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Anotace  

 
 
V úvodních kapitolách diplomové práce je podán přehled historických a 

současných poznatků o použití technologie pyrolýzy při zpracování zejména uhlí. 

Trendem současnosti je potom využití technologie pyrolýzy i pro zpracování 

dalších materiálů jako tuhých paliv, např. biomasy, a rovněž pro zpracování 

různých odpadních látek. Jedním z nejproblematičtějších odpadních materiálů 

současné doby jsou pryžové odpady, jejichž nejpodstatnější část tvoří použité 

pneumatiky. Zpracování odpadní pryže pyrolýzním postupem může přitom přinést 

další zhodnocení jinak odpadního materiálu. Experimentální činnosti byly 

zaměřeny na pyrolýzu odpadní pneu pryže, exaktně definovanou kvalitativními 

parametry, tj. na tepelný rozklad za nepřístupu vzduchu. Porovnány byly varianty 

tepelného rozkladu pneu pryže bez a s degradací ozónem. V závěru práce je pak 

provedeno vyhodnocení experimentální části a definování přínosů při možném 

využití technologie pyrolýzy při zpracování odpadní pryže zejména do podoby 

motorových paliv.  
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Annotation  

 
 
An overview of historical and current knowledge of pyrolysis technology about a 

coal processing is presented in introductory chapters of the diploma thesis. The 

utilisation of the pyrolysis technology is a today’s trend also for other materials 

processing, e.g. biomass, and for a various waste matter processing as well. 

Rubber waste, most of which are used tyres, is one of the most problematic waste 

matters today. Processing waste rubber can contribute to the further valuable 

improvements of waste material. Experimental activities were focused on the 

waste tyre rubber pyrolysis exactly defined with qualitative parameters i.e. on a 

thermal decomposition without air access. Tyre rubber thermal decomposition 

variants without and with an ozone degradation were compared. The experimental 

results are discussed and benefits of possible pyrolysis technology utilisation of 

waste rubber processing mainly into engine fuel are defined.    
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Seznam symbolů a zkratek 
 

Wa  voda analytická [hm. %] 

Wt
r  voda veškerá [hm. %] 

Ad  popel v sušině [hm. %] 

St
d  celková (veškerá) síra v sušině [hm. %] 

Sp
daf  celková síra v hořlavině [hm. %] 

Sr  celková síra v původním vzorku [hm. %.] 

Cd  uhlík v sušině [hm. %] 

Cdaf  uhlík v hořlavině [hm. %] 

Hd  vodík v sušině [hm. %] 

Hdaf  vodík v hořlavině [hm. %] 

Nd  dusík v sušině [hm. %] 

Ndaf  dusík v hořlavině [hm. %] 

Vd  prchavá hořlavina v sušině [hm. %] 

Vdaf  prchavá hořlavina [hm. %] 

TSK
d  dehet v sušině [hm. %] 

SKd  polokoks v sušině [hm. %] 

WSK
d  pyrogenetická voda v sušině [hm. %] 

GSK
d  plyn v sušině [hm. %] 

TSK
daf  dehet v hořlavině [hm. %] 

SKdaf  polokoks v hořlavině [hm. %] 

WSK
daf  pyrogenetická voda v hořlavině [hm. %] 

GSK
daf  plyn v hořlavině [hm. %]
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1 Úvod 

Udržitelný rozvoj společnosti bude v budoucnu založen na širokém 

uplatnění oběhového cyklu látek a materiálů, který představuje především 

následné využití odpadů v různých průmyslových odvětvích. Již dnes spočívá 

odpovědnost lidské populace ke své budoucnosti také v tom, jak nakládá se svými 

odpady. Díky inovacím, změnám technologií a uplatňování nových poznatků jsou 

objevovány nové materiálové i energetické zdroje rychleji, než jsou stávající zdroje 

spotřebovávány. I tím se v podstatě zvyšuje kvalita lidského života. Imperativem 

budoucího vývoje lidstva by mělo být uspokojování potřeb současných generací 

tak, aby nebyla omezována možnost generací budoucích uspokojovat své 

potřeby. Zvýšení podílu látkového a energetického využití odpadů bude vzhledem 

k jeho současné nízké úrovni nutností. Česká republika ve využívání komunálních 

odpadů výrazně zaostává za svými západními sousedy. Ačkoliv naše legislativa 

jednoznačně upřednostňuje materiálové a energetické využití odpadů před jejich 

skládkováním, ironií je, že realita je přesně opačná. Bezmála 80 % cenných 

surovin končí nenávratně na skládkách jako smutný odkaz budoucím generacím. 

Současný trend omezování skládkování bude ještě razantnější po roce 2010, kdy 

začne platit zákaz dalšího rozšiřování skládek. Tato skutečnost ve spojení se 

současnými problémy s dodávkami zemního plynu z geopoliticky nestabilních 

oblastí světa předznamenává, že například energetické využití odpadů čeká 

zajímavá budoucnost. 

V západoevropských zemích dosahuje podíl recyklace odpadů 20 – 30 % a 

rovněž podíl spalovaného odpadu je ve většině zemí výrazně vyšší než v České 

republice, např. ve Švýcarsku je to 59 %, v Holandsku 42 % a v Německu 36 %  [1,2]. 

Z hlediska současné právní úpravy je využívání odpadů oblastí, která 

podléhá řadě legislativních norem, kdy jde na jedné straně v podstatě o 

maximálně možné zhodnocení odpadních materiálů, zejména využití jejich 

energetického obsahu, na druhé straně pak o minimalizaci emisí vznikajících při 

spalování směsných odpadů. Dotčenými zákony jsou zejména zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech,  zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a  
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zákon č. 153/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména zákona č. 356/2003 Sb. (novela zákona č. 153/1998 

Sb.). Všechny uvedené legislativní normy regulují nakládání s materiály, které jsou 

v podstatě různě nazývány - odpady, obaly, paliva, výrobky, nebezpečné 

chemické látky a přípravky, ale zpravidla se jedná o tentýž materiál v různé fázi 

nakládání v průběhu životního cyklu výrobku v rámci celospolečenské produkce, 

přičemž v některých případech je možné přiřadit několik z uvedených názvů sou-

časně.  

Zajímavým odpadem bohatým na uhlík je odpadní pryž z pneumatik 

zejména z hlediska možností dalšího využití a to nejen jako suroviny, ale i pro 

energetické účely. V oblasti energetického využití jde především o možnost 

zpracování tohoto odpadního materiálu společně s hnědým uhlím, jehož 

kvalitativní ukazatele neumožňují vzhledem k příliš vysokému obsahu popela a 

nízké výhřevnosti jeho přímé spalování. Vlastnosti takového hnědého uhlí by bylo 

možné po vhodném přídavku odpadního materiálu na bázi pneu pryží výrazným 

způsobem zlepšit.  

V oblasti surovinového využití odpadních látek je velmi zajímavou 

alternativou jejich pyrolýza, tj. termický rozklad za nepřístupu vzduchu. Pyrolýze 

odpadů je v posledních letech věnována pozornost v řadě zemí [1,2].  Současným 

i budoucím úkolem této oblasti výzkumu je nalézt takové využití odpadů, které 

bude splňovat stále se zpřísňující environmentální požadavky, zejména na 

ochranu ovzduší v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. Hlavní fyzikální a 

chemické vlastnosti, které určují vhodnost odpadů pro pyrolýzní proces, jsou 

zejména obsah popela, obsah vody, chemické a elementární složení (zvláště 

obsah C, H, O, N, S).  

Prvním krokem k řešení je zjistit chování odpadních látek při zmíněné 

tepelné úpravě a to nejen s ohledem na charakter a vlastnosti tuhého zbytku z 

tepelného procesu, ale také s ohledem na vlastnosti při procesu odpadajících 

látek, tj. kapalné a plynné fáze.  
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2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je zjistit a definovat chování odpadní pryže  

z pneumatik při její pyrolýze na základě systematické výzkumné práce, 

realizované formou experimentálních zkoušek v pilotní laboratorní pyrolýzní 

jednotce. Související a navazující laboratorní testování vzorků odpadní pneu pryže 

i pevných, kapalných a plynných produktů z experimentálních procesů pyrolýzy  

a analýzy jejich výsledků byly zpracovány v rozsahu, který by mohl být základem 

pro specifikaci praktických technologických postupů, zajišťujících nezbytnou 

ochranu životního prostředí při reálných procesech pyrolýzy vybraných druhů 

odpadů. 

Experimentální činnosti byly zaměřeny na pyrolýzu odpadní pneu pryže, 

exaktně definovanou kvalitativními parametry, tj. na tepelný rozklad za nepřístupu 

vzduchu. Při řešení byly stanoveny jednotlivé kvalitativní ukazatele a složení jak 

odpadní pneu pryže, tak výstupních pyrolýzních produktů z provedených zkoušek.  

 Průkazními laboratorními zkouškami, prováděnými podle platných českých 

technických norem, byly stanoveny základní technologické jakostní znaky 

jednotlivých vzorků odpadní pneu pryže použitých při řešení. Komplexní 

kvantitativní analýzy výsledků testování výstupních produktů z pyrolýzních 

zkoušek byly zaměřeny na získání souborů dat, které se staly základem pro 

komplexní vyhodnocení pyrolýzy vybraných druhů odpadů.  

 Na základě komplexní analýzy výsledků laboratorních analýz testovaných 

vzorků jsou v diplomové práci definovány klíčové kvalitativní parametry odpadní 

pneu pryže a specifikovaných produktů pyrolýzního procesu, které mají nebo by 

mohly mít určité negativní dopady na životní prostředí.  

 Předložená diplomová práce rozšiřuje stávající poznatky o pyrolýze 

vybraných druhů odpadů, zejména odpadní pneu pryže. Na základě provedených 

prací a analýzy jejich výsledků specifikuje zejména složení plynného pyrolýzního 

produktu, které může být z hlediska dalších průmyslových perspektiv i ochrany 

životního prostředí zásadní. 
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3 Pyrolýza 

Pyrolýza je v podstatě tepelný rozklad pevných látek za nepřístupu 

vzduchu, jehož produkty jsou uhlíkatý skelet, kapalná složka výrazně organického 

charakteru,  plynné produkty a pyrogenetická voda. Tento proces v odborné 

literatuře označovaný jako pyrolýza, sloužil původně k získávání dehtů z uhlí jako 

suroviny pro další chemické zpracování [1,3,4,5]. Tuhý zbytek z procesu pyrolýzy 

odpadní pryže je velmi zajímavý produkt, který lze  využít jako přídavek k méně 

kvalitnímu hnědému uhlí a tím zvýšit jeho užitné vlastnosti.  

Pyrolýza (řecky pýr = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj, 

který se řadí do relativně široké skupiny termických procesů. Termickými procesy 

jsou v praxi míněny technologie, které působí na surovinu takovou teplotou, která 

přesahuje mez její chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi široké 

rozmezí teplot používaných v jednotlivých technologiích, a to od 300°C do 2000°C. 

 

Podle chemické povahy probíhajících dějů se termické procesy dělí do 2 

kategorií, a to na: 

1. procesy oxidační - v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo 

vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní 

spalování),  

2. procesy redukční - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování).  

