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1. Úvod 

Ocel je jedním z nejpoužívanějších konstrukčních materiálů a více než 50% oceli je 

vyrobeno recyklací šrotu. Proces výroby oceli je provázen celou řadou vedlejších 

odpadních produktů. Největší ekologickou zátěží jsou prachové částice zachycené 

v systému čištění odpadních plynů. Díky velké množství galvanicky pokovovaného šrotu a 

šrotu obsahujícího další neoddělitelné složky se do výroby oceli dostává široká škála 

nežádoucích příměsí, mimo jiné těžké kovy jako Zn, Pb, Cd, které se koncentrují v 

prachových podílech. Z důvodu vyššího obsahu těchto nežádoucích složek je není možno 

přímo recyklovat a většina těchto odpadů je deponována na skládky. Vzhledem k riziku 

kontaminace životního prostředí těžkými kovy jsou odprašky klasifikovány jako 

nebezpečný odpad a jejich skládkování je tedy ekonomicky nákladné. Například cena za 

uložení nebezpečného odpadu na skládce v Dolním Benešově je v současné době 

6960Kč/t. (Fruehan 1998, Talpa-rpf 2013) 

Některé polymerní materiály není možné plnohodnotně recyklovat a nacházejí pouze 

energetické využití. Specifickým obtížně využitelným odpadním materiálem je 

polyvinylchlorid neboli PVC. Vzhledem k mnoha různým příměsím a degradaci materiálu 

jej není možné plnohodnotně recyklovat a problematické je i jeho energetické využití, 

protože během spalování vznikají nebezpečné toxické látky jako např. dioxiny. 

Z ekologického hlediska není vhodné ani skládkování protože se do životního prostředí 

mohou uvolňovat změkčovadla a jiná nebezpečná aditiva.(Green paper 2013). 

  

1.1. Cíle práce 

Základní myšlenkou je zpracování dvou druhů problematických odpadů, jejichž 

nežádoucí složky by se mohly navzájem eliminovat či separovat. Cílem této disertační 

práce je průzkum možnosti využití ocelárenských odprašků k odstranění chlorovodíku z 

pyrolýzních plynů produkovaných pyrolýzou PVC s možnosti dalšího využití produktů.  



4 

 

2. Literární rešerše 

Rešerše se zabývá charakteristikou zkoumaných materiálů a současným stavem 

možností jejich recyklace. 

2.1. Ocelárenské odprašky 

 Světová produkce oceli v roce 2012 přesáhla 1,5 miliardy tun (Steel production 

2012). Množství odprašků vyprodukovaných na tunu oceli se liší v závislosti na 

technologii a vstupních surovinách. V literatuře se uvádí na tunu oceli 12-14kg (Machado a 

kol. 2006), 10-20kg (Pickles 2009) a 15-25kg (Guezennec a kol. 2005). Zařízení na výrobu 

oceli lze rozdělit na dva typy a to elektrické obloukové pece EOP, kde se teplo dodává 

pomocí elektrické energie, a kyslíkové konvertory KK a tandemové pece TP, kde je teplo 

dodáváno roztaveným surovým železem a následně oxidačními pochody během procesu 

zkujňování.  

 

2.1.1. Princip tvorby odprašků 

Tvorba odprašků při výrobě oceli je komplexem mnoha různých fyzikálních dějů. 

Základní principy tvorby částic jsou uvedeny níže. 

 vypařování látek s vysokou tenzí par a následná tvorba aerosolu kondenzací v 

chladnějších částech pece 

 praskání bublin oxidu uhelnatého vyplouvajících z taveniny na rozhraní struska-

plyn 

 tvorba aerosolu v místě působení kyslíkové trysky či elektrického oblouku 

 úlet prachových částic při vsázce materiálu (šrot, struskotvorné přísady, uhlí…) 

 

Vzhledem k podmínkám tvorby odprašků vznikají různorodé částice z chemického i 

strukturálního hlediska, což znesnadňuje možnost recyklace tohoto druhu odpadu. 

(Guezennec a kol. 2005, Fruehan 1998)  

 

 

2.1.2. Velikost částic 

Řádově se velikost částic metalurgických odprašků pohybuje v rozsahu desetin až 

stovek µm. Větší částice o rozměrech přibližně 20 až 500 µm tvoří pouze menšinový podíl. 

Také se zde vyskytují snadno rozrušitelné aglomeráty jemných částic dosahující rozměrů 

až 1000 µm. (Guezennec a kol. 2005, Sofilić a kol. 2004). Nejvyšší podíl však zahrnují 

částice přibližně v oblasti 0,5 až 20 µm. Tyto vznikají převážně procesem praskání bublin 

oxidu uhelnatého během dekarburizace taveniny oceli. (Hagni a kol. 1991, Nedar 1996, Li 

a Tsai 1993, Hagni 1995, Porter a kol. 1982) 
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2.1.3. Složení odprašků 

Hlavními složkami odprašků jsou oxidické sloučeniny železa. Vzhledem k 

rostoucímu množství recyklovaného pozinkovaného šrotu jsou ve velké míře obsaženy 

také oxidy zinku a někdy také oxid vápenatý. Dále pak v menší míře také oxidy Mn, Si, Cr, 

Mg, Pb aj. Obsah jednotlivých prvků se mění především v závislosti na technologii a 

množství a povaze šrotu ve vsázce. Z mineralogického hlediska je v odprašcích železo 

přítomno ve více oxidačních stavech ve formě hematitu (Fe2O3), magnetitu (Fe3O4), 

wustitu (FeO), nebo franklinitu (ZnFe2O4). V menší míře může být železo součástí dalších 

spinelových struktur společně s Ca, Mg nebo Cr. (Chirila a Luca 2011) 

 

2.1.4. Možnosti recyklace odprašků 

 Základem zpracování metalurgických odprašků je separace železa a zinku. Existují 

dva základní metalurgické postupy pro zpracování kovonosných materiálů a to 

pyrometalurgické nebo hydrometalurgické, případně jejich kombinace. (Southwick 2010) 

Pyrometalurgické metody 

 Základem separace Fe-Zn pyrometalurgických procesů je redukce za vysokých 

teplot. Vyredukované těkavé složky jako zinek a další těžké kovy se v parách dostávají do 

spalin, kde se obvykle zoxidují a jejich oxidy jsou zachyceny v systému čištění spalin. 

