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ABSTRAKT 
 
Klíčová slova: pyrolýza, plazma, pneumatiky, PET 
 
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením pyrolýzního rozkladu odpadních pneumatik a 

PET lahví ve dvou pyrolýzních retortách – „Pyrotronic“ a pyrolýzní peci s plazmovým 

hořákem spalin. Pyrolýza, termický rozklad bez přístupu kyslíku, je ekologicky přijatelný 

proces vedoucí ke snížení množství odpadních materiálů a jeho chemického (dochází ke 

změně chemické struktury a vzniklé produkty se mohou použít pro jiný účel byl používán 

původní materiál) i energetického využití (využití vzniklého odpadního tepla). Pyrolýzou 

vznikají 3 frakce – plynná, kapalná a pevná. Cílem diplomové práce je vyhodnocení a 

porovnání výsledných pyrolýzních produktů vzniklých pyrolýzou ve výše zmíněných 

pyrolýzních retortách. Z naměřených a vyhodnocených dat jsem zjistila, že nastavené 

procesní podmínky pyrolýzy v pyrolýzéru „Pyrotronic“ jsou vhodné pro pyrolýzu 

pneumatik, avšak méně vhodné pro pyrolýzu PET. Porovnáním složení plynných fází 

vycházejících z pyrolýzních retort jsem zjistila, že plazmový hořák díky své vysoké teplotě 

umožnil spálení nebezpečných organických látek. 

 
 
ABSTRACT 
 
Keywords: pyrolysis, plasma, tires, PET 
 
This thesis deals with the evaluation of pyrolysis decomposition of waste scrap tires and 

plastic bottles in the two pyrolysis retorts - "Pyrotronic” and pyrolysis furnace with a 

plasma torch exhaust gas. Pyrolysis, thermal decomposition without oxygen, is 

environmentally acceptable process for reducing the amount of waste materials and 

chemical (involving a change in chemical structure and the resulting products can be used 

for any purpose other original material was used) and energy recovery (recovery of waste 

heat generated). Pyrolysis forms 3 fractions - gas, liquid and solid. The aim of this thesis is 

to evaluate and compare the resulting pyrolysis products formed by pyrolysis in the above 

mentioned pyrolysis retorts. From the measured and evaluated data, I found that the 

procedural requirements set pyrolysis unit "Pyrotronic" are suitable for pyrolysis of scrap 

tires, but less suitable for the pyrolysis of PET. Compared to composition of gaseous phase 

from pyrolysis rotors, gaseous phase from plasma torch is more environmental friendly due 

to high temperature enabling combustion of organic matter from gas. 
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1 ÚVOD 
 Výroba a následná spotřeba plastů v České republice neustále stoupá, v roce 2007 

bylo vyrobeno 1,1 milionů tun plastů. Spotřeba plastů na jednoho obyvatele za rok je 

přibližně sto kilogramů a touto hodnotou spotřeby se bohužel Česká republika zařadila 

mezi vyspělé průmyslové země [1].  

Společnost OZO Ostrava s.r.o., která se zabývá rozvozem a likvidaci odpadů z 

města Ostravy a okolních vesnic, zpracovala přibližně 86,61 tisíc tun tuhého komunálního 

odpadu (TKO) v roce 2009 a podíl plastů v TKO byl 17 hm. %. V této souvislosti existuje 

pět hlavních plastů v TKO – polyethylen s vysokou a nízkou a hustotou (18hm. %), PET, 

polystyren, polypropylen a rovněž gumy a další druhy plastů v nižším množství [2].  
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Obr. 1: Graf složení domovního plastového odpadu [3] 
   (zdroj: Ústav makromolekulární chemie AV ČR)  

 

Skládkování nebo spalování odpadních polymerů jsou v dnešní době nejčastější 

metody nakládání s těmito odpady. Tyto dvě metody nejsou však příliš vhodné, protože 

nedochází ke vhodnému znovuvyužití těchto odpadních materiálů. Při skládkování může 

hrozit vznik požárů a nebezpečí zdraví z toxických emisí, jsou nutné vysoké nároky 
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na skladovací prostory a především nedojde k jejich chemickému ani energetickému 

využití [4]. Při spalování odpadů dochází alespoň k využití energetického potenciálu těchto 

materiálů ve formě tepla. 

Vhodná metoda pro recyklaci těchto materiálu je pyrolýza. Je to termická metoda 

bez přístupu oxidačního činidla vedoucí ke vzniku 3 fází – plynné, kapalné a pevné. Každá 

z těchto fází má své možné využití v mnoha odvětvích průmyslu (gumárenství, energetika, 

palivářský průmysl,...) a tím pádem dochází k využití energetického i chemického 

potenciálů odpadních polymerních materiálů.  

Plazma, čtvrté skupenství, je stav, ve kterém jsou atomy látek rozděleny na 

elektricky nabité složky (elektrony a ionty). Aby se látka do stavu plazmy dostala, je nutné 

ji zahřát na velmi vysokou teplotu (nad 2000°C), např. elektrickým obloukem. Takto 

vysoká teplota zaručí rozklad organických sloučenin přítomných např. v plynné pyrolýzní 

fázi a tím zneškodní přítomné škodlivé látky z procesu pyrolýzy, např. dioxiny.  
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2 CÍL PRÁCE  
Cílem této diplomové práce je experimentální studium a porovnání pyrolýzy odpadních 

pneumatik a PET lahví ve dvou pyrolýzních retortách při zvolených procesních 

podmínkách pyrolýzy. 

 

V rámci práce jsou řešeny následující kroky: 
 

• Vyhodnocení podílů pyrolýzních fází vzniklých pyrolýzou odpadních pneumatik a 

PET lahví v pyrolyzéru Pyrotronic 

 
• Analýza vstupního materiálu a pyrolýzních fází z pyrolyzéru Pyrotronic 

 
• Vyhodnocení pyrolýzy odpadních pneumatik a PET lahví v pyrolýzní retortě 

s následným spálením pyrolýzní fáze v plazmovém hořáku 

 
• Porovnání výsledků z pyrolyzéru Pyrotronic s pyrolyzérem s následným spálením 

plynné fáze v plazmovém hořáku 
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3 Teoretická část 
Termické zpracování komunálních i nebezpečných odpadů je spojeno s uvolněním 

nezanedbatelného množství tepla obsaženého v hořlavině spalovaných odpadů a jeho 

důsledné využití může být považováno za zhodnocení obnovitelných zdrojů energie a tím 

také za příspěvek pro omezení spotřeby primárních energetických zdrojů. Úroveň využití 

tepla uvolňovaného při spalování odpadů podstatně závisí na technologickém i strojním 

řešení celého zpracovatelského komplexu pro spalování odpadů, využití vznikajícího tepla 

a čištění spalin. Zásadním požadavkem efektivního využívání energie je minimalizace 

vstupů energií z vnějších zdrojů pro zajištění provozu celé technologie, omezení tepelných 

toků a v odváděných technologických proudech zbytků a produktů spalování a snížení 

nároků na vlastní energetické spotřeby [5].  

 Komunální odpady vykazují nezanedbatelný kalorický obsah a jejich výhřevnost se 

pohybuje obvykle v rozmezí 7 až 11 MJ/kg. Efektivní energetické využití odpadů může být 

účinným příspěvkem ke zmírnění dosud trvalého nárůstu spotřeb primárních energetických 

zdrojů, a tudíž oprávněně je na odpady z tohoto hlediska pohlíženo jako na obnovitelný 

zdroj energie. Tento přístup (WTE – Waste to energy) může být efektivní pouze v případě, 

že získaná suma energie, která je exportována z termického procesu, je vyšší než veškerá 

suma energie přivedené do celého technologického procesu pro zabezpečení jeho chodu při 

splnění všech kritérií pro konečné exhalace a další zbytky zpracování [5].  

3.1  Způsoby nakládání  s odpady 

 3.1.1 Skládkování 
 Klasickým a dosud převládajícím způsobem nakládání s odpady je jejich 

skládkování [6]. Takovýto způsob zneškodňování odpadů je relativně jednoduchý a levný.   

 Mnoho druhů tuhých i kapalných odpadů, včetně některých druhů odpadů 

průmyslových a stavebních odpadů, se tímto způsobem zneškodňuje [7]. Komunální a jiné 

podobné odpady lze sládkovat bez předběžné úpravy za předpokladu, že jsou učiněna 

vhodná opatření k zabránění znečišťování prostředí. Výhody skládkování: jednoduchost 

odvozu a ukládání, rozkladnými procesy vzniká na skládkách metan, který lze energeticky, 

využít. Nevýhody skládkování: ztráta recyklovatelných surovin, vysoká pravděpodobnost 

znečištění půdy a podzemních vod, zápach v okolí, úlet lehkých odpadků (plasty, papír) a 

skládky dále zabírají půdu a vytváří v krajině „mrtvá území“. 
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3.1.2 Spalování 
 Cílem spalování odpadů je snížit množství organických kontaminantů v odpadech, 

omezit celkové množství odpadů a zkoncentrovat těžké kovy v tuhých podílech po 

spalování. Termické metody mohou být aplikovány na širokou řadu odpadů, ať se jedná o 

odpady komunální – včetně kalů z čistíren odpadních vod, průmyslové, zemědělské či 

nebezpečné, vyskytující se ve všech skupenstvích [8].    

