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  Univerzita Ostrava, 2009, 49 s. 

  Bakalá�ská práce, vedoucí prof. Ing. Peter Fe�ko, CSc. 

 

 Tato práce se zabývá odpadovým hospodá�stvím a možnostmi termického 

zpracování a zneškod�ování odpad�. Hlavním tématem mé práce je pyrolýza 

odpad�. Pyrolýza nebo taky odplyn�ní p�edstavuje tepelný rozklad materiál� za 

nep�ístupu vzduchu, kyslíku, oxidu uhli�itého nebo vodní páry. Cílem této bakalá�ské 

práce je popsat základní principy pyrolýzy, její teorii, vlastnosti, dnešní význam 

použití a následné využití v budoucnosti.  
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PSOTNÁ, S. Pyrolysis of waste. Fakulty of Mining and Geology VŠB – Technical 

   University of Ostrava, 2009, 49 p. 

   Bachelor thesis, Supervisor prof. Ing. Peter Fe�ko, CSc. 

 

 Thesis is dealing with waste management and posibilities of thermic 

processing and waste defusing. Main theme of thesis is waste pyrolysis. Pyrolysis 

(degassing) prsents thermic decomposition of materiále without air , oxygen, carbon 

dioxide or water vapour. Target of thesis is description of pyrolysis, its theory, 

properties, today importance and usage in the future. 
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Seznam použitých zkratek a symbol� 

 
HSR  Hochtemperatur-Schmelz - redoxní vysokoteplotní tavení 
SBV   Schwel-Brenn-Verf 

TLE  Transfer Line Exchanger 

PCDF  Dioxiny - souhrnný název pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) 

PCDD  a polychlorované dibenzofurany (PCDF), vysoce toxické slou�eniny, 

  které vznikají p�i spalování látek obsahujících chlór. Jsou pomalu biolo-

  gicky odbouratelné. P�i laboratorních zkouškách na zví�atech u nich 

  byly prokázány teratogenní, mutagenní a karcinogenní ú�inky. 

TKO  Tuhý komunální odpad 
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1. ÚVOD  
V dnešní dob� konzumní spole�nosti se problematika zpracování, zneškod-

�ování a následné ukládání odpad� stává �ím dál v�tším a diskutovan�jším 

problémem jak v ohledu ekologickém, tak finan�ním. �ešením této složité proble-

matiky se zabývá obor nazývaný odpadové hospodá�ství, jenž je relativn� novým 

technologickým odv�tvím, které ovliv�uje všechny stupn� výrobního a spot�ebního 

procesu. Odpadové hospodá�ství se vyvinulo jako samostatný výzkumný i studijní 

obor. Hlavním cílem odpadového hospodá�ství je p�edcházet vzniku odpad� nebo jej 

omezovat. Pokud již odpad vznikl, tak s ním nakládat tak, aby mohl být maximáln� 

využit jako druhotná surovina a aby minimáln� narušoval životní prost�edí. 

Tato práce se zabývá pyrolýzou odpad�, což je jedna z možností zpracování 

širokého spektra odpad�.  

Pyrolýza je fyzikáln�-chemický d�j, �adí se do široké skupiny termických 

proces�. Termickými procesy jsou v praxi mín�ny technologie, které p�sobí na odpad 

teplotou, jež p�esahuje mez jeho chemické stability. Pyrolýza nebo taky odplyn�ní 

p�edstavuje tepelný rozklad materiál� za nep�ístupu vzduchu, kyslíku, oxidu 

uhli�itého nebo vodní páry. Pyrolýza zahrnuje velmi široké rozmezí teplot 

používaných v jednotlivých technologiích (300 - 2000°C), p�i�emž není brána v 

úvahu chemická povaha probíhajících d�j�. 

 Cílem této bakalá�ské práce je popsat základní principy pyrolýzy, její teorii, 

vlastnosti, dnešní význam použití a následné využití v budoucnosti. Sou�asné trendy 

a perspektivy pyrolýzy. 
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2. TEORIE PYROLÝZY 

 

Pyrolýza (�ecky pýr = ohe�, lysis = rozpušt�ní) je fyzikáln� – chemický d�j, který 

se �adí do relativn� široké skupiny termických proces�. Termickými procesy jsou 

v praxi mín�ny technologie, které p�sobí na surovinu takovou teplotou, která 

p�esahuje mez její chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi široké 

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

 Podle chemické povahy probíhajících d�j� se termické procesy dále d�lí do 2 

skupin: 

• procesy oxida�ní – v reak�ním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický        

nebo vyšší vzhledem ke zpracovanému materiálu (nízkoteplotní a 

vysokoteplotní spalování), 

• procesy reduk�ní – v reak�ním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zply�ování). 

 K tomuto rozd�lení je však t�eba dodat, že n�které, zejména zply�ovací 

procesy nepoužívají jako reak�ní medium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, 

p�edevším oxid uhli�itý nebo vodní páru. 

 Pyrolýza je tedy termický rozklad organických materiál� za nep�ístupu médií 

obsahujících kyslík. Její podstatou je oh�ev materiálu nad mez termické stability 

p�ítomných organických slou�enin, což vede k jejich št�pení až na stálé 

nízkomolekulární  produkty a tuhý zbytek. 

 Z technologického hlediska se pyrolýzní procesy d�lí podle dosahované 

teploty na: 

• nízkoteplotní (<500°C), 

• st�edn�teplotní (500 +800°C), 

• vysokoteplotní (>800°C). 

V závislosti na dosažené teplot� lze p�i pyrolytickém procesu pozorovat �adu 

d�j�, které je možné pro jednoduchost rozd�lit do t�ech teplotních interval�. V oblasti 

teplot do 200°C dochází k sušení suroviny a tvorb� vodní páry fyzikálním odšt�pením 
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vody.Tyto procesy jsou siln� endotermické. V rozmezí teplot 200°C – 500°C dochází 

k tzv. suché destilaci. V této teplotní oblasti nastává ve zna�né mí�e odšt�pení 

bo�ních �et�z� z vysokomolekulárních organických látek a p�em�na makromolekul-

lárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby 

plynu v oblasti teplot 500°C – 1200°C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále 

št�peny a transformovány. P�itom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organic-

kých látek vznikají stabilní plyny, jako je vodík, oxid uhelnatý, oxid uhli�itý a methan. 

V�tšina  v sou�asné dob� provozovaných pyrolýzních systém� je založena na 

termickém rozkladu suroviny v rota�ní nebo šarkové peci vytáp�né zevn� spalinami, 

které vznikají p�i následném spalování pyrolýzních plyn�. Zbytek energie vznikající 

spalováním plynných produkt� pyrolýzy, která se nespot�ebuje na oh�ev vsázky se 

využívá nap�íklad v kotlích na odpadní teplo k výrob� páry nebo teplé užitkové vody. 

Modern�jší p�ístupy p�edpokládají využití pyrolýzního plynu jako chemické suroviny 

pro Fischer-Tropschovu syntézu nebo jako topného plynu nap�íklad pro motory 

kogenera�ních jednotek. (1) 

 

2.1. Rychlá pyrolýza 
 

Je to jeden z nejnov�jších proces� ve skupin� technologií, které m�ní biomasu ve 

form� d�eva a jiných odpadních materiál� na produkty vyšší energetické úrovn�, jako 

jsou plyny, kapaliny a pevné látky. Jejím primárním energetickým produktem je 

kapalina - bioolej, kterou lze snadno skladovat a p�epravovat. Je to tmav� hn�dá 

kapalina s hustotou 1,2 kg/dm3, výh�evností 16 - 19 kJ/kg. Nezbytným krokem pro 

omezení obsahu vody v biooleji je p�edsoušení biomasy na vlhkost nižší než 10 % 

(výjime�n� až 15 %). Správný pr�b�h pyrolýzního procesu je dán extrémn� rychlým 

p�ívodem tepla do suroviny, udržováním pot�ebné teploty, krátkou dobou pobytu par 

v reak�ní zón� a co nejrychlejším ochlazením vzniklého produktu. 

Produkci tekutého paliva pyrolýzou lze uskute�nit z libovolného biopaliva. Procesy 

rychlé pyrolýzy jsou intenzivn� vyvíjeny �adou institucí a výrobc� zejména b�hem 

posledních deseti let. Biomasu je nutno p�ed vstupem do reaktor� rozdrtit na 

požadovanou velikost (r�znou podle typu reaktoru), což zabezpe�uje rychlý pr�b�h 
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reakce a snadnou separaci pevných �ástí. Topení m�že být provedeno r�znými 

zp�soby, nap�. recirkulováním horkého písku nebo plyn�, p�ídavným spalováním 

nebo horkými st�nami.(2) 

 

2.2. Pyrolýzní produkty 
  

 P�i pyrolýzním procesu vznikají zpravidla �ty�i hlavní produkty: 

• tuhý zbytek, 

• pyrolýzní plyn, 

• organický kapalný produkt (pyrolýzní produkt - kondenzát), 

• pyrolýzní vodu (pochází z vlhkosti obsažené v rozkládaném materiálu). 

 Pom�r jednotlivých fází závisí na složení zpracovávaných materiál� a dá se 

do jisté míry ovlivnit samotným procesem (regulace teploty a tlaku v �ase).  

 Mezi hlavní p�ednosti postupu pyrolýzy pat�í minimalizace objemu p�vodního 

odpadu. Množství vznikajících zplodin je minimální ve srovnání se spalováním 

odpad�. Takto vzniklý pevný produkt (uhlík) a plynné produkty je možno dále 

využívat jako reduk�ní �inidlo nebo palivo. 

