


 



 
 



 



 
 





Abstract 
 

Dissertation themed Possibilities of high-temperature pyrolysis and low-temperature 

plasma use when plastic parts of electric waste are disposed is divided into several parts. 

Introduction of the work is elaborated literature search relating to the appropriate problems 

from home and foreign literature. It contains some manufacturing companies in the Czech 

republic as well as abroad. Further dissertation part is concentrated on electric waste 

definition, related terms and used methods during disposal. It is followed by material 

balance sheet of personal computer, characteristics of low-temperature plasma and 

pyrolysis. Experimental part is connected with suitability examination of high-temperature 

pyrolysis and low-temperature plasma for waste disposal. 
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Abstrakt 

 

Diplomová práce na téma Možnosti využití vysokoteplotní pyrolýzy a nízkoteplotního 

plazmatu při zneškodňování plastových částí elektroodpadu, je rozdělena do několika částí. 

Úvodem práce je vypracovaná literární rešerše k dané problematice z domácí a zahraniční 

literatury. Obsahuje některé zpracovatelské firmy v ČR a zahraničí. Další část práce je 

zaměřena na definici elektroodpadu, související pojmy a používané metody při 

zneškodňování. Následuje materiálová bilance osobního počítače, charakteristika 

nízkoteplotního plazmatu a pyrolýzy. Poslední část je spojena s posouzením vhodnosti 

vysokoteplotní pyrolýzy a nízkoteplotního plazmatu. Tato metoda je ve fázi výzkumu, ale 

výsledky jsou uspokojivé v závislosti na množství znečišťování životního prostředí. 

 

Klíčová slova: elektroodpad, vysokoteplotní pyrolýza, nízkoteplotní plazma 
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1. Úvod 
 
Problematika elektrických a elektronických zařízení, kterým skončila doba životnosti je 

v zahraničí i v České republice v posledních několika letech jednou z nejdiskutovanějších. 

Technický rozvoj tohoto oboru se stále rychle rozvíjí. Všechna vyrobená zařízení a 

přístroje, která jen trochu zestárnou, jsou nahrazeny novými. 

 

Jedním z důležitých faktorů, proč je potřeba elektrická a elektronická zařízení recyklovat, 

je jejich materiálový potenciál, který v mnoha případech končí na skládkách nebo ve 

spalovnách. V lepších případech jsou tyto zařízení využívány jako zdroj druhotných 

surovin. 

 

Druhotné zdroje surovin tvoří zejména průmyslové odpady a výrobky vyřazené z užívání, 

které se člení podle charakteru jejich vzniku v průběhu reprodukčního procesu. Po ztrátě 

funkční užitné hodnoty výrobku, zůstává užitná hodnota suroviny, která je zhodnotitelná 

v reprodukčním cyklu [1]. 

 

Pokud elektrická a elektronická zařízení nejsou využívána jako zdroje druhotných surovin, 

stávají se odpadem a musí se likvidovat, aby se nehromadily a nepříznivě neovlivňovali 

životní prostředí. Využívání odpadů je spojeno s ekonomikou ochrany životního prostředí, 

protože náklady na likvidaci neustále stoupají. Zákon o elektroodpadech 185/2001 Sb. 

upravuje problematiku těchto odpadů [1, 2].  

 

Důležitým hlediskem pro technicky i ekonomicky účelné využití odpadu, je nezbytná 

dobrá znalost technologie výroby, zpracování i materiálová charakteristika výrobků. 

Především v oblasti vývoje nových materiálů se mění surovinové složení a sortiment, a tak 

vznikají nové druhy odpadů. Separace jednotlivých druhů v místě jejich vzniku, popřípadě 

jejich následné třídění, je základem pro hospodaření se surovinami, i když náklady na 

třídění jsou vysoké [1].  

 

Velký objem plastu, který je nevýhodný hlavně z hlediska manipulace a dopravy, lze 

zmenšit pomocí různých mechanických způsobů. Podle stupně obtížnosti zpracování jsou 

plasty zařazovány do tří skupin – eleastomery, termoplasty, reaktoplasty [1]. 
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Cílem této diplomové práce je posouzení vhodnosti vysokoteplotní pyrolýzy a 

nízkoteplotního plazmatu při zneškodňování plastových částí elektroodpadu. Tato 

technologie otevírá budoucnost ve zpracování plastů a jejich surovinové využití.  
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2. Vypracování literární rešerše z domácí a zahraniční literatury 
k problematice elektroodpadu 

 
Výroba a produkce elektrických a elektronických zařízení je jedním z nejvíce celosvětově 

diskutovaných témat. Rapidní ekonomický vzrůst je spojován s urbanizací a rostoucími 

požadavky spotřebitelů. Důsledkem je vysoká spotřeba elektrického a elektronického 

zařízení. S tím je spojena zvýšená produkce elektroodpadu, který může být zdrojem 

nebezpečných vlastností, které mají negativní vliv na životní prostředí [3]. 

 

Potencionální environmentální problémy mohou pramenit z nevhodného managementu pro 

odpadní elektrické a elektronické zařízení, proto v mnoha zemích a organizacích musí být 

legislativní koncept na zlepšení recyklace nebo jiné formy materiálového zhodnocení. [3]   

 

V České republice se touto problematikou zabývá REMA Systém, který je neziskově 

hospodařící akciová společnost. Důvodem vzniku byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech. Tato novelizace udává od 13. srpna 2005 povinnost výrobcům a dovozcům 

elektrozařízení zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné 

odstranění elektrozařízení [4]. 

 

Hlavní činností REMA Systému je ochrana životního prostředí, zabezpečení efektivní 

recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), proto zajišťuje 

organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice pro všechny skupiny 

elektrozařízení [4]. 

 

Od srpna 2005 výrobci, nebo dovozci k ceně nových elektrozařízení připočítávají tzv. 

recyklační poplatek, který se liší pro jednotlivé typy elektrozařízení. Tento poplatek vybírá 

kolektivní systém, který slouží k financování sběru, svozu a recyklaci vysloužilých 

elektrozařízení [4]. 

 

Z novely zákona o odpadech z 13. srpna 205 dále vyplývá, že každý prodejce 

elektrozařízení, je povinen odebrat od zákazníka jeho starý výrobek (při koupi nového) tzv. 

kus za kus a zajistit jeho ekologickou likvidaci. Prodejci jsou povinni spotřebitelům podat 

veškeré informace o místech zpětného odběru, kde mohou bezplatně odkládat použitá 
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zařízení. Pokud tak prodejce neučiní, je povinen na sebe převzít povinnosti zpětného 

odběru výrobce a tedy bezplatně od spotřebitele převzít použité elektrozařízení přímo 

v prodejně, při tom spotřebitel nemusí kupovat nové elektrozařízení [4]. 

 

Cílem REMA Systému je zajisti, aby žádná elektrická a elektronická zařízení nekončila 

v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale aby byla ekologicky recyklována 

[4]. 

 

Evropská směrnice o elektroodpadu ukládá všem členským státům dosáhnout ve sběru 4 kg 

elektroodpadu na obyvatele za rok. Česká republika se zavázala splnit tento cíl v roce 

2008. V Evropě patří mezi špičku ve sběru a třídění elektroodpadu Norsko.V přepočtu na 

obyvatele vysbírají více než 16 kg/rok. Tento úspěch je dán vedle odpovědného přístupu 

Norů k otázkám životního prostředí také ekonomickou vyspělostí dané společnosti [5].  

 

2.1 Zpracovatelské firmy REMA Systému¨ 
 
Mezi zpracovatele REMA Systému patří mnoho firem. Důležitým hlediskem je, aby 

jednotlivé společnosti byly pokud možno rozmístěny po celé České republice. Tím se 

minimalizují náklady na přepravu odpadních elektrických a elektronických zařízení ze 

sběrných dvorů na místo zpracování. Mezi tyto firmy patří například SAFINA, a. s., MHM 

EKO s. r. o., Kovohutě Příbram nástupnická a. s., D+P Rekont s. r. o., Sita CZ a. s. a další. 

 

2.1.1 SAFINA, a. s. 
 
Akciová společnost SAFINA vznikla zápisem do Obchodního rejstříku v roce 1992, ale 

historie společnosti SAFINA, a. s. sahá až do roku 1860. Zabývá se zpracováním drahých a 

neželezných kovů v České republice i v Evropě. Rychle se rozvíjející oblast recyklace má 

nejen ekologický význam, ale zajišťuje i zpětný návrat drahých a neželezných kovů do 

výroby [6]. 

 

Předmětem podnikání společnosti je výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální 

účely, výroba čistých chemikálií s obsahem drahých kovů pro farmaceutický průmysl a 
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také recyklace elektroodpadu z elektrických a elektronických zařízení, recyklace odpadů 

z chemického průmyslu a další [6]. 

 

Dne 30.5. 2008 byla dokončena výstavba a byla uvedena do provozu plazmová tavírna v 

rámci realizace projektu PlasmaEnvi®. Projekt byl spolufinancován Evropským 

fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Pokroková 

technologie plazmového reaktoru, je z hlediska recyklace a výtěžnosti drahých kovů 

zařazena do kategorie “Best Reclamation Technique” v rámci “Best Available Technique “ 

(BAT). Tato technologie je šetrná k životnímu prostředí, protože transformuje nebezpečné 

odpady v bezpečné produkty a zajišťuje emisní limity několikanásobně nižší, než je 

současný požadavek legislativy EU. Tento proces vyvinutý společností SAFINA je proces, 

který se nazývá PlasmaEnvi® [6]. 

 

2.1.2 MHM EKO s. r. o., 
 

Společnost MHM EKO byla založena v roce 1992 a od roku 1994 se zaměřuje na recyklaci 

elektroniky, obchod s kovy a další [7].  

 

Firma se zabývá recyklací a likvidací podle zákonem daných požadavků vyřazené 

elektroniky. Principem je totální separace a následné přepracování vhodnou metodou. 

Materiály, které nelze recyklovat jsou zpracovány termicky nebo se sládkují [7]. 

 

2.1.3 Kovohutě Příbram nástupnická a. s. 
 

Od roku 1994 jsou akciovou společností (Kovohutě Příbram, a. s.) a od 1.1. 2005 má nový 

název Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. Firma rozšířila službu recyklace olověných 

odpadů a odpadů s obsahem drahých kovů o zpracování vyřazených elektrických a 

elektronických zařízení (OEEZ) [8]. 

 

Zkušenosti se zpracováním OEEZ vedly v průběhu roku 2004 k rozhodnutí provozovat 

technologickou linu na průmyslové zpracování odpadů z elektrických a elektronických 

zařízení s kapacitou až 10 500 t/rok [8]. 
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2.2 Statistické údaje 
 

Moderní elektronika je materiálově velice různorodá, může obsahovat až 60 druhů různých 

materiálů a její výroba je náročná. Obsahuje nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, 

kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, na druhé straně obsahuje velké 

množství recyklovatelných a využitelných materiálů. Mezi drahé kovy patří zlato, stříbro, 

palladium, platina a další kovy jako je cín, měď, železo, antimon a další. Drahé kovy se 

nacházejí zejména na deskách plošných spojů, kde jsou součástí kontaktů a různých 

miniaturních komponent. Celosvětová těžba a spotřeba těchto kovů na výrobu elektroniky 

je významná. V roce 2007 byla těžba mědi 16 miliónů tun, z toho 4,5 miliónů bylo použito 

na výrobu elektroniky, což je 28%. Větší podíl na celosvětové těžbě má antimon (50%), 

cín (58%) nebo indium (79%). Globálně vznikne asi 45 miliónů tun odpadních 

elektrických a elektronických zařízení za rok [9]. 

 

V České republice se každý rok prodá 200 tisíc tun nových elektrických a elektronických 

zařízení a zároveň vznikne 140 tisíc tun tohoto odpadu. Většina zařízení tedy stále končí na 

skládkách. Podle údajů firmy REMA Systém vznikne v celé Evropské unii ročně 8 miliónů 

tun nefunkčních elektrických spotřebičů. V roce 2006 se podle Statistické ročenky 

životního prostředí u nás zpracovalo 22 217 tun elektroodpadu, tedy 2,22 kg na obyvatele. 

V České republice končí na skládkách až 82% elektrického odpadu, v celé Evropské unii je 

to 60% [9].   

 

V roce 2007 bylo celosvětově prodáno 1,14 miliardy mobilních telefonů, což je o 12% více 

než v roce 2006. Podle výzkumu agentury IDC se uvedlo v ČR na trh v roce 2007 580 tisíc 

kusů digitálních fotoaparátů, 533 tisíc notebooků a 455 tisíc osobních počítačů [9]. 

 

V roce 2007 se na výrobu nových mobilních telefonů na celém světě spotřebovalo více než 

10 000 tun mědi, 280 tun stříbra, 27 tun zlata a 10 tun palladia. Odhaduje se, že na 

skládkách nebo lidé doma mají 450 až 900 milionů mobilních telefonů, které nepožívají. 

Jejich recyklace by přinesla 33 tun zlata, 304 tun stříbra či 13 500 tun mědi [10]. 

 

Lze odhadnout, že ve 28 milionech osobních počítačů a 23 milionech notebooků se nachází 

51 tun stříbra, více než 10 tun zlata, okolo 4 tun palladia nebo 25 tisíc tun mědi [9]. 
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Podle americké Agentury po ochranu životního prostředí bude odhadem 30 – 40 miliónů 

počítačů určeno k vyřazení každý rok po dobu několika následujících let, jelikož se 

neustále vyvíjejí nové programy, které jsou náročné na paměť, grafický systém, procesory 

a další počítačové komponenty [9].  