 Spalování tuhých odpadů probíhá složitými procesy [7]. Provádí se v pecích. 

Odpady se zahřívají stykem s horkými spalinami nebo předehřátým vzduchem a sáláním ze 

stěn pece. Při teplotách 50 – 150 °C dochází k vysušení materiálu. Při vyšších teplotách 

vznikají složitými rozkladnými procesy těkavé látky. Tyto látky jsou obecně hořlavé a po 

vznícení hoří plamenem. Zbývající materiál se dále odplyňuje a hoří značně pomaleji. 

 U vzorků komunálních odpadů a vybraných průmyslových odpadů pozorujeme 

poměrně široký rozsah výhřevnosti [9]. Pro účinné spalování komunálního odpadu, který 

představuje značně nehomogenní materiál, je potřeba separovat škodlivé látky, recyklovat 

všechny materiály, u kterých je to možné, včetně použití biologických procesů. Tímto 

předtříděním dojde k homogenizaci látkových skupin a ke sjednocení vlastností 

komunálního odpadu, čímž se stane spalování méně obtížné. Po separaci materiálově 

využitelných složek zůstanou především problematicky recyklovatelné odpady jako je 

textil, některé plasty a některé obaly. Ty je vhodné termicky odstranit a využít získanou 

tepelnou energii.   

Jelikož odpad, na rozdíl od klasických paliv, obsahuje četné látky, např. sloučeniny 

chloru a fluoru, jejichž produkty (např. dioxiny) spalování mohou ohrozit prostředí, je 

nutné, aby při  spalování odpadu byly dodrženy tyto podmínky [7]: dostatek spalovacího 

vzduchu, dostatek tepla, dostatečná teplota hoření a dostatečné zdržení spalin v pásmu 

vysokých teplot. 

 Výhody spalování: úspora prvotních energetických surovin (při výrobě tepla), 

rychlý způsob zneškodňování odpadů, zmenšení objemu odpadu (původní objem je větší, 

než objem zbylého popela a škváry), získaná energie (obvykle tepelná), zbytek je tuhý 

sterilní a nepodléhá rozkladu.  

Nevýhody spalování: vysoké investiční náklady na modernizaci, vysoké náklady na 

provoz a údržbu zařízení, potřeba kvalifikované obsluhy pro provoz  a údržbu a mohou 

vznikat škodlivé zplodiny, které unikají do ovzduší. 

Zatímco dioxiny přírodního původu (např. lesní požáry a sopky) se vyskytují 

v životním prostředí, dioxiny produkované člověkem pocházejí z procesů spalování. Mezi 
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jejich producenty patří elektrárny, cementárny, dieselová vozidla a hnací agregáty, stejně 

jako lokální topeniště a další malé zdroje (např. krby, táborové ohně, grily) [10]. 

V průměru je v Evropě ještě asi 50 % komunálního odpadu ukládáno na skládky. 

Mnohé členské státy EU sázejí nadále téměř výhradně  na skládkování svých odpadů  

(tab. 1) [11]: 
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Tab. 1: Podíly recyklace, skládkování a energetického využití v některých zemích EU v 
roce 2008 

 
Země 

Recyklace/kompostování 
a jiné využití (%) 

Skládkování 
(%) 

Tepelné 
zpracování 

(%) 

Roční produkce 
odpadu/obyvat el 

(kg) 

Nizozemsko 60 1 39 622 
Rakousko 69 3 27 601 
Německo 65 1 35 581 

Belgie 60 5 36 493 
Estonsko 26 75 0 515 
Bulharsko 0 100 0 467 
Švédsko 48 3 49 515 
Dánsko 42 4 54 802 

Lucembursko 45 19 36 701 
Španělsko 34 57 9 575 

Irsko 35 62 3 733 
Itálie 45 44 11 561 
Kypr 13 87 0 770 

Lotyšsko 7 93 0 331 
Litva 4 96 0 407 

Maďarsko 17 74 9 453 
Malta 3 97 0 696 
Finsko 33 50 17 522 
Francie 32 36 32 543 
Polsko 13 86 1 320 

Rumunsko 1 99 0 382 
Slovinsko 33 66 1 459 
Slovensko 7 83 10 328 

Velká 
Británie 35 55 10 565 

Řecko 23 77 0 453 
Portugalsko 17 65 18 477 

ČR 4 83 13 306 
 

 Energetické využití odpadů předchází emisím CO2 a metanu ze skládkování 

odpadů. Zavedení evropské směrnice o skládkování odpadů v jednotlivých státech povede 

do roku 2016 ke snížení 74 milionů tun ekvivalentů CO2 [10]. 

 Energie získaná z odpadu nahrazuje dovážená fosilní paliva, která se v elektrárnách 

spotřebovávají na výrobu energie. Technologie tepelného zpracování odpadu přitom patří 

k nejspolehlivějším a nejefektivnějším možnostem jak dále snižovat emise CO2 a ušetřit 

fosilní paliva, které jsou k dispozici pouze v omezeném množství. 
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3.1.3 Pyrolýza 
 Pyrolýza je jedna z metod zpracování odpadních plastů a dalších organických 

odpadů. Představuje tepelný rozklad organických materiálů za nepřístupu oxidačního 

media, jako je kyslík, vzduch, oxid uhličitý a vodní pára. 

Výhody pyrolýzy [12]: relativně nízká spotřeba energie, probíhá bez přístupu 

vzduchu a při nízkém tlaku. Pyrolýza je z hlediska využití plastů víceúčelová, protože při 

tomto procesu se získává  nejen tepelná energie, ale je i zdrojem nových surovin [13]. 

Podstatou pyrolýzy je rozštěpení makromolekulárních látek na malé molekuly, při 

zachování vazby mezi uhlíkem a vodíkem. 

Podle použité teploty se rozlišuje [7]: 

- nízkoteplotní pyrolýzy (reakční teploty pod 500°C) 

- středněteplotní pyrolýzy (reakční teploty 500 – 800°C) 

- vysokoteplotní pyrolýzy  (reakční teplota nad 800°C) 

 V závislosti na dosažené teplotě, lze při procesu pyrolýzy pozorovat řadu dějů, 

které je možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů [8]. Při teplotách do 

200°C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy 

jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200°C 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°C až 1200°C jsou 

produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Z pevného uhlíku            

i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny jako je H2, CO, CO2 a CH4, ale       

i další, vyšší uhlovodíky: např. ethan, ethen aj. 

 Podle setrvání odpadu v pyrolýzní komoře dělíme [13]: 

- pyrolýza s krátkou reakční dobou 

- pyrolýza s dlouhou reakční dobou (déle než 20 minut). 

Pyrolýza plazmovým hořákem se označuje jako pyroplazmatický postup. Použitím 

stejnosměrného proudu se dosahuje teplot 5000 – 10000°C. Ve zvláštním absorbéru je 

třeba zachytit uvolněné atomy halogenů. Další plyny vznikající při pyrolýze (H2, CO a 

nízkomolekulární uhlovodíky) lze zpětně využít k získání energie. Zatím je proces ve 

stádiu vývoje, jeho nevýhodou jsou velké investiční náklady [7]. 
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3.1.3.1 Pyrolýzní zařízení ve světě 

1 .Pyrolýzní systém Babcock  

Systém (obr. 2) byl navržen pro odstraňování směsného odpadu typu TKO (tuhý 

komunální odpad), čistírenských kalů apod. Do roku 2005 byly vybudovány 3 provozní 

jednotky a jedna zkušební. 

 
Obr. 2: Schéma pyrolýzní jednotky Babcock:1) svoz odpadu do bunkru; 2) násypka; 3) 
drapák suroviny; 4) vstup vápna; 5) rotační pyrolýzní pec; 6) vstup otopových spalin; 7) 
odtah otopových spalin; 8) vynášecí komora; 9) cyklon; 10) spalovací komora; 11) vstup 
spalin do kotle; 12) kotel na odpadní teplo; 13) spalinový ventilátor; 14) sekundární vstup 

vápna; 15) tkaninový filtr; 16) komín 

Technologický proces je kombinací pyrolýzy a řízeného spalování neupravovaného 

surového plynu. Pyrolýza probíhá v nepřímo otápěném bubnu při teplotách 500 – 600 °C. 

Plyn z pyrolýzní pece je v cyklonech zbaven většinového podílu tuhých částic a vstupuje 

do spalovací komory, kde shoří za teplot okolo 1200 °C. Vznikajících spalin je využíváno 

dvojím způsobem. Především slouží k vlastnímu vytápění válcové pyrolýzní pece, které 

probíhá nepřímým způsobem. Zbytková entalpie spalin je pak využívána v kotli na 

odpadní teplo. Za tímto kotlem je zařazen tkaninový filtr na finální jemné odprášení. Plyny 

jsou čištěny suchou cestou za pomoci vápna, které je přidáváno jednak do samotného 

vstupujícího odpadu a dále vháněno do proudu spalin před tkaninovým filtrem [14]. 