 

Z chemického hlediska je pyrolýzní proces charakterizován řadou reakcí 

uhlíku a vodíku, z nichž některé jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stechiometrie&action=edit&redlink=1
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Tabulka 1: Charakteristické reakce uhlíku a vodíku 

Reakce 
Reakční entalpie 

(MJ.kmol-1) 

Spalování uhlíku C + O2 → CO2 - 406,4 

Částečná oxidace 2C + O2 → 2CO - 246,4 

Reakce páry s uhlíkem C + H2O → CO + H2  + 118,6 

Reakce páry s uhlíkem C + 2H2O → CO2 + 2H2 + 16,2 

Hydrogenace C + 2H2 → CH4 - 83,8 

Oxidace CO 2CO + O2 → 2CO2 - 567,3 

Spalování vodíku 2H2 + O2 → 2H2O - 482,2 

Spalování methanu CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O - 801,1 

Vodní přesmyk CO + H2O → CO2 + H2 - 42,4 

Methanace CO + 3H2 → CH4 + H2O - 206,7 

Poznámka: Reakce se zápornou hodnotou reakční entalpie jsou exotermické, při 

nichž se uvolňuje teplo, naopak reakce s kladnou hodnotou entalpie jsou reakcemi 

endotermickými, při nichž se teplo spotřebovává. 

 

Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle 

dosahované teploty na: 

 nízkoteplotní (< 500°C),  

 středněteplotní (500 ÷ 800°C),   

 vysokoteplotní (> 800°C).  

V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolýzním procesu pozorovat řadu 

dějů, které je možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti 

teplot do 200°C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. 

Tyto procesy jsou silně endotermické. Rozmezí teplot 200 až 500°C je oblastí tzv. 

suché destilace, kdy dochází ve značné míře k odštěpení bočních řetězců  

z vysokomolekulárních organických látek a přeměně makromolekulární struktury 

na plynné a kapalné organické produkty, pyrogenetickou vodu a pevný uhlík. Ve 

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

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

kapalných organických látek vznikají plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4  [1].  

Při vysokoteplotní pyrolýze na rozdíl od nízkoteplotní, tj. při teplotách nad 

800oC, vzniká jako hlavní produkt plyn (v plynárenství) a koks (v koksovnách pro 
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hutnictví), přičemž tuhý zbytek – koks – je kusový, pevný, zbavený dehtu a co 

největšího množství prchavých podílů. Oproti surovině, tj. uhlí, je obsah uhlíku 

v koksu vyšší [3]. Hlavními produkty nízkoteplotní pyrolýzy jsou pak polokoks  

a dehet. Základní produkty vysokoteplotní a nízkoteplotní pyrolýzy jsou shrnuty 

v následující tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Produkty pyrolýzy 

Produkty pyrolýzy 

nízkoteplotní vysokoteplotní 

polokoks koks 

plyn plyn 

dehet (alifatický) dehet (aromatický) 

voda (fenolová) voda (čpavková) 

benzin (pyrolýzní) benzol (surový) 

olej -- 

 

 

3.1 Historie pyrolýzních procesů 

Průmyslové použití procesu pyrolýzy, dříve nazývaného procesem 

nízkoteplotní karbonizace, je známo od roku 1832, kdy se tento postup používal 

ve Francii a v Německu při výrobě oleje z břidlic, který sloužil ke svícení. K 

pyrolýze se používalo litinových vertikálních retort se vsázkou 3600 kg suroviny na 

1 pec, která vyrobila až 240 kg kapalného produktu - oleje. V roce 1839 byla ve 

Francii dokončena výstavba závodu na výrobu olejů z břidlic a v roce 1847 byla 

v Německu v závodě u Hamburku zahájena výroba oleje, kde se zpracovávala 

břidlice v horizontálních retortách, vytápěných produkovaným plynem. V téže době 

byl v Sasku uveden do provozu první závod na pyrolýzní zpracování hnědého uhlí. 

Výroba olejů z břidlic pyrolýzním postupem na evropském kontinentu byla 

postupně výrazně ovlivňována překotně se rozvíjejícím americkým petrolejářským 

průmyslem, což vedlo k postupnému útlumu produkce olejů z „tradiční“ suroviny  

a v konečném důsledku k odstavení technologických celků. Velkého rozvoje 
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dosáhl tento způsob výroby olejů z uhlí v Německu na počátku první světové 

války, kdy Německo bylo nuceno krýt potřebu olejů vlastní výrobou. V této době 

byly uvedeny do provozu účinné a vysoce výkonné pyrolýzní, „karbonizační“ pece.  

Zejména v Německu došlo v období mezi dvěma světovými válkami 

k bouřlivému rozvoji technologie pyrolýzy uhlí. Nejcennějším produktem tohoto 

procesu byl dehet, který se dále zpracovával na pohonné hmoty hydrogenačními 

postupy. V průběhu patnácti let, od roku 1927 do roku 1942, byla uvedena do 

provozu nová, složitá, nikde předtím nevyzkoušená vysokotlaká hydrogenační 

technologie, která při nedostatku vlastní ropy měla Německu zaručit dostatek 

pohonných hmot, zvláště pro vojenskou techniku. Podstatou této technologie byla 

vysokotlaká hydrogenace uhelných dehtů na benzin, zvláště letecký, potřebný 

především pro válečné účely. Dalšími hlavními výrobky byly autobenzíny, 

zkapalněné topné plyny, motorová nafta, později i tryskový petrolej a vedlejšími 

produkty zejména jednomocné a dvojmocné fenoly [6,7]. 

V průběhu uvedené doby bylo v Německu postaveno osm hydrogenačních 

závodů. První byl v Leuně o výrobní roční kapacitě 100 tisíc tun leteckého 

benzinu. Byl vyprojektován a využíván na zpracování saského hnědého uhlí 

z okolních dolů a byl uveden do provozu v roce 1927. Také další tři hydrogenační 

závody zpracovávaly hnědouhelný dehet, dva černé uhlí a jeden černouhelný 

dehet, což bylo technologicky náročnější. Dehty byly získávány z uhlí zahříváním 

na teploty 600 – 700°C bez přístupu vzduchu, tzn. pyrolýzou. Dalším produktem 

byl pevný zbytek, zvaný polokoks a dále se získával topný plyn. V roce 1939 měly 

uvedené závody celkovou výrobní kapacitu 1,3 milionu tun benzinu. Do roku 1945 

bylo dále rozestavěno dalších 10 závodů s kapacitou 3,6 milionů tun benzinu  

a 350 tisíc tun uhlovodíkových plynů. Nejdůležitějším výrobkem byl letecký benzin, 

jehož výroba činila ve válečné době až 65 % ze všech produktů. Jediný podobný 

neněmecký závod vznikl před válkou v anglickém Billinghamu a zpracovával 

tlakovou hydrogenací anglické černé uhlí.  

Bohatá naleziště hnědého uhlí v mostecké pánvi pod Krušnými horami 

v severozápadních Čechách vedla Německo po okupaci naší země k projekci  

a výstavbě jednoho z posledních hydrogenačních závodů. Závod v Záluží u Mostu 

s názvem Sudetenlandische Treibstoffwerke A.G. byl vyprojektován v letech 1927 
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– 1942. Ihned po vstupu Němců do českého pohraničí v říjnu roku 1938 vznikla 

společnost SUBAG s největším akcionářem, mamutím koncernem Hermann 

Gőring Werke. Bylo rozhodnuto o výstavbě hydrogenačního závodu v oblasti 

Mostecka na bázi mosteckého hnědého uhlí. Již v roce 1938 byly provedeny 

měřičské práce, slavnostní výkop byl proveden 5.5.1939 K. Henleinem. Byly 

naplánovány 4 etapy výstavby. V závodě se mělo zpracovávat 6,6 milionů tun uhlí 

a vyrábět 670 tisíc tun pohonných hmot. V další, poválečné fázi se plánovalo 100 % 

zvýšení výroby. V závodě mělo být postaveno celkem 80 pyrolýzních pecí, výrobna 

vodíku, 16 hydrogenačních komor, jednotky destilací, elektrárna, teplárna a 

výrobna kyslíku. Stavební práce byly zahájeny ve 40. letech minulého století  

a do roku 1942 zde pracovalo přes 30 tisíc zaměstnanců různých národností. 

První benzin byl vyroben 15.12.1942 a za surovinu sloužilo uhlí ze severočeských 

dolů Herkules, Kolumbus, Quido a dalších. Výrobna vodíku byla uvedena  do 

provozu začátkem roku 1943 stejně jako výrobna kyslíku, tehdy největší v Evropě. 

Začala se vyrábět i motorová nafta a svítiplyn. V závodě se v roce 1943 již 

zpracovávalo ročně 280-360  tisíc tun hnědouhelných dehtů. Zpracovával se dehet 

získaný nízkotepelnou karbonizací, tj. pyrolýzou mosteckých hnědých uhlí v Lurgi 

pecích s přímým ohřevem spalinami, uvedených do provozu už v roce 1941. 

Pyrolýza byla úspěšně provozována až do dubna 1944, kdy byl závod v Záluží 

bombardován spojenci. První spojenecký nálet se uskutečnil 12.5.1944 a na 

závod dopadlo 1650 pum o hmotnosti 50 - 200 kg. Přes protileteckou ochranu se 

uskutečnilo celkem 19 úspěšných náletů spojenců a 16.1.1945 byl definitivně 

závod vyřazen z provozu a pokračovaly pouze úklidové práce. V dubnu 1945 zde 

pracovalo ještě 15 000 zaměstnanců a 8.5.1945 sovětské jednotky osvobodily 

závod. 

I když se poválečná výroba benzinu novou progresivní technologií dařila, 

specifické vlastnosti mosteckých uhlí způsobovaly již tehdy závažné problémy ve 

výrobě. Ty se během války nepodařilo vyřešit. Přes řadu těžkých leteckých náletů 

v letech 1944 - 1945 byl mostecký hydrogenační závod na konci války po krátkém 

čase schopen opět omezeného provozu. Již 3.6.1945 byl vyroben první benzin  

a 5.6.1945 byl předán závod československému státu v rámci národní správy. 

V závěru roku 1945 zde pracovalo již 2 100 zaměstnanců a produkce činila 49 tisíc 
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tun motorových paliv. Přes poruchy a nedostatek odborníků byly zahájeny také 

vývojové práce k rozšíření výroby na 300 tisíc tun motorových paliv, na výrobu 

fenolů a uvažovalo se již i o výrobě čpavku a metanolu.  

Technologické schéma zahrnovalo zpracování kvalitního mosteckého uhlí, 

těženého převážně na rozsáhlých povrchových lomech Obránců míru, 

Československé armády a dalších [8]. Uhlí se třídilo na tři frakce podle velikosti 

zrna. Nejjemnější prach do 5 mm se používal pro výrobu páry a elektrického 

proudu v závodní teplárně. Střední frakce, 5-20 mm, se zplyňovala moderním 

způsobem s kyslíkem a vodní parou pod tlakem 2,0 MPa v tlakových generátorech 

systému Lurgi. Vzniklý svítiplyn byl velmi kvalitním výrobkem se spalným teplem 

okolo 16 kJ.m-3. Frakce s největším zrnem 20-80 mm se pyrolyzovala ve 

vysokokapacitních pecích Lurgi přímým ohřevem spalinami. Při teplotě 650°C se 

získávalo z uhlí asi 12 hm. % dehtových frakcí. Z původních 60ti pecí pracovalo 

trvale okolo 50 a získávalo se denně zhruba 1000 tun dehtu. K  tomuto dehtu se 

přidávaly také hnědouhelné dehty, získávané z českých beztlakových plynáren  

a později také z dalších severočeských tlakových plynáren Úžín (Ústí n./L.) a 

Vřesová. K dispozici tak bylo v průběhu let 1945 - 1965 až 500 tisíc tun dehtů za 

rok, z čehož asi 70 % byl dehet vyráběný pyrolýzou hnědého uhlí v pecích Lurgi. 