(Doronin a Svyazhin 2011, MIDREX 2013, OxiCup 2013, Nakayama 2012, Frieden 2013) 

 

Hydrometalurgické metody 

 Spočívají v selektivním loužení zinku. Loužicí činidla mohou být kyselá (HCl, 

H2SO4), zásaditá (NaOH), nebo mohou tvořit rozpustné zinečnaté komplexy (NH4Cl). 

Hydrometalurgické metody jsou zatím spíše laboratorní metodou. (Dutra a kol. 2006, Jha a 

kol. 2001, Yu 2011, Leclerc a kol. 2003, Langová a kol. 2009, Cruells 1992) 

 

 

2.2. Polyvinylchlorid  

Polyvinylchlorid je syntetický polymer vyráběný polymerací 1-chlor ethenu, neboli 

vinylchloridu. Čistý polymer obsahuje 57 hm. % chloru. PVC je odolné povětrnostním 

vlivům, má velkou odolnost proti vznícení, má dobré elektroizolační vlastnosti aj. Díky 

svým vlastnostem je jedním z nejrozšířenějších polymerů v mnoha různých technických 

oblastech (Mleziva 2000). Při výrobě se k čistému polymeru přidávají různá aditiva 

ovlivňující jeho vlastnosti během zpracování i vlastnosti koncových produktů. Patří sem 

změkčovadla, stabilizátory, pigmenty, plniva a maziva. (Kubík a Gřunděl 1958, Franta a 

Gřunděl 1953) 
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2.2.1. Recyklace PVC 

PVC v průběhu životního cyklu vlivem světla a tepla částečně degraduje. Dochází 

zde k dehydrochlorinaci tvorbě konjugovaných dvojných vazeb, oxidaci a zesíťovaní nebo 

přerušení řetězců. Principy degradace jsou detailně popsány (Starnes 2002, Jian 1990, Jian 

1991, Osawa 1982) Fyzikální recyklace takto degradovaného materiálu je problematická a 

u PVC odpadu koncových spotřebitelů nedefinovatelného původu a složení je prakticky 

nerealizovatelná. Chemická recyklace spočívá v získávání nízkomolekulárních surovin. 

Není tak náročná na homogenitu vstupních materiálů jako fyzikální recyklace ale je 

poměrně nákladná.(La Manita 1996, Braun 2002. Sadat-Shojai 2011) Při spalování je 

zásadní problém chlór obsažený v PVC, který je toxický, korozivní a může tvořit další 

toxické sloučeniny jako např., polychlorované dibenzo-p-dioxiny, polychlorované 

dibenzofurany a chlórované polycyklické aromatické uhlovodíky. (Everaert 2002, Wang 

2003). 

2.3. Využití odpadního PVC společně s odprašky 

V redukčních podmínkách se z PVC při zvýšené teplotě uvolňuje chlorovodík. 

Cieslar zkoumal reakce odprašků z tandemových pecí s plynným chlorovodíkem za účelem 

separace zinku a železa. Při teplotě 900°C bylo dosaženo takřka 100% selektivity zinku a 

železa, kdy železo zůstává v pevné fázi a zinek je ve formě chloridu převeden do plynné 

fáze (Wichterle et.al.2010, Cieslar 2010). Společné zpracování odprašků a PVC ve formě 

směsných pelet za účelem separace zinku testovali Lee a Song (Lee a Song 2007). 

Možnost kopyrolýzy feritu zinečnatého s PVC ověřila také (Wichterlová 2009). Výše 

uvedené práce zaměřené na separaci kovů potvrzují předpokládanou možnost využít 

odprašky v přebytku jako sorbent chlorovodíku. 

 

2.4. Upřesnění cílů práce 

Na základě literární rešerše bylo zjištěno, že reakce chlorovodíku a také PVC 

s ocelárenskými odprašky byla úspěšně testována při vysokých teplotách s cílem 

kvantitativně separovat železo a zinek. 

Tato práce bude zkoumat podmínky zpracování odpadního PVC s odprašky, při 

minimalizaci energetické náročnosti, tedy při nízkých teplotách, s cílem kvantitativně 

eliminovat chlorovodík uvolňující se při tepelném rozkladu PVC. Dále bude sledován vliv 

podmínek na separaci zinku a těžkých kovů z odprašků.  

Součástí bude sestavení testovací aparatury, testování procesu při různých 

podmínkách a analýza vstupních a výstupních materiálů. Výsledkem by mělo být nalezení 

vhodných podmínek procesu z hlediska eliminace chlóru i případného zisku dalších 

surovin. 
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3. Teorie neutralizace pyrolýzních plynů pomocí odprašků 

 Jak již bylo zmíněno, pyrolýzou PVC v redukčním prostředí se uvolňuje 

chlorovodík a nižší uhlovodíky. Zachytí-li se chlorovodík do anorganické, takto 

zneutralizovaný plyn by již bylo možné spálit bez rizika vzniku toxických látek. Zde by 

bylo možné využít zásaditých vlastností jiného odpadního materiálu jako např. ocelárenské 

odprašky nebo zinkový popel. Majoritní zásaditou složkou odprašků je oxid zinečnatý a 

v menší míře také oxid vápenatý. Využil by se takto doposud skládkovaný nebezpečný 

odpad a vedlejším produktem by mohly být zinečnaté soli. Schéma procesu pyrolýzy PVC 

s neutralizací pyrolýzního plynu je znázorněno na Obr. 1. Teplo ze spalování 

zneutralizovaného plynu by se mohlo využít k ohřevu pyrolýzní komory. 

 
Obr. 1 Schéma procesu pyrolýzy PVC s neutralizací plynu 

 

3.1. Termický rozklad PVC 

Při popisu rozkladu PVC jsou obvykle uváděny dva stupně termální degradace 

znázorňované termogravimetrickou křivkou viz Obr. 2, kde dehydrochlorinace je prvním 

krokem termální degradace PVC. Odštěpení chlorovodíku vede ke vzniku konjugovaných 

polyenových úseků. Během této fáze vzniká Diels-Alderovým principem a následnou 

dealkylací malé množství benzenu, naftalenu a fenanthrenu. Po kvantitativním uvolnění 

chlorovodíku následuje přeskupení polyenových struktur vlivem cyklizace a zesíťovaní a 

tvorbě alkylaromatických uhlovodíků a uhlíkatého zbytku. (Marongiu 2003) 
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Obr. 2 Fáze termální degradace PVC (Marongiu 2003) 

 

3.2. Reakce odprašků s chlorovodíkem 

 Chlorovodík produkovaný pyrolýzou PVC reaguje s oxidy kovů přítomných 

v odprašcích za vzniku příslušných chloridů a vody viz reakce (1 - 7). 