 

Displeje s tekutými krystaly (LCDs znamená z anglického Liquid Crystal Display) mají 

široké využití, jako jsou notebooky, organizátory, mobilní telefony, kapesní kalkulátory, 

měřící a kontrolní zařízení, elektronické hry, přenosné miniaturní televize, audio-video 

vybavení, velké směrové tabule a mnoho dalších, ale hlavně jsou to počítačové monitory a 

televizní obrazovky [11]. 

 

Podle studie ze Stanford Resources (San Jose, California), roční produkce dosahovala 35 

bilionů EUR v roce 2002, kolem 30% v Evropské Unii, které reprezentují celkovou plochu 

2,1 milionů m2 LCD panelů. Každoroční zvýšení produkce o 15% bylo odhadováno na 

následující čtyři roky (4,1 milionů m2 v roce 2005) [11].  

 

LCD panely budou obchodně atraktivní několik dalších let, velké množství, více než 2,5 

bilionů, končí životnost a musí se zpracovat. V roce 2005 bylo ze 2 milionů tun LCD 

modulů  dokonce 40 000 tun elektrického a elektronického odpadu, okolo 30% 

z celkového elektronického odpadu v EU. Takováto množství jsou spojená s náklady na 

zpracování těchto odpadů, které v byly 400 milionů EUR [11]. 

 

LCD se skládá z vrstvených komponentů, kterými jsou dva skleněné panely spojené 

polymery  se zatavenými tekutými krystaly mezi tyto dva skleněné panely. Dále zahrnují 

plošné spoje, dráty a konstrukce. Panel má na spodní skleněné vrstvě kovový povlak. 

Obvykle je pro panely použit uhličitan sodný nebo borokřemičitan. Tloušťka skleněného 

substrátu je 0,4 – 1,1 mm. Vnější povrch obou skleněných panelů je pokrytý vrstvou 

polykarbonátu s tloušťkou 0,2 mm [11]. 

 

Všechny tyto čísla napovídají tomu, že recyklace elektroodpadu, je důležitou součástí 

lidské budoucnosti. Moderními technologiemi recyklace lze získat celou řadu materiálů 

k výrobě nových produktů. Téměř nikdy ale nedochází k tomu, že by se recyklací získalo 

100% daného materiálu zpět. V případě kovů je toto procento velice vysoké. Například 
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recyklací hliníku ušetříme až 95% energie oproti získávání hliníku z rudy. Ušetřená 

energie u ostatních materiálů je také významná – měď 85%, plasty 80%, železo 74%, 

olovo65%, zinek 65% [9]. 

 

Obrovskou výhodou recyklace kovů je ta, že kvalita druhotné surovina je stejná, jako 

suroviny primární. U plastů nebo papíru tomu tak není. Tyto materiály ztrácí recyklací 

některé ze svých vlastností, a proto jejich další využití může být omezené [9]. 

 

V České republice se rozjely technologické linky na zpracování elektroodpadu. 

Předchůdcem těchto linek byla ruční demontáž v chráněných dílnách. Elektroodpad je 

odpadem, který se skládá z velkého množství komponent a rozdílných druhů matriálů. 

Dobře prodejnou složkou jsou magnetické kovy, které se z odpadu separuje magnetickými 

třídiči, je to až 50% z celkové hmotnosti. Většinou jsou ale kusy odpadu vlisovány do 

plastů, proto je ruční demontáž složitá a časově náročná [12].  

 

Při drcení na řetězovém drtiči jsou kousky kovu vyloučeny z plastů a jejich zbytkový podíl 

je minimální. Další kovy bývají v různých cívkách, transformátorech, vzácné kovy 

v plošných spojích a kontaktech. Abychom tyto kovy získaly, je nutné odpadu zpracovat 

drcením a následným tříděním. Ruční třídění se zde uplatňuje pouze pro oddělení 

akumulátorů, baterek, náplní tiskáren a velkých kusů kovů, které by při dalším zpracování 

dělaly problémy. Technologické linky se skládají vždy z drtičů, třídičů a příslušných 

separátorů. Výsledkem je koncentrovaný granulát s velkým obsahem kovů, který se dále 

zpracovává [12]. 

 

Technologické linky musí umět zpracovat širokou škálu různých druhů elektroodpadu. 

Musí zpracovat stejně dobře mobilní telefon, jako rychlovaznou konvici nebo 

videopřehrávač. Aby linky plnily tuto funkci, musí být, co nejlépe vybaveny různými typy 

drtičů a separátorů. Kapacita takové linky je různá podle druhu elektroodpadu, který se na 

ní zpracovává. Rozdíl je již v hmotnosti jednotlivých zařízení na vstupu. Celkově by se 

dalo konstatovat, že na běžné lince s řetězovým drtičem o průměru bubnu 1200 mm lze 

zpracovat okolo 2 tun odpadu za hodinu [12].  
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Takové technologie jsou ve firmách Kovohutě Příbram, a. s., Safina, a. s. nebo MHM EKO 

Zábřeh na Moravě. Technologie, která ve firmě Praktik, s. r. o., ve Stráži pod Ralskem, 

zpracovává chladničky a chladící zařízení, je podstatně složitější, protože je nutné v rámci 

technologie zachytit freon, který má negativní vliv na životní prostředí. Technologická 

zařízení tohoto typu jsou v naší republice jen dvě [12].  

 

Jedno z nich je ve firmě D+P REKONT s.r.o., která se dlouhodobě pohybuje na trhu 

s odpady. Firma disponuje technologii, se kterou je možno zpracovávat široký sortiment 

elektroodpadu a ostatních materiálů.  Elektroodpady jsou v technologické lince ekologicky 

a ekonomicky šetrně zpracovávány na jednotlivé využitelné složky [12].  

 

Celá technologická linka je konstruována jako kompaktní demontážní celek, kde na vstupu 

jsou jednotlivé elektroodpady a výstupem je hodnotná surovina. Technologie je 

koncipována tak, aby cenné suroviny obsažené v elektroodpadu mohly být použity jako 

suroviny pro nové výrobní procesy [12]. 

 

Technologický celek, který je v tomto zpracovatelském středisku použit, dokáže cenné 

suroviny obsažené v elektroodpadu (např. měď, hliník atd.) získávat zpět tak, aby mohly 

být použity jako suroviny pro nové výrobní procesy. Linka na zpracování odpadů byla 

vyrobena v Německu a splňuje veškeré legislativní a technické parametry, aby bylo 

zaručeno ekologické využití elektroodpadu. Linka je certifikována podle příslušných 

norem EU. Zpracovává elektroodpad z domácností, podnikatelských subjektů, úřadů, 

organizací a další. Její roční kapacita zpracovaných elektroodpadů je až 20 tisíc tun [12]. 

 
Frýdek-Místek začne využívat k likvidaci odpadů technologii pyrolýzy. Podle spoluautora 

projektu z firmy Arow Line, pyrolýza likviduje odpad tepelnou cestou, nikoliv však 

spalováním, ale tepelným rozkladem bez přístupu vzduchu. První pyrolýzní jednotka by 

mohla vyrůst v areálu společnosti Frýdecká skládka v roce 2011 a zpracovávat by mohla až 

dva tisíce tun odpadu za rok. Likvidovat v ní bude možné komunální odpad, plasty i 

pneumatiky, nevhodný je pouze biologický odpad [13]. 
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2.3 Technologie v zahraničí 
 

V České republice i v zahraničí je problematika elektroodpadu neustále řešena. V zahraničí 

se tímto problémem zabývají například společnost Ozmotech, Siemens, Thermoselect. 

2.3.1 Společnost Ozmotech 

Australská společnost Ozmotech expanduje do Evropy s metodou výroby „zelené“ nafty z 

odpadních plastů. Technologie je označovaná jako ThermoFuel. Vyrobí z jednoho 

kilogramu plastů až 950 ml paliva, které lze využít ve vznětových motorech. Technologie 

se používá několik let úspěšně v Japonsku[14].  

V důsledku zvyšujících se cen ropy a většího tlaku na ochranu životní prostředí se 

společnost rozhodla rozšířit výrobu i do dalších států. První jednotka byla instalována ve 

Španělsku. V roce 2006 již začala jednání o instalaci systému ve Velké Británii se 

záměrem proniknout do ostatních evropských zemí [14]. 

Jednotka ThermoFuel dokáže vyprodukovat 9 500 litrů vysoce kvalitního syntetického 

paliva z 10 tun odpadního plastu. Patentovaný proces zahrnuje směs zkapalňování, 

pyrolýzu a katalytický rozklad vstupní suroviny. Proces dokáže zpracovat teoreticky 

veškeré plasty, které běžně končí na skládce. Nejvhodnější je pro polypropylen, 

polyethylen a polystyren (PP, PE, PS)[14].  

Odhaduje se, že do dvou let bude tato technologie jen v Evropě produkovat kolem 200 mil. 

litrů nafty s nízkým obsahem síry, tím se ušetří 200 000 tun plastů před uložením na 

skládky. Vzhledem k množství dostupné suroviny však může kapacita systému v Evropě 

dosáhnout 800 až 900 milionů litrů vyrobeného paliva[14]. 

 

2.3.2 Společnost Siemens 

Společnost Siemens vyvinula v německém Ulm – Wieblingen v roce 1988 pokusné 

poloprovozní zařízení o kapacitě 200 kg komunálního odpadu/h pro technologii nazývanou 

Schwelbrennverfahren (pyrolýzně – spalovací proces) [15]. 
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Zakázku na instalaci Schwelbrennverfahren udělil společnosti Siemens německý Fürth, 

kde se v roce 1995 začalo uvádět do provozu zařízení s kapacitou 100 000 t TKO/rok. 

Nicméně zařízení nedosáhlo určeného provozního standardu. V průběhu zprovozňování 

byly do okolí uvolněny procesní plyny a zařízení bylo posléze odstaveno. Společnost 

Siemens v roce 1998 zastavila po cca 10 letech s konečnou platností další vývoj 

technologie Schwelbrennverfahren. V roce 1999 bylo zařízení demontováno. Investice ve 

výši 130 mil Euro (cca 4 mld. Kč) byla vynaložena zbytečně [15]. 

 

2.3.3 Společnost Thermoselect 

Vyvinula v roce 1991 pokusné zařízení v provozním měřítku o kapacitě 4,2 t komunálního 

odpadu/h v italské Verbanii blízko švýcarských hranic [15]. 

Následně získala firma Thermoselect zakázku (cca 1994) v německém Karlsruhe na 

zařízení s roční kapacitou 225 000 t TKO. Investiční objem byl kolem 200 mil. DEM (cca 

3 mld. Kč). Zařízení se do roku 2004 nepodařilo přivést do trvalého a spolehlivého 

provozu a zákazník se rozhodl odstoupit od smlouvy. Společnost Thermoselect resp. 

Thermoselect Südwest (dceřinná společnost EnBW – Energie Baden Würtenberg) 

následovala s konečným zastavením dalšího vývoje technologie rovněž v roce 2004 (cca 

po 13 letech). Zůstala ztráta kolem 500 mil. Euro a neuzavřené soudní spory s dodavatelem 

licence společností Thermoselect S.A [15].  

2.3.4 Technologie v Německu 

Ve dnech 5. – 9. 10. 2009 se zástupci Energetické agentury zúčastnili studijní cesty 

nazvané “Bioplynové stanice a nejnovější trendy v Německu”, kterou pořádala Česko-

německá obchodní a průmyslová komora. Byly navštíveny starší již zaběhnuté zemědělské 

bioplynové stanice i nově budovaná bioplynová stanice s nejnovějšími technologiemi [16]. 

Součástí byla i prohlídka pyrolýzního zařízení zpracovávajícího dřevěný odpad na dřevěné 

uhlí a pyrolýzní olej. Olej je po vyčištění a úpravě viskozity používán k pohonu 

dieselového motoru, který je součástí kogenerační jednotky (výroba tepla a elektřiny). 

Výhodou tohoto postupu zpracování biomasy je snadná manipulace a skladování vzniklého 

oleje [16]. 
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3. Postupy při zneškodňování elektroodpadu. 
 
Vývoj elektrických a elektronických zařízení je tak velký, že zastaralými se stávají ještě 

zcela funkční zařízení. Jedná se především o televizory a počítače. Vzniká tak velké 

množství elektrického a elektronického odpadu, které je nutné zneškodňovat známými 

technologickými postupy. Patří zde mechanické, pyrometalurgické, hydrometalurgické  a 

jiné metody recyklace elektroodpadu [17].    

 

3.1 Základní  pojmy 
Některé z pojmů uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen "elektrozařízení") rozumíme 

zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo 

zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, 

které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 zákonu o odpadech a které je 

určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro 

stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu [18]. 

Elektroodpad je elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, 

konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení [18]. 

Opětovné použití je použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení 

nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému 

účelu, pro který byly původně určeny [18]. 

Zpracování elektroodpadu jsou jakékoli operace prováděné po převzetí elektroodpadu do 

zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, 

využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití 

nebo odstranění elektroodpadu [18]. 