Ty byly v provozu až do roku 1972. Mostecké hnědouhelné dehty byly bohaté na 

fenoly, zvl. fenol, kresoly a xylenoly. Z dehtového destilátu se vyráběly směsi 

fenolů a z nich technické fenolické produkty – fenol, kresoly a xylenoly. Paralelně 

se zpracovávaly i karbonizační vody, z nichž se navíc získávaly pyrokatechin  

a jeho homology. V roce 1946 byl rozšířen počet karbonizačních pecí, zlepšen 

jejich chod a výroba benzinu. V roce 1946 se již vyrobilo 130 tisíc tun pohonných 

hmot, z čehož bylo 60 % autobenzinu, 25 % motorové nafty a zbytek petrolej a 

kapalné uhlovodíkové plyny. Dále se vyráběly technické benziny, letecký benzin 

87 a začal se vyrábět tryskový petrolej. 

Podobně pracovaly v té době také východoněmecké závody v  Böhlenu a Leuně. 

Západoněmecké závody v Scholvenu a v Ludwigshafenu se přeměnily po válce na 

ropné rafinerie.  
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Konkurenceschopnost výroby benzinu z dehtů vzhledem k nízké ceně ropy 

na světových trzích se stávala na konci padesátých let stále problematičtější, 

neboť údržba vysokotlakého zařízení  z vysoce legovaných ocelí, spotřeba vodíku 

až 10 % hm. a ztráty zplyněním více než 20 %, i vysoká energetická náročnost 

byly při srovnání se zpracováním dodávané ropy neúměrně vysoké. To vedlo na 

začátku šedesátých let k rozhodnutí zásadně změnit surovinovou základnu z 

dehtu na ropu, jejíž zpracovávané množství bylo již v roce 1956 vyšší než 

množství všech dehtů, a v roce 1961 již bylo trojnásobné. Postupně byly 

odstaveny nejnákladnější technologické celky (hydrogenace) a v roce 1972 byl 

ukončen provoz také pyrolýzy uhlí a výroba dehtu.  

Pyrolýzní proces se provádí v retortách, v praxi se osvědčily tzv. Lurgi pece, 

vyvinuté v Německu ve dvacátých letech. Dehty a oleje, které za těchto podmínek 

vznikají, jsou výchozí surovinou pro výrobu motorových paliv hydrogenací [3,9]. 

Dehtové produkty pyrolýzy představují velmi pestré směsi látek. Pro použití 

na výrobu motorových paliv musí být tyto směsi rozděleny na jednodušší frakce  

a ty potom dále chemicky přepracovány. Jako vedlejší produkty vznikají 

hydrogenační plyny, které se přidávají do rozvodů plynu a do topných plynů 

zpracovatelského závodu nebo se tyto plyny zkapalňují a tlakovou destilací se 

z nich vyrábí ethen jako surovina pro syntetický líh a propan-butan (pyrolýzního 

plynu se využívalo jako topného média přímo v Chemických závodech v Záluží). 

Tuhý zbytek, hnědouhelný polokoks, byl v minulosti využíván výlučně jako 

palivo, později vystupovalo do popředí jeho chemické využití jako náhrada za 

černouhelný koks. Ve zpracovatelském závodě byl  hlavně upravován a zplyňován 

např. ve Winklerových generátorech. Polokoks sloužil jako technologická surovina 

pro výrobu vodíku, který byl hydrogenačním médiem pro hydrogenační proces 

k výrobě pohonných hmot, metanolu i k výrobě čpavku. Základem výroby vodíku je 

surový vodní plyn, získaný zplyňováním polokoksu směsí kyslíku a vodní páry 

v generátorech, např.  Winklerových, Lurgi atd. Předností tohoto fluidního procesu 

byl velký výkon zařízení a poměrně nízká náročnost na zpracovávané palivo. 

Nedostatkem bylo, že značná část koksu zůstávala nevyužita ve formě nedopalu  

a úletu. 
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Při výrobě dehtů odpadá značné množství znečištěných vod, obsahujících 

zejména fenoly, které se dále upravují, čistí a oddělují.  

V německých hydrogenačních závodech se asi jedna třetina vyráběných 

motorových paliv získávala hydrogenací dehtů, zejména hnědouhelných 

nízkoteplotních dehtů. Tyto dehty se z větší části získávaly v  pyrolýzních pecích 

Lurgi [3]. Počet těchto pecí v jednotlivých závodech je uveden v následující 

tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Provozy používající pece Lurgi 

Závod Počet pecí Lurgi 

Espenheim 30 

Böhlen 24 

Offleben 10 

Regis-Breitigen 10 

Deuben 6 

Hirschfelde 6 

Deutzen 5 

Most 50 

 

 

Po roce 1945 se význam pyrolýzy výrazně snížil a účelově se nízkoteplotní 

pyrolýzní dehet většinou již nevyráběl. V Chemických závodech v Záluží byla 

pyrolýza severočeského hnědého uhlí odstavena v roce 1972, do 90. let minulého 

století pak byly v provozu původní pece Lurgi v bývalé NDR. 

Pyrolýzní pece Lurgi, s nimiž byly získány bohaté provozní zkušenosti 

v Chemických závodech v Záluží  v období let 1945 až 1972, zpracovaly za toto 

období asi 100 milionů tun severočeského hnědého uhlí [10]. Schéma 

technologického procesu je patrné z obrázku 1, schéma pyrolýzní pece pak 

z obrázku 2. 
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Obrázek 1: Schéma technologického zařízení Lurgi 
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Obrázek 2: Pyrolýzní pec Lurgi 
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V období let 1945 až 1975 byly rozpracovány pyrolýzní postupy, od kterých 

se očekávalo, že budou zhodnocovat celé množství těženého uhlí ve 

velkokapacitních jednotkách. V tabulce 4 je uvedena stručná charakteristika těchto 

postupů [10]. 

Tabulka 4: Charakteristika pyrolýzních postupů 

Postup Charakteristika Ověření 

Toscoal Odplynění drceného uhlí při ohřevu 

v rotujícím bubnu 

Poloprovoz na 25 t uhlí za 

den 

Sovětské postupy Ohřev a odplynění práškového uhlí 

plyny  

Odplynění břidlice  

Poloprovozy 4-40 t uhlí za 

hodinu 

Rotační buben na 500 t 

břidlice za den 

Lurgi-Ruhrgas Ohřev práškového uhlí cirkulovaným 

horkým polokoksem 

3 jednotky na 750 t uhlí za 

den, NSR 

Garret coal pyrolysis Ohřev práškového uhlí pomocí 

předehřátého horkého polokoksu 

Poloprovoz na 3,6 t uhlí za 

den 

COED Fluidní odplynění uhlí ve 4 stupních, 

v posledním stupni se část polokoksu 

spaluje s kyslíkem. Předpokládaná 

kapacita provozní jednotky 10 000 t 

uhlí za den. 

Poloprovoz 36 t uhlí za den 

v USA 

Coalcon (Union 

Carbide) 

Fluidní odplynění uhlí v atmosféře 

vodíku při zvýšeném tlaku 0,7 MPa, 

zvýšené výtěžky dehtu. 

Poloprovoz na 300 t uhlí za 

den, projekčně připraveno 

zařízení na 2 600 t uhlí za 

den  

 

K provoznímu zavedení těchto postupů však nedošlo. Za hlavní nevýhodu lze 

považovat to, že ve zmíněném období nebyl o produkovaný polokoks zájem. 

Hydropyrolýza uhlí podle postupu Coalcon je však i dnes považována za 

perspektivní způsob zhodnocení uhlí [10]. 
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3.2 Moderní pyrolýzní postupy 

Pyrolýze uhlí je v posledních letech věnována pozornost v řadě zemí – 

v Japonsku [11], USA [12], Německu [13], Rusku [14], Polsku [15,16] a Číně [17]. 

Do popředí zájmu se však v současné době dostává také společné tepelné 

zpracování, tzv. ko-pyrolýza uhlí a biomasy, resp. uhlí a odpadů (směsné odpadní 

plasty, pneu pryž atd.), které může být z hlediska využití alternativních zdrojů 

energie a požadavků na větší materiálové využití odpadů zajímavé. Příčinou 

tohoto trendu jsou snižující se světové zásoby ropy a zvyšující se náklady na její 

těžbu z podmořských a z rozptýlených menších, případně obtížně těžitelných 

ložisek za současného stavu znalostí a těžební techniky. Trendy vedoucí ke ko-

pyrolýze podporují i zákony omezující skládkování objemného organického 

odpadu, zvyšující se produkce skleníkových plynů provázející spalování fosilních 

paliv a snaha o snížení dovozu ropy její substitucí kapalnými produkty ko-pyrolýzy 

(„rekonstituce“ ropy) [1].  

V posledním desetiletí se pozornost výzkumu zaměřila na aplikaci 

pyrolýzního postupu pro odpadní látky, zejména ty, které vykazují vlastnosti 

vhodné pro pyrolýzní způsob jejich zpracování. Jedná se hlavně o odpady 

(komunální odpad, biomasa), které mají vyšší obsah uhlíku, spalitelných látek, 

vyšší výhřevnost a nižší obsah popelovin. Nezastupitelné místo má v současné 

době pyrolýza při zpracování odpadní biomasy, neboť je jedním z moderních 

postupů jejího zpracování na produkty vhodné pro další využití (plyn, pevný zbytek 

po pyrolýze, kapalný produkt). Plyn je často spalován v turbině, která vyrábí 

elektrický proud, nebo v kotli pro výrobu tepla. Alternativou je pak úprava 

vzniklého plynu, zejména poměru vodíku a oxidu uhelnatého, a jeho následná 

konverze na motorová paliva postupem Fischer-Tropsch [18].  