  

 ZnO(s) + 2HCl(g) → ZnCl2(s,l) + H2O(g) (1) 

 

 ZnFe2O4(s) +8HCl(g) → ZnCl2(s,l) + 2FeCl3(s,l) + 4H2O(g) (2) 

 

 ZnFe2O4(s) +2HCl(g) → ZnCl2(s,l) + Fe2O3(s) + H2O(g) (3) 

 

 Fe3O4(s) +8HCl(g) → FeCl2(s,l) + 2FeCl3(s,l) + 4H2O(g) (4) 

 

 Fe3O4(s) +2HCl(g) → FeCl2(s,l) + Fe2O3(s) + H2O(g) (5) 

 

 Fe2O3(s) +6HCl(g) →2FeCl3(s,l) + 3H2O(g) (6) 
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 FeO(s) +2HCl(g) → FeCl2(s,l) + H2O(g) (7) 

 

 Termodynamika uvedených reakcí je znázorněna v grafu Obr. 3. Je zde vynesena 

závislost změny Gibbsovy energie reakcí na teplotě. Má-li reakce při dané teplotě 

zápornou hodnotu Gibbsovy energie, bude reakce probíhat.  

 
Obr. 3 Termodynamika reakcí chlorovodíku s oxidy kovů 

 

 Z termodynamické studie vyplývá, že při teplotách nad 300°C budou reakce (2, 4 a 

6) termodynamicky neschůdné. Chlorovodík tedy nereaguje s trojmocným železem, které 

zůstane v oxidické formě. Přítomný chlorid železitý se pak v přítomnosti vodních par 

rozkládá dle rovnice (8) (Remy 1962) 

 

 2FeCl3(s,l) + 3H2O(g) → Fe2O3(s) + 6HCl(g) (8) 

 Termodynamická data pro výpočet Gibbsovy energie byla získána z databáze (NIST 

2013). Při vyšších teplotách a delší době pyrolýzy by tedy mělo ubývat množství železa 

v rozpustné formě. 
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4. Experimentální část 

Experimenty jsou zaměřeny na zkoumání možnosti a podmínek sorpce chlorovodíku 

produkovaného pyrolýzou PVC do metalurgických odprašků a průzkum konverze 

jednotlivých složek odprašků s ohledem na možnost získání cenných vedlejších produktů.  

4.1. Metodika experimentální činnosti 

V první fázi byly odebrány vzorky ocelárenských kalů z tandemových pecí a byla 

provedena jejich chemická a strukturní analýza.  

Dále byla provedena termická analýza vzorku čistého PVC, se kterým byly 

provedeny další experimenty, za účelem ověření parametrů termického rozkladu během 

pyrolýzy.  

První experimenty společné pyrolýzy odprašků s PVC byly zaměřeny na přibližné 

stanovení množství chlóru převedené do anorganické formy. 

Bylo provedeno stanovení účinné sorpční vrstvy v případě oddělené pyrolýzy 

s průchodem pyrolýzních plynů přes vrstvu sorbentu. 

Poslední experimenty zahrnovaly přímou pyrolýzu směsi odprašků a PVC, kde byl 

sledován vliv změny parametrů (teplota, doba pyrolýzy, poměr složek) na účinnost procesu 

a konverzi zájmových prvků. 

Rovněž byly provedeny experimenty s konkrétními vzorky odpadního PVC. 

 

4.1.1. Odběr a zpracování vzorků 

První odběrové místo se nacházelo za Venturiho pračkou. Zde se odebíraly vzorky v 

intervalu 5-10min za účelem sledování změny složení v průběhu tavby zaměřené na obsah 

zinku.  

Druhé odběrové místo se nachází na odstředivkách Flottweg za Dorrovými 

usazováky, kde byl odebrán vzorek zahuštěného jemného kalu. V usazovácích se mísí kaly 

z více taveb, proto lze tento vzorek považovat jako průměrný vzorek. Schéma systému 

odprášení s označením odběrových míst je znázorněno na Obr. 4 
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Obr. 4 Schéma odprášení 

  

Vzorky odebrané v průběhu tavby za Venturiho pračkou byly zfiltrovány, filtrační 

koláč byl vysušen a loužen v roztoku kyseliny chlorovodíkové. Ve zfiltrovaném výluhu byl 

následně stanoven zinek metodou AAS.  

Kal odebraný na odběrovém místě 2 měl charakter zahuštěné suspenze. Tento 

vzorek byl vysušen v sušárně při 130 °C a byl použit pro všechny následující experimenty 

s pyrolýzou PVC.  

 

4.1.2. Termogravimetrická analýza rozkladu PVC 

 Pro experimenty bylo požito čisté práškové PVC. Vzorek byl podroben 

termogravimetrické analýze a zároveň byl detekován uvolňovaný chlorovodík na 

hmotnostním spektrometru. Během pozdějších experimentů byly touto metodou na jiném 

přístroji testovány také tři konkrétní vzorky odpadního PVC. Cílem bylo ověřit průběh 

rozkladu a teplotní oblast uvolňování chlorovodíku.  

Jednotlivé vzorky PVC byly pyrolýzovány v proudu dusíku v aparatuře znázorněné 

na Obr. 5 za účelem stanovení celkového množství uvolněného chlorovodíku zachyceného 

v promývačce s NaOH.  

Zbytkový chlór v pevném residuu po pyrolýze byl stanoven spálením 

v kalorimetrické bombě v atmosféře kyslíku pod tlakem 3 atm. v přítomnosti roztoku 

hydroxidu draselného s přídavkem peroxidu vodíku.  
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Obr. 5 Reakční aparatura 

 

 

4.1.3. Stanovení účinné sorpční vrstvy  

Během experimentu bylo PVC pyrolyzováno samostatně a produkované plyny 

procházely přes 5 vrstev sorpčního materiálu. Kromě samotných odprašků testován také 

čistý oxid zinečnatý. Oxid zinečnatý je majoritní bazickou složkou odprašků a je hlavní 

složkou zinkového popela (odpad z žárových zinkoven), který by bylo rovněž možno 

použít k neutralizaci HCl v pyrolýzním plynu.  