 Následné využití produkt� pyrolýzy je však závislé na složení zpracovávaného 

odpadu. P�i zpracování r�znorodého odpadu (nap�. komunální odpad) je využití 

plynných produkt� omezeno obsahem r�zných cizorodých látek (nap�. chlór). Využití 

pevného produktu omezuje obsah t�žkých kov�. Proto byl vyvinut postup likvidace 

plynných zplodin pyrolýzy pomocí plazmového rozkladu.(3) 

 

2.2.1. Plazmový rozklad 

 

 Jedná se o rozklad plynných látek p�i teplotách nad 2000°C v plazmovém 

ho�áku. Plazma je považována za ionizovaný plyn složený z iont�, elektron� (a p�í-

padn� neutrálních atom� a molekul), který vzniká odtržením elektron� z elektronové-

ho obalu atom� plynu, �i roztržením molekul (ionizací). Toto se d�je v d�sledku 
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vysoké teploty nebo elektrickým výbojem. V tomto p�ípad� je plazma tvo�ená 

ionizovaným argonem, který je iniciován elektrickým obloukem. 

 Plynné produkty ur�ené k rozkladu jsou p�ivedeny do plazmy, kde dochází 

k jejich rozkladu až na prvky, které jsou následn� p�i stále vysoké teplot� spáleny 

vzdušným kyslíkem. Spaliny jsou z plazmového reaktoru odtahovány ventilátorem. 

Odtah spalin má za následek prudké ochlazení spalin, z n�hož lze usuzovat, že tento 

postup minimalizuje riziko vzniku polychlorovaných dibenzodioxin� a dibenzofuran� v 

p�ípad� likvidace plynu z pyrolýzy nap�. komunálního odpadu.(3) 
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3. PYROLÝZNÍ SYSTÉMY 
 

3.1. Pyrolýzní systém Babcock  
Tento systém byl navržen pro odstra�ování sm�sného odpadu z �istírenských kal� 

apod. Proces Babcock je schématicky znázorn�n na obr. 1. Do sou�asné doby byly 

vybudovány t�i provozní jednotky a jedna zkušební. 

 
 

Obr. 1 Schéma pyrolýzní jednotky Babcovo (4) 
 

Legenda: 1 – svoz odpadu do bunkru, 2 – násypka, 3 – drapák suroviny, 4 – vstup 

vápna, 5 – rota�ní pyrolýzní pec, 6 – vstup otopových spalin, 7 – odtah otopových 

spalin, 8 – vynášecí komora, 9 – cyklon, 10 – spalovací komora, 11 – vstup spalin do 

kotle, 12 – kotel na odpadní teplo, 13 – spalinový ventilátor, 14 – sekundární vstup 

vápna, 15 – tkaninový filtr, 16 – komín 

 

 

 Technologický proces této jednotky je kombinací pyrolýzy a �ízeného 

spalování neupravovaného surového plynu. Pyrolýza probíhá v nep�ímo otáp�ném 

bubnu p�i teplotách 500 - 600°C. Plyn z pyrolýzní pece je v cyklonech zbaven 

v�tšinového podílu tuhých �ástic a vstupuje do spalovací komory, kde sho�í za 

teploty kolem 1200°C. Spaliny, které vznikají se využívají dv�ma zp�soby. 

P�edevším slouží k vlastnímu vytáp�ní válcové pyrolýzní pece, které probíhá 

nep�ímým zp�sobem. Zbytková entalpie spalin je využívána v kotli na odpadní teplo. 
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Za tímto kotlem je za�azen tkaninový filtr na finální jemné odprášení. Plyny jsou 

�išt�ny suchou cestou za pomoci vápna, které je p�idáváno jak do samotného 

vstupujícího odpadu, tak je vhán�n do proudu spalin p�ed tkaninovým filtrem.(4) 

 

3.2. Systém RCP ( Recycled Clean Products) 
 Schéma za�ízení je uvedeno na obr. 2. Jednotka o tepelném výkonu 17,5 MW 

a pracovním výkonu 6 t/h je v provozu od roku 1997. Základem za�ízení je vnit�n� 

vyh�ívaná pyrolýzní komora, v níž probíhá kontrolované odplyn�ní odpadu. Doba 

zadržení odpadu v komo�e je regulována v závislosti na druhovém složení odpadu 

roštem typu Von Roll. Bezprost�edn� za pyrolýzním blokem je za�azena tavicí pec, 

kde za teplot p�es 1400°C probíhá sou�asné spalování plynu a tavení strusky. 

Struska je následn� zušlech	ována technologií HSR a upravována v granula�ní lázni 

na parametry umož�ující její použití jako p�ísady do portlandských cement�. 

 Horké spaliny z tavicí pece vstupují do fluidní dopalovací komory s cirkulující 

vrstvou, kde jsou zárove� chlazeny pomocí písku na teplotu nižší než 1000°C. Za 

fluidní komorou je za�azen cyklonový odlu�ova� úletu. Zbytkové teplo spalin je 

využíváno prost�ednictvím kotle na odpadní teplo. Snaha o minimalizaci objemu 

spalin k �išt�ní vede k náhrad� spalovacího vzduchu ve všech stupních �istým 

kyslíkem. Spaliny jsou denitrifikovány selektivní nekatalytickou redukcí. Odsí�ení je 

provád�no suchou vápencovou metodou a t�žké kovy jsou odlu�ovány v kyselých 

pra�kách. Díky p�ítomnosti vysokoteplotní tavicí pece št�pící cyklické uhlovodíky 

není výrobcem p�edpokládán vznik PCDD a PCDF.(4) 
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Obr. 2 Schéma jednotky RCP (4) 

Legenda: 1 – násyp odpadu, 2 – podava�, 3 – pyrolýzní komora, 4 – p�ívod kyslíku, 

5-fluidní dopalovací reaktor, 6 – chladi�, 7 – cyklon, 8 – kotel na odpadní teplo, 9 -

výstup spalin k �išt�ní, 10 – tavicí pec, 11 – odtah kov�, 12 – zušlecht�ní strusky, 13 

– granula�ní láze� 

 

3.3. Technologie S-B-V firmy Siemens-KWU  
 Na obr. 3 je ná�rt základní �ásti za�ízení SBV v podob�, v jaké bylo 

realizováno roku 1988. Kapacita provozního za�ízení je stanovena na 100 000 t/r 

drceného odpadu �istírenských kal�.  

 Sm�sný odpad je spolu s kalem z �isti�ky odpadních vod kontinuáln� p�ivád�n 

do rota�ní pyrolýzní komory, kde je po dobu p�ibližn� 1 hodiny zah�íván na teplotu 

450°C. Z tuhého zbytku je poté na sítech odd�lena hrubá frakce tvo�ená p�evážn� 

sklem, kamením a kovy. Takto vy�išt�ný karbonizovaný zbytek je spolu s pyrolýzním 
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plynem veden do spalovacího prostoru, kde probíhá dokonalé spalování p�i teplotách 

1200 - 1300°C. Vznikající struska je chlazena ve vodní granula�ní lázni a poté m�že 

být používána ve stavebnictví nebo deponována na skládkách. Spaliny se dále po 

odprášení odsi�ují, denitrifikují a adsorp�n� zbavují PCDD/PCDF. Firma Siemens 

uvádí, že z 1 t TKO lze takto získat 1470 kW/h užite�ného tepla.(4) 

 

 

 

Obr. 3 Schéma jednotky S-B-V (4) 

 
Legenda: 1 - vstup drceného odpadu, 2 – otop pyrolýzního reaktoru, 3 – pyrolýzní 

komora, 4 – výstup pyrolýzního plynu, 5 – spalovací sektor, 6 – kotel, 7 – odtah 

spalin na �išt�ní, 8 – výstup hrubé frakce (kovy, sklo, kameny), 9 – p�ívod 

spalovacího vzduchu, 10 – granula�ní láze� 
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3.4. Pyrolýzní reaktor Vortex-Solar Energy Research 
 Institute  

  

 Systém Vortex je ur�en pro konverzi tuhých organických látek a biomasy 

p�edevším na kapalné produkty. Schématický ná�rt za�ízení je uveden na obr. 4. 

 Proud zpracovávaného materiálu je veden do reak�ního prostoru, kde 

kontaktem s horkou st�nou pyrolyzéru a díky relativn� vysoké obvodové rychlosti 

p�es 350 m.s-1 dochází k rychlé pyrolýze. Zatímco postup tuhých �ástic reaktorem je 

zpomalován intenzivním t�ením o jeho st�ny, vznikající pyrolýzní plyn odchází 

st�edem za�ízení s velmi krátkou dobou zadržení.(4) 

 

 
 

Obr. 4 Schéma pyrolýzní jednotky Vortex-SERI (4) 

 

Legenda: 1 – vstup suroviny, 2 – šnekový podava�, 3 – reaktor s tangenciálním 

vstupem, 4 – cyklon, 5 – kolektor tuhého zbytku, 6 – odtah pyroplynu, 7 – recykl 

prachových �ástic 
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4. PYROLÝZNÍ REAKTOR  
  

 Obvyklou konstrukcí pyrolýzního reaktoru je trubkový reaktor uložený v peci. 