Moderní způsob výroby motorových paliv z odpadní biomasy založený na 

pyrolýze je vyvíjen v Německu ve Freibergu již od roku 2004 [19], kdy bylo 

uvedeno do provozu poloprovozní zařízení o výkonu 1 MW. Tento technologický 

postup zpracování odpadní biomasy je označován jako Carbo V a licenci 

zakoupila společnost Choren. Surovinou pro pyrolýzu je dřevní odpadní hmota 

s obsahem vody 15 - 25 hm. %. Proces je dvoustupňový, prvním stupněm je 

nízkoteplotní pyrolýza probíhající v rozmezí teplot 400-600°C. Plyn vyrobený 
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pyrolýzou suroviny obsahuje vysoké koncentrace dehtu a je veden do 

vysokoteplotního zplyňovacího reaktoru označeného Carbo V, kde se štěpí v 

prostředí kyslíku při teplotách 1300 – 1500°C. Do spodní části reaktoru je přiváděn 

polokoks z pyrolýzního stupně, který reaguje s CO2 nebo vodní parou a tím 

dochází k ochlazení plynu na 800°C. Plyn ze zplyňovacího reaktoru obsahuje asi 

14 % H2, asi 25 % CO2 a asi 32 % CO a po vyčištění a úpravě poměru H2 : CO se 

pomocí Fischer-Tropschovy syntézy z plynu syntetizují kapalná paliva. V roce 

2008 byl uveden do provozu technologický celek, který bude při plném výkonu 

vyrábět 15 tisíc tun motorových paliv za rok a je připravována výstavba dalších 

závodů o výkonu 200 tisíc tun motorových paliv za rok. Technologické schéma je 

uvedeno na následujícím obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3: Technologické schéma postupu Carbo V 

 
 

Dalším neméně zajímavým a účinným způsobem využití pyrolýzního 

postupu pro zpracování odpadní biomasy je systém „slurry“, který je vyvíjen 

v Německu firmami Future Energy, Siemens, Forschungszentrum Karlsruhe  

a Technickou univerzitou BA ve Freibergu [20,21]. Při tomto technologickém 

postupu se pyrolýza biomasy provádí v malých decentralizovaných jednotkách 

rychlým zahříváním biomasy pomocí teplosměnného média (např. písek nebo 
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železné kuličky) na teplotu kolem 500°C za normálního tlaku. Těkavé produkty 

pyrolýzy jsou rychle odváděny z reakčního prostoru a po ochlazení kondenzují. 

Výtěžky kapalného podílu se pohybují v rozmezí 60 – 80 %. Plynný podíl se 

používá k otopu pyrolýzní jednotky. Pyrolýzní koks se rozemele a rozmíchá do 

kapalného podílu za vzniku kalu, resp. suspenze (odtud pochází označení tohoto 

postupu – slurry). Tento kal je pak zplyňován ve velkém zplyňovacím reaktoru 

(hořákový reaktor), vyrobený plyn se čistí a upravuje a používá k syntéze 

kapalných motorových paliv. 

Pyrolýzní jednotka je konstruována ve dvou konstrukčních variantách – 

s otočným trychtýřem, v němž je surovina mžikově pyrolyzována s přídavkem 

žhavého písku, nebo se používá šnekový pyrolyzér, kde je šnekem postupně 

vynášen tuhý produkt pyrolýzy, tj. koks z pyrolýzní jednotky. Technologická 

varianta s otočným trychtýřem je schematicky zobrazena na následujícím obrázku 

4. 

 

 

Obrázek 4: Pyrolýzní jednotka s otočným trychtýřem se žhavým pískem 

 

V současné době jsou technologicky vyvíjena a využívána různá 

konstrukční řešení pecí pro mžikovou pyrolýzu jak biomasy, tak i vhodných druhů 

odpadů. Obecně je možné rozdělit pyrolýzní pece pro mžikovou pyrolýzu do 3 

technologicko-konstrukčních kategorií:  
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 pneumatické fluidní pece, kam lze počítat pyrolýzní pec s pevným  

a cirkulujícím fluidním ložem;  

 mechanické fluidní pece, kam je možné zahrnout pyrolýzní otočný trychtýř  

a šnekový pyrolyzér s dvojitým šnekem; 

 pece s přímým kontaktem, kam se řadí zejména rotující diskový pyrolyzér  

a vakuový pyrolyzér. 

Schematicky jsou různé konstrukční varianty uvedeny na následujícím obrázku 5.  

 

 

Obrázek 5: Konstrukční typy pyrolýzních pecí pro mžikovou pyrolýzu 

 

Mžiková (rychlá) pyrolýza biomasy a odpadních látek v otočném trychtýři při 

teplotách 450 – 600°C (doba kontaktu 2 - 3 s) je základem technologie označené 

BTG - Biomass Technology Group, která je v provozu v Malajsii pro zpracování 

odpadní kokosové hmoty na bioolej. Výkon tohoto zařízení je 10 tun za hodinu  

a vyrobený olej s výhřevností asi 16 MJ.kg-1 se používá k topení. Výtěžek biooleje 

je v rozmezí 65 – 80 %, koksu 10 – 20 % a plynu 10 – 20 % [22].  
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3.3 Odpadní pryţ a moţnosti recyklace  

Problém týkající se zužitkování odpadní pryže a zejména použitých  

a vyřazených automobilových pneumatik je jeden z nejaktuálnějších problémů 

nejen z ekonomického, ale i ekologického hlediska.  

Současné světové a tuzemské zkušenosti dokazují, že nejrozšířenějšími 

metodami na zpracování odpadní pryže s hlavním podílem použitých pneumatik 

jsou: 

 spalování a následné získávání energie, v současné době nejpoužívanější 

postup je spalování v cementářských pecích, 

 pyrolýza jako tepelný rozklad vstupního materiálu za nepřístupu vzduchu, 

 mechanické zpracování odpadní pryže a zejména pneumatik, získá se 

gumová drť a prášek, které se využívají jako náhrada přírodního a 

syntetického kaučuku při výrobě polymerních směsí a jiných stavebních 

materiálů. 

 

Nakládání s použitými pneumatikami v rámci Evropské unie není upraveno 

samostatným specifickým právním předpisem. Některé směrnice EU a další 

významné strategické dokumenty stanoví, že vyřazené pneumatiky by nadále 

neměly být ukládány na skládkách a že by i pro spalování pneumatik z důvodů 

získávání energie měla být stanovena určitá omezení. Kromě toho bylo 

rozhodnuto, že v Evropě je nutno přijmout široce založenou strategii recyklace. 

Tři směrnice EU obsahově zaměřené na konkrétní způsoby nakládání  

s odpady se také dotýkají oblasti nakládání s použitými pneumatikami a stanoví 

způsob jejich odstraňování. Jsou to směrnice o skládkování (Směrnice Rady 

99/31/EC z 26. dubna 1999 o skládkování odpadů), směrnice o vozidlech  

s ukončenou životností (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/EC  

z 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností) a směrnice o spalování 

odpadu (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/EC ze dne 4. prosince 

2000 o spalování odpadů). Každá z těchto směrnic má odlišný harmonogram 

implementace a bude i rozdílně ovlivňovat zpracování vyřazených pneumatik. 
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Směrnice o skládkování zakazuje skládkování pneumatik od roku 2006. 

Celé pneumatiky je zakázáno sládkovat od poloviny roku 2003, povoleno je jen 

prozatímní skládkování drcených pneumatik. Z údajů z roku 2002 pocházejících z 

15 členských států EU plyne, že možství skládkovaných vyřazených pneumatik je 

přibližně 900 tisíc tun za rok. Značná část tohoto množství skončí na skládkách, 

přičemž se v přirozených podmínkách rozkládají nejméně 100 let. Kontakt 

pneumatik s dešťovými srážkami a podzemní vodou je doprovázen vymýváním 

různých druhů toxických organických sloučenin, např. difenylamin, dibutylftalát, 

fenantren a další. Tyto sloučeniny se tak dostávají do půdy.  

Směrnice o vozidlech s ukončenou ţivotností ukládá povinnost před 

sešrotováním vozidel demontovat a zpracovat všechny pneumatiky. Toto 

ustanovení nabylo účinnosti od roku 2006. Na základě současných údajů se 

odhaduje, že v důsledku této povinnosti v 15 členských státech EU vznikne 

dalších 300 tisíc tun za rok materiálu z pneumatik, pro který bude muset být 

nalezen relevantní trh. 

Směrnice o spalování odpadu ukládá limitní hodnoty emisí ze spalování 

odpadu. Tato směrnice měla být plně implementována od roku 2008. Na základě 

této směrnice bude spalování pneumatik možné pouze v cementářských pecích se 

„suchým“ způsobem výroby cementu. V současné době je v EU přibližně 20 % 

pneumatik spalováno v cementářských pecích s „mokrým“ způsobem výroby 

cementu. To si vyžádá nalezení alternativních trhů pro přibližně 100 tisíc tun 

vyřazených pneumatik za rok v současnosti spalovaných v pecích s „mokrým“ 

způsobem výroby cementu v 15 členských státech. 

 

V souhrnu budou mít uvedené tři směrnice významný dopad na průmysl 

zpracování použitých pneumatik po celé Evropě. V současnosti přibližně 1,6 

milionů tun z celkem 2,5 milionů tun použitých pneumatik vznikajících ročně v 

Evropě má zajištěn odbyt s předpokladem jejich využití. Implementace těchto 

směrnic však zvýší množství vyřazených pneumatik o dalších 300 tisíc tun za rok 

a bude nutné najít využití pro materiály ze všech vyřazených pneumatik. 
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Největším spotřebitelem elastomerní pryže je automobilový, letecký, 

chemický, potravinářský průmysl a zemědělství. Používá se především na výrobu 

pneumatik, duší, hadic, těsnění, desek, pásů, podlahových krytin, izolačních 

materiálů, sportovních potřeb, ochranných prostředků apod. Tato pryž je 

prakticky biologicky nedegradovatelná a její využití jako druhotné suroviny je 

problematické. 

Pryžový odpad, podobně jako odpad plastů, se dnes již stává světovým 

problémem. Pryžový odpad a  zejména opotřebované pneumatiky jsou neustále 

široce diskutovaným odpadem a to zejména pro svoji objemnost a technicky 

náročnou recyklovatelnost. Ekologické nebezpečí těchto odpadů spočívá v jejich 

hořlavosti, kdy vznikají toxické plyny, v obsahu toxických látek (sloučeniny baria, 

olova, antimonu, zinku, selenu aj.) a pomalé biodegradaci. Opotřebované  

pneumatiky obsahují průměrně 45 až 48 % elastomeru (přírodní a syntetický 

kaučuk), 22 % sazí, 15 až 25 % oceli, 0 až 5 % textilu, 1 až 1,2 % ZnO, 1 % S,  

0 až 0,2 % Se + Te a 6 až 8 % ostatních chemikálií (urychlovače, aktivátory, 

plniva, pigmenty, změkčovadla, antioxidanty aj). Největší podíl z produkce 

pryžového odpadu v ČR tvoří opotřebované pneumatiky a jejich odřezky (61 %)  

a odpad pryže (39 %) [23]. 

 

3.3.1 Způsoby vyuţití opotřebovaných pneumatik 

Mezi hlavní směry, kdy lze pneumatice navrátit částečnou životnost, nebo 

způsoby zpracování pneumatik jako odpadu (popř. pryže jako odpadního 

materiálu obecně) patří následující metody využívání opotřebovaných pneumatik: 

1. Prořezávání je nejlevnější způsob obnovování částečně opotřebovaných 

pneumatik. Tento způsob je založen na tom, že do zbylého základu běhounu 

se vyřezává nový vzorek. To je užíváno hlavně u nákladních automobilů 

s dostatečnou tloušťkou běhounu. 

2.  Protektorování spočívá ve znovuobnovení běhounu, kdy se nová běhounová 

část buď nataví - horké protektorování, nebo nalepí, kdy jde o studené 

protektorování. To přispívá hlavně k prodloužení životnosti pneumatiky. Navíc 



 

Yveta Winklerová: Možnosti zpracování odpadních látek pyrolýzním postupem 
 

2009 22 

je možno ušetřit až 80 % surovin a energie potřebných k výrobě nové 

pneumatiky.  

3.  Hlavní způsob energetického vyuţití vyřazených pneumatik je jejich 

spalování. Výhřevnost pneumatik a odpadní pryže je poměrně vysoká (30 a 

více MJ.kg-1), což odpovídá výhřevnosti černého uhlí.  