Reaktor byl tvořen skleněnou trubicí s pěti patry z nerezové oceli vyloženými 

minerální vatou, na které byl umístěn sorpční materiál (ZnO, odprašky). Na dně trubice byl 

pak umístěn vzorek PVC. Schéma společně s fotografiemi reaktoru je zobrazeno na Obr. 6. 

Po pyrolýze v elektrické peci byl reaktor opatrně rozebrán. Ve výluhu jednotlivých pater 

byl pak stanoven obsah chloridů. Rovněž byla provedena hmotnostní bilance procesu.  
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Obr. 6 Reaktor a) schéma b)před pyrolýzou c) po pyrolýze 

 

4.1.4. Kopyrolýza PVC s odprašky 

Podmínky a účinnost kopyrolýzy byly zkoumány dvěma metodami.  

V první metodě byla navážená směs PVC a odprašků v různých poměrech, vložena 

do korundových kelímků a pyrolyzována v elektrické trubkové pece. Byl sledován 

hmotnostní úbytek a množství zachyceného chlóru. 

Druhá metoda spočívala v testování směsi pomocí termické analýzy.  
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5. Výsledky a diskuze 

 

5.1. Charakteristika odprašků z tandemových pecí 

Ve vzorcích odebraných v průběhu tavby za Venturiho pračkou byly sledovány 

změny složení se zaměřením na celkové množství odprašků a obsahu zinku v suspenzi.  

První odběr vzorků proběhl 13.6. 2012 jehož průběh je znázorněn na Obr. 7. 

 

Obr. 8 Tavba 13.6. 2012 

Dle získaných výsledků se v průběhu tavby mění jak celkové množství prachu tak 

poměr jeho složek. Průměrná hodnota obsahu zinku v odprašcích z této tavby byla 11,26 

hm. %. Vzorek s maximálním obsahem zinku byl ověřen rentgenovou difrakcí jejíž 

výsledek je uveden v Tab. 1, kde je deklarován obsah oxidu zinečnatého 67,64% a feritu 

zinečnatého 24,49%. 

 

Tab. 1 RTG difrakce vzorku (40. Minuta) 

Quartz SiO2 3,61 % 

Zincite ZnO 67,64 % 

Hematite Fe2O3 2,77 % 

Wuestite FeO 1,50 % 

Franklinite ZnFe2O4 24,49 % 
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Tyto výsledky ukazují, že poměrně jednoduchým separovaným odběrem by bylo 

možné rozdělit podíly odprašků na část obohacenou o zinek a zbytek kde by byl obsah 

zinku snížen ve prospěch železa. Zinkový podíl by pak byl vhodný k sorpci kyselých 

plynů, nebo obecně jako zinková surovina. Podíl se sníženým obsahem zinku by mohl být 

zajímavý z hlediska železa. 

Další odběry proběhl 6.8. 2012 a 24.10. 2012 obsahovaly minimum zinku z důvodů 

vsázky nepozinkovaného šrotu. Nicméně i zde se projevovala diference složení podporující 

výše uvedené výsledky.  

Pro charakteristiku vzorku bylo u vzorku z odběrového místa 2 stanoveno celkové 

složení z hlediska kovů přítomných ve významnějším množství. Obsah jednotlivých kovů 

je uveden v Tab. 2, kde hm % jsou vztažena na vysušený vzorek. 

Tab. 2 Složení kalů z TP 

Fe Zn Pb Mn Ca Na Mg K Cd 

% % % % % % % % % 

53,49 13,58 0,95 0,91 0,87 0,49 0,40 0,27 0,05 

 

V Tab. 3 je pak složení kalů z hlediska mineralogických fází stanovené rentgenovou 

difrakcí. Spinelové struktury franklinit (ZnFe2O4) a magnetit (Fe3O4) jsou zde 

vyhodnoceny společně.  

Tab. 3 Mineralogické fáze TP kalů 

 franklinit a 

magnetit 

zinkit wuestit hematit grafit 

% % % % % 

80,83 10,86 4,67 3,35 0,29 

 

 

5.2. Termický rozklad PVC 

Většina experimentů byla provedena s čistým práškovým PVC s označením 

NERALIT 652. Pro ověření parametrů termického rozkladu byl vzorek podroben termické 

analýze v atmosféře dusíku, kde výsledek je graficky zobrazeny na Obr. 9.  



16 

 

 

Obr. 9 Termický rozklad práškového PVC 

 

Dochází zde k dvoustupňovému rozkladu. První stupeň rozkladu, kdy hmotnost 

klesne na 37%, se nachází v intervalech 200 – 340°C a druhý v intervalu 400 - 500°C po 

kterém zůstane 10% pevného uhelnatého zbytku. Jak je zřejmé z pozice chlorovodíkového 

píku na MS křivce, uvolňuje se chlorovodík právě v prvním stupni rozkladu (200 – 340°C) 

což je ve shodě s literaturou (Slapak 2000, McNeill 1995, Marongiu 2003, Matuschek 

2000, Miranda 1999). Vývoj chlorovodíku v prvním stupni tepelného rozkladu PVC také 

potvrzují pozdější experimenty, kde byly kromě čistého práškového PVC testovány také tři 

vzorky konkrétních druhů odpadního PVC uvedené v Tab. 4 

Tab. 4 zkoumané vzrky PVC 

Označení Původ PVC vzorku Charakter 

V Čistý polymer Neralit prášek 

WP Odpadní potrubí tvrdé  

CR Konstrukční tyč tvrdé  

CI Izolace elektrických kabelů měkčené 

 

Pro experimenty byly vzorky s výjimkou práškového PVC nadrceny na velikost zrna 

přibližně 1mm. 

Výsledky termické analýzy PVC vzorků byly vyneseny do grafu Obr. 10 společně 

s daty z hmotnostního spektrometru pro chlorovodík. 
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Obr. 10 Termická analýza PVC vzorků 

 

Dle signálu z hmotnostního spektrometru se chlorovodík evidentně uvolňuje pouze v 

prvním degradačním stupni pyrolýzy. Dále se již při vyšší teplotě uvolňují pouze 

uhlovodíky. 