Pro ukázku jsem zde nejprve použila pohled na obrázek typického trubkového 

reaktoru (n�kdy nazývaný jako pyrolýzní vlásenka nebo prolýzní had) a typické 

pyrolýzní pece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Schematické znázorn�ní r�zné konstrukce pyrolýzního reaktoru (5) 

 

Legenda: Lummus SRT I, II, III – krakovací pece typu SRT 

         TECHNIP GK – typ pyrolýzního reaktoru vyráb�ného francouzskou  

         firmou, zabývající se petrochemií a uhlovodíky 

 

 Z obrázku pyrolýzní vlásenky lze zjistit, že:  

• to je obvykle soustava trubic, které se n�kdy postupn� spojují pomocí Y  

 kus� 

• jejich pr�m�r je 6 až 12 cm, n�kdy postupn� jejich pr�m�r roste 

• typicky je jejich celková délka je od 50 do 90 m 
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 Z obrázku není patrné ale je d�ležité:  

• reaktor pracuje po omezenou dobu (pracovní perioda), dle kvality 

 suroviny a tzv. ostrosti št�pení je délka pracovní periody 20 až 45 dní, 

• podstatná je zde konstrukce reaktoru i pece, poté se musí usazený 

 koks p�esn� stanoveným postupem vypálit, 

• rychlost proud�ní (b�hem reakce postupn� nar�stá teplota i po�et 

 mol�) je ve stovkách metr� za sekundu, 

• materiálem jsou speciální chrom-niklové oceli, povrchová teplota bývá 

 p�es 1100°C 

 (Pozn.: Vysoké povrchové teploty jsou nej�ast�jší informací pro obsluhu 

 k ukon�ení pracovní periody pece), 

• z výše vysv�tleného d�vodu se postupn� vnit�ní povrch vlásenky 

 zanáší koksovými úsadami, klesá tak efektivní objem reaktoru, zhoršuje 

 se p�estup tepla, roste tlaková ztráta �ili celkový tlak a takto se rychlost 

 nežádoucích reakcí zvyšuje, selektivita na ethylen a zejména na 

 propylen se snižuje. 

 Pro pyrolýzní reaktor je d�ležité, aby pracoval za optimálních podmínek, to je 

p�i nejlepší kombinaci reak�ního �asu, teploty a tlaku. V této souvislosti se zavádí 

pojem „ostrost“ pyrolýzy. Vysoká ostrost znamená vysokou teplotu, nízké �ed�ní a 

zatížení surovinou, tedy delší reak�ní dobu. Nízká ostrost zna�í nižší teplotu a vyšší 

�ed�ní p�i vysokém nást�iku suroviny. V pyrolýzní praxi se p�izp�sobuje ostrost 

charakteru suroviny.(5) 
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5. PYROLÝZNÍ PEC 
  

 Je to box o výšce až 30 m vyzd�ná vysokoteplotní vyzdívkou a vybavená z 

boku a ze spodu sadou plynových (zemní plyn) nebo kapalinových (oleje) ho�ák�. 

Pomocí záv�s� je v peci umíst�no n�kolik (obvykle 6) pyrolýzních vlásenek. 

Spalováním paliva se p�ivádí pot�ebné teplo pro probíhající endotermní reakce – 

nejefektivn�jším zp�sobem sdílení tepla je sálající vyzdívka. Vlastní spaliny 

odcházejí sm�rem nahoru, kde v tzv. konvek�ní �ásti pece p�edávají �ást své tepelné 

energie jako p�edeh�ev trubkami p�ivád�né surovin� a dále systém opoušt�jí jako 

spaliny do komína. Na výstupu z reaktoru jsou umíst�ny chladi�e produkt� (tzv. TLE) 

p�ipojené vždy ke dv�ma vlásenkám. Produkty jsou zde chlazeny (jedná se o 

trubkový vým�ník). Ú�elem tohoto aparátu je ochladit pyroprodukt na teplotu 450 - 

630°C, a zastavit tedy št�pení alkan� i kondenzaci vzniklých alken�. Na parní stran� 

TLE je generována vysokotlaká pára, která slouží k mechanickému pohonu dalších 

to�ivých aparát� v ethylenové jednotce – p�edevším turbín kompresor�. Pro další 

chlazení pyrolýzního produktu se používá tzv. kven�h �ili p�ímý vst�ik ochlazeného 

pyrolýzního oleje do proudu pyroproduktu. Tím se získá relativn� ochlazený (pod 

220°C) pyrolýzní produkt – tedy sm�s od vodíku, oxidy uhlíku z �áste�né reakce s 

vodní parou, methan, ethylen až po nejt�žší složky ozna�ované souhrnným názvem 

jako pyrolýzní olej.(5) 

 Následuje nejsložit�jší �ást ethylenové jednotky, totiž d�lení produktu pyrolýzy 

na �isté výrobky. Hlavními výrobky ethylenové jednotky jsou:  

• ethylen s �istotou 99,99 % hmot, 

• propylen s �istotou 99,9 % hmot, 

• C4-frakce, používaná pro další separaci 1,3-butadienu a isobutylenu 

 (výroba MTBE) 

• pyrolýzní lehký benzin hydrogenovaný do prvého stupn�, tzv. C5-

 frakce, používaná jako složka autobenzin�  

• BTX frakce �asto používané (též v Litvínov�) pro výrobu benzenu 

 (�istota 99,5 % hmot.) 

• pyrolýzní oleje (lehký, v Litvínov� využívaný pro výrobu naftalenu a 

 t�žký, používaný pro výrobu sazí nebo jako nízkosirný topný olej) 
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• topné plyny – obvykle methan, který slouží vedle externího zemního 

 plynu k otopu pyrolýzních pecí 

 V této kapitoly velmi zjednodušen� popíšu hlavní kroky postupné separace 

uvedených výrobk� z pyrolýzního produktu. Pro separaci složek pyroproduktu se 

využívá základní chemicko inženýrská operace, tedy rektifikace. Výše vroucí látky 

postupn� ochlazujeme a podrobujeme rektifikace, naopak pro d�lení plyn� jako 

kapalin využíváme jejich kompresi a dále jejich hluboké chlazení. D�licí �adu (je 

pouze jediná pro všechny pece) v ethylenové jednotce proto rozd�lujeme na tzv. 

teplý díl, kompresi, studený díl a d�lení plyn�. Pro� tomu tak je, je patrné z tabulky, 

která udává body varu podstatných složek pyrolýzního produktu, který je t�eba 

destila�n� (tedy ve form� kapalin) d�lit.(5) 

 

Tab. 1 Body varu složek obsažených v pyrolýzním plynu (5) 

Složka 
Bod varu 

[°C] 
Složka 

Bod varu 

[°C] 
Složka 

Bod varu 

[°C] 

Vodík - 252,8 Propan - 44,5 1-Butan - 6,3 

Methan - 161,5 Propylen - 47,7 cis(trans) 2-Butan 3,7 (0,9) 

Ethan - 88,6 n-Butan - 0,5 Izobuten - 6,9 

Ethylen - 103, 8 Izobutan - 10,2 1,3-Butadien - 4,4 

  

 Hlavními aparáty tzv.teplého dílu jsou:  

• primární kolona, 

• pra�ka pyrolýzního benzinu, 

• striper pyrolýzního benzinu 

 Spojený pyroprodukt ze všech pecí se vede nejprve do tzv. primární kolony, 

zde se ochladí, takže se vyd�lí nejt�žší podíly – pyrolýzní oleje. Z primární kolony 

odchází jako hlavový produkt sm�s od vodíku až po látky s bodem varu pod 200 °C a 

postupuje dále do tzv. pra�ky pyrobenzinu. Zde se produkt chladí vst�ikem studené 

vody, �ímž dojde ke kondenzaci složek pyrolýzního benzinu. Odd�lením od vodné 

fáze se tak získá t�žký pyrolýzní benzín. Zbylé nízkovroucí látky se z n�j odd�lí ve 

stripéru. Následuje postupná komprese pyroplynu (v této fázi jde o sm�s od vodíku 

až po uhlovodíky C5 (pop�. C6). Kompresor je n�kolikastup�ový – za každým 
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stupn�m komprese je chlazení a odtah zkondenzované kapaliny a vody. Za t�etím 

stupn�m kompresoru je instalováno odsí�ení – louhové praní sulfanu. Takto se získá 

sm�s od vodíku až po uhlovodíky C4, které se po vysušení hluboko chladí v tak 

zvaném cold boxu (nízké teploty se docilují propylenovým a ethylenovým chladivem) 

tak, že vše krom� vodíku a stop CO p�ejde do kapalného stavu. Plynný vodík s 

obsahem CO do 1 hm. %. se methaniza�ní reakcí (pro hydrogenace škodlivý CO se 

hydrogenuje na nezávadný methan) zbavuje oxid� uhlíku a získá se �istý vodík pro 

další použití. 

 
 

Obr. 5 Schematické znázorn�ní pyrolýzní pece (5) 
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 V sekci d�lení plyn� se v systému destila�ních kolon d�lí uhlovodíky dle po�tu 

uhlík� v molekule. Nejprve se v demethanizeru oddestiluje methan, dále v 

deethanizeru všechny uhlovodíky C2 (ethan, ethylen, acetylen), pak v depropanizeru 

uhlovodíky C3 (propan, propylen, propadien, propin) a kone�n� v debutanizeru 

všechny uhlovodíky C4. Destila�ním zbytkem debutanizeru je lehký pyrolýzní benzin. 

V dalším kroku se ze sm�sí získávají �isté alkeny – ethylen a propylen. Postupuje se 

takto: frakce C2 se nejprve zbaví acetylenu (ten je v ethylenu nežádoucí a nelze je 

odd�lit destila�n�) selektivní hydrogenací v plynné fázi. Acetylen tak p�ednostn� 

p�echází na ethylen – získaná ethan-ethylenová sm�s se poté destila�n� d�lí na 

destilát-ethylen a destila�ní zbytek – ethan, který se vrací jako cenná surovina na 

za�átek procesu, tedy jako nást�ik do pyrolýzy. Obdobn� sm�s uhlovodík� C3 se 

podrobí selektivní hydrogenaci (methylacetalen a propadien p�echází na propylen) a 

výsledná propan-propylenová sm�s se vede na vysoce ú�innou rektifikaci (cca 180 

destila�ních pater) a rozd�lí se na �istý propylen – destilát a t�žší (dest. zbytek) 

propan, který se op�t vrací jako cenná surovina do pyrolýzy. Frakce C4 se v rámci 

ethylenové jednotky obvykle dále ned�lí, ale zpracovává se spíše u výrobce 

butadienu (viz. dále). Základní schéma výroby v ethylenové jednotce (instalováno v 

Unipetrolu) je patrné z obr. 7.(5) 
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Obr. 6 Zjednodušené schéma pyrolýzy ropných frakcí (5) 

 

Legenda: 1 – 5 odd�lení t�žkých produkt� (pyroolej� a pyrobenzinu), 6 – komprese, 

8 – 13 d�lení plynných produkt�, 14 – 16 zpracování pyrobenzinu na benzen 
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6. LABORATORNÍ VÝZKUM  
 

6.1. Pyrolýzní chromatografie 
  

 Pyrolýzní plynová chromatografie je analytická metoda založená na tepelném 

rozkladu vzork� p�i teplotách až 820 °C a okamžité analýze produkt� plynovou 

chromatografií. Je možné ji použít jako charakteriza�ní metodu pro tuhé vzorky nebo 

jako laboratorní aparaturu pro výzkum pyrolýzních reakcí r�zných látek. Je proto 

�asto používána pro testování surovin, které se pyrolýzou zpracovávají, nebo se 

o jejich zpracování uvažuje.  

