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ABSTRAKT 

Tato disertační práce se zaměřena na ověření moţnosti vyuţití pyrolýzy při nakládání 

s komunálním odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod. Vzhledem k nutnosti sniţovat 

mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů ukládaných na skládky, je pro oba zvolené 

druhy odpadů třeba hledat moţnosti jejich vyuţití.  

V práci jsou prezentovány výsledky laboratorních testů pyrolýzy směsného komunálního 

odpadu a kalů z čistíren odpadních vod na dvou různých zařízeních. Pro pyrolýzu 

komunálního odpadu byly připraveny vzorky o třech úrovních vlhkosti – 0 %, 30 % a 65 

%. 65 %-ní vlhkost představuje standardní podmínky v surovém komunálním odpadu 

přiváţeném na skládku. Vzorky komunálního odpadu byly pyrolyzovány při rychlosti 

ohřevu 3,47 °C/min po dobu tří hodin. Po dosaţení konečné teploty 650 °C byl materiál 

pyrolyzován ještě jednu hodinu. Po provedení testů pyrolýzy byly provedeny analýzy 

získaných produktů a vyhodnocení těchto výsledků. Pyrolýzou sušiny směsného 

komunálního odpadu vzniká přibliţně stejné mnoţství organické fáze, pevného zbytku i 

plynné sloţky. Při pyrolýze směsného komunálního odpadu s vyšší vlhkostí se podíl 

plynné sloţky vzhledem k organické a pevné fázi mírně zvyšuje. Pyrolýzou pevného 

komunálního odpadu vznikal plyn obsahující především CO2 (25-59 hm. %), plynné 

uhlovodíky CxHy (25-58 hm. %), CH4 (6-11), CO (4,35-8,61 hm. %) a H2 (0,65-0,86 hm. 

%). Koncentrace uhlovodíků a CH4 uvolněných ze sušiny komunálního odpadu klesá aţ 

pod 50 % původní hodnoty při obsahu vlhkosti 65% a naopak vzrůstá podíl CO2 o více neţ 

50 %. Výsledky analýz pyrolytického koksu ukázaly, ţe čím je větší obsah vlhkosti ve 

výchozím vzorku směsného komunálního odpadu, tím více popela obsahuje pyrolytický 

koks. Naopak, obsah uhlíku, vodíku a dusíku se vzrůstající vlhkostí komunálního odpadu 

klesá. S poklesem obsahu uhlíku klesá také výhřevnost pyrolytického koksu. Kapalná 

organická fáze má charakter vosků a vysokou výhřevnost okolo 40 MJ/kg, která je 

nezávislá na teplotě. Z výsledků vyplývá, ţe z hlediska vyuţití pyrolýzních produktů je 

výhodnější separace a oddělená pyrolýza biologické a plastové frakce odpadů.  

Pro laboratorní pyrolýzu kalů bylo vyuţito menší zařízení a výzkum byl zaměřen na vliv 

vlhkosti a hygienizace kalu na výtěţnost a sloţení pyrolytického plynu. Pyrolyzován byl 

vápněný a nevápněný kal z ÚČOV Ostrava a nevápněný kal z ČOV Sviadnov. Testy 

pyrolýzy byly prováděny se sušinou kalů a s kaly z ÚČOV Ostrava o přirozené vlhkosti 

(cca 70 %). Sušina byla pyrolyzována aţ do teploty 850 °C, ta byla udrţována ještě dvě 

hodiny po dosaţení této hodnoty. Konečná teplota pyrolýzy vlhkých kalů byla 750 °C, jako 

inertní plyn byl pouţit dusík, průtok byl nastaven na 25 ml/min. Koncentrace H2, CO2, CO, 

a CH4 byly měřeny kontinuálně v průběhu pyrolýzy v 3-5-ti minutových intervalech. Plyny 

se během pyrolýzy uvolňovaly v pořadí CO2, H2, CH4 a CO. Bylo zjištěno, ţe vlivem 

vlhkosti obsaţené v pyrolyzovaném kalu dochází ke zplyňovacím reakcím. Sekundární 

reakce zplyňování koksu vodní parou z vlhkosti materiálu ale musí být podpořeny 

výrazným prodlouţení doby setrvání produktů v pyrolýzní komoře. Dále bylo prokázáno, 

ţe obsah CaO v pyrolyzovaných kalech zvyšuje jeho reaktivitu, podporuje krakování 

těkavých organických látek, je aktivní zvláště při štěpení kyslíkatých funkčních skupin za 

vzniku oxidu uhličitého. V důsledku vyššího mnoţství vznikajícího CO2, vzniká 

v pyrolyzním procesu vápněného kalu i větší mnoţství CH4 a CO. 