4.  Výroba regenerátu je termická metoda za vysokého tlaku, kdy se ze staré 

rozsekané pryže stává pryž znovu zpracovatelná a vulkanizovatelná. Není 

však získáván surový kaučuk. Mechanické vlastnosti jsou horší, než u 

surového kaučuku. Používá se tedy jako přísada do kaučukových směsí a to 

jen asi v objemu 10 %. 

5.  Mechanické a fyzikální zpracování (granulování). Užívá se buď kryogenní 

metoda, kdy se pneumatiky chladí tekutým dusíkem na teploty až pod  -100 °C 

a pak se rozsekají sekacími stroji, nebo metoda vícenásobného mletí, kdy je 

pneumatika nejdříve nasekána, následně pomocí separátorů rozdělena na 

pryž, textil a kov, a pryž je dále mleta na potřebnou velikost zrna. V obou 

případech vzniká tzv. granulát. 

6.  Pyrolýzní  zpracování pneumatik zahrnuje termickou metodu bez přístupu 

vzduchu, kde kromě hořlavých plynů vzniká i další využitelné palivo 

v polotekuté nebo tekuté formě.  

 

3.3.2 Vyuţití získaných produktů 

Díky tomuto bezodpadovému hospodářství mohou opotřebované 

pneumatiky vstoupit znovu do výrobních procesů. U zpracování č. 1 a č. 2 je 

výsledný produkt zřejmý, neboť vzniknou „nové“ provozuschopné pneumatiky. 

U regenerátu jde o přímé využití materiálu, který se znovu navrací do 

výrobního procesu pro výrobu pryže, tzn., že nemění svoji funkci, ke které byl 

vyroben. Jak již bylo výše uvedeno používá se jako přísada při výrobě nové pryže.  

U pryžového granulátu se využívá elastických vlastností pryže, její stálost, 

dlouhá životnost při relativně neměnných vlastnostech a v dnešní době velmi 

ceněná možnost opětovné recyklace, stane-li se daný výrobek zastaralým nebo 

nepotřebným. 
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Největší využití v komunální sféře představují různé elastické povrchy, materiály  

s možností rozmanitosti rozměrů, tvarů a barev. Jedná se zejména o rekreační 

plochy, obložení teras a balkónů, elastické dlažby, obrubníky, schodnice, 

bezbariérové náběhy, retardery apod.  Využití granulátu se dá velmi široce uplatnit 

také v průmyslu a stavebnictví. Zde se především využívá tlumicích a elastických 

vlastností pryže. Jde o gumové rohože pod stroje, izolace v přístrojových halách, 

izolace skládek, zpevňování břehů apod. Zřejmě největší uplatnění skýtá 

doprava. Oblast tlumení vibrací a hluku představuje jeden z hlavních výrobních 

směrů. Používá se zejména pro povrchy pro kolejové přechody, modifikované 

asfalty, bezpečnostní a protihlukové izolace, nebo antivibrační systémy.  

V železničním stavitelství jsou využívány v podobě gumových podložek pražců 

nebo jako speciální pásy pro železniční přejezdy [24].  

 

3.4 Kvalitativní parametry suroviny pro pyrolýzu 

Vlastnosti surovin, které jsou pyrolyzovány, významně ovlivňují nejen 

kvalitu vznikajících produktů, ale mohou být klíčové i pro volbu nejvhodnějšího 

technologického postupu. Kromě chemického složení hrají významnou roli  

i fyzikálně mechanické vlastnosti pyrolyzované suroviny, neboť prvním krokem 

před vstupem suroviny do pyrolýzní jednotky je její mechanická úprava tak, aby 

svým zrnitostním složením a stupněm homogenizace odpovídala technologickým 

požadavkům. Nároky na vhodnou zrnitost a homogenizaci suroviny jsou poměrně 

snadno splnitelné u odpadní biomasy, zejména u dřevní štěpky, pilin  

a energetických rostlin, u řady odpadních látek však mohou být významným 

technologickým problémem, kterému je třeba věnovat pozornost.  

Z hlediska složení suroviny je možné pyrolyzovat látky organického původu, 

které mají dostatečný energetický obsah daný výhřevností, vhodný obsah uhlíku a 

vodíku a nízký obsah popela. Důležitým parametrem je také obsah vody, podle 

něhož jsou definovány nároky na sušení před vstupem materiálu do pyrolýzní 

jednotky. Pro názornost je výhřevnost některých druhů materiálů a výrobků patrná 

z následující tabulky 5 (zdroj: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí  a. s., Most). 
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Tabulka 5:  Výhřevnost vybraných druhů materiálů 

     Látka Výhřevnost (MJ.kg-1) 

Papír 15 -17 

Dřevo (smrk) 17 

Laminátová deska 18 -19 

Textilie – PAD 30 - 31 

Textilie – PES 22 - 25 

Textilie – balvna 19 

Textilie – viskóza 13 - 15 

Gumotextilie 16 

Mikroten, PE folie 47 

Oleje motorové 44 - 46 

Ředidla 15 - 40 

Olej jedlý 23 - 25 

Autobenzin 43 - 45 

Motorová nafta 42 - 44 

Kůže 19 

Pokrmové tuky 29 - 40 

Pryž 38 

 
 
Z výše uvedených požadavků na suroviny jsou pak odvozovány požadavky 

na stanovení jednotlivých kvalitativních parametrů. Ty jsou u odpadů v podstatě 

shodné jako u tuhých paliv a spočívají ve stanovení obsahu vody, popela, 

výhřevnosti, obsahu uhlíku, vodíku, síry. Většinou se také provádí nízkoteplotní 

karbonizační zkouška. Všechny zkoušky a stanovení jsou prováděny podle 

standardizovaných postupů, tj. podle technických norem pro tuhá paliva 

[25,26,27,28,29,30,31,32]. Obsah vody a popela je stanovován gravimetricky, 
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výhřevnost kalorimetrickou metodou, kdy je vzorek spálen v atmosféře kyslíku 

v kalorimetrické tlakové nádobě. Stanovení elementárního složení, tj. uhlíku, 

vodíku, dusíku a síry, je prováděno obvykle instrumentální analytickou metodou. 

Metoda je založena na principu spálení vzorku v proudu kyslíku a stanovení 

vzniklých oxidů síry, oxidu uhličitého a vody. Nízkoteplotní karbonizační zkouška 

poskytuje základní informace o obsahu dehtu, pyrogenetické vody, plynu  

a polokoksu ve zkoušeném vzorku. Provádí se v retortě, která je vyhřívána na 

teplotu 520°C s přesně definovaným teplotním gradientem.  

 

3.5 Kvalitativní parametry pyrolýzních produktů 

Základními produkty pyrolýzy jsou tuhý zbytek (polokoks, koks), dehet, 

voda a plyn. Kvalita a množství pyrolýzou vzniklých produktů jsou závislé na 

technologickém postupu, teplotě pyrolýzy, ale také na kvalitě suroviny. U 

polokoksu nebo koksu je kvalita zjišťována shodnými postupy jako u suroviny, to 

znamená, že je provedeno stanovení obsahu vody, popela, výhřevnosti, obsahu 

uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku a síry. Tyto kvalitativní parametry předurčují další 

využití tohoto produktu v různých průmyslových odvětvích (koks v metalurgii, 

polokoks např. jako sorbent). Složení dehtu a plynu je zjišťováno 

chromatografickými metodami s různou instrumentální technikou [33,34]. 

Kvalitativní parametry vodného podílu jsou stanovovány různými instrumentálními 

metodami (pH-metr, konduktometr pro stanovení vodivosti, odměrná analýza, 

iontová chromatografie pro stanovení koncentrace aniontů, atomová spektrometrie 

pro stanovení kationtů).  

Jedním z nejcennějších pyrolýzních produktů z hlediska dalšího využití 

například pro výrobu kapalných motorových paliv je dehet, který je velmi pestrou 

směsí organických látek. Je to viskózní, tmavá až černá kapalina a jedná se  

o směs organických sloučenin, především uhlovodíků a fenolů a relativně malého 

množství sloučenin síry. Kromě těchto látek obsahuje malé množství vody  

a pevných látek. Bohatou směs pyrolýzního dehtu lze rozdělit destilačními 

postupy, tj. podle bodu varu, na jednodušší destilační řezy s definovaným 

rozmezím teplot. Chromatografickými metodami je možné stanovit složení dehtu, 
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identifikace jednotlivých složek ve směsi je však velmi obtížná a to zejména 

vzhledem k tomu, že směs většinou obsahuje stovky chemických organických 

sloučenin.  

Odpadní vody z procesu pyrolýzy obsahují řadu chemických sloučenin, 

zejména fenolů, které lze vhodným izolačním postupem z vody získat a použít 

jako suroviny pro různé chemické výroby. Z jednosytných fenolů jsou 

nejvýznamnějšími složkami fenolových odpadních vod fenol, 3,4-dimetylfenol, 3,5-

dimetylfenol, 3-etylfenol, 4-etylfenol, 3-etyl-5metylfenol, 3-metylfenol, 4-metylfenol, 

z dvojsytných fenolů pyrokatechol, 3-metylpyrokatechol, 4-metylpyrokatechol, 4-

metylparokatechol. Fenoly se používají k výrobě syntetických pryskyřic, 

iontoměničů, lepidel a tříslovin. Další alkylfenoly se používají na výrobu léčiv, 

insekticidních a desinfekčních prostředků. Z dvojsytných fenolů je důležitou 

surovinou pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl pyrokatechol. 

Používá se pro výrobu tříslovin, antioxidačních prostředků, cyklohexandiolu, 

vanilinu, kyseliny vanilové apod. K separaci jsou doporučovány metody založené 

na rozdílu bodu varu, různé rozpustnosti či rozdílných chemických vlastnostech. 

Tyto metody nevedou sice k čistým chemickým jedincům, ale umožňují 

zjednodušení složitých směsí a zvyšují účinnost následného zpracování. 

Plyn vznikající při pyrolýze je směsí vodíku, oxidu uhelnatého, uhličitého  

a methanu, sulfanu, amoniaku. Složení plynu předurčuje jeho následné využití a to 

buď pro výrobu tepla nebo elektrické energie, nebo po úpravě poměru H2 : CO pro 

výrobu methanolu, případně motorových paliv Fischer-Tropschovou syntézou ve 

speciálních reaktorech. Složení plynné směsi je stanovováno metodami plynové 

chromatografie. 
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4 Experimentální část  

V souladu s  cílem diplomové práce byly experimentální práce zaměřeny na 

získání maximálně možných informací o odpadní pneu pryži a o produktech, 

získaných její pyrolýzou. V rámci systematického laboratorního testování odpadní 

pneu pryže byly stanoveny její kvalitativní parametry, které definovaly základní 

vlastnosti pneu pryže požité pro pyrolýzní testy.   

Modelové pyrolýzní testy byly realizovány v pilotní laboratorní pyrolýzní 

jednotce s retortou pro tepelné zpracování vzorku pryže o hmotnosti přibližně 300 

až 500 g [35]. Testovací pyrolýzní jednotka je vybavena chladícím a odlučovacím 

okruhem a hořákem na spalování vznikajícího plynu s možností jeho odběru pro 

provedení analýz. Základní schéma laboratorní pyrolýzní jednotky je uvedeno na 

obrázku 6. Na obrázku 7 je zobrazena pyrolýzní pec s retortou.  