 

2. Systém RCP ( Recycled Clean Products)  

Systém (obr. 3) byl navržen pro zpracovávání TKO. Jednotka o tepelném výkonu 

17,5 MW s hmotnostním tokem odpadu 6 t.h-1 je v provozu od roku 1997 v Bremerhavenu. 

Základem zařízení je vnitřně vyhřívaná pyrolýzní komora, v níž probíhá kontrolované 

odplynění odpadu. Doba zdržení odpadu v komoře je regulována v závislosti na složení 
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odpadu roštem typu Von Roll. Bezprostředně za pyrolýzním blokem je zařazena tavicí pec, 

kde za teplot přes 1400 °C probíhá současné spalování plynu a tavení strusky. Struska je 

následně zušlechťována technologií HSR (Hochtemperatur-Schmelz-Redox) a upravována 

v granulační lázni na parametry umožňující její použití jako přísady do portlandských 

cementů. 

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

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

komorou je zařazen cyklónový odlučovač úletu. Zbytkové teplo spalin je využíváno 

prostřednictvím kotle na odpadní teplo. Snaha o minimalizaci objemu spalin k čištění vedla 

k náhradě spalovacího vzduchu ve všech stupních čistým kyslíkem. Spaliny jsou 

denitrifikovány selektivní nekatalytickou redukcí. Odsíření je prováděno suchou 

vápencovou metodou a těžké kovy jsou odlučovány v kyselých pračkách. Díky přítomnosti 

vysokoteplotní tavicí pece štěpící cyklické uhlovodíky není výrobcem předpokládán vznik 

PCDD a PCDF [14]. 

 
Obr. 3: Schéma jednotky RCP: 1) násyp odpadu; 2) podavač; 3) pyrolýzní komora; 4) 

přívod kyslíku; 5) fluidní dopalovací reaktor; 6) chladič; 7) cyklon; 8) kotel na odpadní 
teplo; 9) výstup spalin k čištění; 10) tavicí pec; 11) odtah kovů; 12) zušlechtění strusky; 

13) granulační lázeň 

3. Technologie S-B-V firmy Siemens-KWU  

Na obr. 4 je náčrt základní části zařízení S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren) v 

podobě, v jaké bylo realizováno roku 1988 v pilotní jednotce v Ulm-Wiblingenu a poté v 

provozním měřítku ve Fürthu. Kapacita provozního zařízení je deklarována na 100 000 t/r 

drceného odpadu a čistírenských kalů [14].  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Struska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Struska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_%28chemie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad


 20 

 
Obr. 4: Schéma jednotky S-B-V: 1) vstup drceného odpadu; 2) otop pyrolýzního reaktoru; 
3) pyrolýzní komora; 4) výstup pyrolýzního plynu; 5) spalovací sektor; 6) kotel; 7) odtah 

spalin na čištění; 8) výstup hrubé frakce (kovy, sklo, kameny); 9) přívod spalovacího 
vzduchu; 10) granulační lázeň 

Směsný odpad je spolu s kalem z ČOV kontinuálně přiváděn do rotační pyrolýzní 

komory, kde je po dobu přibližně 1 hodiny zahříván na teplotu 450 °C. Z tuhého zbytku je 

poté na sítech oddělena hrubá frakce tvořená převážně sklem, kamením a kovy. Takto 

vyčištěný karbonizovaný zbytek je spolu s pyrolýzním plynem veden do spalovacího 

prostoru, kde probíhá dokonalé spalování při teplotách 1200 – 1300 °C. Vznikající struska 

je chlazena ve vodní granulační lázni a poté může být používána ve stavebnictví nebo 

deponována na skládkách. Spaliny se dále po odprášení odsiřují, denitrifikují a adsorpčně 

zbavují PCDD/PCDF. Firma Siemens uvádí, že z 1 t TKO lze takto získat 1470 kWh 

užitečného tepla.  

4. Pyrolýzní reaktor Vortex-Solar Energy Research Institute  

Systém Vortex je určen pro konverzi tuhých organických látek a biomasy 

především na kapalné produkty. Schématický náčrt zařízení vyvinutého SERI (Solar 

Energy Research Institute) v Coloradu (USA) je uvedeno na obrázku 5.  

 
Obr. 5: Schéma pyrolýzní jednotky Vortex-SERI: 1) vstup suroviny; 2) šnekový podavač; 

3) reaktor s tangenciálním vstupem; 4) cyklon; 5) kolektor tuhého zbytku; 6) odtah 
pyroplynu; 7) recykl prachových částic 
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Proud zpracovávaného materiálu je veden tangenciálně do reakčního prostoru, kde 

kontaktem s horkou stěnou pyrolyzéru a díky obvodové rychlosti přes 350 m.s-1 dochází k 

rychlé pyrolýze za teploty stěny 625 °C. Zatímco postup tuhých částic reaktorem je 

zpomalován intenzivním třením o jeho stěny, vznikající pyrolýzní plyn odchází středem 

zařízení s velmi krátkou dobou zdržení. Systém byl testován na měkkém suchém dřevu a 

na měkkých předdrcených peletách RDF (Refuse Derived Fuel).  

Z dřeva bylo při hmotnostním toku suroviny 10,6 kg.h-1 vyprodukováno 10 - 12 % 

tuhých zbytků, 13 - 16 % vody a reálně 54 % kapalného organického produktu. Z RDF 

bylo obdobným způsobem vyrobeno 44,1 - 41,6 % kondenzátu. Převedení zařízení do 

provozního měřítka dosud naráží na problémy spojené se zanášením reaktoru částicemi s 

vysokou hustotou a s vysokou abrazí způsobenou tvrdými anorganickými komponentami 

přítomnými zejména v RDF [14].  

3.1.3.2 Pyrolýza odpadních polymerů 
 Intenzivní komerční produkce syntetických polymerních materiálů je 

charakteristická pro dnešní moderní život. Díky excelentním vlastnostem, mají tyto 

materiály široké spektrum použití a jsou nenahraditelné a pro lidský život nezbytné. 

 Na jedné straně mají tyto materiály mnoho výhod na druhé straně mají však i řadu 

nevýhod především pro životní prostředí. Jsou těžko a pomalu rozložitelné vlivem světla, 

tepla, atmosférických plynů, mikroorganismů a v přírodě zůstávají nepoškozené řadu let a 

mohou ji také způsobit nenávratné škody. Evropská legislativa a veřejný tlak vedoucí ke 

snížení těchto odpadů, vede k velkým investicím do stávajícího výzkumu a technologií  

nakládajících z odpady [15]. 

 Termoplasty jako je polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyethylentereftalát 

(PET), polyvinylchlorid (PVC), polystyren (PS) nejsou nesítěné a mohou se přeformovat 

jednoduchým termickým zpracováním. 

 Mezi hlavní odpady vyrobené z termoplastů patří PET láhve, PE a PP pokrývky a 

tašky, PVC koberce, polystyrenová pěna a v neposlední řadě také polymery z rámů 

použitých plastových oken. 

 Přetváření termoplastů je slibné, ale těžko realizovatelné. I když jsou polymery od 

ostatního odpadu odděleny, nelze je všechny najednou přetvořit na recyklační produkty 

s vhodnými vlastnostmi, kvůli jejich termodynamické neslučitelnosti. Protože třídění 

plastů podle stejných fyzikálních a chemických vlastností je velmi nákladné, je velmi často 

cena recyklace polymerů vyšší než cena výroby nového polymeru. 
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 EU směrnice definuje chemickou recyklaci obalových odpadů jako změnu 

chemické struktury odpadu za vzniku takové chemické sloučeniny, která může být použita 

jako jedna z výchozích surovin pro znovu výrobu originálního materiálu (tzn. pro obnovu 

monomeru). Existuje již několik komerčních postupů na tomto principu např. recyklace 

nylonových koberců, depolymerizace PET na ethylen a kyselinu tereftalovou [15]. 

Pyrolýza je alternativní metoda recyklace polymerů, která je enviromentálně i 

ekonomicky atraktivní. Jedná se o recyklaci výchozích produktů, kdy dochází ke změně 

chemické struktury materiálu a vzniklé produkty se mohou použít pro jiné účely než 

původní materiál. Tímto se sníží množství odpadních plastových materiálů a negativní 

dopad těchto materiálů na životní prostředí. 

Podíl frakcí vzniklých pyrolýzou odpadních plastů je 1 – 10 hm. % pevná frakce, 

40 – 80 hm. % kapalná frakce a 10 – 40 hm. % plynná frakce [15]. 

Pevná frakce obsahuje černý uhlík a minerály, které byly obsaženy v původním 

materiálu. Používá se jako výztuha v gumárenském průmyslu, aktivní uhlí nebo 

bezkouřové palivo [16]. 

Kapalná frakce je černohnědá kapalina, která je směsí organických sloučenin s 5 -

20 uhlíky s velkým podílem aromátů. Používá se jako palivo ( výhřevnost kapalné frakce 

z pneumatik je 42 MJ.m-3), výchozí produkt v petrochemii nebo jako zdroj chemických 

látek. 