 

Klíčová slova: pyrolýza, směsný komunální odpad, kaly z ČOV, pyrolytický plyn, 

pyrolytická kapalina, pyrolytický koks 



 

ABSTRACT 

The dissertation work is focused on verification of pyrolysis utilisation as a possibility of 

municipal solid waste and sewage sludge disposal. With respect to required reduction of 

biodegradable waste deposited in landfills is necessary to explore feasible utilisation of 

these wastes. 

The results of municipal solid waste and sewage sludge laboratory pyrolysis are presented 

in this work. Three samples with different moisture content (0 %, 30 % and 65 %) of 

municipal solid waste was prepared for tests. 65 % moisture content represents standard 

conditions of raw municipal waste in landfill. The samples was pyrolysed for three hours 

with heating rate 3,47 °C/min and the material was pyrolysed for another one hour after 

reaching 650 °C. The pyrolysis products was then analysed and the results was evaluated. 

Pyrolysis of dry municipal solid waste produces approximately same amount of organics, 

gas and solid residue. Increasing the moisture content results in higher yield of pyrolytic 

gas in relation to pyrolytic oil and char. Pyrolytic gas from municipal solid waste consists 

of CO2 (25-59 hm. %), hydrocarbon gases CxHy (25-58 hm. %), CH4 (6-11), CO (4,35-8,61 

hm. %) a H2 (0,65-0,86 hm. %). The concentration of CH4 released from municipal solid 

waste with 65 % moisture content decreased more than 50 % relative to the dry matter, 

concentration of CO2 increased more than 50 %. The analysis shows that higher the sample 

moisture content higher the ash content in pyrolytic char. Reversely the content of carbon, 

hydrogen and nitrogen in char decreased with higher moisture. Also heating value 

decreased. Liquid organic fraction has a wax character. The results show that the 

separation and segregate pyrolysis of bio and plastic wastes is preferable in term of 

pyrolysis products utilisation 

The pyrolysis of sewage sludge was held in smaller apparatus and the research was 

concerned in the influence of sludge moisture and hygienisation on the gas yield and 

composition. Sludge without liming and limed sludge from the Central Wastewater 

Treatment Plant in Ostrava and sludge from the Wastewater Treatment Plant in Sviadnov 

was pyrolysed. The tests were carried out with dry sludge and with wet sludge from the 

Central Wastewater Treatment Plant in Ostrava (natural moisture content cca. 70 %). The 

final temperature of the pyrolytic process of dry sludge was 850 °C, and this temperature 

was maintained for two hours after reaching this value. Final temperature of pyrolysis of 

wet sludge was 750 °C. The pyrolysis was realised in a nitrogen atmosphere and the flow 

rate of nitrogen was set at 25 ml/min. The concentration of H2, CO2, CO, a CH4 were 

determined at intervals of 3-5 minutes. The release of gases during pyrolysis was in the 

sequence of CO2, H2, CH4 and CO. It was found that sample moisture results in 

gasification reaction. Secondary reactions of char gasification have to be promoted by 

accentuated residence time prolonging. The content of CaO in sludge increases their 

reactivity during pyrolysis; it supports cracking of volatile organic compounds. CaO is 

active especially in the splitting of oxygen-containing functional groups and the production 

of carbon dioxide. As a consequence of a higher amount of CO2, higher amounts of CH4 

and CO are formed in the pyrolytic process of limed sludge. 