Recyklace představuje přepracování odpadních materiálů ve výrobním procesu k 

původním nebo jiným účelům, ale s vyloučením využití energie, to znamená použití 

spalitelných odpadů jako způsobu výroby energie přímým spalováním, ať již s dalšími 

odpady, nebo bez nich, ale s využitím tepla [17]. 
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3.2 Dělení elektroodpadu 
 

Elektroodpad zahrnuje především vyřazené výrobky, jejich části a moduly obsahující 

elektronické součástky. Jedná se o kancelářskou techniku, např. počítače, tiskárny, 

kopírky, faxy, zařízení na zpracování dat, informační a komunikační zařízení, televizory, 

spotřební elektroniku pro volný čas, např. rádia, zesilovače, přehrávače, videonahrávače a 

nahrávače CD, magnetofony, videokamery, elektrická zařízení pro domácnost, např. 

chladničky, mrazničky, klimatizační zařízení, trouby, myčky nádobí, pračky, sušičky,  

malé domácí spotřebiče, např. kávomlýnky, mlýnky, mikrovlnné trouby, vysavače, 

elektrické nástroje, holící strojky, elektrické hodiny, zařízení pro výměnu peněz,laboratorní 

a kancelářské přístroje, měřící, řídící a regulační zařízení, jednotlivé součástky samotné, a 

také světelné zdroje, elektronické zdroje proudu atd. [17]   

 

Elektroodpad se dělí do 10 skupin [4]: 

1. Velké domácí spotřebiče, 

2. malé domácí spotřebiče, 

3. zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, 

4. spotřebitelská zařízení, 

5. osvětlovací zařízení, 

6. elektrické a elektronické nástroje, 

7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 

8. lékařské přístroje, 

9. přístroje pro monitorování a kontrolu, 

10. automaty. 

3.3 Označení elektroodpadu 

Symbol uvedený na obrázku 1 označuje elektrozařízení. Z toho vyplývá, že výrobky takto 

označené nesmí končit v popelnici, ale mají být sbírány odděleně. U starých spotřebičů 

vyrobených před srpnem 2005 tento symbol není, protože nebyla zavedena povinnost je 

sbírat odděleně [4]. 
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Obrázek 1 – Symbol přeškrtnuté popelnice pro označování elektroodpadu [4]. 

 

3.4 Materiálové charakteristiky elektroodpadu 
 
Elektronický odpad se skládá  především z plastů (≅30%), žáruvzdorných oxidů (≅30%) a 

kovů (≅40%). Plastická část je vyrobena z velké části (>25%) z C-H-O polymerů jako je 

polyethylen, polypropylen, polyester apod. Ostatní plasty jsou halogenidové (<5%) a 

nitrogenové (<1%) polymery. Hlavní složkou žáruvzdorných oxidů je křemík (15%), 

Al2O3 (6%) a oxidy alkalických zemin (6%). Obsahují také nepatrná množství jiných 

příměsí (3%) jako je slída [17]. 

 
Materiálová bilance odpadu tvořeného pouze vyřazenými počítači je tato Fe (48 hm. %), 

Cu (26,1 hm. %), plasty a sklo (14,2 hm. %), polovodičové součástky a ostatní materiály 

(5,3 hm. %), Al a ušlechtilá ocel (3,4 hm. %), materiál s obsahem ušlechtilých kovů – 

tištěné spoje (3 hm. %). U sálových počítačů je podíl jednotlivých částí je 5 hm. % 

elektronika, 5 hm. % měď, 5 hm. % hliník, 85 hm. = plastové skříně a izolace vodičů. Na 

hmotnosti osobního počítače se podílejí z 25 hm. % plasty, 5 hm. % elektronika, 70 hm. % 

sklo [17].  

 

Používá se až 40 různých druhů  plastů. Skříně jsou obvykle z termoplastů, desky tištěných 

spojů z duroplastu. Velkým problémem jsou prostředky omezující hořlavost, obsahující 

sloučeniny bromu, fenoly, kresoly, formaldehyd, změkčovadla a kadmium jako 

stabilizátory. Elektronika obsahuje vedle tantalu z kondenzátorů také olovo v pájkách. 

V osobních počítačích se pro obrazovky používají čtyři druhy skla v různých kombinacích 

[17].  
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3.5 Environmentálně nebezpečné složky elektoodpadu  
 
Elektroodpad, který vyžaduje zvýšenou pozornost vzhledem k obsaženým toxickým 

složkám jsou kondenzátory s obsahem PCB, baterie  (rtuťové, lithiové, olověné, nikl-

kadmiové), desky s tištěnými spoji,  vybavené součástkami s obsahem škodlivých látek, 

skleněný  odpad z obrazovek a další olovnatá skla,  fyzikálně inertní skla podobná 

obrazovkám, výbojky, fluorescenční elektronky, zářivky a žárovky s obsahem rtuti ve 

formě odpadního skla a střepů nebo fyzikálně inertní formě, součástky obsahující rtuť 

(rtuťové spínače), elektrická a  elektronická zařízení a součástky s ekologicky významným 

množstvím škodlivých látek (paměťová topná tělesa s obsahem azbestu, chladící oleje, 

chladící a klimatizační zařízení a nebo chladící systémy s následujícími toxickými látkami: 

chlor-fluor-uhlovodíky,  fluorované uhlovodíky, směsi propan-butan, amoniak aj.), 

karbonizované kabely, elektrický a elektronický šrot určený po drcení (včetně drcených 

desek tištěných spojů), popílky s obsahem ušlechtilých kovů pocházející ze spalování 

desek tištěných spojů [17]. 

 

3.6 Metody recyklace elektroodpadu 
 

Jednotlivé metody zpracování elektroodpadu lze rozdělit na mechanické metody,  jejichž 

princip je založen na menší velkosti vstupních  materiálů a jejich roztřídění s využitím 

fyzikálních vlastností jednotlivých složek. Další jsou pyrometalurgické metody, které 

využívají procesů pyrolýzy, tavení v plazmové, obloukové nebo šachtové peci, 

struskování, spékání a reakcí s plynnou fází za vysokých teplot. Hydrometalurgické 

metody, spočívají ve vhodné úpravě vstupních odpadů a jejich následném loužení 

vhodným vyluhovacím činidlem.  Dále se také používají chemické, elektrochemické 

metody a biotechnologické metody [17].   

  

3.6.1 Mechanické metody recyklace  elektroodpadu 
 
Mechanickému zpracování elektroodpadu předchází většinou ruční nebo částečně 

mechanizovaná demontáž, která je zaměřena na součásti s obsahem cenných kovů, jako 

jsou transformátory, cívky, chladící tělesa, motory, kondenzátory, baterie, kabely, vodivé 
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desky aj. Dále také musí být ručně odstraněny součásti, které obsahují nebezpečné látky, 

např. rtuťové spínače, baterie, kondenzátory s obsahem PCB [17]. 

 

Mechanická úprava může být rozdělena do dvou kategorií [17]:  

1. Metoda selektivní demontáže na komponenty a  

2. metoda mechanického zpracování po recyklaci materiálů 

 

Tištěné spoje jsou zpracovávány tak, že jsou z nich odstraňovány kondenzátory, odpory, 

desky se drtí a plast se po roztřídění kovů ukládá mezi nebezpečné složky. Tímto 

způsobem se rozebírají i spojovací členy. Kabely se drtí, kovy jsou po roztřídění 

zpracovány v kovohutích, plasty jsou vyčištěny, pomlety a pak se používají na nové 

výrobky. Baterie jsou skládkovány nebo zpracovávány a sklo je zbavováno veškerých 

kovových součástek a povlaků [17]. 

 

Typické technologie využívané při mechanickém zpracování elektroodpadu jsou ruční 

demontáž, drcení, mletí, třídění, separace jednotlivých složek [17].   

 

3.6.1.1 Ruční demontáž 
Jedná se o běžné operace při zpracování hodnotného elektroodpadu – demontáž kontaktů z  

ušlechtilými kovy a vyjmutí desek s tištěnými spoji. Odstranění součástek s obsahem 

rizikových kovů. Ruční demontáž je rovněž hlavní operací při odstraňování obrazovek 

z monitorů, pokud jsou dále zpracovávány celé. Roztříděné části jsou následně označeny 

[17]. 

 

3.6.1.2 Drcení, mletí a třídění 
Drtiče, mlýny a třídiče se liší v závislosti na kapacitě a hrubosti frakce, množství 

zpracovaného především železného šrotu závisí na kapacitě zařízení. Většinou se zapojují 

do linky – drtič následně mlýn. Např. dva drtiče dokáží zpracovat až 17 tun šrotu za hodinu 

[17]. 

 

Pro řadu odpadních plastů a zejména pryže je lisování nebo pěchování nevhodné, protože 

tyto materiály mají malou deformovatelnost. Třídění odpadů se provádí podle různých 
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hledisek následujícího technologického zpracování. Třídí se ručně nebo se využívá 

fyzikálně chemické odlišnosti různých typů odpadu, např. hustoty, optických, elektrických, 

tepelných vlastností a plošného obsahu povrchu. Ruční třídění odpadu u třídicích stolů 

nebo třídících pásů je zatím nejpoužívanějším způsobem třídění [1]. 

 

3.6.1.3 Separace jednotlivých složek 
Rozdrcený materiál je dělena na jednotlivé frakce v závislosti na konečném odběrateli a 

požadované ceně. Plasty a kovy jsou separovány různými technologiemi. Mezi ně patří 

například kryogenní technologie používané k rozdružování a separaci různých kovů, ohřev 

pro získání nízkotavitelných kovů obsažených např. v pájce, magnetická separace pro 

oddělení kovů od plastů, separace vzduchem pro oddělení plastů od kovů, těžkosuspenzní 

rozdružování, rozdělení různých kovů podle jejich hustoty, elektromagnetická separace 

různých neželezných kovů [17]. 

 

3.6.2 Pyrometalurgické metody recyklace elektroodpadu 
 
Pyrometalurgické metody využívají procesů pyrolýzy, obloukové nebo šachtové peci, 

struskování, spékání a reakcí s plynnou fází za vysokých teplot [17].  

 

Klasické způsoby zpětného získávání ušlechtilých kovů z elektroodpadu 

pyrometalurgickými technologiemi jsou detailně známy a zásadně se neodlišují od procesů 

používaných při zpracování meziproduktů s obsahem ušlechtilých kovů z prvovýroby 

neželezných kovů z koncentrátů [17]. 

 

Pokud materiál obsahuje plastické hmoty a jiné organické složky, pak nejběžnějším 

způsobem po jejich případném rozdrcení je spálení v peci nebo tavenině kovů. Spalování je 

běžná cesta zbavení se plastů a jiných organických materiálů. Znečištěné slitiny mohou být 

taveny a zkoncentrovány v surovém kovu. Následuje rafinace pyrometalurgická a 

elektrolytická. Hlavní výhodou tavících procesů je schopnost zpracovat všechny formy 

elektroodpadu [17]. 
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Metody zahrnující tepelný proces zpracování elektronického odpadu, mají nevýhody. Mezi 

tyto nevýhody patří plasty a jiné izolační materiály, které bývají zdrojem znečištění 

životního prostředí při jejich odstraňování, ale neplatí to pro vysokou pec a šachtovou pec 

s dospalováním. Keramické a skleněné složky zvětšují množství strusky v pecích, čímž 

zároveň rostou ztráty ušlechtilých i základních kovů. Vysoký obsah mědi v odpadu zvyšuje 

množství tuhých emisí, které snižují recyklaci kovu přímou cestou. Recyklace dalších kovů 

je buď nízká, jako jsou například cín a olovo, nebo prakticky nemožná jako jsou hliník a 

zinek [17].   

 

3.6.3 Hydrometalurgické metody recyklace elektroodpadu 
 
Hlavním technologickým postupem hydrometalurgických procesů bývá většinou 

několikastupňové kyselé, zásadité nebo amoniakální loužení už roztříděných materiálů. 

Získané výluhy jsou zpracovány na kov resp. chemický koncentrát celou řadou procesů 

jako je např. cementace, precipitace, destilační srážení, iontová výměna, extrakce a 

extrakční elektrolýza [19]. 

 

Mezi hlavní výhody hydrometalurgických metod patří [19]: 

• možnost zpracovávat chudé i bohaté materiály, 

• procesy probíhají při nízkých teplotách, 

• dosažení vyšší výtěžnosti než u pyrometalurgických metod zpracování a menších 

ztrát ušlechtilých kovů, 

• nižší provozní náklady a spotřeba energie, 

• lepší možnost ochrana životního prostředí. 

 

Nevýhodami těchto postupů jsou [19]: 

• nízká životnost zařízení vzhledem k agresivitě používaných chemikálií,  

• používaní různorodých a drahých konstrukčních materiálů (antikorozní ocel, titan, 

sklo),  

• vznik silně zasolených odpadních vod s obsahem Cl-, NO3
-, SO4

2-, 

• neschopnost okamžitě reagovat na změnu složení zpracovávaného materiálu,  

• velké objemy loužících roztoků. 
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Při zpracování elektronického odpadu se používá jako loužící roztok H2SO4, CuSO4. 

Hydrometalurgické zpracování spočívá ve vhodné úpravě vstupních odpadů a jejich 

následném loužení vhodným vyluhovacím činidlem. Po separaci likvidické s solidické fáze 

se nejčastěji zpracovává výluh bohatý na kov [17]. 

 

3.7 Zájmové složky elektroodpadu 
 
Pozornost je v současné době zaměřena zejména na takové složky elektroodpadu, které 

obsahují silně rizikové kovy a jejich sloučeniny jako jsou olovo, kadmium a rtuť. Mezi 

další kovy a jejich sloučeniny, které jsou nebezpečné pro životní prostředí, patří antimon, 

arzen, berylium, selen a chrom. Brómované samozhášecí přísady v plastech a deskách 

tištěných spojů jsou rovněž problematickými složkami elektroodpadu [20].   