 Základním požadavkem pyrolýzní chromatografie je co nejrychleji oh�át 

testovaný vzorek na požadovanou teplotu a co nejrychleji produkty rozkladu ochladit. 

Ve skute�nosti je však teplotní profil reak�ní sm�si podobný profilu v klasických 

trubkových reaktorech. 

 Automatizovaný systém pulzního mikroreaktoru je sou�ástí sestavy dvou 

sériov� zapojených plynových chromatograf� Shimadzu GC-17A. Chromatografický 

systém s tandemovým uspo�ádáním kolonových termostat� obsahuje celkem t�i 

plamenové ioniza�ní detektory a t�i kapilární kolony. �ízeným p�epínáním ventil� 

dochází b�hem analýzy uhlovodíkových sm�sí k odd�lené detekci plynných 

uhlovodík� a lehkých a t�žkých kapalných uhlovodík�.(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Pyrolýzní chromatograf (6) 
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6.2. Pyrolýza biomasy 
 

 Na VŠCHT již n�kolik let probíhá testování t�í hlavních skupin odpadních 

materiál�, a to jsou odvodn�né �istírenské kaly, odpady ze zpracování a recyklace 

plast� a odpadní biomasy. V letošním roce vstoupil celý projekt do nové fáze, když 

dosavadní postup založený na pyrolýze v extern� oh�ívané retort� byl dopln�n o 

novou metodiku založenou na kombinaci n�kolika technik termické analýzy. Na rozdíl 

od retortové aparatury je možné pomocí termoanalytických metod obdržet komplexní 

soubor informací popisujících chování zkoumaného materiálu v pr�b�hu pyrolýzy. 

Termická analýza vyžaduje o n�kolik �ád� menší navážky vzork�, což m�že být 

výhodné nap�. p�i testování materiál� hygienicky �i toxikologicky problematických. Na 

druhou stranu malé navážky kladou vysoké nároky na homogenitu a 

reprezentativnost testovaných vzork�. 

 Pro ú�ely výzkumu pyrolýzy biomasy byly ze širokého spektra 

termoanalytických metod zvoleny t�i postupy, které by m�ly být schopné poskytnout 

v�tšinu informací pot�ebných pro velmi podrobný popis chování testovaných 

materiál� p�i pyrolýze na požadované produkty. Protože jsou principy termických 

analyzátor� zcela odlišné od dosud výlu�n� používaného zp�sobu pyrolýzy v retort�, 

bylo nutné v první fázi prov��it, zda údaje získané za použití obou zmín�ných technik 

jsou srovnatelné. Jako termoanalytické metody byly zvoleny: 

• termogravimetrická analýza (TG), 

• diferen�ní termická analýza (DTA), 

• diferen�ní skenovaní kolorimetrie (DSC). 

 P�estože se jedná o metody historicky velmi staré, byly p�vodn� využity pro 

ú�ely metalurgie, sklá�ství apod. a nikoliv pro ú�ely výzkumu termického rozkladu 

odpad�. V tomto p�ípad� jde tedy o jejich zcela nové a dosud velmi málo známé 

nasazení. 

 Termogravimetrie je technika, p�i níž je vzorek zah�íván zpravidla konstantní 

rychlostí, p�i�emž jsou kontinuáln� zaznamenávány zm�ny v závislosti na teplot�, 

která poskytuje informace o tepelné stabilit� a složení výchozího vzorku, 

meziprodukt� a tuhého zbytku. V zásad� je možné pracovat bu
 v atmosfé�e inertní, 

která se vzorkem v pr�b�hu oh�evu se vzorkem v pr�b�hu oh�evu nereaguje, což je 
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p�ípad pyrolýzy. Nebo je možné používat atmosféru reaktivní, kterou m�že být 

nap�íklad vzduch, vodík, oxid uhli�itý atd. Za�ízení pro provád�ní TG analýzy se 

nazývá termováha a zjednodušen� se jedná o velmi p�esnou mikrováhu spojenou 

s elektrickou pecí. Rameno váhy, na které se upev�uje vzorek musí být upraveno 

tak, aby bylo možné vzorek �ízeným zp�sobem oh�ívat a sou�asn� snímat jeho 

teplotu, �as analýzy a aktuální hmotnost vzorku. 

 Diferen�ní termická analýza je technika, p�i níž jsou funkce teploty nebo 

�asu zaznamenávány tepelné efekty spojené s fyzikálními a chemickými pochody ve 

vzorku. Vzorek bývá oh�íván konstantní rychlostí a pomocí tzv. diferen�ního 

termo�lánku je jeho okamžitá teplota porovnávána se zvoleným inertním standardem 

který je oh�íván naprosto stejným zp�sobem jako vzorek. Entalpické zm�ny jsou 

zap�í�in�ny �adou d�j�, jako je tání, vypa�ování, krystalizace, dehydratace, 

sublimace, oxidace, redukce, r�zné formy rozkladu apod. Tyto efekty mohou být bu
 

endotermní nebo exotermní a jejich projevy mohou významn� vypovídat o povaze 

zkoumaného vzorku. DTA je ve své podstat� metoda kvalitativní a neumož�uje tedy 

ur�it množství tepelné energie dodané vzorku nebo vzorkem uvoln�né. 

 Diferen�ní skenovací kalorimetrie je obdobou DTA s tím, že za�ízení je 

konstruováno pro vysoce p�esné m��ení p�enosu tepelné energie. DSC poskytuje 

reprodukovatelné k�ivky exo- a endotermních d�j�, které je možné po integraci 

kvantifikovat.(1,7) 

 

6.2.1. Experimentální za�ízení a jeho postup 

 

 Pro výzkum pyrolýzy tuhých odpad� byl zvolen moderní p�ístup, sdružující 

více analytických metod v jednom p�ístrojovém celku. Termický analyzátor používaný 

pro ú�ely zde popisovaného výzkumu je tvo�en tandemovým spojením vlastní 

termováhy a hmotnostního spektrometru (dále jen MS). Tento p�ístroj pak umož�uje 

simultánn� provád�t m��ení TG, DTA a zárove� díky MS v reálném �ase analyzovat 

vznikající plynné produkty termického rozkladu. Základem analyzátoru je termováha 

Sytsys Evolution od francouzské firmy Setaram sestávající se z válcové pece 

vybavené grafitovým topným elementem a termo�lánky umož�ujícími dosahovat 

maximální provozní teploty 1600°C a vysoce p�esné elektricky kompenzované 
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dvouramenné mikrováhy. Inertní nosný plyn obohacený o termodegradenty je 

z reak�ního prostoru pece odvád�n spodní p�írubou a dále je veden vyh�ívanou 

vzorkovací trasou do hmotnostního spektrometru Omni Star.(7) 

  

 
  

Obr. 8 Sériové zapojení termováhy a hmotnostního spektrometru (7) 

Legenda: 1-tlaková láhev s nosným plynem (He), 2-tlaková láhev s ochranným 

plynem (Ar), 3-termováha, 4-p�ívod chladicí vody, 5-olejová výv�va na evakuaci 

pece, 6-regulátor oh�evu interface termováha-MS, 7-hmotnostní spektrometr, 8-vyh�í-

vaná vzorkovací trasa, 9-po�íta� pro �ízení a sb�r dat, A-�elní pohled na termováhu 

dole s výv�vou a vpravo s regulátorem oh�evu interface a po�íta�em, B-�elní pohled 

na hmotnostní spektrometr vybavený 

 Pro kvantitativní m��ení entalpických zm�n byl zvolen samostatný DSC p�ístroj 

typu DSC-131 rovn�ž od firmy Setaram. Používaný typ kalorimetru na jedné stran� 

poskytuje vysoce p�esné údaje, ale na rozdíl od termováhy Setsys je schopen 

pracovat jen za teplot do 700°C. Jak se však v pr�b�hu experiment� ukázalo, není 

toto omezení pro popis pyrolýzního d�je rozhodující, nebo	 v�tšina proces� 
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spojených s výraznou tepelnou vým�nou probíhá p�i teplotách podstatn� nižších než 

je uvedená konstruk�ní mez za�ízení. 

 Po zkušenostech s �adou pyrolýzních test� provád�ných v retortové aparatu�e 

byly navrženy experimentální podmínky tak, aby zaru�ovaly, že budou zachyceny a 

zdokumentovány všechny fáze pyrolýzního d�je. Podmínky laboratorních zkoušek 

byly následující: 

• teplotní rozsah p�i oh�evu vzork� v termováze 20 - 1000°C a u 

 vybraných materiál� až 1300°C pro ov��ení �ádného ukon�ení d�je, 

• standardní navážka zkoumaných vzork� 10 mg analytického vzorku v 

 platinovém kelímku o objemu 100 �l, 

• pracovní atmosféra v za�ízení tvo�ená heliem za atmosférického tlaku a 

 pr�toku 20 ml.min-1, 

• základní testované rychlosti oh�evu 10, 20, 30 K.min-1 a u vybraných 

 materiál� ješt� 2 a 50 K.min-1, 

• rozsah relativních hmotností komponent m��ených na MS 1 - 300. 