 

Key words: pyrolysis, municipal solid waste, sewage sludges, pyrolytic gas, pyrolytic 

liquid, pyrolytic char 
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MOTIVACE 

 

Cílem disertační práce bylo ověření moţnosti vyuţití pyrolýzy při nakládání s komunálním 

odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod. Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat 

především proto, ţe technologie pyrolýzy představuje materiálově-energetické vyuţití 

odpadů. Z legislativních poţadavků Evropské Unie a České Republiky vyplývá potřeba 

hledat nové způsoby vyuţívání odpadů a zlepšovat stávající technologické postupy, které 

by bylo moţné aplikovat pro materiálové nebo energetické vyuţívání odpadů. V současné 

době Česká Republika nesplňuje poţadavky dané směrnicí Rady 99/31/ES o skládkách 

odpadů, dle kterých je třeba výrazně sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky. Z toho vyplývá nutnost se této problematice 

intenzivně věnovat. Pyrolýza můţe být vhodným postupem zpracování odpadů s obsahem 

organické sloţky. Je to však velmi komplexní proces a na sloţení a vzájemný poměr 

produktů pyrolýzy má vliv mnoho faktorů. Vzhledem k velké proměnlivosti těchto 

parametrů musí být celý proces pyrolýzy navrţen tak, aby vycházel z konečného vyuţití 

pyrolýzních produktů. Určení optimálních procesních podmínek pro pyrolýzu směsných 

odpadů je zvláště obtíţné především z důvodu rozdílného charakteru pyrolýzních produktů 

jednotlivých sloţek směsného odpadu. Proto jsem se v této disertační práci rozhodla ověřit 

vhodnost tohoto procesu. 

Touto cestou chci poděkovat své školitelce prof. Ing. Heleně Raclavské, CSc. za odborné 

vedení, cenné rady, technické zázemí a podporu během tvorby disertační práce a po celou 

dobu mého doktorského studia. Doktorská práce vznikla v rámci projektu OP VaVpi 

CZ.1.05/2.1.00/03.0069. ENET - Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů 

energie a v rámci projektu ME 09054 Vliv technologií na ţivotní prostředí – 

přeskontinentální spolupráce v oblasti syntézy plynů.  
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1. Úvod 

Vlivem ekonomického růstu se stále zvyšuje spotřeba zdrojů látek a energií, a s tím souvisí 

také stále vyšší produkce odpadů. Dle Evropské agentury pro ţivotní prostředí bylo 

v členských státech EU v roce 2008 vyprodukováno celkem 5,3 tun odpadu na osobu 

(internet 1). Přítomnost odpadů negativně působí na ţivotní prostředí emisemi do všech 

jeho sloţek, proto je třeba předcházet jejich vzniku a způsob nakládání s nimi by měl být 

volen tak, aby byly nepříznivé účinky minimalizovány. Efektivní materiálové nebo 

energetické vyuţití odpadů umoţňuje nejen chránit ţivotní prostředí likvidací odpadů, ale 

také úsporou surovin a zdrojů, které by jinak byly pouţity.  

Platná legislativa Evropské Unie a tedy i České Republiky stanovuje hierarchii nakládání 

s odpady. Základními právními předpisy Evropské unie v této oblasti jsou směrnice Rady 

75/442/EHS o odpadech a směrnice Rady 91/156/EHS, kterou se doplňuje směrnice Rady 

75/442/EHS o odpadech. Dle těchto dokumentů jsou členské státy povinny zajistit, aby 

došlo za prvé k předcházení a omezování vzniku odpadů a jejich škodlivosti, za druhé k 

vyuţití odpadů prostřednictvím recyklace, opětovného pouţití, regenerace nebo kaţdé jiné 

činnosti zaměřené na získávání druhotných surovin nebo pouţívání odpadů jako zdroje 

energie. Členské státy mají vybudovat síť zařízení na odstraňování odpadu s vyuţitím 

nejlepší dostupné technologie, která nevyţaduje nadměrné náklady. Tato síť musí 

Společenství jako celku umoţnit, aby dosáhlo soběstačnosti v odstraňování odpadu, a 

členským státům, aby se tomuto cíli individuálně přibliţovaly. Tato síť musí téţ umoţnit, 

aby se odpad odstraňoval v některém z nejbliţších vhodných zařízení, s pouţitím co 

nejvhodnějších metod a technologií k zajištění vysokého stupně ochrany ţivotního 

prostředí a veřejného zdraví.  

Zákon o odpadech stanovuje v § 11 přednostní vyuţívání odpadu. Podle tohoto má kaţdý 

při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem 

zajistit přednostně vyuţití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové vyuţití odpadů má 

přednost před jiným vyuţitím odpadů. Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění 

odpadů má vţdy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí. Uloţením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u 

nichţ jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro ţivotní 

prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.  