Vzorky byly také testovány pyrolýzou v proudu dusíku s ohřevem do 285°C, 300°C 

a 400°C rychlostí 10°C/min. Produkovaný chlorovodík byl zachycen do roztoku NaOH a 

kvantitativně stanoven titrací. Relativní množství uvolněného chlorovodíku vztažené na 

navážku vzorku je graficky znázorněno na Obr. 11 

 
Obr. 11 Množství uvolněného chlorovodíku 
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Jak je patrné z Obr. 11 množství chlorovodíku u všech vzorků se při zvolených 

teplotách téměř neliší. Z výsledků tedy vyplývá, že pro kvantitativní uvolnění 

chlorovodíku není třeba dosažení vysoké teploty. 

U vzorku kabelové izolace (měkké PVC) je evidentní nižší obsah PVC způsobený 

velkým podílem aditiv, ale poměrně vysoký hmotnostní úbytek. Dochází zde patrně 

k uvolňování většího množství uhlovodíků. Na základě bilance jednotlivých experimentů 

byl vytvořen pyrolýzní diagram Obr. 12 

 

 
Obr. 12 Bilance termického rozkladu PVC vzorků do 400°C 

 

V pevném zbytku po pyrolýze při teplotě 300°C byl stanoven zbytkový chlór 

spálením v kyslíkové atmosféře v přítomnosti hydroxidu draselného a peroxidu vodíku. 

V roztoku byly poté stanoveny chloridy. Výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 5, kde 

množství chlóru je vztaženo na pyrolýzní zbytek.  

Tab. 5 Obsah chlóru v pyrolýzním zbytku 

PVC PVC WP PVC CR PVC CI 

% % % % 

0,50 1,80 1,53 2,63 

  

Vzhledem k navážce polymeru je to tedy u všech vzorků méně než 1%. 

 

5.3. Stanovení sorpční vrstvy 

První orientační experimenty byly provedeny převrstvením práškového PVC vrstvou 

sorbentu v korundovém kelímku a pyrolýzou v elektrické peci. Po ukončení pyrolýzy byl 

ve výluhu sorbentu stanoven obsah zachyceného chlorovodíku a zanesen do tabulky Tab. 6 
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Hmotnostní procenta zachyceného chlorovodíku jsou vztažena na teoretické množství 

chlorovodíku vycházející ze stechiometrie čistého polymeru. Čistý polyvinylchlorid 

obsahuje 58,34% chlorovodíku. 

Tab. 6 Výsledky orientačních experimentů stanovení potřebného množství sorbentu 

 

Sorbent PVC HCl VV KV 

 

g g % % % 

ZnO 9,98 5,04 83,72 50,61 33,11 

 

10,17 5,02 84,97 50,61 34,36 

 

15,12 5,11 99,70 59,20 40,50 

 

15,05 5,06 84,60 58,10 26,50 

Odprašky 13,94 2,03 84,35 

    16,72 2,02 87,47     

 

Celkové množství zachyceného chlorovodíku, uvedené v sloupci označeném jako 

HCl, je u oxidu zinečnatého rozděleno ještě do dvou sloupců označených VV (vodný výluh 

rozpustných chloridů) a KV (kyselý výluh nerozpustných oxichloridů).  

Dále byla sestavena aparatura ze skleněné tuby s nerezovými patry. Byly provedeny 

tři experimenty s odprašky a tři experimenty s oxidem zinečnatým. Teplotní režim ohřevu 

reaktoru byl pro všechny experimenty stejný. Teplota 200°C byla dosažena za 30min, poté 

se v intervalu uvolňování chlorovodíku ohřev zpomalil na 200°C - 350°C za 80min. 

Chloridy stanovené ve výplachu aparatury byly přičteny k jednotlivým patrům v poměru 

obsahu chloridů na nich stanovených.  

Distribuce zachyceného chlorovodíku byla graficky znázorněna v kumulativních 

grafech na Obr. 13 a Obr. 14. V legendě jsou označeny jednotlivé vrstvy. 

 

Obr. 13 Distribuce zachyceného chlorovodíku v odprašcích 
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Obr. 14 Distribuce zachyceného chlorovodíku v oxidu zinečnatém 

 

Jak je patrné z grafického znázornění distribuce chloridů na patrech se sorbentem, 

v případě odprašků je většina chlorovodíku zachycena do tří nejnižších pater v případě 

oxidu zinečnatého postačují dvě patra. Vzhledem k tomu že na horním patře bylo u všech 

experimentů zjištěné množství chloridů zanedbatelné, lze předpokládat, že se na patrech 

zachytil veškerý vzniklý chlorovodík. U oxidu zinečnatého tedy postačuje k odstranění 

chlorovodíku hmotnostní poměr ZnO k PVC 1:1. U odprašků byla nutná vrstva 

odpovídající hmotnostnímu poměru odprašků k PVC 7,5:1 až 8:1. 

5.4. Kopyrolýza PVC s odprašky 

V předchozích experimentech bylo PVC pyrolyzováno separovaně, kdy se sorpčním 

materiálem přicházely do kontaktu pouze produkované plyny. Technicky jednodušší je 

pyrolyzovat směs PVC s odprašky kdy je produkovaný chlorovodík ihned zachycen do 

přítomných oxidů.  

5.4.1. Vliv poměru reagentů 

Byly tedy namíchány směsi odprašků s  PVC v různých poměrech a sledována 

účinnost zachycení chlorovodíku. Experiment byl proveden dvěma způsoby.  

Metoda laboratorní 

Směs byla v poměrech PVC k odpraškům 1:1 až 1:4 navážena do korundových kelímků 

přikrytých porcelánovým víčkem a pyrolyzována do 400°C rychlostí 10°C/min 

v elektrické trubkové peci. Chlorovodík zachycený v odprašcích ve formě chloridu, byl 

vyloužen v 250 ml vody a stanoven argentometrickou titrací.  
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Metoda termické analýzy  

Směs byla navážena v daných poměrech a podrobena TG analýze. Sledována byla 

změna hmotnostního úbytku u jednotlivých směsí a následně bylo spočítáno množství 

zachyceného chlorovodíku. Navážka pro TG analýzu je limitována objemem proto bylo 

možno testovat maximálně směs s přibližně čtyřnásobným množstvím odprašků. Termická 

analýza s ohřevem do 400°C probíhala v argonové atmosféře rychlostí ohřevu 10°C/min.  