 Za uvedených podmínek byla testována vybraná skupina vesm�s odpadních 

materiál�, která zahrnovala 10 vzork� r�zné biomasy, 1 vzorek p�edsušeného 

�istírenského kalu a 1 srovnávací vzorek polyesterového prachu z recykla�ní linky 

zpracovávající použité PET lahve. P�ehled všech testovaných vzork� je uveden v 

tabulce 1.(7) 

 
Tab. 2 Vzorková základna (7) 

Materiál Typ vzorku 
Obsah vlhkosti 

[%hm.] 
Obsah popela 

[%hm.] 
Odpad ze zpracování amarantu 7,0 9,9 
Borové piliny 8,1 0,4 
Bukové piliny 8,0 1,2 
Je�né plevy 8,3 6,9 
Kakaové slupky 

Odpadní biomasa 

5,8 5,8 
Kal �OV Srovnávací vzorek 7,1 3,8 
Kokosové vlákno 7,5 1,1 
Kuku�i�né plevy 

Odpadní biomasa 
9,6 1,6 

Polyethylentereftalát Srovnávací vzorek 0,1 0,1 
Š	ovík Biomasa ur�ená pro energ. ú�ely 6,3 3,8 
Arašídové slupky 6,8 1,2 
Rákos 

Odpadní biomasa 
6,6 3,9 
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6.2.2. Nam��ené údaje a jejich vyhodnocení 

 Jedním z úkol� aplikace termické analýzy bylo vzájemné porovnávání r�zných 

nam��ených hodnot, bylo zejména v p�ípad� srovnávání specifických signál� MS 

nutné dodržovat p�i testech konstantní navážky vzork� a zmín�né parametry. 

Experimenty se v první �ad� zam��ily na zodpov�zení zásadní otázky, zda a nakolik 

je možné nahradit dosud p�evládající zdlouhavý retortový postup pyrolýzních 

zkoušek podstatn� rychlejší a uživatelsky mnohem p�ízniv�jší termoanalytickou 

metodikou.  

 Srovnání bylo provedeno na dvou odlišných rovinách, a to v prvé �ad� pomocí 

sledování pr�b�hu hmotnostních úbytk� pyrolyzovaných vzork� za srovnatelných 

podmínek v retort� a v termoanalyzátoru. Srovnání pr�b�hu pyrolytické konverze 

vybraných vzork� z hlediska hmotnostních zm�n je znázorn�no na obr. 10. Druhý 

zp�sob srovnání vycházel ze sledování zm�n složení a tím i výh�evnosti 

produkovaného pyrolýzního plynu. Ve zp�sobu stanovování složení pyroplynu je 

principiáln� nejv�tší rozdíl mezi ob�ma aparaturami. Zatímco p�ímé spojení 

termováhy s hmotnostním spektrometrem sleduje složení vznikajících produkt� on-

line, v p�ípad� retortového pyrolyzéru je nutné provád�t ve vhodných intervalech 

odb�ry plyn� do vzorkovnic a teprve následn� podrobovat chromatografické analýze. 

Tato technická odlišnost byla uvažována jako možný hlavní zdroj rozdíl� v 

porovnávaných výsledcích.(7) 
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Obr. 9 Porovnání pyrolýzy v termickém analyzátoru Setsys a v retortové 

aparatu�e (7) 

 
 Prakticky bez výjimky bylo u všech testovaných vzork� zjišt�no, že 95 - 98 % 

objemu produkovaného pyroplynu tvo�í sm�s CO, CO2, CH4, C2H6 a H2 v r�zném 

pom�ru závisejícím na aktuální teplot� a druhu vzorku. P�i vyhodnocování 

nam��ených hmotnostních spekter byl pak kladen d�raz p�edevším na tyto majoritní 

složky, jejichž vzájemný pom�r lze brát za rozhodující pro výh�evnost, a tudíž i další 

energetické použití získaného plynu. Pro vzájemné porovnání produkce sledovaných 

komponent u více vzork� nebylo nutné signál p�íslušející jednotlivým složkám 

kvantifikovat, pokud byly d�sledn� dodržovány stejné podmínky jednotlivých 

experiment� a byly používány naprosto stejné navážky vzork�. Ukázka simultánního 

záznamu TG k�ivky vybraného vzorku je spole�n� s k�ivkami signálu MS 

p�íslušejícího sledovaným plynným produkt�m uvedena na obrázku �. 11. Na 
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následujícím obrázku �. 12. je pak ukázka grafu srovnávajícího signál jedné zvolené 

komponenty produkované p�i pyrolýze r�zných vzork�.(7) 

 

 

 
Obr. 10 Porovnání k�ivek produkce metanu p�i pyrolýze s rychlostí oh�evu 

   20 K/min (7) 
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Obr. 11 Záznam k�ivek TG a MS vzorku je�ných plev p�i rozkladu s r�stem  

  teploty rychlostí 10°C/min a s provedeným ode�tem nulové linie  

  MS (7) 

 

 P�i hledání nejvhodn�jších podmínek pyrolytické konverze je zdrojem velmi 

užite�ných informací srovnání produkce jednotlivých složek pyrolýzního plynu p�i 

r�zných volených rychlostech oh�evu vzork�. V takto srovnávaných m��eních byly 

sice voleny stejné navážky vzork� a pr�tok nosného plynu tak, jako v ostatních 

p�ípadech, ale problém interpretace nam��ených k�ivek pak spo�íval v tom, že za 

stejný zvolený teplotní interval p�i stejném objemovém toku nosného plynu, ale jiné 

rychlosti oh�evu, protekl vždy jiný objem tohoto inertního plynu. Tak došlo p�i každém 

teplotním gradientu ke „z�ed�ní“ proudu pyrolýzních zplodin v jiném pom�ru, což 

vedlo k úm�rné zm�n� koncentrace sledovaných komponent a tím i ke zm�n� 

signálu MS detektoru. P�ed vlastním grafickým zpracováním nam��ených hodnot 

bylo nutné provést korekci signálu na rozdílné podmínky. Na obrázku �. 13 je 
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uvedena ukázka grafického porovnání produkce jedné významné složky pyrolýzního 

plynu p�i n�kolika volených rychlostech oh�evu vybraného materiálu.(7) 

 

 
 

Obr. 12 Vzájemné srovnání bezrozm�rného korigovaného signálu methanu p�i 

pyrolýze bukových pilin r�znými rychlostmi (7) 

 

 Stanovení kvantitativního složení pyrolýzních plyn� s použitím p�ímého 

spojený termováhy a MS naráželo na problémy plynoucí z absence jakéhokoli 

separa�ního prvku mezi ob�ma za�ízeními. Zatímco v chromatografickém p�ístroji je 

plynná sm�s po nast�íknutí v kolon� rozd�lena v ideálním p�ípad� na jednotlivé 

chemické látky a tyto složky pak odd�len� vstupují do MS detektoru, v p�ípad� 

p�ímého spojení TG-MS je na detektor p�ivád�na celá sm�s. Zde je namíst� 

p�ipomenout, že velikost pom�ru odezev MS nemusí být shodná s pom�rem 

koncentrací složek v analyzované sm�si. To je dáno dv�ma faktory. Molekuly 

vstupující do iontového zdroje detektoru jsou ionizovány, p�i�emž nevznikají jen tzv. 

molekulové ionty se stejnou relativní hmotností jako p�vodní molekula, ale též �ada 
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více �i mén� stabilních fragment� s nižší hmotností. Druhým faktorem je skute�nost, 

že zpravidla jedné hmotnosti odpovídá více než jedna chemická látka. 

 P�i kvantitativní analýze bylo tedy nutné používat pom�rn� složitý 

vyhodnocovací software vybavený rozsáhlými knihovnami hmotnostních spekter. P�i 

kalibraci spektrometru bylo postupováno metodou vn�jšího standardu, kdy na vstup 

termoanalyzátoru bez vloženého vzorku byla p�ivád�na sm�s obsahující všechny 

stanovované plynné komponenty o známé nízké koncentraci v nosném plynu. Takto 

byl stanoven obsah CO2, CO, H2, CH4 a C2H6. P�i výpo�tu výh�evnosti byly ostatní 

složky (dopo�et do 100 %) brány jako suma CxHy. Touto generalizací sice vznikla 

ur�itá chyba, která však byla s ohledem na podrobné chromatografické analýzy plyn� 

p�i retortových zkouškách považována za p�ijatelnou. 

 Testy na DSC probíhaly se t�ema základními rychlostmi oh�evu vzorku, a to 

10, 20 a 30 K/min, p�i�emž vybrané vzorky byly testovány ješt� s velmi malou 

rychlostí oh�evu 2 K/min a naopak maximální technicky možnou rychlostí 50 K/min. 

P�esto však nebylo možné dodržet úplnou shodu mezi metodikou TG-DTA a DSC, 

protože konstruk�ní mez používaného kalorimetru umož�ovala oh�ívat vzorky pouze 

do teploty 700°C. P�esto je tato kone�ná teplota považována za dosta�ující, protože, 

jak vyplývá z TG analýz, zaru�uje konverzi materiálu v pr�m�ru p�evyšující 65%. 