 

Věcné postupy experimentálních prací a laboratorních zkoušek vzorků  

a metody zpracování výsledků pro naplnění cílů diplomové práce byly rozděleny 

do těchto logicky navazujících etap řešení: 

 úprava vzorku odpadní pneu pryže  

 stanovení kvalitativních parametrů pneu pryže 

 provedení pyrolýzních testů 

 zjištění hmotnostních bilancí jednotlivých testů 

 stanovení kvalitativních parametrů produktů z pyrolýzních testů 

 vyhodnocení souboru dat získaných experimentální prací 
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Obrázek 6: Základní blokové schéma laboratorní pyrolýzní jednotky 

 

 

Obrázek 7: Pyrolýzní pec s retortou 
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4.1 Úprava odpadní pneu pryţe a stanovení základních 
parametrů 

Pro potřeby testů a zkoušek byla odebrána odpadní předdrcená pryž 

vznikající při zpracování pryžových pasových dopravníků a opotřebených 

pneumatik. Vzorek poskytla firma Renogum Nilos, a. s. 

Vzorek odpadní pneu pryže o celkové hmotnosti přibližně 4 kg a průměrné 

kusovitosti 5 až 15 cm byl vizuálně překontrolován, zda neobsahuje zbytky 

ocelového kordu a následně byla provedena úprava zrnitostního složení na 

rozměr zrn 1 mm ÷ 5 mm podle laboratorních postupů pro úpravu tuhých paliv.  

Charakter odpadní pneu pryže je patrný z  obrázku 8.  

 

 

Obrázek 8: Charakter odpadní pneu pryže  

 

Úprava vzorku spočívala ve zmenšování jeho částic drcením a prosíváním na 

potřebnou frakci materiálu. Vzhledem k povaze pryžového materiálu nemohly být 

použity žádné typy čelisťových drtičů, a proto byl pro hrubé předrcení použit drtič 
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odpadu DRJ 24 ODES, na kterém byl celý objem vzorku odpadní pryže upraven 

na kusovitost cca 3 ÷ 5 cm. Následně byl použit univerzální řezací mlýnek 

Pulverisette 19 firmy Fritsch, do kterého byla instalována sítová vložka s velikostí 

ok 3 mm. Použité zařízení pro úpravu odpadní pneu pryže je patrné na 

následujících obrázcích č. 9 až 13.  

 

 

 

Obrázek 9: Drtič odpadu DRJ 24 ODES 
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Obrázek 10: Drtící segmenty drtiče odpadu DRJ 24 ODES 

 

 

 

Obrázek 11: Univerzální řezací mlýnek Pulverisette 19 (se sítovými vložkami) 
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Obrázek 12: Univerzální řezací mlýnek Pulverisette 19 

 

 

 

Obrázek 13: Detail řezacího segmentu řezacího mlýnku Pulverisette 19 
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Na výše uvedeném zařízení byla postupnými kroky provedena mechanická úprava 

celého množství vzorku odpadní pneu pryže. Toto množství bylo dále rozděleno 

na 3 dílčí vzorky kvartací.  

Jeden dílčí vzorek byl použit pro stanovení kvalitativních parametrů odpadní 

pneu pryže. Byly provedeny následující analýzy: obsah vody (Wa), popela (Ad), 

celkové síry (St
d),  obsah prchavé hořlaviny (Vd), stanovení obsahu uhlíku, vodíku, 

dusíku, kyslíku, nízkotepelná karbonizační zkouška – obsah dehtu (Tsk), polokoksu 

(sk), pyrogenetické vody (Wsk) a plynu (Gsk). Při analýzách byly důsledně 

dodržovány laboratorní postupy stanovené v relevantních normativních předpisech 

pro tuhá paliva [25,26,27,28,29,30,31,32]. Druhý dílčí vzorek odpadní pneu pryže 

byl použit jako vsázka pro pyrolýzu. Třetí dílčí vzorek byl nejprve degradován O3  

a následně byly provedeny stejné analýzy jako u předešlého dílčího vzorku. Zbylá 

část třetího vzorku byla použita jako vsázka pro pyrolýzu. 

 Degradace dílčího vzorku původní pneu pryže byla provedena v proudu 

vzduchu obohaceného ozonem, který byl generován přístrojem APNA 350 E firmy 

HORIBA. Takto obohacený vzduch s ozonem byl teflonovou trubičkou veden do 

kolony o objemu 500 ml, ve které byl nasypán vzorek původní pneu pryže o 

zrnitosti 3 až 5 mm. Koncentrace ozonu v proudu vzduchu byla v rozmezí 400 až 

600 ppm a průtok vzorkem byl upraven sací pumpou na hodnotu přibližně 200 

ml.min-1. Degradace ozonem byla prováděna po dobu tří hodin. Potom bylo 

působení ozonu na pneu pryž přerušeno a vzorek byl ihned přesypán do skleněné 

vzorkovnice, která byla uzavřena teflonovým uzávěrem, a v níž byl uchováván do 

druhého dne, kdy byla realizována jeho pyrolýza. Před provedením pyrolýzy byl 

odebrán vzorek pro analýzy. 

Velmi důležité je provedení nízkoteplotní karbonizační zkoušky vzorku, 

protože její výsledky mají pro realizaci následných pyrolýzních testů klíčový 

význam a to zejména z hlediska proponovaných výtěžností jednotlivých produktů. 

Tato zkouška se provádí v laboratorní hliníkové retortě s požadovanou čistotou 

hliníku 99,99 hm. %. V ní se vzorek zahřívá na teplotu 520°C po dobu 80 minut 

tak, jak je patrné z obrázků 14 a 15. Retorta je zahřívána podle časového rozvrhu 

uvedeného v tabulce 6. Rychlost zahřívání se udržuje v uvedených mezích  

a teplota se měří pomocí tyčového křemenného teploměru. 
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Tabulka 6: Časový rozvrh zahřívání retorty 

Čas od počátku (min) Teplota (°C) 

10 220 

20 310 

30 380 

40 440 

50 480 

60 505 

70 520 

80 520 

 

 

 

 

Obrázek 14: Zahřívání vzorku v retortě 
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Obrázek 15: Chlazení retorty 

 

 

Produkty rozkladu se odvádějí do předlohy chlazené vodou. Dehet a voda 

kondenzují a plynné produkty unikají do atmosféry. Tuhý zbytek v retortě 

(polokoks) se zváží. Předloha a její obsah se rovněž zváží a hmotnost vody v ní se 

stanoví destilační metodou s toluenem nebo xylenem, jak je patrné z obrázku 16. 

Hmotnost vzniklého dehtu se získá z rozdílu.  
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Obrázek 16: Destilační metoda stanovení množství dehtu 

 

Celková voda v předloze zahrnuje vodu obsaženou ve vzorku pneu pryže  

a pyrogenetickou vodu vzniklou při jejím rozkladu. Obsah vody ve vzorku pneu 

pryže se separátně stanoví destilací s toluenem nebo xylenem, takže obsah 

pyrogenetické vody je možné vypočítat. Obsah plynu v procentech se získá 

odečtením součtu koksového zbytku, dehtu a pyrogenetické vody v procentech od 

100. Výsledky se uvádějí „v bezvodém stavu“ [25]. 

Výtěžky produktů nízkotepelné karbonizační zkoušky se vyjadřují v hm. % a 

vypočítávají se podle následujících vzorců: 

Polokoks:         
0

4 100

m

m
 

Dehet:        
0

312 100)(

m

mmm
 

Progenetická voda:       M
m

m

0

3 100
 

Plyn:         
0

4210 100)(

m

mmmm
 

Obsah dehtu v hm. %:      a

K

aa

SK WkT  
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Obsah pyrogenetické vody v hm. % :    aa

K

aa

SK WWW  

Plyn a ztráty při zkoušce v hm. %:    )(100 aa

K

a

SK

a

SK sKWTG  

Obsah polokoksu bezpopelného v hm. %:   
100

100 a
daa

c

W
AsKsK  

 kde  k.....výtěžek kondenzátu (dehet a celková voda při polokoksování), hm. % 

Wa
K....obsah celkové vody při zkoušce, % hmot. 

Wa.....obsah vody v analyzovaném vzorku, hm. %. 

Ad.....obsah popela v analyzovaném vzorku, hm. %. 

(sK)a..výtěžek polokoksu, hm. %. 

m0 …..hmotnost vzorku v g 

m1 …..hmotnost prázdné předlohy v g 

m2 …..hmotnost předlohy, dehtu a celkové vody v g 

m3 …..hmotnost celkové vody v g 

m4 …..hmotnost polokoksu 

M ……celkový obsah vody ve vzorku, hm. %  

Pozn. Horní index "a" se vztahuje na analyzovaný vzorek paliva zrnění  pod 1 mm. 

 

Výsledky stanovení produktů nízkotepelné karbonizace se přepočítávají na 

jednotlivé stavy paliva dle ČSN 44 1310 30 . 

Výsledky nízkoteplotní karbonizační zkoušky jsou uvedeny v tabulce 7, a to pro 

původní vzorek a pro vzorek po degradaci ozonem. 

 

Tabulka 7: Výsledky nízkoteplotní karbonizační zkoušky odpadní pneu pryže – původní a po 
degradaci 

Parametr 
  

TSK
d SK

d WSK
d GSK

d TSK
dsaf SKC

daf WSK
daf GSK

daf 

hm. % 

Původní pryţ 54,46 38,51 0,24 6,79 57,50 35,07 0,25 7,18 

Degradovaná pryţ 13,26 41,63 0,19 44,92 14,13 37,91 0,21 47,75 
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Dále byly u vzorku odpadní pneu pryže provedeny analýzy podle následujících 

postupů: 

 Stanovení obsahu vody se provádí gravimetricky. Navážka vzorku se suší 

v sušárně při teplotě 105°C do konstantní hmotnosti. Z rozdílu hmotností před 

a po sušení se vypočte obsahu vody v hm %  31 . 

 Stanovení obsahu popela se provádí gravimetricky. Navážka vzorku se žíhá 

v muflové peci při teplotě 815°C ± 15°C do konstantní hmotnosti (po dobu cca  

3 hodiny). Z rozdílu hmotností před a po žíhání se vypočte obsah popela  

v hm. % 32 . 

 Stanovení elementárního složení se provádí  na analyzátoru Vario EL III. firmy 

Elementar 27, 28 . Metoda slouží ke kvantitativnímu stanovení obsahů uhlíku, 

síry, dusíku a  vodíku v pevných i kapalných materiálech. Metoda je založena 

na spálení vzorku v proudu helia s přídavkem kyslíku při pracovní teplotě 950 

až 1200°C s možností mžikového spálení až při teplotách 1800°C za vzniku 

oxidů, které jsou detekovány tepelně vodivostním detektorem. 

 Stanovení prchavé hořlaviny se provádí gravimetricky 29 . Navážka vzorku se 

zahřívá ve speciálním kelímku se zabroušeným víčkem za nepřístupu vzduchu 

na teplotu 850°C ±15°C v muflové peci po dobu 7 minut. Potom se kelímek se 

vzorkem vyjme z pece a nechá se ochladit na teplotu laboratoře. Z rozdílu 

hmotností zjištěných vážením před zahříváním vzorku v peci a po jeho vyjmutí 

a ochlazení na laboratorní teplotu se vypočítá obsah prchavé hořlaviny ve 

vzorku v hm. %. 