 

3.7.1 Kovy v elektroodpadu 
 
Kovový podíl v elektroodpadu nejčastěji činí 40 % (20 % Cu, 8 % Fe, 4 % Sn, 2 %, Ni, 2 

% Pb, 2 % Al, 1 % Zn, 0,2 % Ag, 0,1 % Au, 0,005% Pd). Způsob oddělování kovového 

podílu od nekovového je především magnetická separace a separace na bázi specifické 

hmotnosti. Před samotným tříděním je potřeba materiál vždy upravit na požadovanou 

velikost. Materiál upravujeme nejčastěji na různých drtičích a mlýnech [20].   

 

3.7.2 Plasty v elektroodpadu 
 
Elektronický odpad v sobě zahrnuje mnoho rozmanitých plastů, některé (asi 50% 

z celkového množství plastů) obsahují brómované samozhášecí přísady. Právě pro obsah 

těchto přísad končí značná část plastů z elektroodpadu na skládkách. Plastová pouzdra 

v počítačích (kryt a propojovací desky, monitory a tiskárny rovněž obsahují brómované 

samozhášecí přísady (5hm. %) a oxid antimoničitý (1hm. %). Mezi nejčastěji používané 

polymery v elektrotechnice patří především ABS (akryl-butadien-styrol), PMMA 

(polymetylmetakrylat) a PVC (polyvinylchlorid). Na celkovém podílu materiálů 

v elektroodpadu se plasty podílí 20 % [20].  
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3.7.2.1 ABS akryl-butadien-styrol 
 
Patří mezi polystyrenové plasty. Polymery ABS představují kombinaci monomerů 

akrylonitril-butadien-styren s výrazně lepší chemickou odolností a houževnatostí, než má 

polystyren a to při zachování dostatečné tuhosti. Poměr jednotlivých složek se pohybuje v 

rozmezí 45 až 70 % styrenu, 10 až 30 % akrylonitrilu, 15 až 50 % butadienu. Polymery 

ABS jsou heterogenní materiály. Ve spojité fázi styren-akrylonitrilového kopolymeru jsou 

rozptýleny malé částice polybutadienového kaučuku. ABS mají podobnou morfologickou 

strukturu jako houževnatý polystyren. Na trhu je řada typů ABS, které mají 

charakteristickou houževnatost, dobré mechanické vlastnosti, jsou snadno zpracovatelné, 

mají malý elektrostatický náboj, odolnost proti řadě chemikálií, tvrdý a lesklý povrch 

nevyžadující dodatečnou úpravu a atraktivní vzhled. Vzhledem k heterogennosti jsou ABS 

vždy neprůhledné. Tvarově stálé jsou podle typu do 80 až 105°C [20]. 

 

3.7.2.2 PMMA polymetylmetakrylát (plexisklo)  
 
Charakterickou vlastností PMMA je jeho čirost a naprostá bezbarvost i v silných vrstvách. 

Je proto snadno barvitelný. Velmi dobře odolává povětrnostním podmínkám. Hůře 

degraduje na světle. Prostupnost světla je kolem 92 %. Má dobré mechanické i 

elektroizolační vlastnosti, odolává vodě, zředěným alkáliím i kyselinám. Neodolává 

koncentrovanějším kyselinám a hydroxidům. Nevýhodou je malá povrchová tvrdost [20]. 

 

3.7.2.3 PVC - polyvinylchlorid  
 
Polyvinylchlorid je jedním z nejdůležitějších termoplastů. Má řadu výhodných vlastností a 

relativně nízkou cenu. Žádný jiný polymer nemá tak široké možnosti použití. Vinylchlorid 

polymeruje snadno za různých podmínek (radikálovým a aniontovým mechanismem).  

PVC se rozpouští v tetrahydrofuranu, cyklohexanonu a chlorbenzenu. Neměkčený PVC má 

vlastnosti, jejichž kombinace není obecně dosažitelná u žádných jiných plastů. Má 

vynikající odolnost vůči vodě, kyselinám (i kyselině fluorovodíkové), alkáliím i 

organickým chemikáliím, nízkou permeabilitu vodní páry, kyslíku a mnohých těkavých 

organických sloučenin,  vysokou tvrdost, odolnost proti oděru a mechanickou pevnost, 

dobré elektroizolační vlastnosti (v závislosti na způsobu přípravy), vysoký lesk a čirost, 
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samozhášivost danou obsahem chloru (55,5 ± 1) %, PVC je ve srovnání s PE, PP nebo PS 

těžce zpracovatelný termoplast. Vedle nízké tepelné stability je to dáno nevýhodnými 

tekutinovými vlastnostmi termoplastické taveniny. Při zpracování PVC je nutné používat 

maziva, změkčovadla a stabilizátory [20]. 

 

Další plasty mohou být přítomny v periferním vybavení např. polyethylen (XLPE) může 

být použit jako izolační materiál.  Některé typy plastů obsahují kovy či jiné elementární 

přídavky např. v krytech pro kabely je přítomno kadmium a olovo, které mají stabilizační 

funkci (aditiva zabraňující prasknutí nebo lomu plastů během používání). Dále se jako 

změkčovadla používají chlorované parafíny (látky, které plastům dovolují ponechat si 

určitou míru flexibility). Plastové kryty vyrobené z ABS mohou obsahovat 

tetrabromobisofenol – A (TBBA), což je brómovaná samozhášecí přísada [20].   

 

3.7.3 Zpracování plastů 
 
Předpokladem výroby kvalitního recyklátu plastických hmot je čisté vytřídění. Plasty lze 

třídit automaticky, ručně nebo oba postupy kombinovat. Následující technologie úpravy 

jako drcení, mletí, zbavení prachu a rozdělení plastů podle hustoty umožňují vznik 

poměrně čisté drti. Pro možnost dalšího využití je nutné dokonale roztřídit použité druhy 

plastů [17]. 

 

V současné době se používá několik způsobů třídění: fluidizace (třídění vzduchem), 

odstředivé síly (založeno na balistickém a gravitačním principu), flotace (separace ve 

vodní lázni dle hustoty materiálu), elektrostatické třídění. K přesné a rychlé identifikaci 

plastových odpadů slouží různé automatické detekční metody. Recyklace plastů klade na 

identifikační systémy velké nároky. Hospodárnost zařízení závisí na rychlosti a přesnosti 

detekce. Jednou z nejčastěji používaných metod je infračervená spektroskopie. Plasty jsou 

vystaveny infračervenému záření a molekuly polymerů absorbují z tohoto spektra podle 

molekulární stavby frekvence charakteristické pro určitá uskupení uvnitř molekuly. 

Alternativní metodou je termografie s laserovým impulsem a rentgenová fluorescenční 

analýza [17].  
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3.7.4 Technologie recyklace termoplastů 
 
V USA existují a vyvíjejí se technologie na separaci a třídění smíšených plastových 

odpadů. Používají se při tom nejčastěji centrifugy, hydrocyklóny a flotační zařízení. 

Centrifugy rozdělují směs na základě rozdílu hustot jednotlivých složek.  Výkonnost této 

operace vzhledem k separaci částic je poměrně vysoká. Nevýhodou je relativně vysoká 

cena a náklady na údržbu. V případě větších částic ve směsi je nutná jejich předúprava, což 

zvyšuje celkové náklady. Nicméně vysoké rychlosti dosažitelné v centrifugách mohou 

překonat negativní vliv tvaru částic [17]. 

 

Výzkumy prokázaly, že použití hydrocyklónu je ekonomické a efektivní pro separaci směsi 

odolných plastů a pro odstranění nečistot. Hybnou silou separace v hydrocyklónu jsou 

rozdíly hustot jednotlivých složek. Čím je větší rozdíl hustot mezi složkami směsi, tím je 

jejich oddělení v hydrocyklónu efektivnější. Při dělení částic v hydrocyklónu je důležité 

brát v úvahu jejich tvar. Pokud nelze jedním hydrocyklónem zaručit efektivní separaci 

částic s podobnými vlastnostmi, je vhodné uspořádat několik hydrocyklónu do série [17]. 

 

Firma MBA Polymer v USA používá několik třídících technologií při produkci 

jednotlivých druhů pryskyřic ve formě vloček. Tato metoda zahrnuje patentovaný postup 

pro odstranění nečistot, jako jsou např. různé kovy nebo pryž. Rovněž mají k dispozici 

infračervené spektrometry a přenosné elektrické zařízení, které umožňuje identifikovat 

osm různých druhů pryskyřic [17]. 

 

Společnost Corpo Corp v USA vyvinula elektrostatickou metodu separace plastů, tento 

proces na suché cestě údajně může konkurovat flotační separaci.  Nicméně separace touto 

technologií se komplikují při separaci směsi s více než dvěma typy pryskyřice [17]. 
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4. Užití nízkoteplotního plazmatu při zneškodňování 
plastových částí elektroodpadu. 

 

Rozvoj alternativních technologií pro energetickou produkci je nutný kvůli globálnímu 

oteplování a redukci používání fosilních paliv. Zplyňování uhlíkatých materiálů zahrnuje 

některé organické odpady, ze kterých získáváme vodík a oxid uhelnatý jako plyn pro 

energetickou produkci. Proces se obvykle provádí při relativně nízkých teplotách za použití 

různých druhů katalyzátorů. Nicméně produkce dehtu je zajímavým problémem pro rozvoj 

zplyňovací technologie. Plazmová technologie nabízí některé zajímavé možnosti jak 

zabránit produkci dehtu nebo přeměně dehtu do hodnotných produktů [21]. 

 

Plazma může být definována jako proudící tok plynu, který se skládá z nabitých a 

neutrálních částic s celkovým nulovým nábojem. Molekuly plynu procházející skrz plazmu 

jsou excitována do vyšší energetické hladiny a uvolňují teplo při přeskoku do nižší 

energetické hladiny, tak se přemění plazmová elektrická energie na tepelnou a dojde ke 

zvýšení teploty kolem 1000°C, která je v centru plazmy. Podstatou rozkladu materiálů 

z odpadu je vystavení těmto vysokým teplotám plazmy. Hlavní výhody plazmové 

technologie jsou [21]: 

• teplota plazmy je extrémně vysoká. Následkem toho jsou kinetické reakce velmi 

rychlé a produktivita je vysoká i v malých zařízeních. 

• Množství plazmového plynu procházející hořákem je významně nižší než je 

potřebné pro spalování fosilních paliv. 

• Použitý plyn je závislý na výběru použité atmosféry potřebné pro proces. Za 

nepřítomnosti kyslíku dochází k pyrolýze organických produktů.  

 

Technologie plazmy je zajímavá alternativní metoda jako doplňující technologie 

zplyňování uhlíkatých materiálů a hlavně odpadů. Finální produkty zahrnují plyn, hlavně 

vodík, potřebný pro výrobu energie, uhlík jako drobný materiál [21].   

 

4.1 Definice plazmatu 
 
Plazma je čtvrté skupenství látky v řadě: tuhá látka – kapalina – plyn – plazma. Známá je 

definice Seelingerova: „Za plazma považujeme směs elektronů a iontů, která může být a 
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většinou i je rozprostřena uvnitř plynu z neutrálních částic. Jako celek musí být plazma 

v ustáleném stavu neutrální.“ [22] 

 

R. Engle charakterizuje plazma jako ionizovaný plynný systém se stejnou koncentrací 

kladných a záporných nábojů [22].  

 

Plazma je na rozdíl od plynů elektricky vodivá, má velkou tepelnou kapacitu a vodivost. 

Podléhá účinkům elektrického a magnetického pole [22].  

 

Ve fyzice a chemii se za plazma považuje ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů (a 

případně neutrálních atomů a molekul), který vzniká odtržením elektronů z elektronového 

obalu atomů plynu, či roztržením molekul (ionizací). O plazmatu se často mluví jako o 

čtvrtém skupenství hmoty. V exaktní definici plazmatu jsou na ionizovaný plyn kladeny 

jisté doplňující požadavky. Aby byl ionizovaný plyn považován za plazma, musí 

vykazovat kolektivní chování a kvazineutralitu [22, 23].  

 

 

Obrázek 2 – Plazma ve vesmíru [24]. 
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4.2 Základní charakteristiky plazmatu 
 
Ve vesmíru existuje plazma v různých, často odlišných formách jak můžeme vidět na 

obrázku 2. S plazmatem se můžeme setkat například ve formě blesku, polární záře, uvnitř 

zářivek a tzv. neonů, plazma tvoří také konvenční hvězdy, sluneční vítr, či mlhoviny. 

V dnešní době se plazma běžně vytváří i v laboratořích. Mezi typické příklady patří [25]: 

• laserové plazma – doba života: 10−12 ÷ 10−9 s 

• pulsní plazma – doba života: 10−9 ÷ 10−6 s 

• tokamak – doba života: 1 s 

• studené plazma – doba života: hodiny, dny, roky 

V plazmatu dochází k driftům – pohybům částic kolmo na magnetická i další silová pole. 

Plazmatem se může šířit ohromné množství nejrůznějších vln – od magnetoakustických vln 

až po elektromagnetické vlny. Tyto vlny jsou v plazmatu také snadno generovány. 

V plazmatu dochází k celé řadě nestabilit, které mají za následek například krátkodobé 

vyzáření značného množství energie doprovázené vznikem některých charakteristických 

struktur [25].  