 Provedením série zkoušek s tepelným rozkladem v systému DSC byly získány 

velmi d�ležité poznatky ur�ující na kvantitativní úrovni množství tepla, které je t�eba 

dodat danému vzorku odpadního materiálu, aby se tento rozložil na požadované 

kapalné a plynné produkty. Je však nezbytné zd�raznit, že se jedná pouze o teplo 

dodané samotnému vzorku vypo�tené na základ� m��ení entalpických tok� mezi 

vzorkem a inertním standardem a vyjád�ené pro jednotkovou hmotnost tohoto 

vzorku. Vypo�tená hodnota tepla tedy vždy vyjad�ovala p�ijatou energii danou 

tepelnou kapacitou testovaného materiálu, dále teplo pot�ebné k vypa�ení vlhkosti 

vzorku, sumu reak�ních tepel p�evážn� endotermních reakcí rozkladu organické 

hmoty a kone�n� teplo dodané produkt�m pyrolýzy p�i jejich oh�evu na kone�nou 

teplotu, p�i níž opoušt�jí reak�ní prostor systému.(7) 

6.2.3. Shrnutí poznatk� a vyvozené záv�ry 

 V prvé �ad� je t�eba zd�raznit, že provedené srovnávací experimenty 

prokázaly velmi dobrou shodu mezi výsledky získanými pyrolýzními zkouškami 
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provád�nými v retortové aparatu�e a výsledky z termického analyzátoru, jak je 

doloženo na obrázku �. 7. 

 Provedením pyrolýzních zkoušek v termickém analyzátoru bylo zjišt�no 

prakticky u všech druh� zkoumané odpadní biomasy, že je možné reáln� p�evést na 

jiné než tuhé produkty 65 - 90% jejich hmotnosti. Oh�evem v teplotním rozsahu 20 - 

1000°C za r�zných podmínek tohoto oh�evu bylo dále zjišt�no, že rozklad probíhá z 

hlediska zm�n hmotnosti i sledovaných tepelných efekt� velmi podobn� p�i 

gradientech 10 - 50 K/min. Jiná situace však nastává p�i použití velmi pomalého 

oh�evu rychlostí 2 K/min, kdy rozklad probíhal zpo�átku až do teploty 800°C stejn� 

jako v jiných p�ípadech, ale poté nedošlo k jeho ukon�ení �i výraznému zpomalení a 

po ur�ité fázi bez úbytku hmotnosti následoval druhý stupe� rozkladu, který vedl k 

podstatnému zvýšení konverze i o více než 15 %. Dále bylo zjišt�no, že pro dosažení 

obdobného navýšení konverze za použití vyšších rychlostí oh�evu je nutné podstatn� 

zvýšit kone�nou rozkladnou teplotu, jak bylo prokázáno provedením kontrolních 

m��ení v rozší�eném teplotním rozsahu 20 - 1300°C. Lze p�edpokládat, že zmín�né 

rozdíly v pr�b�hu pyrolýzy jsou zp�sobeny tím, že p�i velmi pomalém oh�evu se 

vlivem reak�ní kinetiky za�ínají projevovat jiné mechanismy rozkladu. 

 Pr�b�h uvol�ování plynných komponent je velmi podobný p�i srovnání vzork� 

obilných plev i d�evné hmoty. Naproti tomu výrazn� se liší vývin plyn� v p�ípad� 

�istírenského kalu, kde (s výjimkou metanu p�i pomalých rychlostech oh�evu) bylo 

dosahováno podstatn� nižších výt�žk� plynných produkt�. Všechny plyny krom� 

vodíku dosahují maxima produkce v teplotním rozmezí 350 - 700°C. Vodík naproti 

tomu za�íná výrazn� vznikat až p�i teplotách od 600°C výše a jeho produkce, jak 

bylo ov��eno, pokra�uje i p�i teplotách nad 1200°C. Ze zkoumaných materiál� 

nejlépe produkuje metan kokosové vlákno a velmi dob�e též energo-š	ovík a 

amarantové plevy. V produkci oxidu uhelnatého vyniká rovn�ž kokosové vlákno a 

š	ovík, ale výborného výt�žku dosahují i d�ev�né piliny, zejména bukové. Vodík je 

pak nejvíce uvol�ován p�i rozkladu kakaových slupek. Pr�m�rná výh�evnost 

pyrolýzního plynu stanovená v maximu jeho produkce (tj. p�i teplot� okolo 400°C) 

dosahovala 14 MJ.m-3, což z tohoto plynu �iní mén� výh�evný, ale p�esto energeticky 

využitelný plyn.  

 Z porovnání k�ivek DTA získaných v pr�b�hu oh�evu vzork� až do teploty 

1000°C s k�ivkami DSC zahrnujícími oh�ev pouze do teploty 700°C je vyplývá, že 
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v�tšina d�j� spojených s vým�nou tepla probíhá p�i teplotách nižších, než je 

uvedená konstruk�ní mez DSC. K dalším d�j�m spojeným s tepelnou vým�nou 

dochází, jak bylo zjišt�no m��ením DTA, až p�i teplotách výrazn� p�evyšujících 

1000°C a tedy spadajících do oblasti, která již není považována za reáln� 

použitelnou pro praktické využití pyrolýzy zkoumaných tuhých odpad�. Z uvedeného 

tedy plyne, že údaje DSC získané p�i oh�evu vzork� v teplotním rozsahu 20 - 700°C 

jsou dostate�n� reprezentativní pro zhodnocení pyrolýzy daných materiál� z hlediska 

tepelné vým�ny. V testované skupin� vzork� se hodnota dodaného tepla p�i všech 

použitých rychlostech oh�evu pohybovala v rozmezí 300 - 900 kJ.kg-1.(7) 

 

6.3. Pyrolýza uhlí 
 

P�i pyrolýze uhlí provád�né za nep�ítomnosti kyslíku probíhá proces št�pení, 

tj. krakování chemických vazeb v molekulách p�ítomných slou�enin a výsledkem je 

na jedné stran� vznik plynných a kapalných produkt� s nižší molekulovou hmotností 

a na druhé stran� vznik pevného uhlíkatého produktu – polokoksu. Množství 

reak�ních produkt� a jejich složení závisí na reak�ní teplot�, rychlosti oh�evu a dob� 

zadržení. 

Zah�íváním uhlí za nep�ístupu vzduchu se uvol�ují r�zné plyny a páry, které 

se ochlazením kondenzují na vodu a dehet. Zbytek ochuzený o t�kavé produkty 

prod�lává zm�ny, které jsou r�zné podle typu uhlí, teploty procesu, rychlosti a 

zp�sobu zah�ívání atd. P�i postupném zah�ívání uhlí za nep�ístupu kyslíku nastávají 

v uhelné hmot� fyzikáln� – chemické prom�ny, které lze charakterizovat takto: 

• teplota 100°C ÷ 120°C odpa�uje se hydroskopická voda 

• teplota 120°C ÷ 250°C odšt�puje se kyslík a síra ve form� vody a 

     sulfanu, 

• teplota 250°C ÷ 350°C destilují poslední zbytky vody, sou�asn� 

     s lehkými uhlovodíky obsaženými v bitu-

     menu uhlí, 

• teplota 350°C ÷ 550°C nastává p�em�na bitumenu v dehet, ve 

     zna�né mí�e vzniká plyn, sou�asn� 

     nastává rozklad par dehtu za vzniku 
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     uhlovodík� v závislosti na teplot� a reak-

     �ní dob�, 

• teplota 550°C ÷ 750°C doporu�uje se „oddehtování“ tuhého polo-

     koksu, probíhá intenzivní odply�ování 

     hlavn� v oblasti teplot 500°C ÷ 600°C a 

     700°C ÷ 750°C, p�i�emž p�evážnou složku

     plynu tvo�í vodík.  

 Tento proces, tzv. nízkotepelná karbonizace uhlí, tedy v odborné literatu�e 

ozna�ována jako pyrolýza, sloužil d�íve k získávání deht� jako druhotné suroviny pro 

další chemické zpracování, zejména k výrob� motorových paliv. 

 Z chemického hlediska lze pyrolýzní proces charakterizovat reakcemi 

specifikovanými v tabulce �.1.(8) 

 

Tab. 3 Charakteristické reakce uhlíku a vodíku (8) 

 
Reakce 

Reak�ní entalpie 
[MJ.kmol-1] 

Spalování uhlí C + O2  CO2 -406,4 
�áste�ná oxidace 2C + O2  2CO -246,4 
Boudouardova reakce C + CO2  2CO 160,9 
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 p�esmyk CO + H2O  CO2 + H2 -42,4 
Methanace CO + 3H2  CH4 + H2O -206,7 
 

Poznámka: Reakce se zápornou hodnotou reak�ní entalpie jsou exotermické, p�i 

nichž se uvol�uje teplo, naopak reakce s kladnou hodnotou entalpie jsou reakcemi 

endotermickými, p�i nichž se teplo spot�ebovává. 

 Dehtové produkty p�i pyrolýze jsou velmi pestré sm�si látek. Pro výrobu 

motorových paliv musely být tyto sm�si rozd�leny na jednodušší frakce. Jako vedlejší 

produkty vznikaly hydrogena�ní plyny, jenž se p�idávaly do rozvod� topných plyn� 

nebo se zkapal�ovaly a tlakovou destilací se z nich vyráb�l ethan jako surovina pro 

vznik syntetického lihu a propan – butanu. Zvláštností hn�douhelných deht� 
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vyráb�ných ze severo�eského uhlí byl vysoký obsah kyslíkatých organických 

slou�enin, zejména fenol� vroucích do teploty 225°C. Po jejich izolaci ze sm�si 

hydroxidem sodným  se zpracovávaly na desinfek�ní, �istící a flota�ní p�ípravky. 

V 70. letech minulého století se používaly hlavn� pro výrobu fenol – 

formaldehydových prysky�ic a antioxida�ních inhibitor�. Vhodné pr�myslové použití 

t�chto fenol�, které jsou sou�ástí ve frakcích hn�douhelného dehtu, je založeno 

p�edevším na znalostech kvalitativního a kvantitativního složení t�chto sm�sí.(8) 

 Tuhý produkt pyrolýzy – hn�douhelný polokoks, byl v minulost využíván 

výlu�n� jako palivo, pozd�ji vystupovalo do pop�edí jeho chemické využití jako 

náhrada za �ernouhelný koks p�i výrob� vodíku. Polokoks sloužil jako technologická 

surovina pro výrobu vodíku pro hydrogena�ní výrobu methanolu i výrobu �pavku. 