Plynná frakce obsahuje nezkondenzované látky jako H2, H2s, CO, CO2, CH4, C2H4, 

C3H6 a další. Plynná frakce má vysokou výhřevnost, např. z pneumatik 68 – 84 MJ.m-3 a 

proto může být použita jako palivo pro pyrolýzní proces [17]. 

Podíl každé frakce závisí na podmínkách pyrolýzy (teplota, tlak, rychlost ohřevu, 

velikost částic, atd.). Pro zvýšení efektivity a použitelnosti produktů pyrolýzy je nutné 

navrhnout vhodné procesní podmínky, optimalizovat proces, charakterizovat vzniklé 

produkty a následně s nimi nakládat [17].  

Pyrolýza odpadních polymerních materiálů nabízí možnost úplného zpracování 

nevhodného podílu plastů, který je určen k recyklaci [18]. V současné době jsou firmy 

zabývající se recyklací plastového a pryžového odpadu pomocí technologie založené na 

principu vakuové pyrolýzy. V zařízení,které je dováženo z USA, lze recyklovat veškerý 

plastový a pryžový odpad s minimálními energetickými nároky za vzniku využitelných a 

obchodovatelných produktů. Zařízení je ekologicky bezpečné, nejedná se o spalovnu [19]. 
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3.1.3.3 Pyrolýza odpadních pneumatik 
Množství odpadních pneumatik s nízkou životností každoročně stoupá. Ročně je 

vyprodukováno 5 miliónů tun odpadních pneumatik a to v Evropské unii 2,5miliónů tun, 

v severní Americe 2,5miliónů tun a v Japonsku 1milión tun. Takové vysoké množství je 

značný enviromentální problém [20]. 85% veškerých odpadních pneumatik tvoří 

pneumatiky z osobních aut, zbytek tvoří pneumatiky z nákladní silniční dopravy [21].  

Největší množství odpadních pneumatik je umístěno na objemné skládky, kde však 

hrozí nebezpečí zdraví z toxických emisí (ZnO, dioxiny, PAU), k možnému vzniku požárů, 

objemné pneumatiky zabírají spoustu místa, kvůli vysoké ceně skládkování se objevují i 

černé skládky a v neposlední řadě pohled na kupu pneumatik je odpuzující. Pneumatiky 

jsou biologicky nerozložitelné, netavitelné, nerozpustné a proto jejich minimalizování je 

možné pouze recyklací nebo rekuperací energie. V roce 1990 bylo uloženo na skládky 62% 

veškerých odpadních pneumatik. V roce 2000 tato hodnota klesla na 35% a v roce 2006 

měla tato hodnota klesnout na nulovou hodnotu. Pouze 20% veškerých pneumatik je 

recyklováno různými technikami (např. jako palivo v cementářských pecích, spalovnách 

nebo spolu-spalováním s uhlím; jako aditiva do asfaltů používaných na vozovky, surovina 

v gumárenském průmyslu) [22]. Skoro 2% veškerého pevného odpadního materiálu 

v industrializovaných zemích tvoří odpadní pneumatiky [21]. 

Pneumatiky je velmi těžké tepelně zpracovat, protože během jejich přípravy 

a tvarování dochází k jejich zesíťování. Vysoké množství těkavého uhlíku s výhřevností 

porovnatelnou s výhřevností antracitu (GCV(Gross Calorific Value) = 33-35 MJ/kg) však 

umožňují výhodnou energetickou rekuperaci. Pokud by odpadní pneumatiky nebyly 

recyklované, teoretické hodnota ztráty tepla by mohla dosáhnout ve světě 3.104 kJ [23]. 

Z tohoto důvodu si pyrolýza a spalování vyžaduje vysokou pozornost.  

V současnosti je spalování nejčastější metoda likvidace odpadů. Pokud porovnáme 

spalování a pyrolýzu odpadů, vyplyne nám, že pyrolýza má řadu výhod [24]. Porovnání 

parametrů přímého spalování a pyrolýzy odpadů uvádí následující tabulka (Tab.2): 
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Tab. 2: Porovnání spalování a pyrolýzy [24] 
Pyrolýza Spalování 

Tepelný rozklad bez kyslíku Oxidace; reakce s kyslíkem 
Provozní teplota 500 – 900°C Spalovací teplota 800 – 1000°C 

Produkty: Produkty: 

Uhlíkový zbytek 
Kapalné uhlovodíky, olej 

H2S, COx, CH4, C2H6, C3H8, NH3, aj. 

Škvára, struska 
voda 

CO2, SO3, NOx aj. 

Endotermní reakce Exotermní reakce 
Nezáleží na změně skladby odpadu Záleží na změně skladby odpadu 

Vsázka: Tuhé a pastové odpady Vsázka: Tuhé odpady 
 

3.1.4 Plazma   

3.1.4.1 Základní informace o plazmatu 
 Termín plazma zavedl v roce 1928 I. Langmuir a označil tím vnitřní část 

elektrického výboje, na který neměli vliv stěny a elektrody výbojky [25]. 

Odhaduje se, že asi 99 % hmoty ve vesmíru je v plazmatickém stavu. Na Zemi 

tento stav není běžný. K vytvoření a udržení plazmatu, v němž jsou atomy látek rozděleny 

na elektricky nabité složky (elektrony a ionty), je v podmínkách na povrchu Země nutné 

zahřát látku na vysokou teplotu nebo v ní vytvořit elektrický náboj [26].  

 Na Zemi jsou běžná tři skupenství hmoty: pevné, kapalné a plynné.  S tzv. čtvrtým 

skupenstvím - plazmatem - se v každodenním životě setkáváme řidčeji, než je tomu 

vesmíru. Uveďme např. plamen, blesk, ionizovaný plyn v zářivkách nebo reklamních 

výbojkách, ionizovaný plyn proudící z raket, jemný svit polární záře apod.    

 Plazma je tedy směs elektricky nabitých a neutrálních částic, které na sebe 

navzájem působí. Nabité částice na sebe působí prostřednictvím elektrického pole na  

vzdálenost, která značně převyšuje rozměr částic [26]. 

3.1.4.2 Charakteristika jednotlivých druhů plazmatu   
Plazmatické skupenství můžeme rozdělit ještě na několik dalších skupin: 

 - 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. 
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- 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.  

- Kvark-gluonová plazma: při vysokých energiích jsou roztaveny samotné nukleony 

na své konstituenty – kvarky a gluony. V tomto stavu byla látka asi do deseti mikrosekund 

po vzniku vesmíru a uměle se podařilo tento stav látky vytvořit v CERNu v roce 2000 [27]. 

 

3.1.4.3 Aplikace plazmy 
V současnosti existují rozsáhlé aplikace ve strojírenství, mikroelektronickém 

průmyslu, energetice, textilním i chemickém průmyslu a ve spotřební elektronice. Přehled 

aplikací rozdělíme na následující celky: aplikace výbojů, plazmochemie, plazmové 

technologie, řízená termonukleární syntéza [25]. 

 

3.1.4.4 Zdroje světla 
Obloukový výboj se na  osvětlování používal už před vynálezem žárovky. Byl to 

zdroj světla pouze na speciální účely a nebyl vhodný na všeobecné používání. Uhlíkové 

elektrody, mezi kterými oblouk hořel, během provozu na vzduchu oxidovaly, a tak se 

postupně zkracovaly, to způsobovalo nestabilitu proudu přes oblouk, případné zhasnutí 

oblouku. Později se vyvinuly speciální uhlíkové elektrody obalené kovovým obalem, které 

se vkládaly do posouvacího systému, který automaticky, podle napětí na oblouku, udržoval 

konstantní mezielektrodovou vzdálenost. Tyto systémy se často využívaly v kinematografii 

při osvětlování scény, ale i při promítání filmů v kinech. Zdrojem světla tu nebyl samotný 

oblouk, ale skvrna na povrchu uhlíkové anody (4200 K), z které pocházelo 85 % 

světelného toku. Poté se na uvedené účely začaly používat vysokotlaké vývojky a 

halogenové zářivky [25]. 
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3.2 PET  

 Polyethylentereftalát (PET, obr. 6) je nejvýznamnější z termoplastických 

polyesterů a jeden z nejznámějších typů vůbec. PET je dnes surovinou především pro 

výrobu vláken, která se používají na textil, technické tkaniny, izolace vodičů elektrického 

proudu nebo třeba kordy pro pneumatiky,atd. Vlákna se zpracovávají na spotřební textilie, 

technické tkaniny a lana. Tyto vlákna jsou méně mačkavé než vlna, méně navlhá a rychleji 

schnou než polyamidová vlákna. Mají také větší stálost na světle. Fólie se používají 

především v elektrotechnickém průmyslu, např. jako podložky při výrobě 

magnetofonových a videorekordérových pásků. Nejrozsáhlejší využití však tento materiál 

nalezl jako obalový materiál ve formě PET láhví. Mezi výhody tohoto materiálu patří 

především jeho velmi dobré vlastnosti z hlediska izolace proti vlhkosti a plynům, a také 

zpracovatelnost. láhve jsou velmi univerzální, o čemž svědčí mimo jiné i skutečnost, že je 

lze plnit sycenými, tak i nesycenými tekutinami [28]. 