 

Plazmatické skupenství můžeme rozdělit ještě na několik dalších skupin [25]: 

• Běžné plazma: elektronové obaly atomů jsou částečně poškozené (vysokou 

teplotou nebo tlakem). Volné elektrony jsou zodpovědné za plazmatické vlastnosti 

látky. 

• Termonukleární plazma: atomární obaly neexistují, látka je směsicí holých jader 

a volných elektronů. V tomto stavu je plazma v jádrech hvězd, kde probíhá TJ 

syntéza. 

• Nukleonové plazma: vysokou teplotou nebo tlakem jsou rozrušena sama jádra 

atomů. Látka je směsicí elektronů, protonů a neutronů. Nukleonové plazma se ve 

vesmíru objevilo v časech 10−5 s po vzniku, kdy se z kvarků tvořily první protony 

a neutrony. Nalezneme ho také ve vnějších obalech explodující supernovy, kde 

jeho vznik vyvolá stlačení plynů rázovou vlnou. V obálce krátkodobě probíhají 

překotné termonukleární reakce vedoucí ke vzniku těžkých prvků.   
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4.3 Stupeň ionizace plazmatu 

Poměr počtu ionizovaných částic vůči celkovému počtu částic. Je jedním z nejdůležitějších 

parametrů, který určuje chování plazmatu. Závisí především na teplotě a lze ho v prvním 

přiblížení odhadnout ze Sahovy rovnice pro jedenkrát ionizované plazma 

v termodynamické rovnováze  

ni
2/nn = C T 3/2 exp[−Ui/kT]  ;      C ~  2,4×1021 m−3 . 

kde ni je koncentrace jednonásobných iontů, nn je koncentrace neutrálních částic, Ui je 

ionizační potenciál a T je teplota plazmatu [25].  

4.3.1 Srážky  
V plazmatu dochází ke srážkám nabitých částic, které mají jiný mechanismus než srážky 

neutrálních částic. Při srážce neutrálních částic dochází k prudkým změnám pohybu. 

Změny směru v plazmatu jsou nejčastěji způsobené elektrickým polem [25]. 

 

Střední volnou dráhu můžeme definovat například jako průměrnou vzdálenost, při které 

dojde k odklonu od původního směru o 90°. S rostoucí teplotou účinný průřez srážek klesá 

- nabité částice se při vysokých teplotách míjejí velkou rychlostí, tím vzájemně na sebe 

působí krátkou dobu a odchylky od původních drah jsou malé [25]. 

Elektrická vodivost plazmatu je dána charakterem srážek. Vodivost závisí především na 

teplotě (σ ~ T 3/2) a minimálně na koncentraci plazmatu. Průchodu proudu brání při nízkých 

koncentracích malý počet nosičů náboje, při vysokých koncentracích velký počet srážek. 

S rostoucí teplotou vodivost plazmatu roste (u kovů je tomu naopak), protože účinný 

průřez srážek klesá [25]. 

Optická tloušťka (hustota) plazmatu souvisí se střední volnou dráhou fotonů v plazmatu. 

Za opticky řídké se označuje plazma takových rozměrů, které jsou srovnatelné se střední 

volnou drahou elektromagnetického záření, které plazmatem prochází. Opticky husté je 

takové plazma, jehož rozměry jsou mnohem větší, než je střední volná dráha fotonů, záření 

intenzivně interaguje s plazmatem [25]. 
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4.4 Teplota 
 
Podle teploty se rozlišují 2 druhy plazmatu. Je to vysokoteplotní a nízkoteplotní plazma. 

Vysokoteplotní plazma má střední energii nabitých částic větší než 100 eV, což odpovídá 

řádově 106K. Vyskytuje se ve hvězdách a při experimentech s řízenou termonukleární 

syntézou. Nízkoteplotní plazma se vyskytuje např. v zářivkách a výbojkách, také v 

elektrickém oblouku a má teplotu 103 – 104 K [26].   

 

4.5 Nízkoteplotní plazma 
 
Za nízkoteplotní plazma je považován systém skládající se ze směsi neutrálních částic 

s převládajícím počtem elektronů a kladných iontů s teplotami řádu 103 až 104 K. Za 

teplotu zcela ionizovaného plazmatu je možno považovat teplotu 105 K. Nejběžněji se 

vyskytuje technické plazma při elektrických výbojích a různých druzích umělých 

chemických nebo jaderných reakcí, při nichž se uvolňuje velké množství energie [26]. 

 

4.6 Plazma v průmyslu 
 

V průmyslu se plazma získává pomocí výbojů ve vysokofrekvenčním elektrickém poli 

nebo ještě častěji pomocí elektrického výboje mezi dvěma nebo více elektrodami 

s použitím stejnosměrného, popřípadě střídavého elektrického proudu. Podstatou ionizace 

ve výboji tvoří vznik elektronových lavin, jenž má charakter řetězové reakce. Při různých 

typech bez elektrodového vysokofrekvenčního výboje se indukují proudy střídavými 

magnetickými póly a nedochází k polarizaci plazmatu. Výboje mezi vodivými elektrodami 

v plazmatu tvoří elektrické pole, které rozděluje náboje, a tím způsobuje polarizace 

plazmatu. Kompenzace vznikajícího prostorového náboje je zajišťována elektrony 

přiváděnými zvenčí. Záporné elektrony jsou mnohem pohyblivější než kladné ionty, po 

vytvoření elektrického pole dopadají na kladnou elektrodu (anodu) a sloupec plazmatu 

mezi elektrodami se nabije kladně. Aby mohl proud procházet, musí záporná elektroda 

(katoda) emitovat elektrony. Při vysokých proudech a dostatečných hustotách plynu se 

katoda zahřívá dopadajícími ionty plynu. V tomto případě jde o tzv. horkou katodu a 

termickou ionizaci, která je charakteristická pro obloukové výboje [26]. 
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Ve zředěných plynech za poměrně nižších proudů mohou nastat různé druhy chladného 

nebo doutnavého výboje.  V tomto případě katoda emituje elektrony pomocí mechanismu 

autoelektronové emise: elektrické pole při povrchu katody přímo „vytahuje“ elektrony 

z kovu.  Určitý význam zde má i sekundární emise elektronů (vyrážení elektronů z kovu na 

povrch dopadajícími ionty). V samostatném výboji je intenzita emisního proudu omezená, 

a proto má sloupec plazmatu dále od katody kladný náboj – tzv. kladný sloupec. Velká část 

přiloženého napětí připadá na oblast u katody, kde zabezpečuje emisi elektronů. Je to tzv. 

oblast katodového spádu potenciálu [26]. 

 

Podobně v okolí anody dochází následkem srážkové (u doutnavého a obloukového výboje) 

a termické (u obloukového výboje) ionizace, k tvorbě iontů a vzniku anodového spádu 

potenciálu. Anodové a katodové jevy mají v plazmové metalurgii značný význam při 

reakcích kovové lázně s atmosférou plazmových pecí i při zpracování výchozích surovin 

zapojených do elektrického obvodu zdrojů nízkoteplotního plazmatu [26].   

 

5. Pyrolýza  

Pyrolýza je z řeckého pýr = oheň, lysis = rozpuštění, fyzikálně-chemický děj, který  se řadí 

do široké skupiny termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi takové 

technologie, které působí na odpad teplotou, jež přesahuje mez jeho chemické stability. 

V jednotlivých technologiích se používá široké rozmezí teplot (300 - 2000 °C), přičemž 

není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů. Proto můžeme termické procesy 

rozdělit do dvou kategorií [27]: 

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

vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní 

spalování), 

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

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). 

K tomuto rozdělení je nutné dodat, že některé, zejména zplyňovací, procesy nepoužívají 

jako oxidační médium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, především CO2 a H2O [22]. 
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Pyrolýzou je míněn termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií 

obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability 

přítomných organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární 

produkty a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle 

dosahované teploty na [27]: 

1. nízkoteplotní (< 500 °C), 

2. středněteplotní (500-800 °C), 

3. vysokoteplotní (> 800 °C). 

V závislosti na dosažené teplotě, lze při pyrolytickém 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. V rozmezí teplot 200 až 500 °C následuje oblast tzv. suché destilace. Zde 

nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických 

látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a 

pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou produkty vzniklé 

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

kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4 [27]. 

V současné době většina provozovaných pyrolýzních systémů je založena na termickém 

rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají z následného 

spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. Pyrolýzní jednotky bývají vhodné pro 

šaržovitý provoz pro odpad, který nemá příliš vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke 

spékání. Zbytek energie ze spálení plynů, která se nespotřebuje na ohřev vsázky se využívá 

v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry nebo teplé užitkové vody. Pyrolýzní plyn lze také 

využít jako chemickou surovinu nebo jako topného plynu např. pro motory kogeneračních 

jednotek [27]. 

Využití pyrolýzních produktů se v posledních letech podstatně mění. Příkladem může být 

velký rozvoj technologií zpracovávajících převážně odpadní biomasu v USA. Rozvíjí se 

mimo jiné zpracování odpadního dřeva a dalších substrátů dříve skládkovaných, čímž se 

rozšiřuje rozsah užitých zdrojů [27].  
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Technologie, které na základě rychlé pyrolýzy vyrábějí vysoce kvalitní pyrolýzní olej 

(většinou z dřevních pilin), se posledních létech vyvíjí a dostaly se na komerční úroveň. 

Hlavním upotřebením kvalitního dřevního oleje je v oblasti biochemie, ale probíhá výzkum 

pro jeho užití i jako náhradního paliva, např. po úpravě pro pohon pomaloběžných lodních 

a podobných velkoobsahových dieselových motorů nebo spalovacích turbín [27]. 

Některé společnosti dodávají na trh malé agregáty na využívání zplynované práškové 

biomasy s výkonem 12 až 400 kW. Několik výrobců dodává malé spalovací turbiny s 

výkony o rozsahu 30 až 75 kW. Tyto mikroturbiny jsou miniaturními spalovacími 

turbinami, jejichž rychloběžná rotační součást - vlastní turbina - se ve vysokých otáčkách 

pohybuje na vzduchových ložiskách [27]. 

 

5.1 Rychlá pyrolýza 

Tato pyrolýza patří k nejnovějším procesům, které mění biomasu ve formě dřeva a jiných 

odpadních materiálů na produkty vyšší energetické úrovně, jako jsou plyny, kapaliny a 

pevné látky. Jejím primárním energetickým produktem je kapalina - bioolej, kterou lze 

snadno skladovat a přepravovat. Je to tmavě hnědá kapalina s hustotou asi 1,2 kg/dm3, 

výhřevností 16-19 kJ/kg. Nezbytným krokem pro omezení obsahu vody v biooleji je 

předsoušení biomasy na vlhkost nižší než 10 % (výjimečně až 15 %). Aby docházelo ke 

správnému průběhu pyrolýzního procesu musí být rychlý přívod tepla do suroviny, 

udržovány potřebná teplota, pobyt par v reakční zóně co nejkratší a velice rychlé ochlazení 

vzniklého produktu [27]. 

Produkci tekutého paliva pyrolýzou lze uskutečnit z libovolného biopaliva. Procesy rychlé 

pyrolýzy jsou intenzivně vyvíjeny řadou institucí a výrobců zejména během posledních 

deseti let. Před vstupem biomasy do reaktoru je nutné ji nejprve rozdrtit na požadovanou 

velikost. Tímto se zabrání rychlému průběhu reakce a dochází k snadné separaci pevných 

částí. Topení může být provedeno různými způsoby, např. recirkulováním horkého písku 

nebo plynů, přídavným spalováním nebo horkými stěnami [27]. 
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Pyrolýzní zpracování organické hmoty představuje dosud málo využívanou metodu pro 

zhodnocování tříděných odpadů. Energetický potenciál ukrytý v odpadech vysoce 

převyšuje dnes potenciál biomasy [28].  

Klastr Envicrack sdružuje více než dvě desítky firem zejména ze severní Moravy, ale i 

Polska a Slovenska. Významným členem klastru je VŠB-Technická univerzita v Ostravě. 

Aktivní členové klastru vyvíjí společně s VŠB již několik let technologii pro zpracování 

odpadů technologií pyrolýzy a následnou výrobu energie. Pyrolýzní jednotka by mohla do 

značné míry řešit problém odpadních plastů i vysloužilých pneumatik. Jedná se o 

progresivní způsob získávání energie [28]. 

První funkční prototyp zařízení byl vyroben v roce 2003 pod názvem Pyrotronic. Prošel 

několika vývojovými modifikacemi a v současné době je ve zkušebním provozu. 

Investorem zařízení je společnost Arrow line, jeden ze členů klastru. Konečná pyrolýzní 

jednotka by měla být energeticky i ekonomicky soběstačná a pracovat kontinuálně s 

následnou kogenerací a zpracováním výstupů. Předpokládaná produkce energie z jednotky 

by měla být 4 MW. Náklady dosáhnou zhruba 155 mil. korun. Samotný princip pyrolýzy 

byl znám již koncem 18. století a je používán například u výroby dřevěného uhlí nebo při 

koksování. Produktem pyrolýzního rozkladu organických látek je vždy plyn, kapalná fáze 

a tuhý uhlíkatý zbytek, které jsou všechny surovinami pro další zpracování nebo využití. 

Poměr jednotlivých fází závisí na složení zpracovávaných materiálů a dá se do jisté míry 

ovlivnit samotným procesem [28].  