 

Kvalitativní parametry odpadní pneu pryže použité při pyrolýzních testech jsou 

souhrnně uvedeny v tabulce 8, a to pro původní odpadní pryž a pro vzorek pryže 

degradované ozonem. 
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Tabulka 8: Výsledky rozborů odpadní pneu pryže – původní a po degradaci 

Parametr Původní pryţ Degradovaná pryţ 

W hm. % 0,58 1,41 

Ad hm. % 3,96 6,05 

St
d hm. % 1,42 1,81 

Sdaf hm. % 1,48 1,93 

Cd hm. % 87,37 82,54 

Cdaf hm. % 90,97 87,86 

Hd hm. % 6,37 6,74 

Hdaf hm. % 6,63 7,17 

Nd hm. % 0,31 0,28 

Ndaf hm. % 0,32 0,30 

Od hm. % 0,57 2,58 

Odaf hm. % 0,60 2,74 

hořlavina  hm. % 96,04 93,95 

   

 

4.2    Realizace pyrolýzních testů 

 

V pilotní laboratorní pyrolýzní jednotce byly provedeny 2 pyrolýzní testy, při 

nichž byly pyrolyzovány dílčí vzorky původní i ozonem degradované odpadní pneu 

pryže za shodných procesních podmínek. Teplotní program laboratorní pyrolýzní 

jednotky byl nastaven na konečnou teplotu pyrolýzy 600°C s  rychlostí nárůstu 

teploty a časovou prodlevou na požadovaných a zvolených teplotách tak, jak je 

patrné z následujícího schématu: 
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Všechny experimentální laboratorní pyrolýzní testy byly prováděny při 

dodržování těchto základních procesních  podmínek: 

 teplota pyrolýzy  600°C, 

 teplotní gradient  - zahřívání na teplotu pyrolýzy 2,7 °C.min-1,  

 časová prodleva na teplotě 600°C – 1 hodina,  

 navážka dílčích vzorků odpadní pneu pryže: 300 - 500 g.  

 

Navážka vsázek odpadní pneu pryže byla zvolena v rozmezí 300 až 500 g 

s ohledem na kapacitu kondenzačního a chladícího okruhu jednotky, neboť tyto 

okruhy jsou konstruovány pro nižší množství plynných a kapalných produktů 

vznikajících při pyrolýze uhelné hmoty. Teplota pyrolýzy 600°C byla zvolena 

s ohledem na dosažení co nejnižší hodnoty (obsahu) prchavé hořlaviny ve 

vznikajícím tuhém produktu. Při optimalizaci časové prodlevy při teplotě pyrolýzy 

bylo zjištěno, že optimální je v laboratorních podmínkách 60 minut. Při 30 

minutách prodlevy na teplotě pyrolýzy ještě stále dochází k částečnému 

odplyňování, které se projevuje vznikem plynu a jeho spalováním v hořáku. 

Časová prodleva 120 minut na teplotě pyrolýzy již nevede k uvolňování plynných 

složek.  

U každého pyrolýzního testu byla sledována základní hmotnostní bilance 

produktů, tj. tuhého zbytku a kapalného produktu tak, jak je uvedeno v následující 

tabulce 9. Vznikající plyn byl spalován v laboratorním hořáku, který byl připojen 

             odběr plynu 529,7°C           600°C   

             stoupání 2,7°C/min

25°C

            3.hod.33min 1 hod.                 chlazení
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k pyrolýzní jednotce a jeho množství, uvedené v tabulce, je dopočítáno.  Při 

teplotě cca 530°C byl proveden odběr vznikajícího plynu, u něhož byly stanoveny 

metodou plynové chromatografie hlavní složky.  

 

Tabulka 9: Hmotnostní bilance pyrolýzní produktů z původní a ozonem degradované pneu 
pryže 

Pyrolýzní produkty 

Původní pneu pryţ Degradovaná pneu pryţ 

mnoţství podíl mnoţství podíl 

(g) (hm. %) (g) (hm. %) 

pryž 500 100 500 100 

pevný produkt 185,8 39,16 211,9 42,37 

voda 5,8 1,16 11,45 2,29 

organická kapalina 258,7 51,74 228,9 45,78 

plyn  7,94  9,56 

 

Ze získaného množství produktů z jednotlivých experimentů původní a 

ozonem degradované pneu pryže byl odebrán vzorek pro analýzy. Výsledky 

rozborů tuhého zbytku pyrolýzy jak původní, tak ozonem degradované pneu pryže 

jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce 10.  

Pevný produkt pyrolýzy odpadní pneu pryže byl černošedého vzhledu a byl 

křehký. V odebraném vzorku tohoto produktu byly stanoveny následující 

parametry: obsah vody, popela, síry, prchavá hořlavina, elementární složení 

hořlaviny, tj. obsahy uhlíku, dusíku, vodíku a kyslíku. Výsledky jsou uvedeny 

přepočítané na sušinu (d), případně na hořlavinu (daf).  

Kapalný podíl, vzniklý při pyrolýze odpadní pneu pryže, je tmavá až černá, málo 

viskózní kapalina.  
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Tabulka 10: Výsledky rozborů tuhého zbytku po pyrolýze původní a ozonem degradované 
pneu pryže 

Parametr Původní pryţ Degradovaná pryţ 

W hm. % 0,53 0,13 

Ad hm. % 12,78 10,59 

St
d hm. % 2,33 2,13 

Sdaf hm. % 2,67 2,38 

Cd hm. % 85,27 87,15 

Cdaf hm. % 97,76 97,47 

Hd hm. % 0,33 0,42 

Hdaf hm. % 0,38 0,47 

Nd hm. % 0,26 0,24 

Ndaf hm. % 0,30 0,26 

Od hm. % <0,01 <0,01 

Odaf hm. % <0,01 <0,01 

Vd hm. % 2,09 2,17 

Vdaf hm. % 2,40 2,43 

 

 

Pro porovnání byl také proveden elementární rozbor, tj. stanovení obsahu vodíku, 

uhlíku, dusíku a síry jednotlivých podílů pneu pryže, které byly ručně separovány 

z původní pryže. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 11 včetně srovnávacího vzorku 

přírodní bavlny (Burkina Faso). 

 

Tabulka 11: Výsledky elementárního rozboru podílů původní pryže 

Parametr 
přírodní bavlna pryţ vlákna 

hm. % 

Nr 1,05 0,19 9,90 

Cr 50,64 85,63 60,77 

Hr 5,94 8,53 11,33 

Or 42,27 5,65 18,00 

Sr 0,09 2,03 0,95 
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 Vzhled tuhého produktu pyrolýzy obou pyrolyzovaných vzorků pneu pryže 

byl černošedý, matný a produkt vykazoval nízkou pevnost. Na obrázku 17 je 

zobrazen tuhý zbytek z pyrolýzy odpadní pryže. 

 

 

 

Obrázek 17: Tuhý zbytek z pyrolýzy odpadní pryže 

 

 

 Odběr vzorků plynu z pyrolýzního procesu původní pneu pryže a pryže 

degradované ozonem byl prováděn v čase do antidifuzních vaků 36 . Následně 

byly odebrané reakční plyny analyzovány metodou plynové chromatografie (GC) 

na plynovém chromatografu GC 82TT LABIO Praha s dvojitým 

tepelněvodivostním detektorem (TCD) vybaveným pozlacenými wolframovými 

vlákny. Vyhodnocení chromatogramů bylo prováděno pomocí vyhodnocovací 

jednotky (PC) s vyhodnocovacím programem CHROMELEONTM Version 4.32 

DIONEX  na kalibrační směs MIX GSP B.TTE 5.086  SIAD a kyslík na odezvu 

kyslíku ze vzduchu.  
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Nastavení plynového chromatografu bylo následující: 

 nastavení detektoru TCD-A: 40 mA/150°C 

 nosný plyn: argon-čistoty 5.0 SIAD TP 

 injektor: 150°C 

 náplňová kolona A: molekulové síto 5A 60/80 mesh, nerezová 2 

m, průměr 3,2 mm, průtok nosného plynu 

argonu 22 ml.min-1 

 pro stanovení:  vodíku, kyslíku, dusíku, methanu a oxidu 

uhelnatého 

 nastavení detektoru TCD-B: 100 mA/150°C 

 nosný plyn: helium-čistoty 4.8 SIAD TP 

 injektor: 150°C 

 náplňová kolona B: Porapak Q 80/100 mesh, teflonová 2 m, 

průměr 3,2 mm, průtok nosného plynu helia 

29 ml.min-1 

 pro stanovení: oxidu uhličitého 

 

Eluční časy pro jednotlivé komponenty plynné směsi jsou uvedeny pro obě 

použité kolony následovně: 

 eluční časy a pořadí-kolona A: vodík 0,437 min. 

  kyslík 0,787 min. 

  dusík 1,268 min. 

  methan 2,145 min. 

  oxid uhelnatý (CO) 3,878 min. 

 eluční časy a pořadí-kolona B: vodík+kyslík+dusík+CO 0,460 min. 

  methan 0,607 min. 

  oxid uhličitý 1,180 min. 

  ethen 1,735 min. 

  ethan 2,119 min. 

  sulfan 4,534 min. 

  propen 8,476 min. 
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Kalibrační směs plynů, která byla použita pro vyhodnocení získaných výsledků, 

byla označena MIX GSP B.TTE 5.086  SIAD a její deklarované složení bylo 

následující: 

  vodík 45,00  obj. %  

  kyslík <0,01  obj. % 

  dusík   5,00  obj. % 

  methan   9,98  obj. % 

  oxid uhelnatý 14,96  obj. % 

  oxid uhličitý 25,06  obj. % 

Pro vyhodnocení bylo použito toto složení vzduchu:  

 kyslík      21,00  obj. %, dusík       78,00  obj. %. 

 

Výsledky rozborů plynů vznikajících při pyrolýze původní odpadní pneu pryže a 

pryže degradovené ozónem jsou uvedeny v tabulce 12, včetně teploty pyrolýzy 

v době odběru vzorku plynu.  

 

Tabulka 12: Výsledky rozboru plynných produktů pyrolýzy původní a ozonem degradované 
pneu pryže 

Sloţka plynu Původní pryţ Degradovaná pryţ 

objem plynu l.hod-1
 14,3 2,7 

teplota retorty při odběru °C 461 465 

vodík obj. % 17,98 34,61 

kyslík obj. % 1,45 1,07 

dusík obj. % 15,16 10,45 

oxid uhelnatý obj. % 5,20 2,80 

methan obj. % 28,69 21,38 

oxid uhličitý obj. % 2,81 2,88 

uhlovodíky+H2S+…. obj. % 28,71 28,81 
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5 Výsledky a jejich diskuse  

V kapitole 4 této diplomové práce byly formulovány věcné postupy 

experimentálních prací a zkoušek vzorků v rozsazích zajišťujících splnění cílů této 

práce. 

V tabulkách 7 a 8 jsou dokladovány výsledky stanovení kvalitativních 

parametrů vzorku odpadní pneu pryže a to jak původní, tak degradované ozonem, 

použité při pyrolýzních testech.  