 

Vzorec PET: 

  

 
 

Obr. 6: Schéma polyethylentereftalátu 

 

V ČR zpracovává PET závod Silon, a. s. v Plané nad Lužnicí (přepracovává  PET 

na polyesterovou střiž a kabely, ročně 12 kt). Dále Plastic Technologies & Products s.r.o. 

v Jílovém u Prahy, kde z lahví vyrábějí opět láhve. Další firmou pro recyklaci plastů se 

zabývá firma ZEOPOL LTD, Břeclav. 

  

3.3 Pneumatiky 

Pneumatiky jsou vyrobeny z kaučukových materiálů (poly-butadien, styren-

butadien a polyizopren nebo z přírodní gumy), sazí, vláknitých materiálů a anorganických 

příměsí. Pneumatiky obsahují vysoké množství látek s vysokou prchavostí a pevný uhlík, 

který má podobnou výhřevnost jako antracit. Tyto vlastnosti dělají z gumy z odpadních 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 27 

pneumatik vhodný surový materiál pro termochemické procesy. Slouží dopravě počínaje 

od jízdních kol až po kola pro leteckou dopravu [29].  V budoucnu se očekává další nárůst 

spotřeby pneumatik.  U automobilových pneumatik dochází k opotřebení po ujetí cca 30 

až 70 tisíc km. Rychlost opotřebení i životnost závisí na druhu a materiálovém složení, 

pravidelné údržbě, způsobu provozování a technickém stavu vozidla. Protektorováním se 

může životnost pneumatik prodloužit na cca 100 až 120 tisíc km.  

  

Tab.3: Materiálové složení pneumatik pro osobní a nákladní automobily v EU v  % [29] 
Složka Osobní automobil Nákladní automobil 
Pryž 47 % 45 % 
Saze 21,5 % 22 % 
Kov 16,5 % 25 % 

Textil 5,5 % - 
Oxid zinečnatý 1 % 2 % 

Síra 1 % 1 % 
Aditiva 7,5 % 5 % 

 

 

 Hmotnost  pneumatik rovněž závisí na typu. Rozsahy hmotností nejužívanějších 

pneumatik na našem trhu jsou uvedeny v tab. 4. 

Tab. 4: Hmotnost pneumatik dle typu dopravního prostředku [29] 
Skupina pneumatik Rozsah hmotností  

[kg] 
Průměrná hmotnost 

[kg] 
Osobní 4,5 – 13,9 7 

Dodávkové 8,1 – 22,4 11 
Nákladní 20,7 – 96,5 50 

Autobusové 39,8 – 70,0 60 
Ostatní 1,0 – 430,0 --- 
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4 Experimentální část 

4.1 Popis experimentálních aparatur 

 4.1.1 Pyrotronic 
 Pyrolýza odpadních PET a pneumatik byla provedena na poloprovozní pyrolýzní 

jednotce Pyrotronic (příloha č.1 a 2). Jednotlivé části pyrolyzéru jsou blíže popsány na  

obr. 7. 

 
 

 
Obr. 7: Pyrolýzní jednotka Pyrotronic: 1) zásobník tuhého materiálu; 2) zásobník 

kapalného materiálu; 3) zásobní láhev inertního plynu;4) pec; 5) chladič; 6) odběrná místa 

kapalné frakce; 7) odvod plynu; 8) filtr; 9) plynoměr; 10) odběrné místo plynné frakce; 11) 

hořák; 12) zásobník pevného pyrolýzního zbytku 

 

Před každým měřením musela být pyrolýzní jednotka vyčištěna, zejména vlastní 

pyrolýzní pec a šnekový dopravník umístěný uvnitř pece, ze kterého bylo třeba odstranit 

případné spečené zbytky z předešlého měření. Nejprve bylo potřeba jednotku vyhřát na 

provozní teplotu (650 ºC) a nastavit požadovanou rychlost dávkování materiálu do pece a 
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vlastní zádrž materiálu v peci. Rychlost dávkování je regulována rychlostí dávkování 

šneku umístěného v zásobníku (1), retenční čas materiálu v peci (od 1 – 12 min) je 

regulován rychlostí otáček hlavního šneku umístěného v peci (4). Po vyhřátí byl vzorek 

nasypán do dávkovače tuhého materiálu (1). 

Po zapnutí jednotky byly zapsány sledované počáteční hodnoty teplot ve třech 

vyhřívaných místech (na začátku pece, uprostřed a na konci), stav elektroměru, stav 

plynoměru a čas. Po spuštění šneků byla pec profouknuta argonem (3), aby v peci nebyl 

přítomen kyslík. Pyrolýza probíhala za atmosférického tlaku. Hmotnost jednotlivých 

vzorků byla 1 – 2 kg. Komponenty byly pomocí dávkovacího šneku posunuty do pece, kde 

vlivem vysoké teploty došlo k jejich termickému rozkladu. Pevný zbytek propadl do 

hermeticky uzavřeného zásobníku (12) pyrolýzního zbytku a pyrolýzní plyn pokračoval do 

chladiče (5), kde se částečně zkondenzoval. Z chladiče byla zkondenzovaná frakce 

odebírána z 5 odběrných míst (6). Nezkondenzovaný plyn pokračoval přes plynoměr (9) až 

do hořáku (11). Plynná fáze byla odebrána do laboratorní myši, za plynoměrem (10), při 

kontinuálním hoření plamene signalizující konstantní vývin plynu. Po ukončení pyrolýzy 

byly opět zaznamenány teploty v pyrolýzní peci, stav elektroměru, stav plynoměru a čas. 

Vzniklý kapalný a pevný produkt pyrolýzy byl zvážen a byla vyhodnocena 

hmotnostní bilance. Množství plynné fáze bylo dopočteno do 100 %. 

4.1.2 Pyrolýzní pec s plazmovým hořákem 

 Jedná se o komorovou pec, ve které je ve vložené ocelové nádobě o objemu 1.7 l 

prováděn rozklad organických látek při teplotě 500°C za současného proplachování 

argonem pro udržení inertní atmosféry.  

 Ohřev pece zajišťují 3 silitové tyče. Regulace teploty v peci je prováděna 

regulátorem teploty nainstalovaným přímo na peci. Nastavená teplota v peci je regulována 

v rozsahu ± 1°C. 

 Materiál určený k rozkladu je vložen do pyrolýzní nádoby (obr. 8) a nádoba 

vložena do pece. Na šroubení ve spodní části nádoby je napojeno potrubí přivádějící argon, 

které zajišťuje dodávku argonu v množství 5 litrů za minutu po celou dobu, kdy je nádoba 

v peci. Na horní vývod je napojeno izolované potrubí vedoucí pyrolýzní produkty do 

plazmového reaktoru. Pec je poté uzavřena a po vložení a napojení silitových tyčí je 

zahájen ohřev materiálu nastavením teploty na regulačním panelu. Před vlastním 

rozkladem byla pec s pyrolýzní nádobou temperována. 
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 Již během náběhu na 500°C, který trvá cca 30 minut, dochází k vývinu plynných a 

kapalných produktů pyrolýzy. Plynné produkty jsou z reakční nádoby odváděny argonem. 

 Destilující kapalné produkty jsou částečně vráceny zpět do reakční nádoby - 

obdoba refluxu rektifikační kolony, což zajistí jejich delší zádrž v reakční nádobě a tím 

jejich účinný rozklad.  

 Pevné produkty zůstávají v pyrolýzní nádobě. Po ukončení rozkladu je vypnut 

ohřev pece. Pec chladne ve smontovaném stavu za stálého proplachování pyrolýzní nádoby 

argonem. Po vychladnutí je pec rozebrána, odpojena šroubení z pyrolýzní nádoby a nádoba 

vyňata z pece.  

 Pevný pyrolýzní zbytek je z nádoby vysypán a nádoba je připravena pro další 

použití.  

 

 
Obr. 8: Pyrolýzní (reakční) nádoba – schéma, skutečná nádoba s pevným 

zbytkem PNEU 
 

 
Plazmová pec je vyzděnou žárobetonem, ve které je ohřev vsázky zajišťován 

elektrickým obloukem hořícím mezi vsázkou a dutou uhlíkovou elektrodou. Elektrodou je 

do prostoru el. oblouku přiváděn argon, který po ionizaci tvoří plazmu. Teplota takto 

vzniklé plazmy se zjišťuje výpočtem a byla stanovena její hodnota vyšší než 2 000 °C. 

Spaliny jsou z pece odtahovány z víka pece a vedeny odtahem s termočlánkem pro měření 

teploty spalin do plechového komína.  

 Pro praktická měření na plazmovém reaktoru lze pro tvorbu plazmy využít i 

levnější ionizační médium – syntetický vzduch. Ten byl proto použit při zpracování 

produktů pyrolýzy v plazmovém reaktoru pro oba typy zkoušených materiálů. 
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4.1.3 Termogravimetrický analyzátor LECO TGA 601 
Termogravimetrická analýza pneumatik a PET lahví a jejich pevných pyrolýzních 

zbytků z pyrolyzéru Pyrotronic byla provedena na termogravimetrickém analyzátoru 

LECO TGA 601. 