Základem výroby vodíku byl surový vodní plyn, získaný zply�ováním polokoksu 

sm�sí kyslíku a vodní páry v generátorech.(8) 

 D�íve relativn� skeptický pohled na možnosti materiálového a energetického 

využití pyrolýzních produkt� se v posledních letech podstatn� m�ní. Pyrolýze uhlí je 

v posledních letech v�nována pozornost v �ad� zemí, zejména v Japonsku, USA, 

Rusku a �ín�. V sou�asné dob� se dostává do pop�edí zájmu také spole�né tepelné 

zpracování, tzv. co-pyrolýza uhlí a biomasy, reps. uhlí a odpad�, které m�že být 

z hlediska využití alternativních zdroj� energie a požadavk� na v�tší materiálové 

využití odpad� velmi zajímavé. P�íkladem m�že být velký rozvoj technologií 

zpracovávajících p�evážn� odpadní biomasu v USA. Rozvijí se mimo jiné zpracování 

odpadního d�eva a dalších substrát� d�íve ukládaných na skládku odpad�. Stoupá 

též zájem o energetické využívání chlévské mrvy a kejdy, protože se zp�ís�ují 

p�edpisy pro ochranu zemského povrchu a spodních vod p�ed zne�išt�ním. 

Technologie, vyráb�jící na principu pyrolýzy vysoce kvalitní pyrolýzní olej, se dostaly 

v posledních letech na komer�ní úrove�. A�koliv hlavní upot�ebení kvalitního 

d�evního oleje je v oblasti biochemie, probíhá výzkum jeho využití i jako náhradního 

paliva, nap�. pro pohon pomalob�žných lodních dieselových motor� a spalovacích 

turbin.(8) 
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7. VYUŽITÍ PYROLÝZY  
 

7.1. Trendy sou�asnosti 
  

 V sou�asné dob� se výzkum v procesu pyrolýzy zam��uje zejména na 

odpadní biomasu, která se taky jeví jako nejú�inn�jší metoda. Testy se zam��ují na 

r�zné druhy biomateriál�, jako je sláma, odpad ze zpracování �epky, kakaové slupky, 

rákos, peletka, št�pka, ale i na odpad ze zpracování amarant neboli laskavec, což je 

stará kulturní plodina p�vodem z amerického kontinentu, hospodá�ské druhy vynikají 

vysokou nutri�ní hodnotou semen a list�, která je vyšší než u obilnin. 

 Problémem byly názory Ministerstva životního prost�edí, které zakázaly 

spalování odpad�, rozvoj a výzkum pyrolýzy. D�vodem byl špatný vliv na životní 

prost�edí. Ale po situaci, kdy nás za�aly pohlcovat skládky odpad�, se Ministerstvo 

rozhodlo podpo�it vývoj pyrolýzy.  

 

7.2. Trendy v budoucnosti 
 

 Rozvojem do budoucna v oblasti pyrolýzy by mohl pomoci vzniklý klastr 

subjekt�, které se zam��ují na oblast obnovitelných a druhotných zdroj� surovin. 

 Klastr ENVICRACK byl založen dne 20. 12. 2005 a je koncipován jako otev�e-

né spole�enství, do kterého mohou vstupovat nové subjekty, které projeví zájem o 

klastrové iniciativy v oblasti obnovitelných a druhotných zdroj� energie.   

 Cílem klastru je rozvoj a další prohlubování vazeb spolupráce subjekt� 

tvo�ících klastr ENVICRACK, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, posílení labora-

torního v�decko-výzkumného potenciálu klastru, propagace v oblasti spole�ných 

projekt� a rozvoj lidských zdroj� jeho �len�.      

 �innost klastru je úzce spojena s v�decko výzkumnými aktivitami v oblasti 

obnovitelných a druhotných zdroj� energie. Klastr ENVICRACK je zam��en na 

využívání odpad� jako potenciálního zdroje vstup� pro pyrolýzní technologii 

vyráb�jící elektrickou energii a teplo.  

 Klastr Envicrack sdružuje více než dv� desítky firem zejména ze severní 

Moravy, ale i Polska a Slovenska. Významným �lenem klastru je VŠB-Technická 
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univerzita v Ostrav�. Aktivní �lenové klastru vyvíjí spole�n� s VŠB již n�kolik let 

technologii pro zpracování odpad� technologií pyrolýzy a následnou výrobu energie. 

 Manažer klastru Petr Nemeth �ekl: „Pyrolýzní jednotka, která je ve stadiu 

testování prototypu, by mohla do zna�né míry �ešit problém odpadních plast� i 

vysloužilých pneumatik. Jedná se o progresivní zp�sob získávání energie, p�i�emž 

nemalou výhodou je možnost zpracovávat celou �adu organických odpad�, také 

d�evní št�pku, seno, t�íd�ný odpad, pneumatiky, nemocni�ní odpady, koks nebo kaly. 

Uvažujeme také o kopyrolýze fosilních paliv, která nejsou vhodná pro energetické 

ú�ely a jsou ho dostate�né zásoby.“  

     Odborníci z �lenských firem klastru Envicrack také uvažují, že by pyrolýza 

mohla zpracovávat nadsítnou frakci v potenciální mechanicko-biologické úpravy. O 

tuto frakci není zájem, p�estože je složena zejména z papíru a plast�.  

     První funk�ní prototyp za�ízení byl vyroben v roce 2003 pod názvem 

Pyrotronic. Prošel n�kolika vývojovými modifikacemi a úpravami a nyní je ve 

zkušebním provozu. Investorem za�ízení je spole�nost Arrow line, jeden ze �len� 

klastru.(9) 

 

   Obr. 13 Pyrolýzní za�ízení Pyrotronic (9) 

 Kone�ná pyrolýzní jednotka by m�la být energeticky i ekonomicky sob�sta�ná 

a pracovat v souladu s následnou kogenerací a zpracováním výstup�. František 
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Peterka ze spole�nosti Dodávky Automatizace, s. r. o., vysv�tluje: „P�edm�tem 

projektu je pyrolýzní technologie s názvem Pyromatic, ur�ená ke zpracování 

t�íd�ného odpadu. P�edpokládaná produkce energie z jednotky by m�la být 4 MW. 

Náklady dosáhnou zhruba 155 mil. korun. Doufáme, že získáme dotaci z OPPI, která 

by mohla dosáhnout až poloviny pot�ebných prost�edk�. Nicmén� jsme rozhodnuti 

projekt realizovat, i pokud bychom dotaci nedostali. V sou�asnosti již žádáme o 

stavební povolení, od n�j se odvinou další termíny.“  

     Primární je výroba pyrolýzního plynu s využitím v energetice. Kapalným 

produktem je pyrolýzní olej zpracovávaný v chemickém pr�myslu a tuhý zbytek 

(pyrolýzní koks). Na to navazuje výroba paliv na bázi pyrolýzního oleje a na bázi 

syntézního plynu, výroba sorbent� a sazí.  

     Roman Smelik, technický �editel Arrow Line, p�ipomíná: „Saze jsou velmi 

žádaný technický materiál, využívaný p�i výrob� pneumatik. Výroba sazí je vysoce 

energeticky náro�ná. Proto se také tuna prodává za 30-150 tisíc. Pyrolýza nabízí 

možnost je z pneumatik dostat zp�t, zrecyklovat je.“  

     Podle teoretických propo�t� je pyrolýza modelových organických látek 

exotermní proces, který m�že dodávat energii. Zden�k Bajger, �íká: „A�koliv jde o 

exotermní proces, aktiva�ní energie rozkladu je vysoká, je nutno tuto energii dodat. 

Rozkladem vznikají plynné látky a proces pak m�že probíhat samovoln�. M��ení, 

která jsme provád�li, m�la podat informaci o množství energie pot�ebné pro 

uskute�n�ní rozkladu.“ 

     M��ení na za�ízení Pyrotronic poskytlo množství cenných údaj� a získaná 

data z m��ení jsou dostate�ná pro konstrukci pr�myslového za�ízení. Analýzy vstup� 

a výstup�. 

 Za rok vzniká v Evrop� 15 mil tun/rok odpadních plast� a 2,8 mil tun/rok 

odpadních pneumatik. Jejich zpracování zp�t na produkty by proto mohlo být 

zajímavé. Zuzana Mikulová z VŠB testovala na za�ízení Pyrotronic zpracování 

odpadních plast� (etikety, ví�ka, objem PET do 30 %) a odpadních pneumatik. 

Kapalná fáze obsahovala na sto druh� r�zných zkondenzovaných uhlovodík�. 

Plynná fáze, která je z hlediska dalšího zpracování nejzajímav�jší, m�la v p�ípad� 

pneumatik výh�evnost p�es 26 MJ/m3, u plast� to bylo 23 MJ/m3. Energie pot�ebná 

pro nastartování procesu pyrolýzy byla u pneumatik 1,77 MJ/kg, u plast� 4,67 MJ/kg. 

Z toho plyne že výh�evnost je dostate�ná pro oh�ev pyrolýzní jednotky tak, aby ztráty 
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a spot�eba pece nebyly vyšší než energie získaná z produkt�. Pevná fáze m�la 

podle analýz vlastnosti srovnatelné s komer�ními sazemi.  