V tabulce 9 jsou uvedeny hmotnostní bilance vznikajících produktů při 

pyrolýze jak původního vzorku pneu pryže, tak vzorku degradovaného ozonem.   

V tabulce 10 jsou uvedeny soubory výsledků stanovení kvalitativních 

vlastností vzorků pevného produktu z pyrolýzy vzorku původní pneu pryže  

a vzorku pneu pryže degradované ozonem.  

V tabulce 12 je uveden přehled výsledků rozboru plynných produktů pyrolýzy 

vzorku původní pneu pryže a vzorku ozonem degradované pryže.  

Shora specifikované soubory výsledků zkoušek realizovaných 

v experimentální části diplomové práce jsou v následujícím textu analyzovány  

a diskutovány.  

Jak je patrné z tabulky 8, která uvádí výsledky rozborů původní pneu pryže  

a pryže degradované ozonem, nejsou mezi těmito vzorky příliš významné rozdíly. 

K mírnému poklesu o 5 % v absolutním vyjádření došlo v obsahu uhlíku u ozonem 

degradované pneu pryže při současném zvýšení obsahu kyslíku až na 

pětinásobek u původní pneu pryže. Zároveň je z tabulky zřejmé, že došlo 

k nárůstu obsahu popela a k mírnému nárůstu obsahu síry u ozonem 

degradované pneu pryže. Výše zjištěné rozdíly jsou způsobeny degradací původní 

pneu pryže ozonem, která byla realizována v laboratorních podmínkách postupem 

uvedeným v kapitole 4.1 Úprava odpadní pneu pryže a stanovení základních 

parametrů. 

Mnohem výraznější výsledky poskytla nízkoteplotní karbonizační zkouška, 

která byla realizována jak u původní pneu pryže, tak u pryže degradované 

ozonem. Ze získaných výsledků uvedených v tabulce 7 je patrné, že u 

degradované pneu pryže došlo k velmi výraznému poklesu obsahu dehtu (Tsk) na 
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přibližně ¼ a to z hodnoty 54,46 hm. % na hodnotu 13,26 hm. % v sušině. 

Současně výsledky dokladují, že u pneu pryže degradované ozonem došlo 

k nárůstu obsahu plynu přibližně 6,5krát. Stanovený obsah plynu u degradované 

pneu pryže byl 44,92 hm. % v porovnání s původní pryží, kdy byla stanovena 

hodnota 6,79 hm. % v sušině. U obsahu pyrogenetické vody a obsahu polokoksu 

poskytla nízkoteplotní karbonizační zkouška u obou vzorků srovnatelné výsledky. 

Získané výsledky jednoznačně dokladují, že při degradaci původní pneu pryže 

ozonem dochází k výrazným změnám, které se projevují zejména v organickém 

podílu materiálu pneu pryže. Vzhledem k tomu, že ozon je silným oxidačním 

činidlem, dochází pravděpodobně k oxidaci organických látek přítomných v pneu 

pryži i k jejich štěpení na jednodušší sloučeniny. Za podmínek realizace 

nízkoteplotní karbonizační zkoušky pak u degradované hmoty ozonem konvertují 

tyto jednodušší sloučeniny do plynné fáze.  

Také výsledky uvedené v tabulce 9, které shrnují hmotnostní bilance 

pyrolýzních testů realizovaných v laboratorní pyrolýzní jednotce za shodných 

procesních podmínek, ukazují podobné trendy. V porovnání s původní pneu pryží 

bylo pyrolýzními testy pneu pryže degradované ozonem zjištěno, že při pyrolýze 

dochází k nárůstu zejména množství pyrolýzního plynu a vody. Současně je 

patrný pokles organického kapalného podílu vzniklého pyrolýzou u degradované 

pneu pryže oproti původní pryži.  

Pevný produkt pyrolýzy původní pneu pryže i pryže degradované ozonem má 

složení velmi podobné, jak je zřejmé z tabulky 10, v níž jsou shrnuty výsledky 

stanovení kvalitativních parametrů tohoto produktu pyrolýzy.  

Plyn získaný pyrolýzou odpadní pneu pryže obsahuje podle realizovaných 

analýz metodou plynové chromatografie tyto základní, resp. hlavní složky: 

 vodík 

 dusík 

 methan 

 vyšší uhlovodíky (sulfan, organické sloučeniny síry apod.) 

Složení pyrolýzního plynu původní pneu pryže a pryže degradované 

ozonem se však výrazně liší, jak ukazují výsledky shrnuté do tabulky 12.  
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Koncentrace vodíku je v pyrolýzním plynu vzniklém z pyrolýzy ozonem 

degradované pneu pryže téměř 2krát vyšší než u plynu z pyrolýzy původní pneu 

pryže a to za shodných procesních podmínek provozu laboratorní pyrolýzní 

jednotky. Analýzou pyrolýzního plynu z pyrolýzy odpadní pneu pryže byla zjištěna 

koncentrace vodíku 17,98 obj. % a pyrolýzního plynu z pyrolýzy ozonem 

degradované pneu pryže pak 34,61 obj. %. 

Koncentrace dusíku v pyrolýzním plynu z pyrolýzy odpadní pneu pryže byla 

15,16 obj. % a v pyrolýzním plynu z pyrolýzy ozonem degradované pneu pryže 

byla stanovena hodnota 10,45 obj. %, což představuje snížení koncentrace dusíku 

v pyrolýzním plynu ozonem degradované pneu pryže o cca 31 % rel. oproti 

původní pneu pryži. 

Koncentrace methanu v pyrolýzním plynu z pyrolýzy ozonem degradované 

pneu pryže se snížila o přibližně ¼ v porovnání s koncentrací zjištěnou 

v pyrolýzním plynu z pyrolýzy původní pneu pryže, u níž byly stanoveny hodnoty 

koncentrace methanu 28,69 obj. % oproti hodnotě koncentrace 21,38 obj. % u 

ozonem degradované pryže. 

Analýzou pyrolýzního plynu z pyrolýzy odpadní pneu pryže a ozonem 

degradované pneu pryže byly zjištěny téměř shodné koncentrace oxidu uhličitého. 

Úprava původní pneu pryže působením ozonu (degradací ozonem) tedy 

koncentraci oxidu uhličitého v pyrolýzním plynu neovlivňuje a to za shodných 

procesních podmínek provozu laboratorní pyrolýzní jednotky. 

Koncentrace oxidu uhelnatého stanovená analýzou  pyrolýzního plynu 

z pyrolýzy ozonem degradované pneu pryže se snížila téměř na ½ hodnoty 

zjištěné analýzou pyrolýzního plynu z pyrolýzy původní pneu pryže, u níž byla 

stanovena koncentrace oxidu uhelnatého 5,20 obj. % oproti hodnotě koncentrace 

2,80 obj. % u ozonem degradované pryže za shodných procesních podmínek 

provozu laboratorní pyrolýzní jednotky. 

Koncentrace vyšších uhlovodíků stanovené v pyrolýzním plynu z pyrolýzy 

odpadní pneu pryže i pryže degradované ozonem jsou srovnatelné za shodných 

procesních podmínek provozu laboratorní pyrolýzní jednotky.   
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Ze získaných výsledků realizovaných testů pyrolýzy odpadní pneu pryže  

a pneu pryže, degradované ozonem, za shodných procesních podmínek 

v laboratorní pyrolýzní jednotce vyplývá, že degradace pneu pryže ozonem 

výrazně mění charakter tohoto odpadu a to nejen po stránce mechanických 

vlastností, které usnadňují úpravu tohoto houževnatého materiálu, ale také 

ovlivňuje složení pryže. To se projevuje zejména při tepelném zpracování 

reprezentovaným v této diplomové práci pyrolýzou, kdy úprava odpadní pneu 

pryže působením ozonu v konečném důsledku umožňuje připravit pyrolýzní plyn 

s relativně vysokou koncentrací vodíku a vyšších uhlovodíků. Plyn vzniklý 

pyrolýzou odpadní pneu pryže, která byla upravena působením ozonu, je tedy 

výrazně bohatším na vodík, jehož podíl v pyrolýzním plynu dosahuje nejméně  

30 obj. %. Vzhledem k této skutečnosti lze také očekávat, že v porovnání se 

složením plynu z pyrolýzy původní pneu pryže bude mít plyn z pyrolýzy ozonem 

degradované pneu pryže také mnohem vyšší výhřevnost.  
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6 Závěr 

Diplomová práce shrnula informace o pyrolýze odpadní pneu pryže, které 

byly získány provedenými experimentálními testy a analýzami pneu pryže, tuhého 

zbytku a plynných produktů. V souladu s proponovanými cíli diplomové práce byl 

realizovanými experimenty získán soubor poznatků o odpadní pneu pryži a o 

produktech její pyrolýzy.  

 V úvodní části této práce jsou shrnuty poznatky o pyrolýzním procesu  

a jeho využití v oblasti zpracování odpadních látek. Hlavní část práce vychází 

z výsledků provedených experimentálních prací, jejichž základem byly realizované 

pyrolýzní testy vzorků pneu pryže a dále analýza výsledků laboratorních zkoušek 

vzorků pneu pryže a produktů pyrolýzy.  

Věcné postupy experimentálních prací a laboratorních zkoušek vzorků  

a metody zpracování výsledků byly rozděleny do logicky navazujících etap řešení, 

které zahrnovaly stanovení kvalitativních parametrů zvolené odpadní látky, tj. pneu 

pryže, provedení pyrolýzních testů a zjištění hmotnostních bilancí jednotlivých 

testů, stanovení kvalitativních parametrů produktů z pyrolýzních testů. Získané 

výsledky byly analyzovány a soubor dat zjištěný experimentální prací byl 

vyhodnocen.  

V kapitole 4 této diplomové práce byly formulovány věcné postupy 

experimentálních prací a zkoušek v rozsazích zajišťujících splnění proponovaných 

cílů. 

V tabulkách 7 a 8 jsou dokladovány výsledky stanovení kvalitativních 

parametrů vzorků odpadní pneu pryže použité při pyrolýzních testech. V tabulce 9 

jsou uvedeny výsledky hmotnostní bilance realizovaných pyrolýzních testů 

v laboratorní pyrolýzní jednotce. V tabulce 10 jsou souhrnně uvedeny výsledky 

rozborů tuhého zbytku po pyrolýze odpadní pneu pryže a v tabulce 12 jsou 

dokladovány výsledky analýz pyrolýzního plynu z pyrolýzy odpadní pneu pryže za 

shodných procesních podmínek provozu laboratorní pyrolýzní jednotky. 

Soubory výsledků zkoušek realizovaných v experimentální části diplomové 

práce byly v kapitole 5 analyzovány s cílem provést odbornou diskusi získaných 

výsledků.   
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Výsledky získané v rámci experimentů mají vazbu na využití alternativních 

surovinových zdrojů zejména pro výrobu motorových paliv, která jsou v současné 

době vyráběna z ropy. V dlouhodobém časovém horizontu představuje pyrolýza 

odpadních látek zajímavou technologii pro výrobu kapalných paliv a lze očekávat 

její významnou roli po vyčerpání disponibilních zásob ropy a zemního plynu.  

Diplomová práce rozšiřuje současné poznatky o pyrolýze vybraných druhů 

odpadních látek, která je jednou z perspektivních technologických možností 

například pro výrobu motorových paliv.  
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