Vlastní analýza byla započata zvolením analytické metody a vložením prázdných 

kelímků do otočného držáku. Po přesném zvážení prázdných kelímků byly naplněny 

kelímky vzorkem o hmotnosti cca 1g a přikryty víčkem. Vzorky byly nejprve automaticky 

zváženy s přesností ± 0,001 g. Výchozí hmotnost vzorku byla změřena a automaticky 

uložena do paměti. Po zvážení všech kelímků začala vlastní analýza. Během lineárního 

ohřevu byl sledován úbytek hmotnosti každého vzorku a teplota pícky byla regulována 

podle zvolených parametrů analýzy. Celý tepelný režim (řízený programem) byl rozdělen 

do tří kroků znázorněný. 

4.1.4  Popis TG-DTA analyzátoru STA 409 EP/1/F  
Vzorek pneumatik byl podroben termické analýze na přístroji TG-DDTA STA 409 

EP/1/F firmy Netzsch. Všechny experimenty byly provedeny za identických podmínek: 

navážka 101-102 mg, max. teplota 1000°C v kelímcích z oxidu hlinitého v dynamické 

inertní atmosféře argonu (průtok 100 cm3 min-1) a rychlost ohřevu 10°C min-1. 

4.1.5 Chromatograf Agilent 6890N 
Analýza plynu byla provedena nejpozději do 24 hodin od vzorkování. Analýza 

plynné fáze byla provedena v Centru nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava. 

Vzorek byl analyzován plynovým chromatografem Agilent 6890N vybaveným 

kapilární kolonou (HP-Plot/Al2O3 S 50 m x 0,25 mm x 8 m; HP-Plot/Q 30 m x 0,53 mm x 

40 mm nebo GS Gas Pro 30 x 0,32) a plamenoionizačním (FID) – detekce H2, CO, CO2 a 

teplotně vodivostním (TCD) – detekce uhlovodíků, detektorem. 

4.1.6 Destilační zkouška 
Destilační zkouška patří mezi základní metody charakterizace kapalných paliv 

poskytující informace o rozmezí a průběhu bodů varu (frakčním složení). 

Destilační aparatura se skládá z frakční baňky, teploměru, sestupného chladiče 

chlazeného vodou, odměrného válce na jímání kondenzátu (objem 100 ml), stojanu a 

kahanu. Do frakční baňky jsem vlila 100 ml vzorku a její ohřev jsem regulovala pomocí 

topného hnízda tak, aby první kapka z chladiče skápla mezi 5. a 10. minutou od počátku 

zahřívání. Teplota, kterou ukazuje teploměr v okamžiku skápnutí první kapky z chladiče, 
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se zaznamenává jako začátek destilace. Výsledkem destilační zkoušky byla tzv. destilační 

křivka, která se buď zaznamenává v podobě tabulky nebo v podobě grafu, kde na ose x je 

vyneseno  předestilované množství (obj.%) a na ose y příslušná teplota varu (°C). 

Destilační zkoušku jsem ukončila v okamžiku, jakmile se rtuťový sloupec teploměru 

zastaví a začne klesat. Tato teplota se zaznamená jako konec destilace. 

4.1.7 Specifický povrch SBET 
Na pevném pyrolýzním zbytku po pyrolýze pneumatik byl změřen specifický 

povrch a velikost meso- a mikropórů komerčním přístrojem Sorptomatic 1990 

 z adsorpčně-desorpční izotermy dusíku při teplotě 77 K.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 33 

5 Výsledky experimentálních měření a jejich diskuze 

5.1 Charakteristika vstupního materiálu 

 Základní složení odpadních pneumatik a PET lahví je znázorněno v tabulce 5. Jak 

je patrné, obsah prchavé hořlaviny je vyšší u PET než u pneumatik a naopak obsah 

pevného uhlíku je vyšší u pneumatik než u PET. Vysoký obsah pevného uhlíku 

v pneumatikách je způsoben přítomností sazí, které se používají jako plnidlo při výrobě 

pneumatik. Díky vysokému podílu pevného uhlíku je hodnota výhřevnosti pneumatik taky 

vyšší než výhřevnost PET. Obsah vlhkosti obou materiálu je velmi nízký. 

 
Tab. 5: Termogravimetrická analýza vstupního materiálu, spalné teplo a výhřevnost 

pneumatik a PET 

Vzorek Vlhkost 
[hm.%] 

Popel 
[hm.%] 

Prchavá 
hořlavina 
[hm.%] 

Pevný 
uhlík 

[hm.%] 

Spalné 
teplo 

[kJ.kg-1] 

Výhřevnost 
[kJ.kg-1] 

Pneu 0,8 3,9 66,9 28,4 39368 37718 
PET 0,4 0,6 87,8 11,2 31965 29473 

 

5.2 Termická analýza pneumatik a PET 

Termická analýza sleduje průběh tepelného rozkladu pevných materiálů. Z termické 

analýzy PET (Graf 1.) je patrné, že v prvním kroku došlo při teplotě 105 °C k vysušení 

vzorku. Z úbytku hmotnosti vzorku při této teplotě se určil procentuální obsah vlhkosti. V 

okamžiku, kdy již nedocházelo ke změně hmotnosti vzorku, řídicí program přepnul proces 

do druhého kroku, u kterého byla nastavena požadovaná teplota 800 °C v inertní dusíkové 

atmosféře po dobu těkání prchavé hořlaviny do konstantní hmotnosti. Výsledkem druhé 

fáze bylo určení obsahu prchavé hořlaviny. Poté se nechala pec zchladit na teplotu cca 600 

°C, aby bylo možné odkrýt víčka z kelímků. V dalším kroku došlo k žíhání vzorku za 

přístupu kyslíku do konstantní hmotnosti při teplotě 815 °C, kdy byl určen obsah fixního 

(pevného) uhlíku a popela. Na konci analýzy byl u každého vzorku zjištěn celkový úbytek 

hmotnosti v procentech.  
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Graf 1: Termická analýza PET  

  

Graf 2 dokumentuje pyrolýzní rozklad odpadních pneumatik. Je zřejmé, že se 

zvyšující se teplotou se zvyšuje hmotnostní úbytek. Celkový hmotnostní úbytek je cca 

40%, což koresponduje s tabulkou 5. 
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Graf 2: Termická analýza pneumatik 
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Pneumatiky se rozkládají ve dvou krocích. První pík při teplotě cca 387 °C 

odpovídá vypaření olejů, změkčovadel a aditiv přidaných do pneumatik během jejich 

výroby. Druhý pík s maximem při 469 °C odpovídá rozkladu gumy [2].  

Vzorek PET představoval cca 1-3 cm kusy rozdrcených PET lahví, které 

z technických důvodů nešly rozdrtit na menší kousky vhodné pro měření na přístroji TG-

DTA. Během pyrolýzy PET dochází k sublimaci kyseliny tereftalové, která by mohla 

způsobit zanesení aparatury. Z těchto dvou výše zmíněných důvody, PET nebyly 

analyzovány na tomto přístroji.   

 

5.3 Hmotnostní podíly jednotlivých frakcí po pyrolýze na     
Pyrotronicu 

Ze získaných hodnot z měření jsem stanovila hmotnostní podíly jednotlivých 

frakcí, plynné (g), kapalné (l) a pevné (s), u všech vzorků, tabulka 6 a 7, graf 3. 

 

Hmotnostní podíly pyrolýzních frakcí pneumatik 

Tab. 6: Hmotnostní podíly pyrolýzních frakcí pneumatik 

 Plynná frakce 
 [hm. %] 

Kapalná frakce  
[hm.%] 

Pevná frakce  
[hm.%] 

měření 58,51 5,59 35,90 
 

Hmotnostní podíly pyrolýzních frakcí PET lahví 

Tab. 7: Hmotnostní podíly pyrolýzních frakcí PET lahví 

 Plynná frakce  
[hm. %] 

Kapalná frakce 
 [hm.%] 

Pevná frakce 
[hm.%] 

měření 35,0 28,8 36,2 
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Graf 3:  Hmotnostní podíly pyrolýzních frakcí pneu a PET láhví 

 

 Z hmotnostních bilancí pyrolýzních fází vyplývá (graf 3), že nejvyšší množství 

plynné fáze vzniká při pyrolýze pneumatik, nejvyšší množství kapalné frakce vzniká při 

pyrolýze PET láhví. Pevná frakce je srovnatelná. 

5.3.1 Plynná frakce 
 

Při každém měření byla odebrána plynná fáze. V tabulce 8 a grafu 2 jsou uvedeny v 

objemových procentech (obj. %) jednotlivé složky analyzované v plynné frakci. 

 

Tab. 8: Hodnoty složek nalezených v plynné fázi po pyrolýze pneumatik a PET 
láhví 

 H2 
[obj.%] 

Methan 
[obj.%] 

Ethan 
[obj.%] 

Ethen 
[obj.%] 

Propan 
[obj.%] 

Propen 
[obj.%] 

Butan 
[obj.%] 

CO2 
[obj.%] 

Pneu 10,60 19,3 4,67 11,86 0,76 6,27 0,36 1,10 
PET 11,6 16,4 4,50 7,80 0,30 9,30 0,25 23,7 
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Graf 4: Hodnoty složek nalezených v plynné fázi po pyrolýze pneumatik a PET láhví 

 

Z grafu 4 vyplývá, že nejvyšší koncentraci měl methan a vodík. V pyrolýzním plynu 

z pyrolýzy PET je vysoké množství oxidu uhličitého, protože PET obsahuje vysoké 

množství kyslíku, který během pyrolýzy reaguje s radikály uhlíku za vniku CO2. 