     Jan Pavelka z katedry chemie FMMI VŠB TU Ostrava provád�l testy ko-

pyrolýzy �erného nízko-energetického uhlí s pneumatikami. Probíhaly p�i teplot� 

650°C a v inertním prost�edí argonu. Jako vstupní suroviny použil pneu (zbavené 

kordu), nadrcené na 1-10 mm, �erné uhlí m�lo zrnitost 3-5 mm. Suroviny byly 

testovány v r�zných pom�rech obsahu uhlí + pneumatik. Podle zkoušek zvyšuje 

rostoucí obsah pneumatik ve sm�sích výt�žek plynné a kapalné fáze. S rostoucím 

podílem pneumatik ve sm�sích se snižuje spot�eba elekt�iny pro oh�ev pece oproti 

spot�eb� p�i zpracování �istého uhlí. Obsah metanu v plynném produktu se p�i 

r�zných vsázkách lišil, pohyboval se od 15 % (�isté uhlí) po 37 % (sm�s 30 % pneu 

+70 % uhlí). Dále se p�edpokládá zpracování sm�sí uhlí s dalšími odpadními 

polymery.  

     Z hlediska environmentálního i technologického je nejvhodn�jší pyrolýza 

samotných pneumatik, jak zjistili Petr Jan�ík a Ji�í Fiedor z katedry ochrany životního 

prost�edí v pr�myslu VŠB, lze provád�t za nižší reak�ní teploty (480 - 520°C), s 

kratší dobou zdržení, vyšším výnosem oleje a vyšším výnosem aromatických 

chemikálii - zvyšuje se oktanová hodnota oleje. Jeho výh�evnost dosahuje 44 MJ/Kg 

a má vysoký obsah uhlíku (86-88 %). Dají se z n�j po rozdestilování na frakce 

vyráb�t další výrobky: „pyronafta“, rozpoušt�dla, mazadla, zm�k�ovadla.(9) 

 

7.3. Problém pyrolýzy 
 P�i pyrolýze mohou vznikat organické slou�eniny, které mohou být nep�íjemné 

nebo i nebezpe�né lidem a životnímu prost�edí. Nejproblemati�t�jší jsou plynné 

produkty, n�kdy nebezpe�né, n�kdy „pouze“ zapáchající. Aby byl omezen špatný vliv 

pyrolýzní jednotky na okolí, je nutné zajistit t�snost systému. Z tohoto hlediska je 

nejlepší kontinuální automatizované za�ízení s ut�sn�nými vstupy a výstupy a 

podtlakovým procesem.  

 „P�i navrhování za�ízení a jeho zabezpe�ení se není �ím �ídit,“ poznamenává 

Smelik, „nebyl nalezen dokument popisující nejlepší dostupné techniky pro pyrolýzní 

jednotky. Nejsou ani uvedeny mezi vyjmenovanými zdroji podle NV �. 615/2006, o 

stanovení emisních limit� stacionární zdroj�. Lze se pon�kud op�ít o BAT pro 

koksovny.“  
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 Potíže však nejsou jen p�i hledání BAT technologií. „Problémy jsme m�li i na 

ú�adech,“ pokra�uje Smelik. „Pro pot�eby povolování je nutné definovat za�ízení. 

Ú�edníci považují i pyrolýzu za spalování, technologie je pak obtížn� schvalitelná, 

protože na ni kladou nároky jako na spalovnu.“  

     Technologie by nem�la využívat PET z t�íd�ného komunálního odpadu. „Pro 

tyto suroviny je dostate�ný odbyt jinde, takže je škoda ho dávat do pyrolýzy. Navíc 

materiál PET zp�sobuje v pyrolýzní jednotce technické problémy,“ �íká Petr Nemeth.  

     V souvislosti s p�ípravou technologie bude t�eba vy�ešit ješt� mnoho 

technických problém�. Richard Blahut výrobn�-technický nám�stek Frýdecké 

skládky, kde se p�ipravovaly materiály pro testy, upozor�uje: „Na naší skládce 

jímáme a využíváme skládkový plyn. Ten lze energeticky využít, až když má kolem 

43 % metanu. Podle zkoušek je v plynných produktech obsah metanu jen kolem 16 

% p�i využívání sm�sných plast� a kolem 33 % u vsázky z pneumatik. To na 

dnešních kogenera�ních jednotkách využít nejde. Z�ejm� bude nutné hledat jiné 

�ešení, jako je nap�íklad mikroturbína, která snese chudý plyn, nebo spalování 

plynných složek na výrobu tepla.“ Václav Roubí�ek se problematikou ko-pyrolýzy 

plast� a uhlí i samotné pyrolýzy zabýval mnoho let a v podpo�e projektu pokra�uje i 

nyní, kdy se stal senátorem. „P�i prvních pokusech s uhlím jsme zkoušeli, jestli to 

v�bec jde,“ vzpomíná. „Te
 už bude záležet na tom, co budeme chtít získat. Cílem 

pyrolýzy není jen vyrobit metan. Když použijeme hn�dé uhlí, budeme z n�j získávat 

sm�s oxidu uhelnatého a vodíku, tedy syntézní plyn. Odtud vede cesta k pr�myslové 

výrob� vodíku. Považuji pyrolýzu za velmi nad�jný proces, který ješt� bude mít velký 

vývoj.“(9,10) 
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8. ZÁV�R 

 Pyrolýzní procesy jsou u nás, jak vyplývá z p�edchozích kapitol, zatím jen ve 

výzkumu a vývoji. Nové poznatky v pyrolýze byly pozastaveny špatnými názory vlády 

na tento systém odstra�ování odpad�. Po letech za�al �R pohlcovat uložený odpad 

na skládkách. To byl hlavní d�vod pro vývoj a získávání nových poznatk� v oblasti 

pyrolýzy. Hlavní p�edností pyrolýzy je minimalizace objemu p�vodního odpadu, 

množství vznikajících zplodin je minimální ve srovnání se spalováním. 

  P�i pyrolýze, tedy termickém rozkladu organického materiálu za 

nep�ístupu médií obsahujících kyslík, vznikají �ty�i produkty (pevný zbytek, 

kondenzát, plyn, voda) a práv� na další využití t�chto produkt� nebyly d�íve 

vynalezeny technologie, které by tento vzniklý materiál dále zpracovávaly a 

využívaly. Využití produkt� pyrolýzy je závislé na složení zpracovávaného odpadu. 

P�i úprav� r�znorodého odpadu je využití plynných produkt� omezeno obsahem 

r�zných cizorodých látek. Využití pevného odpadu omezuje obsah t�žkých kov�. Pro 

tyto problémy byl tedy vynalezen postup likvidace plynných zplodin pomocí 

plazmového rozkladu, kde dochází k rozkladu zplodin na prvky, které se následn� 

spalují p�i vysoké teplot� vzdušným kyslíkem. 

 Na r�zné druhy odpad� byly navrženy pyrolýzní systémy. Pro odstra�ování 

odpadu z �istírenských kal� byl navržen systém Babcock. Vzniklé spaliny z tohoto 

systému se využívají dv�ma zp�soby. Hlavní je vlastní vytáp�ní válcové pyrolýzní 

pece, zbytkové spaliny jsou využívány na odpadní teplo. Vzniklé plyny jsou �išt�ny 

suchou cestou. Dalším systémem je nap�. systém RCP. Zde je výhodou p�ítomnost 

vysokoteplotní tavící pece, která št�pí cyklické uhlovodíky a p�edchází tak vzniku 

karcinogenních polychlorovaných dibenzo-p-dioxin� a polychlorovaných dibenzo-

furan�.   

 Další kapitolou, které jsem se v�novala, je pyrolýza biomasy, která je velkým 

trendem do budoucnosti. Výzkum pyrolýzy probíhá již n�kolik let na VŠCHT a zabývá 

se zpracováním t�í skupin odpad�: �istírenské kaly, odpady ze zpracování a 

recyklace plast� a odpadní biomasy. V tomto roce vstoupil projekt do nové fáze, když 

byl dosavadní postup rozší�en o metodiku založenou na kombinaci n�kolika technik 

termické analýzy. Pomocí t�chto metod je možné dodržet komplexní soubor 

informací popisujících chování materiál� v pr�b�hu pyrolýzy. Jako termoanalytické 
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metody byly zvoleny TG, DTA a DSC. Nejú�inn�jší metodou je TG, která poskytuje 

informace o tepelné stabilit� a složení výchozího vzorku. Výhodou za�ízení je 

možnost pracovat jak v inertní tak reaktivní atmosfé�e. Metoda je velmi p�esná a je 

možné vzorek sou�asn� zah�ívat a snímat jeho teplotu, hmotnost, �as. Metoda DTA 

je kvalitativní a neumož�uje ur�it množství tepelné energie dodané vzorku. 

 P�i pyrolýze uhlí probíhá proces št�pení tj. krakování chemických vazeb 

v molekulách p�ítomných slou�enin a výsledkem je na jedné stran� vznik plynných a 

kapalných produkt� s nižší molekulovou hmotností a na druhé stran� vznik pevného 

uhlíkatého produktu – polokoksu. Zah�íváním uhlí za nep�ístupu vzduchu se uvol�ují 

plyny a páry, které se ochlazením kondenzují na vodu a dehet. Dehtové produkty 

jsou velmi pestré sm�si látek. Tyto látky se používají pro výrobu motorových paliv, 

ale musejí být p�edtím sm�si látek rozd�leny na jednodušší frakce. Vedlejším 

produktem byly d�íve hydrogena�ní plyny. 

 Trendem sou�asnosti ve sv�t� je pyrolýza pneumatik v Turecku a v Japonsku. 

U nás se tento výzkum pyrolýzy zatím jenom vyvíjí. Na tomto vývoji se podílí VŠB – 

TUO se vzniklým klastrem ENVICRACK, který byl založen v roce 2005. Dále tento 

výzkum podporuje i firma Vítkovice a.s., kde má být uveden do provozu 15. 5. 2009 

první pyrolýzní jednotka v �R.  
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