Výsledky měření oběma metodami pro jednotlivé vzorky jsou zobrazeny na Obr. 15, 

Obr. 16, Obr. 17 a Obr. 18. Množství zachyceného chlorovodíku je v grafech vyneseno 

jako hm. % vztažená na celkové množství chlorovodíku stanovené při termických 

rozkladech jednotlivých vzorků. 

 

Obr. 15 Pyrolýza směsi PVC V s odprašky 
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Obr. 16 Pyrolýza směsi PVC WP s odprašky 

 

Obr. 17 Pyrolýza směsi PVC CR s odprašky 

 

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5

m
n

o
žs

tv
í z

ac
h

yc
e

n
é

h
o

 H
C

l/
%

 

odprašky/polymer (g/g) 

Lab

TG

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5

m
n

o
žs

tv
í z

ac
h

yc
e

n
é

h
o

 H
C

l/
%

 

odprašky/polymer (g/g) 

Lab

TG



23 

 

 

Obr. 18 Pyrolýza směsi PVC CI s odprašky 

 

Experimenty prokázaly, že při hmotnostním poměru odprašků k polymeru 4:1 se 

zachytí přes 80% uvolněného chlorovodíku a u vzorku CI s nižším obsahem chlóru téměř 

100% již při poměru 2:1. Zároveň u práškového PVC se již zvyšováním poměru množství 

zachyceného chlorovodíku neměnilo. Pro následující experimenty zaměřené na vliv teploty 

a doby ohřevu byl zvolen poměr odprašků k práškovému PVC 5:1. 

5.4.2. Vliv teploty pyrolýzy a doby zdržení na výsledky pyrolýzy 

Směs 20g odprašků se 4g PVC byla homogenizována důkladným promícháním. Poté 

byla v korundovém kelímku pyrolyzována v elektrické trubkové peci. Teplotní režim 

pyrolýzy probíhal ohřevem s rychlostí 10°C/min na požadovanou teplotu. Hmotnostní 

úbytek polymeru Δm0, který charakterizuje stupeň degradace PVC vzorku byl vypočten 

z hodnot Δm (změna hmotnosti vsázky) a m(HClC) (hmotnost zachyceného chlorovodíku) 

s uplatněním stechiometrie reakce chlorovodíku s kovovými oxidy dle vzorce (9), kde 

M(HCl) a M(H2O) jsou molární hmotnosti chlorovodíku a vody. 

 
     (    )     

 (    )   (   )

   (   )
 

(9) 

Množství vyloužených kovů mK pak bylo vypočítáno ze změny hmotnosti po výluhu 

ΔmL dle vzorce (10) 

         (    ) (10) 

Vliv teploty a doby pyrolýzy na rozklad PVC vzorku je graficky znázorněn na Obr. 

19 Hmotnostní úbytek PVC vzorku z pyrolýzy byl vynesen do grafu, kde na ose x je čas 
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zdržení při daných teplotách, teploty pro jednotlivé řady jsou uvedeny v legendě grafu. Na 

ose y je pak hmotnostní úbytek PVC vzorku způsobený termickým rozkladem. 

 

Obr. 19 Stupeň degradace PVC vzorku  

 

Při ohřevu na dané teploty a nulové časové prodlevě se stupeň rozkladu PVC vzorku 

prakticky neliší. Hmotnostní úbytek je roven přibližně 67% navážky PVC v celém 

teplotním intervalu. Menší odchylky mohou být způsobeny náhodnými vlivy v průběhu 

jednotlivých experimentů. Při každém experimentu byl korundový kelímek zahříván na 

požadovanou teplotu, je zde však třeba uvažovat setrvačnost vyzdívky trubkové pece. 

Pravděpodobně i vlivem této okolnosti je stupeň degradace PVC vzorku vyšší než u 

experimentů provedených pomocí termogravimetrické analýzy, kde čítal hmotnostní 

úbytek jen 62% při obdobných podmínkách. Dále je třeba vzít v potaz, že teplotní čidlo je 

zabudované ve vyzdívce pece a teplota tedy není zcela shodná s aktuální teplotou vzorku. 

S ohledem na tyto okolnosti lze z výsledků usoudit, že v teplotním rozsahu do 330°C se i 

při dlouhé časové prodlevě stupeň rozkladu prakticky nemění a zůstává přibližně na 67%. 

Klesající trend u řady 285°C je evidentně způsoben působením náhodných vlivů při 

jednotlivých experimentech. Naopak rostoucí stupeň degradace u teplotní řady 360°C lze 

předpokládat, a odpovídal by většímu množství uvolněných uhlovodíků z pevné fáze. Jak 

bylo prokázáno dřívějšími experimenty, chlorovodík se kvantitativně uvolní ze samotných 

PVC vzorků již při ohřevu na nejnižší teplotu tohoto intervalu. Chlorovodík zachycený do 

odprašků v závislosti na teplotě a době zdržení při této teplotě je graficky znázorněn na 

Obr. 20 
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Obr. 20 Zachycený chlorovodík 

 

Množství chlorovodíku zachyceného do rozpustné anorganické formy vykazuje 

s rostoucí teplotou a délkou pyrolýzy klesající trend. Odchylky z tohoto trendu u řady 

285°C a 330°C korespondují s odchylkami stupně degradace PVC vzorku. Nejvíce 

zachyceného chlorovodíku do rozpustné anorganické formy bylo s nepatrným rozdílem 

detekováno při teplotách 285°C a 300°C a minimálním časem zdržení. 