V pneumatikách je vysoké množství síry, která se používá jako vulkanizační činidlo a 

proto v plynné pyrolýzní fázi se vyskytuje H2S, který však nebyl analyzován. Množství 

kyslíku v PET a množství síry v pneumatikách dokumentuje tabulka 9 elementárního 

složení pneu a PET z literatury. 

 

Tab. 9: Elementární složení pneumatik a PET [30, 31] 

 C H N S O 
Pneu 81,3 7,3 0,3 1,5 - 
PET 62,5 4,21 - - 33,29 

 

5.3.2 Kapalná frakce 
Destlilační křivka charakterizuje základní složení kapalné pyrolýzní fáze. Pokud 

porovnáme charakteristické teploty získané z destilační křivky benzínu a kapalné pyrolýzní 

fáze, zjistíme, že destilační křivka benzínu je charakteristická těmito teplotami: 

 Teplota začátku destilace ovlivňuje ztráty při manipulaci s palivem, bezpečnost při 

práci (pohybuje se  v rozsahu 30 až 35 °C). Je-li tato teplota příliš nízká, vytvářejí se nad 

palivem párové polštáře.  

Teplota 10 obj. % bodu ovlivňuje startovatelnost studeného motoru. Tendencí je 

snižovat tuto teplotu pod 65 °C. Čím bude teplota nižší, tím snadněji se odpaří lehké složky 
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a tím snadněji se spustí studený motor. V současné době leží tato teplota mezi 50 – 60 °C. 

Při teplotě 40 °C se zjišťuje tlak nasycených par, který rovněž charakterizuje odpařovací 

schopnost paliva (pro léto je tento tlak 40 – 70 kPa, v zimě se benzín upravuje tak, aby se 

tlak zvýšil na 60 – 90 kPa). V případě PET lahví i pneumatik byla naměřena teplota nad 

115 °C. 

Teplota 50 obj.% bodu  rozhoduje o rychlosti ohřevu motoru po studeném startu na 

provozní teplotu a o akceleračních vlastnostech. Tato teplota se pohybuje v rozmezí 100 – 

115 °C. Moderní benzíny mají tuto teplotu již v blízkosti 80 °C. V analyzovaných vzorcích 

pro nás znamenala teplota 50 obj. % bodu konec destilace, teplota byla nad 300 °C. 

Teplota 95 obj.% bodu charakterizuje konec destilace, má vliv na účinnost vyhoření 

paliva ve válci motoru: uhlovodíky s teplotou varu nad 200 °C se i v prohřátém zážehovém 

motoru spálí neúplně, přípustná teplota 95 obj.% bodu je proto 180 °C (snaha je dosáhnout 

95 % bodu při teplotách 160 – 170 °C [32]. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 45

Předestilované množství [obj. %]

Te
pl

ot
a 

[°
C

]

Pneu
PET

 
Graf 5: Destilační křivky kapalných fází vzniklých pyrolýzou pneu a PET láhví 

 

Tab. 10: Některé charakteristické teploty určené z destilačních křivek získané 
pyrolýzou pneumatik a PET 

 Teplota [°C] 
 Počátek destilace 10% bod 50% bod Konec destilace 

Pneu 89 125 233 313 
PET 85 115 305 320 

 

Destilační křivky našich kapalných vzorků se nepodobají svým složením benzínu.  
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5.3.3 Pevná frakce 
Jak je patrné z tabulky 11, pyrolýzou se snížil obsah prchavé hořlaviny a zvýšil se 

obsah pevného uhlíku. Obsah prchavé hořlaviny PET je však i po pyrolýze příliš vysoký, 

z toho plyne, že nastavené procesní podmínky pyrolýzy nebyly pro PET vhodné. 

Pro pevný pyrolýzní zbytek z PET nebyly hodnoty pro specifický povrch a jodové 

adsorpční číslo změřeny. Nastavené procesní podmínky pyrolýzy pro PET nevyhovovaly 

tomuto materiálu, pevný pyrolýzní zbytek ještě obsahoval 29,8 % prchavé hořlaviny (nebyl 

zcela zpyrolyzován). 

 
Tab. 11: Obsah vlhkosti, prchavé hořlaviny, popela a uhlíku pro pevné zbytky 

Vzorek Vlhkost 
[hm.%] 

Popel 
[hm.%] 

Prchavá 
hořlavina 
[hm.%] 

Pevný 
uhlík 

[hm.%] 

Pneu 1,9 74,0 8,7 15,4 

PET 0,9 11,6 29,8 57,8 
 

Z naměřených údajů vyplývá, že pyrolýzou pneumatik i PET láhví se snížil obsah 

prchavé hořlaviny a zvýšilo se množství pevného uhlíku. 

 

5.3.3.1 Specifický povrch 
 
 Dalším ze základních parametrů určujících kvalitu uhlíku je jeho specifický povrch, 

jehož velikost závisí na složení materiálů a na procesních podmínkách experimentu. 

 

Tab. 12: Specifický povrch pevné frakce získané pyrolýzou odpadních pneu a komerčních 
sazích 

 Pneumatiky N220 N330 N550 N660 
SBET (m2.g-1) 70,22 114 - 124 78 – 88 38 - 46 30 - 40 

 

Hodnota specifického povrchu pevného zbytku z pyrolýzy pneu je vyšší než u 

komerčních sazí N550 a N660 a je srovnatelná s N330. 
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5.3.4 Porovnání plazmy a Pyrotronicu 
 

 
 

Graf 6: Graf  průběhu hodnot pyrolýzy pneumatik 

 

 
Graf 7: Graf  průběhu hodnot plazmového reaktoru pneumatik 
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V průběhu pyrolýzy pneumatik vznikaly produkty SO2, NOx, CO2, CO a VOC 

(těkavé organické látky). Přítomností vulkanizačního činidla síry v pneumatikách, vlivem 

teploty a následné oxidaci, dochází ke vzniku SO2. 

Produktem rozkladných reakcí uhlovodíkových řetězců jsou aktivní atomy uhlíku, 

které reagují s kyslíkem, za vzniku detekovaných oxidů (CO, CO2). Makromolekuly hmoty 

pneumatik současně degradují na jednodušší VOC. 

 Z grafu 6 je patrná změna obsahu látek (SO2, CO, CO2, VOC, O2). Obsah kyslíku, 

který je přítomen v syntetickém vzduch, výrazně klesá – vlivem tvorby oxidů. Obsahy 

detekovaných oxidů naopak prudce vzrůstají, vlivem reakcí uvolněných atomů S a C 

z pyrolyzovaného materiálu s přítomným O2. Nárůst VOC je ovlivněn dobou setrvání 

v pyrolýzní peci, z křivky je patrný jejich počáteční prudký vzestup (začátek rozkladu), 

pak je rozklad hmoty ustálený. Přítomné oxidy dusíku jsou produktem reakcí dusíku a 

kyslíku, z přiváděného syntetického vzduch. Jejich obsah v průběhu procesu se téměř 

nemění. Produkty pyrolýzy byly dále převedeny do plazmového reaktoru.  

Jelikož jako médium pro plazmu byl přiváděn místo argonu syntetický vzduch 

vysvětluje vysoké hodnoty kyslíku a oxidů dusíku za plazmovým reaktorem. Zároveň lze 

tvrdit, že k ionizaci plynu došlo v malé míře nebo resp. vůbec a proto nebyly organické 

látky v dostatečné míře rozkládány, ale jen spalovány. Křivka VOC (graf 7) má klesající 

tendenci. Docházelo i k poklesu obsahu CO. 
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Graf 8: Graf  průběhu hodnot pyrolýzy pneumatik na retortě Pyrotronic 
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 V první fázi, kdy probíhá dávkování materiálu roste obsah kyslíku ze vzduchu. 

Kyslík prakticky vyhoří, což má za následek vzestup oxidu uhličitého. Měření bylo na 

krátkou dobu přerušeno (v čase 17:36), kdy došlo k výměně filtru. V této době došlo opět 

ke zvýšení obsahu kyslíku, plyn však již nehořel, protože tato operace se provádí v místě, 

kde teplota plynu je cca 5 °C. 

 

 
 

Graf 9: Graf  průběhu hodnot pyrolýzy PET láhví 
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Graf 10: Graf  průběhu hodnot plazmového reaktoru 

 
Při pyrolýze PET byly nejvíce zastoupeny produkty CO, O2 a VOC (těkavé 

organické látky). K významnějšímu vývinu pyrolýzních plynů dochází od okamžiku startu 

náběhu na 300 °C v pyrolýzní peci (pokles O2, nárůst CO). Změna obsahu CO a posléze i 

O2 má souvislost s uvolňováním kyslíku z molekuly PET. V závěru procesu pyrolýzy je 

patrný mírný nárůst jejich obsahu (graf 9). Průběh křivky obsahu VOC hovoří o ustálené 

tvorbě jednodušších organických sloučenin z hmoty PET. 

