezi značně složité chemické procesy. Jsou při 

ní kladeny vysoké nároky na energii. Při pokusu byly prozkoumány toky hmoty a 

energií a rovněž energetická náročnost pyrolytické reakce. Rovněž z grafů vyplývá, že 

produkty pyrolytického procesu jsou velmi kvalitní. Například pyrolytický plyn má 

velkou výhřevnost. Je ho tedy možno využít pro ohřev reaktoru a alespoň částečně tak 

vykompenzovat energetické ztráty při pyrolýze. Nejdůležitějším faktorem v celém 

procesu je teplota, na níž záleží jak finální poměr vniklých produktů, tak jejich kvalita a 

vlastnosti. 

     Bylo zjištěno, že energetická kvalita produktů pyrolýzy s rostoucí teplotou u většiny 

případů roste. Výhřevnost je o něco nižší než spalné teplo, ale dá se říci, že u všech 

teplot během pokusu byla velikost výhřevnosti a spalného tepla podobná, jen spalné 

teplo bylo asi o 1000 kJ.mN
 -3

  vyšší. Rozdíl dělá teplo potřebné na odloučení vody. 

     Všechen materiál, který byl do reaktoru vložen, se během hodiny přeměnil na 

pevnou, kapalnou nebo plynnou fázi. 

     Hmotnostní tok materiálu, který byl dodáván do reaktoru, byl stále stejný, ale 

navyšováno bylo množství plynu, které muselo být do reaktoru s rostoucí teplotou 

dodáno. To je logický průběh, protože s rostoucí teplotou musí být spáleno větší 

množství plynu. 

     Na výstupu z reaktoru je patrné, že tok pyrolytického oleje a polokoksu s rostoucí 

teplotou klesá, ale u pyrolytického plynu je tomu právě naopak. Teplota pyrolytické 

reakce tedy ovlivňuje nejen množství výsledných produktů, ale i jejich složení a 

skupenství. 

     Vstupní suroviny, které jdou do reaktoru, tak jsou objemem daleko větší než 

výstupní produkty. Z toho tedy plyne, že byly získány produkty o daleko větší 

energetické hustotě. Tyto produkty jsou dále lépe skladovatelné a také jsou snáze 

spalitelné. Vzniklý koks lze využít například v hutích a oleje například 

v petrochemickém průmyslu. Při následném spalování těchto produktů dochází jen 

k minimálnímu úniku zplodin do ovzduší. 
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     Pyrolýza biomasy nebyla v minulosti příliš využívána, ale v posledních deseti letech 

se to výrazně změnilo. Přispěli k tomu mimo jiné přísnější emisní normy. Proto je 

výzkum v oblasti pyrolýzy velmi důležitá záležitost. 
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