5.2 Pyrotronic 

Na obrázku 3 je zařízení Pyrotronic, které je určeno hlavně na výrobu pyrolýzního plynu 

s využitím v energetice. Pyrolýzní olej je kapalným produktem, který se zpracovává 

v chemickém průmyslu. Pevným zbytkem je pyrolýzní koks [28].  

Při pyrolýze mohou vznikat organické sloučeniny, které mohou být nebezpečné lidem a 

životnímu prostředí. Nejproblematičtější jsou plynné produkty. Aby byl omezen špatný 

vliv pyrolýzní jednotky na okolí, je nutné zajistit těsnost systému. Proto je nejlepší 

kontinuální automatizované zařízení s utěsněnými vstupy a výstupy a podtlakovým 

procesem [28].  
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Obrázek 3 – Schéma Pyrotroniku [29]. 

 

6. Materiálové zhodnocení osobního počítače 
 

Cílem mé diplomové práce je posouzení vysokoteplotní pyrolýzy a nízkoteplotního 

plazmatu při zneškodňování plastových částí elektroodpadu, proto jsem v laboratoři 

katedry neželezných kovů, rafinace a recyklace prováděla materiálovou bilanci osobního 

počítače. Počítač jsem rozebírala na jeho dílčí části. 

 

Celý osobní počítač jsem musela nejdříve zvážit a zapsat hmotnost pro další výpočty a 

celkové zhodnocení. Tato hmotnost činila 7326,58 g. Poté se celý počítač rozebral a 

jednotlivé části se dále demontovaly. Mezi tyto části patří paměťová karta, zvuková karta, 

grafická karta, CD-mechanika, disketové zařízení, síťová karta, harddisk, procesor 

s větrákem, základní deska, zdroj. Jednotlivá zařízení, sériová čísla, modely, místo výroby 

a hmotnosti jsou uvedeny pro přehlednost v tabulkách 1-10 a obrázcích 1-14 v příloze.  

 

Jednotlivá zařízení jsem rozebírala na kovy, plasty, plošné poje, základní desky, magnety, 

gumy. Části, které se nepodařily důkladně oddělit jsou uvedeny jako např. kov + plast. 

Z tohoto důvodu není měření úplně přesné, je pouze orientační. Z tohoto důvodu je bilance 



                                                                                                                                                        35 

Gocalová M.: Posouzení vhodnosti vysokoteplotní pyrolýzy a nízkoteplotního plazmatu při 
zneškodňování plastových částí elektoodpadu, Diplomová práce VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2010 
 

využita jen pro orientační představu o zastoupení jednotlivých materiálů v osobním 

počítači. 

 

Po rozebrání HardDisku jsem zjistila materiálové složení. Kov tvoří  71,28%, plast 

2,93%, základní  deska 5,86%, magnet + kov 13,55%, kov + plast 6,37%. Zvuková karta 

má materiálové složení, kov 10,55%, kov + plast 29,66%, základní  deska 57,94%, plošný 

spoj 1,85%. Paměťová karta se skládá ze  základní desky 59,98%, plošný spoj 40,02%. 

Síťová karta kov 11,50%, základní deska 6,10%, plošný spoj 10,09%, kov + plast 

72,31%. Disketová mechanika má složení 81,98% kov, 7,59% plast, plošný spoj 3,35%, 

kov + plast 6,95%. Grafická karta má 12,47% kovu, základní deska 70,57%, kov+ plast 

14,95%. Základní deska má materiálové složení 2,86% kov, plast 10,72%, základní deska 

83,15%, kov + plast 3,26%. CD-Mechanika 65,30 kov, 20,71% plast, plošný spoj 7,09%, 

kov + plast 6,76%, guma 0,13%. Zdroj má složení 39,78% kov, 5,64% plast, kov + plast 

54,40%. Case-obal PC má materiálové složení 84,70% kov, plast 14,03%, kov + plast 

1,28%. 

 

Po rozebrání jednotlivých zařízení jsem mohla vypočítat celkovou materiálovou bilanci 

osobního počítače. Nejprve jsem sečetla hmotnosti jednotlivých materiálu všech zařízení a 

příslušenství osobního počítače. Pomocí vzorce pro výpočet hmotnostního zlomku jsem 

vypočetla jednotlivá hmotnostní procenta pro materiálovou bilanci PC. 

 

wi = mi  / mc * 100  [%];  

kde wi je hmotnostní zlomek, mi jednotlivé hmotnosti materiálů, mc je celková hmotnost 

osobního počítače [30]. 

 

Celková hmotnostní bilance osobního počítače je uvedena v tabulce 1, v grafu 1 jsou  

jednotlivá hmotnostní zastoupení materiálů v procentech. Z výsledků je patrné, že došlo ke 

ztrátám materiálů při rozebírání. Tato ztráta činila 101,4 g. 

 

Hmotnost PC před rozebíráním – hmotnost PC po rozebírání = ztáta (úlety, úlomky, 

prachové částice, atd.) 

7326,58 – 7225,18 = 101,4 g 
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Tabulka 1 – Materiálové složení osobního počítače. 

 

Materiál hmotnost [g] 
Hmotnostní 
procenta [%] 

plošné spoje 117,66 1,63 

základní deska 657,21 9,10 

Kov 4 879,06 67,53 

Plast 650,83 9,01 

Kov + plast 809,18 11,20 

Ostatní 113,74 1,57 

celková 
hmotnost  

7 225,18 100,03 

 

Poznámka – K položce kov uvedené v tabulce je připočítaná hmotnost „case“, která není 

uvedena v přehledu jednotlivých zařízení. V položce ostatní jsou zahrnuty materiály, jako 

je guma, magnet apod.  

 

Materíálové složení  osobního počítače

2% 9%

67%

11%

9%

2%

plošné spoje

základní deska

kov*

plast

kov + plast

ostatní**

 
Graf 1– Materiálové složení osobního počítače 
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7. Praktická část diplomové práce 
 

Praktická část je rozdělena do tří jednotlivých částí. První část je zaměřena na pyrolýzní 

spalování plastových částí elektroodpadu. Druhá část se zabývá využitím nízkoteplotního 

plazmatu a v třetí jsou obě tyto metody propojeny. 

 

7.1 Pyrolýza 
 
Při termickém zpracování odpadů se jedná o termický rozklad organických odpadních 

látek, při kterém se za teplot 500°C vysokomolekulární organické látky rozpadají na 

jednoduché těkavé produkty a koks. Obsah kyslíku v reakčním prostoru pyrolýzní pece je 

vzhledem k obsahu hořlavých látek nulový nebo pod stechiometrický. Produkty pyrolýzy 

můžeme rozdělit na tři složky: 

� Pevný uhlíkatý zbytek (koks), 

� kapalný kondenzační produkt – vyšší  nasycené uhlovodíky (nafta, parafin), 

� plyn obsahující uhlovodíky, CO, CO2 a H2. 

Hlavními výhodami tohoto procesu je minimalizace objemu původního odpadu. Zplodiny, 

které vznikají jsou ve srovnání se spalováním odpadů minimální. Vzniklý pevný produkt a 

plynné produkty, je možno dále využít jako redukční činidlo nebo palivo. Využití těchto 

produktů je závislé na složení výchozího zpracovávaného odpadu. 

 

7.1.1 Pyrolýzní pec 
 
Na obrázku 4 je pyrolýzní pec, jedná se o komorovou pec, do které je vložena ocelová 

nádoba obrázek 5 o objemu 1,7 l. V této nádobě probíhá rozklad organických látek při 

teplotě 500°C a současně je proplachována argonem pro udržení inertní atmosféry. Pec je 

ohřívána prostřednictvím 3 silitových tyčí a regulace teploty je prováděna regulátorem, 

který je umístěn přímo v peci. Technické parametry pyrolýzní pece jsou uvedeny v tabulce 

2.  
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Odpad určený k rozkladu je vložen do pyrolýzní nádoby a nádoba je zasunuta do pece. Do 

spodní části nádoby je přiváděn argon v množství 10 litrů za minutu po celou dobu, kdy je 

nádoba v peci [31]. 

Izolované potrubí, kterým jsou odváděny pyrolýzní produkty spolu s argonem mimo pec je 

napojené na horní vývod. Po uzavření pece začíná ohřev materiálu nastavením teploty na 

regulačním panelu [31]. 

 

Před vlastním rozkladem je pec temperována. Při náběhu na 500°C, který trvá asi 30 

minut, již dochází k vývinu plynných a kapalných produktů pyrolýzy [31]. 

 

Plynné produkty jsou odváděny argonem z reakční nádoby. Destilující kapalné produkty 

jsou částečně vráceny zpět do reakční nádoby, tím se zajistí delší zadržení v reakční 

nádobě a účinnější rozklad. Pevný produkt zůstává v pyrolýzní nádobě [31]. 

 

Ohřev pece je po skončení rozkladu vypnut a pec chladne za stálého proplachování 

pyrolýzní nádoby argonem. Po vychladnutí je pec rozebrána a pyrolýzní nádoba je 

vytažena z pece. Pevný pyrolýzní zbytek je z nádoby vysypán a pec je možno znovu použít 

[31]. 

 

Tabulka 2 – Technické parametry pyrolýzní pece [31]. 

Název  LAND 

Typ H.T Black body 

Výrobce Carbolite Sheffield, 

England Rozsah ohřevu 100 – 1600°C 

Napájení silitových 

tyčí 

230V / 45A 

Regulační panel typ Eurotherm 
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Obrázek 4 – Pyrolýzní pec [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Pyrolýzní nádoba [31].   
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7.1.2 Vsázka pyrolýzní pece 
 
Vsázkou do pyrolýzní pece byla plastová drť o hmotnosti 720 g, kterou tvořily 

předupravené plastové části osobních počítačů, která jsem rozebrala v laboratořích katedry. 

Tento vstupní materiál byl podroben úpravě drcením a mletím na velikost 2-3 mm. 

Orientační složení plastové drti je uvedené v tabulce 3 [31]. 

 

Tabulka 3– Orientační složení plastové drti [31]. 

Prvky % 

Cl 1,5 

Br 5,4 

Sb 2,7 

Al, Ti, Si, Mg <1 

Zbytek do 100% tvoří směs organických sloučenin. 

 

7.1.3 Vzorek plynu z pyrolýzní pece 
 
Izolovaným potrubím je horký pyrolýzní plyn veden do skleněné baňky, která je skrápěna 

chladící vodou o teplotě 4°C. Zde dojde k oddělení kapalných a částečně již 

kondenzujících podílů. Ve dvojici chladičů je při 4°C dokončena kondenzace zbylých par a 

vlhkosti. Mezi chladiči je keramický filtr, který slouží k záchytu prachových částic a 

drobných kapiček. Takto upravený vzorek byl veden do analyzátorů v měřícím voze. K 

odběrů vzorků do roztoku NaOH sloužil při prezentovaném měření přebytek pyrolýzního 

plynu v množství cca 7 litrů za minutu [31]. 
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Obrázek 6 – Odběrová aparatura pyrolýzní pece [30]. 

 

Obrázek 7 – Skutečná odběrová aparatura pyrolýzní pece [31]. 
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7.1.4 Odběr vzorku 
 
Odběr byl zajištěn tlakem přebytečného procesního plynu za kondenzační aparaturou. 

Objem odebraného vzorku plynu byl měřen laboratorními plynovými hodinami. Schéma 

odběrové aparatury je vidět na obrázku 6, skutečná odběrová aparatura obrázek 7 [31]. 

 

Účinnost likvidace organických látek obsažených v plynu při pyrolýze plastu byla 98,84 

%. V plynné fázi odpadního plynu byl potvrzen výskyt halogenů. Vlivem nasávání 

okolního vzduchu byl vysoký vývin oxidů, a proto bych doporučovala instalovat zařízení 

pro regulaci odtahu [31].  

 

7.2 Plazmový rozklad 
 
Plazmový rozklad plynných látek probíhá při teplotách nad 2000°C v plazmě. Plazma je  

ionizovaný plyn složený z iontů a elektronů (případně i neutrálních atomů a molekul), 

který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynů nebo roztržením 

molekul (ionizací). K tomuto ději dochází při vysokých teplotách nebo vlivem elektrického 

výboje [31]. 

 

Při prezentovaných pokusech bylo plazma tvořeno ionizovaným argonem. Proces byl 

iniciován elektrickým obloukem. Plynné produkty určené k rozkladu jsou vedeny do 

plazmy, kde dochází k rozkladu až na prvky, které jsou následně při stále vysoké teplotě 

oxidovány vzdušným kyslíkem. Spaliny jsou z plazmového reaktoru odtahovány 

ventilátorem, což má za následek jejich prudké ochlazení. Tento způsob zaručuje 

minimalizaci vzniku škodlivých látek zejména u komunálního odpadu [31]. 

 

7.2.1 Plazmový reaktor 
 
Je to vyzděná pec obrázek 8, ve které je vsázka ohřívána elektrickým obloukem mezi 

vsázkou a dutou uhlíkovou elektrodou. Výkon pece je v rozsahu 28-78 kW. Pomocí 

elektrody je do prostoru elektrického oblouku přiváděn argon, který po ionizaci tvoří 

plazmu. Argon jako ionizační plyn je přiváděn spolu s pyrolýzním plynem v množství 10 
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litrů za minutu. Teplota vzniklé plazmy je vyšší než 2000°C. Tato teplota zaručuje rozklad 

a spálení organických látek, které jsou spolu s argonem přiváděny do pece [31]. 