Produkty spalování pak byly převedeny do plazmového reaktoru. 

 Plazmové médium i zde tvořil syntetický vzduch a tomu odpovídají detekované 

obsahy O2 a NOx. Po startu tavení v plazmové peci (graf 10) dochází ihned k vývinu 

zplodin. Neustálený průběh křivek jednotlivých detekovaných podílů a maxima v křivkách 

CO, CO2, VOC, O2  jsou důsledkem vtoku kondenzovaných kapalných podílů z pyrolýzy 

do plazmy. Je to důsledkem sublimace PET. 
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Graf 11: Graf  průběhu hodnot pyrolýzy PET na retortě Pyrotronic 
 
 

V grafu 11 jsou zobrazena místa, kde byl odebírán vzorek pro analýzu organických 

látek.V této době byl nasáván analyzátorem plyn s kyslíkem v důsledku malého množství 

plynu. Parciální složení plynů není v průběhu pyrolýzy konstantní, ale je funkcí teploty. 

S jejím nárůstem dochází k poklesu obsahu vodíku a naopak narůstá obsah oxidu 

uhelnatého a uhličitého. Opět dochází k sublimaci PET. 
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6 Závěr 
 Cílem diplomové práce bylo experimentální studium pyrolýzy odpadních 

pneumatik a PET láhví ve dvou pyrolýzních retortách. 

 Teoretická část je věnována literární rešerši o možnostech zneškodňování 

vybraných plastových a gumových  odpadů. 

 V praktické části diplomové práce jsou popsány experimentální aparatury, na 

kterých probíhala měření odpadních pneumatik a PET láhví a charakterizace výstupních 

fází.. 

Odpadní materiály byly zpracovány v pyrolýzní jednotce Pyrotronic za účelem 

zjištění vlastností a vhodného využití plynné a pevné frakce. Z naměřených dat plyne, že 

množství a výhřevnost plynné frakce je dostačující pro ohřev pyrolýzní jednotky. Vzniklý 

pyrolýzní zbytek může mít široké uplatnění v gumárenském průmyslu nebo jako aktivní 

uhlí. Kapalná fáze se svým složením nepodobá benzínu. 

 Vyhodnocením hmotnostních podílů pyrolýzních fází vyplývá, že největší množství 

plynné fáze vzniká při pyrolýze pneumatik a největší množství kapalné frakce vzniká při 

pyrolýze PET láhví. Pevná frakce je srovnatelná. 

 Během každého měření byla odebrána plynná fáze. Největší koncentrace methanu 

je obsaženo v plynné frakci pneumatik. Nejvíce vodíku v plynné frakci měly PET láhve. 

V pyrolýzním plynu z pyrolýzy PET je také vysoký obsah oxidu uhličitého, protože PET 

obsahuje vysoké množství kyslíku, který během pyrolýzy reaguje s radikály uhlíku za 

vzniku CO2. Jelikož pneumatiky i PET láhve obsahují poměrně vysoké hodnoty vodíku a 

methanu mají vysokou výhřevnost.   

 U kapalných frakcí sestaveny destilační křivky obou odpadních polymerů. Počátky 

destilace byly v rozmezí 85 až 89 °C. Konec destilace byl v intervalu 313 až 320 °C.  

 U pevné frakce byl stanoven obsah vlhkosti, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku 

a popela. Tyto obsahy byly také stanoveny u čistých vzorků před pyrolýzou, aby bylo 

možno tyto obsahy porovnat. Uvedené parametry byly stanoveny metodou 

termogravimetrické analýzy. Ze získaných údajů je patrné, že po pyrolýze se snížil obsah 

prchavé hořlaviny a zvýšil se obsah pevného uhlíku a popela.  

Dále byla vyhodnocená data z pyrolýzní retorty s následným spálením pyrolýzní 

fáze v plazmovém hořáku. Vzniklé zplodiny byly následně zpracovávány v plazmovém 

reaktoru (cca 2 000 °C). Produkty pyrolýzy pneumatik jsou SO2, NOx, CO2, CO a VOC při 

pyrolýze PET byly nejvíce ve zplodinách zastoupeny CO, O2 a VOC. Zastoupení 
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jednotlivých analyzovaných složek se mění v závislosti na zpracovávaném odpadním 

materiálu, průběhu procesu pyrolýzy (pracovní podmínky pyrolýzy), na základě 

vznikajících meziproduktů tepelné degradace a podle toho, jak přítomné složky případně 

mezi sebou vzájemně reagují. 

Náhradou argonu syntetickým vzduchem se v plynných produktech objevují kyslík 

a oxidy dusíku, obsah VOC u obou typů zpracovávaných odpadů klesá. Z grafických 

záznamů obsahů sledovaných složek plynných zplodin je možno odvodit, že použití 

plazmy pro čištění spalin je vhodné z důvodu rozkladu organických uhlovodíků (VOC) – 

zejména dioxinů, které jsou velmi nebezpečné pro životní prostředí. Rovněž docházelo 

k poklesu obsahů dalších složek (např. CO, SO2).  

 Porovnáním pyrolyzéru Pyrotronic s pyrolyzérem s následným spálením plynné 

fáze plazmovým hořákem jsme došli k závěru, že pyrolyzér s následným spálením 

v plazmě je vhodnější způsob pro zneškodňování odpadních polymerů, díky vyšší teplotě 

v plazmovém hořáku a tím nižší produkovatelnosti zplodin těkavých organických látek. U 

pyrolyzéru Pyrotronic je vyšší pravděpodobnost, že do ovzduší uniká vyšší množství VOC 

než u plazmy. Avšak vzhledem k energetické, technické a ekonomické náročnosti realizace 

plazmy v průmyslu, se plazma spíše hodí pro laboratorní účely.  
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SEZNAM ZKRATEK 
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USA  Spojené státy americké 
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Příloha č.1 

Protokol z měření pneumatik 

Protocol of measurement 

Pyrolyzovaný materiál (sample): Vzorek č. 1– pneumatiky (scap tires) 

Množství materiálu (backfill): 2,755 kg 

Nastavené otáčky hlavního šneku (speed of main screw):  2,5 ot/min 

Nastavené otáčky dávkovacího šneku (speed of dosing srew): 18 ot/min 

Začátek měření (start): 10.40 hod. 

Teplota zón na začátku měření (odčítané na ukazatelích regulačného pultu) 

(temperature at the beginning): 600 °C (I.), 672 °C (II.), 649 °C (III.) 

Stav el. hodin po zahřátí pece na počátku měření (electric clock at the beginning): 

732,68 kWh 

Stav plynoměru na počátku měření (gas meter at the beginning): 13,060 m³ 

Ukončení měření (end): 11.30 hod. 

Teplota zón na konci měření (odčítané na ukazatelíchch regulačného pultu) 

(temperature at the end): 565 °C (I.), 672 °C (II.), 672 °C (III.) 

Stav el. hodin na konci měření (electric clock at the end):  735,1 kWh 

Stav plynoměru na konci měření (gas meter at the end):  13,465 m³ 

 

Celková doba trvání procesu pyrolýzy (time of pyrolysis):  50 min 

Spotřeba energie na proces pyrolýzy (energy for pyrolysis): 2,42 kWh 

Množství pyrolýzního plynu (g):     0,405 m³  

Množství pyrolýzního kondenzátu (l):    154 g 

Množství pevného pyrolýzního zbytku (s):    989 g 
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Příloha č.2 
 

Protokol z merania  PET 
 

Pyrolyzovaný materiál :  Drvené plastové fólie a obaly + PET (cca 30%) , zrnitosť cca 10 
mm 
                                         
Množstvo materiálu  :  1kg  
 
 
Nastavené otáčky hlavného šneku  :  9 ot/min    od 12.32   hod.  12 ot/min 
Nastavené otáčky dávkovacieho šneku  :   34 ot/min   od 12.32   hod.  38 ot/min 
Začiatok merania  :  12.24   hod. 
Teplota zón  na začiatku merania (odčítané na ukazovateľoch regulačného pultu) :  
                                  593 °C ( I. ) ,    625 °C ( II. ) ,    560 °C ( III.) 
Stav el. hodín po zahriatí pece, na počiatku merania  :  314,4  kWh 
Stav plynomeru na počiatku merania   :   7,149 m³ 
 
Ukončenie merania  : 13.05   hod.    
Teplota zón na konci merania (odčítané na ukazovateľoch regulačného pultu) :  
                                     600 °C (I.) ,    621 °C (II.) ,    607 °C (III.) 
 
Stav el. hodín na konci merania  :  316,0  kWh 
Stav plynomeru na konci merania   :   7,430  m³ 
 
Spotreba energie na zahriate pece z teploty okolia na cca 650°C :  nemeralo sa 
Celková doba trvania procesu pyrolýzy :  0.41   hod.  
Spotreba energie na proces pyrolýzy :  1,6   kWh 
Množstvo pyrolýzneho plynu   :   0,281  m³   
Množstvo pyrolýzneho kondenzátu   : cca  100 ml 
Množstvo pevného pyrolýzneho zbytku  : cca  92 g 
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