Pro nedetekovaný chlorovodík 8-20% nastávají čtyři možnosti. 

 chlorovodík se neuvolnil všechen a část zůstala vázána na uhlíkatém zbytku 

  chlorovodík se uvolnil všechen a část unikla přes sorpční lože 

 část chlorovodíku unikla navázaná v organické formě.   

 chlorovodík se uvolnil a zachytil všechen ale část v nerozpustné formě  

Z předchozích experimentů kdy byl charakterizován tepelný rozklad PVC a 

stanoveno množství chlorovodíku v jednotlivých vzorcích je zřejmé, že chlorovodík se 

během daných podmínek uvolní téměř všechen ve formě HCl a v pyrolýzním zbytku ho 

zbude měně než 1% celkového množství. Za předpokladu že přítomnost kovových oxidů 

nebude rozklad polymeru zpomalovat, kdy naopak (Kubík a Gřunděl 1958) uvádí katalýzu 

rozkladu oxidem zinečnatým, lze první a třetí možnost eliminovat na zanedbatelné 

množství. K vyvrácení nebo potvrzení druhé možnosti byl proveden experiment, kdy byla 

směs odprašků s PVC (5:1) testována v aparatuře Obr. 5 pro stanovení chlorovodíku 

v PVC vzorcích. Pyrolýza proběhla při teplotě 300°C s ohřevem 10°C/min. a 

v promývacím roztoku NaOH nebyla detekována přítomnost chloridů. Zbývající množství 

chlorovodíku tedy bude pravděpodobně vázáno v nějaké nerozpustné anorganické formě 
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v pevné fázi. Vzhledem ke komplikované povaze pyrolyzované směsi nebyl tento podíl 

chlorovodíku prokázán.  

   Sledován byl také vliv na podíl kovů převedených z odprašků do rozpustné formy. 

Množství kovů převedené do roztoku jako hmotnostní procento navážky odprašků je 

znázorněno na Obr. 21 

 

Obr. 21 Podíl vyloužených kovů 

Celkové množství kovů převedených do rozpustné formy se pohybuje kolem 10% 

navážky odprašků. Množství se s teplotou ani časem příliš nemění, pouze u nejvyšší 

teploty 360°C je při delší době pyrolýzy patrnější pokles množství kovů převedených do 

rozpustné formy. Pravděpodobně se zde formuje určitý podíl nerozpustných nebo špatně 

loužitelných forem chloridů popř. oxychloridů. 

 

5.4.3. Vliv teploty pyrolýzy a doby zdržení na konverzi kovů do 

rozpustné formy 

U konverze majoritních složek železa a zinku byly pozorovány určité vlivy teploty a 

času zdržení. Konverze byla vynesena do grafu v závislosti na čase pyrolýzy při zvolených 

teplotách uvedených v legendě grafu Obr. 22 Hmotnostní procenta kovů uvedených 

v grafech jsou vztažena na množství daného kovu ve vstupních odprašcích. 
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Obr. 22 Množství železa převedené do výluhu 

 

Konverze železa do rozpustné formy se pohybuje kolem 4% v průběhu celé řady 

experimentů, s výjimkou řady při nejvyšší teplotě 360°C, kde dochází při delší době 

pyrolýzy od 30 minut k výraznému poklesu konverze až na přibližně 2%. Tento pokles lze 

vysvětlit termodynamikou reakcí oxidů železa s chlorovodíkem, kdy oxidy trojmocného 

železa při teplotách nad 300°C s chlorovodíkem nereagují a naopak dochází k jejich 

zpětnému rozkladu. A také následné reakce chloridu železnatého s některými oxidy viz 

reakce (19, 20) uvedené v teoretické části. 

Obdobně byla zpracována konverze zinku a vynesena do grafu na Obr. 23 
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Obr. 23 Množství zinku převedené do výluhu 

 

Konverze zinku se s délkou doby pyrolýzy příliš nemění. Kolísá v rozmezí 39-43% 

v celém teplotním rozsahu. Výraznější změnou je pouze vyšší konverze při nejnižší teplotě 

285°C, kde se konverze pohybuje v rozmezí 46-48%. Vyšší konverzi zinku při teplotě 

285°C by bylo možné vysvětlit tím, že při této teplotě vzniká na částicích obsahujících 

zinek reakcí s chlorovodíkem ZnCl2 v pevné fázi, zatímco při vyšších teplotách již 

přechází do kapalné fáze. Kapalný film ZnCl2 na povrchu částic zpomaluje difuzi HCl 

k nezreagovanému jádru a tím zpomaluje konverzi zinku při vyšších teplotách. 

U dalších minoritních kovů hodnota konverze přes celou řadu experimentů kolísá 

kolem konstantní hodnoty. Průměrná hodnota konverze těchto kovů je uvedena v Tab. 7 

Tab. 7 Ostatní kovy stanovené ve výluhu 

Ca Pb Mn Cd Mg 

% % % % % 

90,5 42,8 17,2 69,1 10,6 

 

Je možné, že část kovů se zde vyskytne ve formě méně rozpustných nebo 

nerozpustných solí, jako např. PbCl2, oxychloridy (Mg, Zn).   
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6. Závěr 

Předmětem této disertační práce byl výzkum možností společného zpracování 

odpadních materiálů PVC a metalurgických odprašků. Odprašky byly testovány jako 

sorbent k odstranění chlorovodíku z pyrolýzních produktů tepelného rozkladu PVC 

odpadů, s možností získání zinkové suroviny jako vedlejšího produktu. 

Odběry a charakteristiky vzorků ocelárenských odprašků z tandemových pecí 

prokázaly proměnlivý obsah zinku v odprašcích v průběhu tavby. Obsah zinku se v jedné 

fázi odběru dostal až na 49,2%. V případě vsázky pozinkovaného šrotu je tak možné 

dosáhnout separovaným odběrem podíl s podstatně vyšším podílem zinku a tedy i vysokou 

sorpční kapacitou. V dalším výzkumu by bylo vhodné vypracovat možnosti stanovení 

periody odběru fáze bohaté na zinek. Průměrný obsah zinku během tavby s pozinkovaným 

šrotem se pohybuje kolem 13%. To odpovídá vzorku z odstředivek Flottweg s obsahem 

železa 53,5% a zinku 13,6%, který byl jako výstupní materiál použit pro experimentální 

kopyrolýzu s PVC.  

Termické analýzy PVC vzorků s hmotnostní spektrometrií potvrdily oblast 

uvolňování chlorovodíku z PVC během pyrolýzy v teplotním intervalu 200-340°C. 