Spaliny jsou z víka pece odtahovány  a vedeny do plechového komína, kde jsou umístěny 

termočlánky pro měření teplot spalin. Provozní napětí pece je 35 V a výkon je nastavován 

regulací velikosti procházejícího proudu. Zároveň jsou na peci měřeny teploty, které jsou 

zaznamenávány [31]. 

 

Při odběru vzorku je nutnost zbavit vzorek plynu vlhkosti a prachových částic. V měřícím 

voze je měřen objem odsátého vzorku plynu před vstupem do analyzátorů [31]. 

 

 

Obrázek 8 – Plazmový reaktor [31]. 

7.2.2 Vzorek plynu z plazmového reaktoru 
 
Vzorek plynu odebraný pomocí vyhřívané sondy a vyhřívaným vedením dopraven do 

ledničky, zbaven vlhkosti a prachových částic je dále transportován do analyzátorů 

v měřícím voze [31]. 
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Měřící místo pro odběr vzorku plynu představuje šroubení pro připojení vyhřívané hadičky 

na odtahovém potrubí plazmového reaktoru a nachází se na potrubí nad víkem reaktoru. 

Měření rychlosti spalin bylo z technických důvodů provedeno až v další části potrubí o 

průměru 180 mm, zasunutím rychlostní sondy do připravené příruby. Rovný úsek před 

měřícím místem činí 1,8 m a za měřícím místem 0,2 m [31]. 

 

7.3 Propojení pyrolýzy a plazmy 
 
Při zpracování různých druhů odpadů bývá využití produktů omezeno kvůli obsahu 

různých cizorodých látek, např. chlór. Využití pevného produktu je omezeno také 

vzhledem k obsahu těžkých kovů. Z těchto důvodů byl vyvinut již zmiňovaný proces 

zneškodňování zplodin pyrolýzy pomocí plazmového rozkladu. Za účelem předběžného 

posouzení vhodnosti této metody se proto provádělo měření emisí odcházejících plynů 

z pyrolýzní pece a z plazmového reaktoru. Vsázkou pyrolýzní pece byla plastová drť o 

hmotnosti 720g a kusovitosti 2-3mm. Dále se přidávalo surové železo o hmotnosti 27-47 

kg, které slouží jako kontaktní materiál. Do plazmového reaktoru se přidávaly 

struskotvorné látky (syntetická struska, směsi CaO, MgO, CaC2, CaF2 a Na2CO3) o 

hmotnostech 0,3–0,5 kg. Při tomto pokusu se zplodiny kontinuálně měřily v odtahu 

z pyrolýzní pece a v odtahu z plazmového reaktoru. Jednalo se o [31] :  

- oxid siřičitý SO2, 

- oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NOx, 

- oxid uhelnatý CO, 

- kyslík O2, 

- oxid uhličitý CO2, 

- organické látky vyjádřené jako suma C, 

- měření rychlosti proudění spalin a statického tlaku v odtahu plazmového reaktoru, 

- teplota v pyrolýzní peci. 

7.3.1 Teploty 
 
Teploty byly měřeny termočlánky typu K (NiCr - Ni), výrobce Degussa, SRN. 

Termočlánky byly cejchovány v cejchovní peci TPKe, Heraeus, SRN, udržující teplotní 

pole s přesností 0,4 K do 1000°C a 0,1 K do 550°C. V tabulce 4 je uvedeno označení 

jednotlivých termočlánků pyrolýzní pece [31]. 
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Tabulka 4 – Označení termočlánků pyrolýzní pece [32]. 

THLP Teplota horní levá přední 

THLZ Teplota horní levá zadní 

TDLP Teplota dolní levá přední 

TDLZ Teplota dolní levá zadní 

TVLP Teplota víka levá pření 

TVLZ Teplota víka levá zadní 

T víka Teplota pláště víka 

 

Při procesu nedochází k technologickým přeměnám při pyrolýze, ale v plazmě. Cílem 

pyrolýzy je vytvoření plynu, který je z pyrolýzní pece dále veden do plazmového reaktoru, 

kde se v plazmě rozkládají škodlivé látky na čistý plyn. Cílem v oblasti plazmy je tedy 

dočištění plynného produktu pyrolýzního procesu. Kromě plynu se také jedná i o tuhý 

produkt obrázek 9 , což je prakticky čistý uhlí, který má široké uplatnění [31]. 

 

 

Obrázek 9 – Pevný uhlíkatý zbytek po pyrolýze [31]. 

 

Při použití samotné pyrolýzy jsou do ovzduší vypouštěny plyny, které jsou znečištěné. 

Tyto plyny můžeme využívat k produkci tepla, takže znečištění bezprostředně nevadí.  

 

Při využívání plynů, které odcházejí z procesu pyrolýzy není vyšší obsah oxidů dusíku a 

síry tolik na závadu Je to spojeno především s odběratelem, který se musí rozhodnout, zda 



                                                                                                                                                        46 

Gocalová M.: Posouzení vhodnosti vysokoteplotní pyrolýzy a nízkoteplotního plazmatu při 
zneškodňování plastových částí elektoodpadu, Diplomová práce VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2010 
 

chce preferovat čistotu plynu, nebo jeho výhřevnost. Je na odběrateli, aby se staral o to co 

bude vypouštět do ovzduší [31]. 

 

Obsah škodlivých látek závisí na teplotách rozkladných reakcí. Převládá snaha získat co 

nejvíce výhřevných složek, a proto je důležité optimalizovat proces pyrolýzy i plazmy 

[31]. 
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Graf 2 - Průtok vzorku plynu. 

 

Graf 2 zobrazuje průtok vzorku plynu, který na počátku vykazoval rozkmit a potom se 

stabilizoval. Čím více plynu proteče, tím větší bude obsah uhlíku, který je vyjádřený jako 

suma C. Graf dokumentuje dobrou stabilitu průtoku vzorku plynu a proměnlivou 

koncentraci celkového uhlíku v plynném vzorku ve formě CO2 a  CO. 
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Graf  3 – Průběh koncentrace celkového uhlíku v plynu a SO2 v plynu. 

 

Graf 3 ukazuje průběh koncentrace celkového uhlíku v plynu a oxidu siřičitého v plynu. 

Průběh obou veličin je téměř identický. Sirné sloučeniny jsou v závislosti na sloučeninách 

uhlíkatých, SO2 kopíruje průběh koncentrace celkového uhlíku. Čím intenzivněji probíhá 

pyrolýza a plazma, tím více uhlíku produkují a tím více vznikají sloučeniny síry a naopak, 

poklesem intenzity pyrolýzy klesá množství sloučenin síry i uhlíku. 

 

Mechanismy NOx jsou odlišné od mechanismů vzniku sirných produktů pyrolýzy. 

Sloučeniny síry a dusíku jsou škodlivé a úkolem plazmy je tyto škodlivé látky odstranit. 

Tvorba sirných sloučenin závisí na množství uhlíku. Ty se odstraňují odsířením a používají 

s na výrobu kyseliny sírové. Průběh oxidu dusíku je odlišný od tvorby sirných sloučenin. 

Při vzniku NOx se musejí z emisí odstraňovat jiným způsobem. Při jejich odstraňování 

dochází ke komplikacím, proto je  toto  předmětem dalšího výzkumu v této progresivní 

technologii. Okolnosti vzniku NOx přímo nesouvisí s tvorbou SO2 a CO. 
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Tabulka 5 – Teploty t1-komínku na konci plazmového tavení a t2- zplodin po pyrolýze. 

 

Čas 
[°C] [°C] 

t1-komín 
t2-

pyrolýza 

8:38 480,09 46,13 

8:39 473,80 45,95 

8:40 426,49 45,73 

8:41 483,22 45,42 

8:42 509,89 45,42 

8:43 529,29 45,18 

8:44 538,08 45,02 

8:45 561,75 44,88 

8:46 576,72 44,86 

8:47 601,18 45,09 

8:48 624,26 50,14 

8:49 626,04 60,32 

8:50 684,38 79,01 

8:51 731,81 104,13 

8:52 746,68 129,87 

8:53 766,65 155,49 

8:54 744,80 188,01 

8:55 674,97 214,71 

8:56 636,05 235,87 

8:57 662,78 263,03 

8:58 611,59 285,43 

8:59 646,58 307,33 

9:00 660,95 326,29 

9:01 620,71 344,82 

9:02 637,65 365,21 

9:03 637,96 386,30 

9:04 615,69 406,83 

9:05 665,43 425,12 

9:06 634,19 442,68 

9:07 634,00 459,22 

9:08 676,41 478,77 

9:09 639,04 496,41 

9:10 666,64 513,22 

9:11 657,19 527,63 

9:12 663,31 537,51 

9:13 647,19 541,03 

9:14 607,34 543,14 

9:15 499,78 546,74 

9:16 452,39 547,52 

9:17 464,36 548,18 

9:18 583,12 548,54 

9:19 626,96 549,29 

9:20 655,75 548,96 

9:21 638,23 548,77 

9:22 554,57 549,43 

9:23 556,72 549,27 

9:24 610,88 548,49 

9:25 618,48 548,91 

9:26 687,04 546,98 

9:27 720,18 547,06 

9:28 733,66 546,15 

9:29 740,49 545,08 

9:30 741,75 544,28 

9:31 759,90 543,78 

9:32 711,18 542,94 

9:33 689,16 539,91 

9:34 724,36 541,64 

9:35 719,84 539,49 

9:36 768,79 538,12 

9:37 849,89 539,05 

9:38 1019,68 536,16 

9:39 761,56 535,92 

9:40 757,16 534,52 

9:41 820,22 532,65 

9:42 788,12 533,39 

9:43 758,14 530,64 

9:44 717,24 530,06 

9:45 696,35 528,71 

9:46 562,98 527,58 

9:47 482,06 526,11 

9:48 282,36 525,43 

9:49 232,82 523,24 

9:50 202,95 520,19 

9:51 185,00 514,16 

9:52 169,01 508,43 

9:53 159,49 503,06 

9:54 154,67 496,81 
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Graf 4 – Časová závislost t1-komínek a t2-pyrolýza 

 

Graf 4 spolu s tabulkou 5 ukazuje srovnání časové závislosti teplot v komínku 

plazmového agregátu a teploty pyrolýzy vykazují obdobné tendence, pro obě teploty 

charakterizující použitelnost technologie plazmy a pyrolýzy.  

 

Po náběhu teplotní úrovně na provozní hodnotu se teploty stabilizují, přičemž teplota 

pyrolýzy vykazuje stabilitu vyšší.  

 

Časový průběh koncentrací složek emisních plynů ukazuje tabulka 6 na dobrou stabilitu 

celkového obsahu uhlíku a určité kolísání obsahu CO a CO2, která se navzájem 

kompenzuje (graf 5). 
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Tabulka 6 – Hodnoty koncentrací složek emisních plynů z oblasti plazmy. 

Čas 
[ppm] [%] [mg/m3] [%] [%] [%] [%] [%] [°C] [°C] 

CO H2 SumaC CO2 
Suma 
C/10 

CO/100 CO2 H2 
t1-

komín 
t2-

pyrolyza 

8:38 6,85 0,05 67,04 0,13 6,70 0,07 0,13 0,05 480,09 46,13 

8:43 33,69 0,26 86,68 2,53 8,67 0,34 2,53 0,26 529,29 45,18 

8:48 158,49 0,33 154,96 3,49 15,50 1,58 3,49 0,33 624,26 50,14 

8:53 122,68 0,51 68,89 5,09 6,89 1,23 5,09 0,51 766,65 155,49 

8:58 84,59 0,60 103,86 5,24 10,39 0,85 5,24 0,60 611,59 285,43 

9:03 151,23 0,41 108,93 3,51 10,89 1,51 3,51 0,41 646,58 307,33 

9:08 212,53 0,40 99,71 3,67 9,97 2,13 3,67 0,40 634,19 442,68 

9:13 185,37 0,44 96,22 4,32 9,62 1,85 4,32 0,44 663,31 537,51 

9:18 375,45 0,34 76,85 3,93 7,68 3,75 3,93 0,34 583,12 548,54 

9:23 691,95 0,23 60,11 2,90 6,01 6,92 2,90 0,23 556,72 549,27 

9:28 650,64 0,26 99,83 4,33 9,98 6,51 4,33 0,26 720,18 547,06 

9:33 144,07 0,61 79,22 7,09 7,92 1,44 7,09 0,61 740,49 545,08 

9:38 89,36 0,45 92,60 5,11 9,26 0,89 5,11 0,45 711,18 542,94 

9:43 4512,43 0,93 115,33 5,42 11,53 45,12 5,42 0,93 719,84 539,49 

9:48 482,24 0,45 116,58 4,59 11,66 4,82 4,59 0,45 849,89 539,05 

9:53 487,73 0,08 90,77 0,43 9,08 4,88 0,43 0,08 761,56 535,92 

Závislost obsahu CO a parametru "suma C" na čase
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Graf 5 – Závislost obsahu CO a parametru suma C na čase 
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Graf 6 – Závislost H2 na suma C. 

Obsah H2 v emisních plynech vykazuje jistou souvislost s celkovým obsahem uhlíku 

v těchto plynech, jak je patrné z grafu 6. 

 

Srovnání časového průběhu obsahu CO a parametru suma C
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Graf 7 – Srovnání časového průběhu obsahu CO a parametru suma C. 
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Grafické zhodnocení složení emisních plynů z plazmového reaktoru vykazuje obdobné 

tendence, jako u pyrolýzy graf 7. Emise NOx odpovídají teplotě na výstupu v komínku. U 

podílu SO2 je naproti tomu souvislost nepatrná.  

 

V tabulce 7 je uvedeno číselné srovnání teplot u plazmové pece s odpovídajícími 

teplotami produktu na výstupu z pyrolýzy, průběh je znázorněn na grafech 8-10. 

 

Tabulka 7 – Hodnoty emisních plynů z pyrolýzy. 

 

jednotky [mg/m3] [ppm] [ppm] [ppm] 
suma X 

(SO2+NOx+CO) 

[l/min] [%] [°C] [°C] 

čas SumaC SO2 NOx CO 
Průt 
vzorku 

suma 
C/10 

t1-komín 
t2-

pyrolyza 

 8:38 67,04 0,00 0,27 6,85 7,12 3,78 6,70 480,09 46,13 

 8:43 86,68 8,41 1256,18 33,69 1298,28 3,53 8,67 529,29 45,18 

8:48 154,96 6,12 978,89 158,49 1143,50 3,59 15,50 624,26 50,14 

 8:53 68,89 5,21 803,82 122,68 931,71 3,53 6,89 766,65 155,49 

 8:58 103,86 7,89 1263,25 84,59 1355,73 3,56 10,39 611,59 285,43 

9:03 108,93 6,12 1001,85 151,23 1159,20 3,54 10,89 646,58 307,33 

  9:08 99,71 6,12 975,65 212,53 1194,30 3,54 9,97 634,19 442,68 

9:13 96,22 4,51 587,07 185,37 776,95 3,54 9,62 663,31 537,51 

9:18 76,85 2,62 240,36 375,45 618,43 3,54 7,68 583,12 548,54 

9:23 60,11 5,69 963,36 691,95 1661,00 3,52 6,01 556,72 549,27 

 9:28 99,83 3,55 471,49 650,64 1125,68 3,54 9,98 720,18 547,06 

9:33 79,22 3,52 533,92 144,07 681,51 3,53 7,92 740,49 545,08 

9:38 92,60 5,85 948,37 89,36 1043,58 3,51 9,26 711,18 542,94 

9:43 115,33 3,51 545,78 4512,43 5061,72 3,52 11,53 719,84 539,49 

9:48 116,58 7,08 1075,97 482,24 1565,29 3,49 11,66 849,89 539,05 

9:53 90,77 0,42 28,44 487,73 516,59 3,50 9,08 761,56 535,92 
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Graf 8 - Časový průběh NOx a teplota v t1-komínek. 
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Graf 9 – Časový průběh SO2 a teplota t1-komínek. 
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Graf 10 - Srovnání časového průběhu parametru suma C v plynu a obsahu SO2 plynu. 

Teploty na reakční nádobě plazmy tabulka 8 vykazuje závislost na elektrickém příkonu 

zařízení. Určitá přímá lineární souvislost s energetickým příkonem vykazují teploty spalin 

vystupující z plazmy (teploty v komínku). Ovšem závislost teploty spalin u pyrolýzy na 

elektrickém příkonu je ještě mnohem výraznější. (R2 = 0,44) viz. grafy 11-17 . 
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Tabulka 8 – Provozní hodnoty plazmové pece a teploty po pyrolýze. 

  [A] [V] [kW] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

Čas I U P THLP THLZ TDLP TDLZ TVLP TVLZ Tvíko Tspaliny 
t1-

komín 
t2-

pyrolyza 

10:42 120 17 2 19,2 20,0 19,7 20,0 22,7 23,1 24,0 20,6 480,1 46,1 

10:47 533 74 39 19,7 20,1 19,8 19,9 23,1 23,3 24,3 255,8 529,3 45,2 

10:52 484 90 44 19,6 20,2 19,9 19,9 23,5 23,9 25,3 359,3 624,3 50,1 

10:57 491 93 46 20,2 21,0 19,8 20,1 23,8 23,7 26,5 375,0 766,7 155,5 

11:02 506 88 45 21,9 24,4 20,2 20,9 24,2 24,0 28,1 430,0 611,6 285,4 

11:07 511 88 45 25,1 31,0 20,7 23,0 25,4 24,7 29,2 422,2 646,6 307,3 

11:12 560 70 39 30,3 39,9 22,0 26,8 26,4 25,3 29,6 374,0 634,2 442,7 

11:17 548 72 39 37,3 50,9 24,3 32,2 27,5 26,0 30,9 405,3 663,3 537,5 

11:22 1071 80 86 46,0 62,9 27,9 38,8 28,8 26,8 33,4 518,0 583,1 548,5 

11:27 1109 67 74 55,7 75,9 32,5 46,4 30,3 28,2 38,2 671,8 556,7 549,3 

11:32 1124 63 71 67,3 89,0 39,2 55,3 33,1 29,3 41,4 703,4 720,2 547,1 

11:37 1142 57 65 80,0 101,5 46,7 64,3 35,5 31,0 42,8 643,5 740,5 545,1 

11:42 1154 49 57 94,7 114,3 56,1 73,7 38,7 32,7 43,2 635,7 711,2 542,9 

11:47 1102 44 48 109,5 126,5 65,5 83,2 41,6 34,6 44,9 631,4 719,8 539,5 

11:52 1047 54 57 124,3 139,2 76,1 93,2 44,4 36,7 47,1 626,6 849,9 539,1 

11:57 1086 45 49 139,0 150,9 86,6 102,8 47,5 38,9 49,0 668,6 761,6 535,9 

12:02 563 50 28 153,6 162,6 97,0 110,9 50,0 41,1 50,1 606,9 788,1 533,4 

12:07 574 50 29 167,6 174,2 106,6 119,8 52,2 43,0 50,6 572,4 717,2 530,1 
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Graf 11 - Souvislost napětí a proudu u plazmového agregátu. 
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Závislost teplot termočlánku THLP na příkonu
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Graf 12 – Závislost teplot termočlánku THLP na příkonu. 

 

Závislot teplot termočlánku TDLP na příkonu
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Graf 13 – Závislost teplota termočlánku TDLP na příkonu. 
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Závislost teploty T víka na příkonu
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Graf 14 – Závislost teplota termočlánku T víka na příkonu. 

 

Závislost teploty spalin na příkonu
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Graf 15 – Závislost teplota teploty spalin na příkonu. 
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Závislot teploty v komínku na příkonu
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Graf 16 – Závislost teploty v komínku na příkonu. 

 

Závislost teplot z pyrolýzy na příkonu

y = 5,3631x + 147,64
R2 = 0,2651

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

0 20 40 60 80 100

P [kW]

T [°C]
t2-pyrolýza

Lineární (t2-pyrolýza)

 

Graf 17 – Závislost teplot z pyrolýzy na příkonu. 
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8. Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo bližší posouzení dvou metod zneškodňování plastových částí 

elektroodpadu pomocí vysokoteplotní pyrolýzy a nízkoteplotního plazmatu. 

 

Elektroodpad je v současné době odpadem, který je stále diskutovaným tématem. Hlavním 

důvodem jsou možné nebezpečné složky, materiálové znovuvyužití a v neposlední řadě 

recyklace nebo zneškodňování. Při recyklaci kovů z vyřazených elektrických a 

elektronických zařízení jsou vlastnosti stejné, nemění se charakter kovu. Problémem jsou 

plastové části, které při dalším zpracování mění zásadně své vlastnosti. 

 

Efektivním způsobem zneškodňování plastových částí by mohlo být využití vysokoteplotní 

pyrolýzy a nízkoteplotního plazmatu. Elektroodpad je demontován a plastové části jsou 

drceny a rozmělňovány na požadovanou velikost. Tento vstupní materiál je vložen do 

plazmového reaktoru spolu se surovým železem, které slouží jako kontaktní materiál. 

Dochází k termickému rozkladu bez přístupu kyslíku. Spaliny jsou odtahovány komínem a 

vedeny do plazmového reaktoru, kde dochází k jejich rozkladu.  

 

Experimentální tavby s využitím pyrolýzní jednotky ukázaly dobrou principiální možnost 

nejen zneškodňování, ale i zhodnocení plastových odpadů. Použití plazmového agregátu 

pro zpracování plastových odpadů bylo rovněž ověřováno pokusnými tavbami, v zásadě 

s obdobným výsledkem, jako u pyrolýzy, ovšem s nižším výkonem plazmového reaktoru. 

Proto bylo v rámci diplomové práce navrženo a prakticky ověřeno spojení obou 

technologií v jediný uzavřený cyklus. Pyrolýzní stupeň v něm představuje prvou 

technologickou fázi a produkty pyrolýzy jsou dále rafinovány a dočišťovány v plazmovém 

reaktoru. Jedná se především o likvidaci škodlivých organických látek. 

 

Praktické ověření poloprovozní tavby ukázalo schůdnost navržené technologie, 

dokumentovány vysokou čistotou výstupního plynu i jeho odpovídající výhřevností. Pro 

praktickou realizaci však bude nutno vyřešit ještě celou řadu otázek spojených s technikou 

odsávání a transportem emisních plynů. 
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Tabulka 1  - Materiálové složení celého osobního počítače 
 
 

  Osobní počítač 

Model ALFA 

sériové číslo  5300768N111 

Vyrobeno Čína 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

7326,58 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 117,66 

základní deska 657,21 

kov 4879,06 

plast 650,83 

kov + plast 809,18 

guma 46,74 

magnet 67,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

7225,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Obrázek 1 – Osobní počítač 

 
 

 Obrázek 1 – Osobní počítač 
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Tabulka 2 – Materiálové složení „CD – Mechaniky“ 

  CD - Mechanika 

Model CDR-1801A 

sériové číslo 8500768J111 

Vyrobeno Japonsko 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

992,50 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 68,45 

základní deska 0,00 

Kov 630,65 

Plast 212,68 

kov + plast 65,27 

Guma 1,29 

Magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

978,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 – CD Mechanika                      Obrázek 3 – CD Mechanika rozebraná 
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Tabulka 3 – Materiálové složení „Grafická karta“ 
  

  Grafická karta 

Model 1024011700511780,0 

sériové číslo WU75217842 

Vyrobeno Taiwan 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

126,50 

dílčí  hmotnosti  [g] 

lošné spoje 11,80 

základní deska 89,27 

Kov 15,78 

Plast 7,56 

kov + plast 1,02 

Guma 0,00 

Magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

125,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              Obrázek 4 – Grafická karta 
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Tabulka 4 – Materiálové složení „Zvuková karta“ 
 

  Zvuková karta 

Model BTC 1817DS 

sériové číslo Z80712783 

Vyrobeno Čína 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

96,00 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 1,72 

základní deska 53,79 

Kov 9,79 

Plast 10,26 

kov + plast 19,06 

Guma 0,00 

Magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

94,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Obrázek 5 – Zvuková karta 
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Tabulka 5 – Materiálové složení „Paměťová karta“ 
 

  Paměťová karta 

Model Addouius 

sériové číslo 48010 

Vyrobeno  Čína 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

20,00 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 7,94 

základní deska 11,90 

Kov 0,00 

Plast 0,00 

kov + plast 0,00 

Guma 0,00 

Magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

19,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Obrázek 6 – Paměťová karta 
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Tabulka 6 – Materiálové složení „HardDisk“ 

 

  HardDisk 

Model ST 3323A 

sériové číslo  520108 

vyrobeno Čína 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

498,50 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 0,00 

základní deska 29,00 

kov 352,50 

plast 17,04 

kov + plast 31,50 

guma 0,00 

magnet 67,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

497,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 7 – HardDisk                                         Obrázek 8 – HardDisk – kryt 
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Tabulka 7 – Materiálové složení „Základní deska“ 
 

  Základní deska 

Model Intel Pentium 

sériové číslo MB-8500TTD 

vyrobeno  Čína 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

491,00 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 0,00 

základní deska 407,00 

kov 14,01 

plast 53,16 

kov + plast 16,00 

guma 0,00 

magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

490,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obrázek 9 – Základní deska 
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Tabulka 8 – Materiálové složení „Zdroj“ 
 

  Zdroj 

Model MXR-200P 

sériové číslo 970993032,0 

vyrobeno Taiwan 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

1004,50 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 0,00 

základní deska 57,50 

kov 398,32 

plast 64,96 

kov + plast 481,12 

guma 0,00 

magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

1001,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Obrázek 10 – Zdroj                   Obrázek 11 – Zdroj – rozebraný 
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Tabulka 9 – Materiálové složení „Disketová mechanika“ 

  Disketová mech. 

Model D359T6 

sériové číslo 876835,0 

vyrobeno Korea 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

396,00 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 13,29 

základní deska 0,00 

kov 323,15 

plast 30,15 

kov + plast 28,56 

guma 0,00 

magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

395,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Obrázek 12 – Disketová mechanika           Obrázek 13 – Disketová mechanika –   
                  rozebraná 
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Tabulka 10 – Materiálové složení „Síťová karta“ 
 

  Síťová karta 

Model V1433VQH-R 

sériové číslo 91517572,0 

vyrobeno Taiwan 

hmotnost  před  
rozebráním [g] 

146,50 

dílčí  hmotnosti  [g] 

plošné spoje 14,46 

základní deska 8,75 

kov 16,49 

plast 19,86 

kov + plast 103,65 

guma 0,00 

magnet 0,00 

hmotnost po 
rozebrání [g] 

163,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Obrázek 14 – Síťová karta 
 