Společně s údajem z termodynamického rozboru reakcí chlorovodíku s odprašky, kdy 

trojmocné železo již při teplotách nad 300°C s chlorovodíkem nereaguje, byla tato teplota 

zvolena za výchozí pro následující experimenty. Z hlediska minimalizace energetické 

náročnosti je snižování teploty pyrolýzy příznivé, protože rozšiřuje také možnosti využití 

odpadního tepla z vysokoteplotních procesů (např. metalurgických procesů), kdy by bylo 

možné odprašky využít přímo na místě produkce. Například v případě tandemové pece se 

spaliny hned za výstupem chladí zástřikem vodou na 350°C, což je ještě dostatečná teplota 

pro pyrolýzu PVC. Chlorovodík se z PVC kvantitativně uvolní i při nižší teplotě, jak bylo 

prověřeno při 285°C. Při této teplotě bylo převedeno do loužitelné formy také maximum 

zinku. Negativem nižší teploty však je značně vyšší podíl loužitelného železa, které je 

nutné ze zinkového podílu (výluhu) oddělit. 

Účinné množství sorbentu bylo ve vrstvovém reaktoru stanoveno pro ocelárenské 

odprašky a čistý oxid zinečnatý jako hlavní sorpční složka odprašků. Hmotnostní poměr 

sorbentu k PVC vzorku ke kvantitativnímu zachycení chlorovodíku byl stanoven u 

odprašků 8:1 a u čistého ZnO 1,54:1. V tomto experimentu nebyl sorbent v kontaktu 

s PVC vzorkem a přes lože sorbentu procházely pouze pyrolýzní plyny. V takovém 

uspořádání by byl zajímavý protiproudý systém. Technicky jednodušší způsob je pyrolýza 

směsi PVC a odprašků. Křížová série experimentů v laboratorní elektrické peci a 

experimentů termogravimetrických prokázala shodnými výsledky s různými vzorky 

tvrzeného i měkčeného PVC dobrou sorpční účinnost odprašků. Při poměru sorbentu 4:1 a 

větším bylo detekováno přes 80% chlorovodíku převedeného do formy rozpustných 

chloridů. V případě měkčeného PVC s nižším obsahem chlóru bylo zachyceno až 100% již 

při poměru sorbentu k PVC vzorku 2:1.  
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Při úpravě poměru sorbentu k PVC na 5:1, a zkoumání vlivu podmínek pyrolýzy 

(teploty a doby zdržení), bylo nejlepších výsledku konverze chlorovodíku do rozpustné 

anorganické formy dosaženo při nižších teplotách, tedy  285°C a 300°C a minimální 

časové prodlevě, kdy bylo zachyceno až 92% chlorovodíku do rozpustné formy a na 

výstupu nebyl chlorovodík detekován. Tato okolnost je příznivá i z hlediska energetické 

náročnosti procesu. Zbývající chlorovodík je pravděpodobně vázán v nerozpustné formě 

v tuhé fázi pyrolýzního zbytku. Tyto výsledky ukazují schůdnost tohoto společného 

zpracování odpadních materiálů.  

Z hlediska využití pevného zbytku jako železné suroviny bylo zjištěno, že obsah 

zinku se v pevném zbytku po loužení snížil o necelou polovinu na 58-61% a při nejnižší 

teplotě až na 52-54% původního množství. Toto snížení sice nestačí, aby bylo možné 

pevný zbytek vsadit přímo do vysoké pece, nicméně podstatně se v pevné fázi snížil obsah 

těžkých kovů.  

Výsledkem celého procesu je tedy snížení objemu PVC odpadu, s potenciálním 

využitím tepelné energie, získané spálením pyrolýzních produktů, zbavených chlóru. 

V odprašcích je podstatně snížen obsah zinku a těžkých kovů. Z PVC v odprašcích zůstane 

pyrolýzní zbytek obsahující uhlík a malé množství uhlovodíků. Chlór z PVC je převeden 

do anorganických solí. Rozpustné chloridy zinku, železa a dalších přítomných kovů lze 

z pyrolýzního zbytku separovat loužením. Těžké kovy se pak z roztoku dají oddělit 

cementací.  

Dále by mohly být zkoumány možnosti jak dále naložit s odprašky obsahujícími 

pyrolýzní uhlíkatý zbytek z PVC. Nabízí se zde možnost využití redukčního potenciálu 

pyrolýzního zbytku k redukci a odstranění dalšího podílu zinku a následné zpracování ve 

vysoké peci. Dále je možnost místo loužení využít v případě dostatku odpadního tepla 

(například spaliny z tandemových pecí před zchlazením) oddělení těkavých chloridů 

zvýšením teploty a částečné redukci přítomných oxidů. Zde by rovněž docházelo 

k uvolnění zbytkové části uhlovodíků z pyrolýzního zbytku a v pevné fázi by zůstala pouze 

směs oxidů železa (v závislosti na podmínkách částečně zredukovaných), uhlík a případně 

malý podíl anorganických složek aditiv v závislosti na složení odpadního PVC. 
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Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Popis 

∆m g  Hmotnostní úbytek směsi sorbentu s PVC 

 %  Hmotnostní úbytek směsi sorbentu s PVC vztažen na navážku 

PVC vzorku 

∆m0 g  Hmotnostní úbytek samotného vzorku PVC 

%  Hmotnostní úbytek samotného vzorku PVC vztažen na 

navážku 

 ∆mL g  Hmotnostní úbytek pevné fáze loužením 

M(H2O) g.mol-1  Molární hmotnost vody 

m(H2O) g  Hmotnost vzniklé vody 

 %  Hmotnost vzniklé vody vztažen na navážku PVC vzorku 

M(HCl)  g.mol-1  Molární hmotnost chlorovodíku 

m(HClC) g Hmotnost zachyceného chlorovodíku 

 % Hmotnost zachyceného chlorovodíku vztažena na navážku 

PVC vzorku nebo celkové množství chlorovodíku ve vzorku 

dle textu 

m(HClE) %  Hmotnost uvolněného chlorovodíku vztažena na navážku 

PVC vzorku 

mK g  Hmotnost kovů převedených do roztoku 

 

Seznam zkratek 

AAS  atomová absorpční spektrometrie   

BOF kyslíkový konvertor (z angličtiny)   

EAF elektrická oblouková pec (z angličtiny)   

EOP elektrická oblouková pec   

ESFR  electric smelting reduction furnace   

EU  evropská unie   

KK kyslíkový konvertor   

MS  hmotnostní spektrometrie   

O1-O3 označení experimentů s odprašky ve vrstvovém reaktoru   

PVC  polyvinylchlorid   

TG  termogravimetrie   

TP tandemová pec   

ZnO1-ZnO3 označení experimentů s oxidem zinečnatým ve vrstvovém reaktoru   
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