Evropská agentura pro ţivotní prostředí dále uvádí, ţe pevný komunální odpad tvoří 10 % 

z celkového mnoţství produkovaných odpadů v EU. Převáţná část (40 %) komunálního 

odpadu je stále ukládána na skládky. Podle směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadů 

měla do roku 2010 Česká republika sníţit mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních 

odpadů, ukládaných na skládky, na 75 % mnoţství vyprodukovaného v roce 1995. Do 

roku 2013 musí dokonce dojít ke sníţení na 50 % a v roce 2020 na 35 % základu roku 

1995.   

Výše uvedené poţadavky jsou v České republice plněny jen z části, vyuţitelné sloţky 

komunálních odpadů jako plasty, papír, sklo apod. jsou tříděny a recyklovány. Zbytek po 

vytřídění je však stále skládkován. V současné době není k dispozici aktuální hodnotící 

zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR za roky 2009 a 2010. Dle Hodnotící 

zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2008 tento cíl sníţit mnoţství 

biologicky rozloţitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky dle směrnice 

99/31/ES není plněn. Tato zpráva dále uvádí, ţe energetické vyuţívání odpadů se podílí na 
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celkovém vyuţívání zcela nevýznamně, a to 2,5 % v roce 2005 a 2,3 % v roce 2008. 

(internet 2) 

Z výše uvedených poţadavků vyplývá potřeba hledat nové způsoby vyuţívání odpadů a 

zlepšovat stávající technologické postupy, které je moţné aplikovat pro materiálové nebo 

energetické vyuţívání odpadů. Jednou z těchto moţností je pyrolýza. Technologii pyrolýzy 

lze označit jako materiálově-energetické vyuţití odpadů v závislosti na konečném vyuţití 

pyrolýzních produktů. Pyrolýzu lze principielně vyuţít pro zpracování jakéhokoli 

organického materiálu. V současné době je ve světě v provozu řada průmyslových systémů 

vyuţívajících pyrolýzu pro energetické zpracování surovin, především biomasy. Existují 

také systémy pro vyuţití jednotlivých sloţek odpadů – lignocelulózové materiály (např. 

papír, lepenka, textil, dřevo), plasty (např. PVC, PE, PP), pneumatiky a podobně. Pyrolýzu 

směsných odpadů však stále provází řada procesních potíţí a komplikací především 

z důvodu rozdílného charakteru pyrolýzních produktů jednotlivých sloţek směsného 

odpadu. Cílem disertační práce bylo ověření moţnosti vyuţití pyrolýzy při nakládání 

s komunálním odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod.  

Pro dosaţení cíle doktorské práce jsem se zaměřila na: 

 Sestavení a zprovoznění laboratorní pyrolýzy s vyuţitím zařízení firmy Paar 

v podmínkách VŠB – TU Ostrava (ENET) pro výzkum optimální produkce plynů 

z hlediska jeho energetického vyuţití.  

 Vyuţití podobného systému laboratorní pyrolýzy v laboratořích SIU Carbondale, 

USA – mezilaboratorní verifikace dosaţených výsledků (zaměřeno na plynné 

produkty).  

 Vyuţití „poloprovozní pyrolýzy“ ve VÚHU k pyrolýze komunálního odpadu 

s posouzením vyuţitelnosti jednotlivých produktů pyrolýzy (plyny, pyrolytický 

koks a pyrolytická kapalina). 

 Výzkum moţností pouţití pyrolýzy pro kaly z čistíren odpadních vod. Vliv vlhkosti 

na výtěţnost produktů pyrolýzy. Vliv hygienizace (přídavku nehašeného vápna) na 

výtěţnost a sloţení produktů pyrolýzy.      

Doktorská práce vznikla v rámci projektu OP VaVpi CZ.1.05/2.1.00/03.0069. ENET - 

Energetické jednotky pro vyuţití netradičních zdrojů energie a v rámci projektu ME 09054 

Vliv technologií na ţivotní prostředí – přeskontinentální spolupráce v oblasti syntézy 

plynů.  
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2. Pyrolýza 

Pyrolýza se vyuţívá pro produkci široké škály paliv, rozpouštědel, chemikálií a dalších 

produktů. Zpracování odpadů pyrolýzou můţe být tedy povaţováno jak za materiálové tak 

za energetické vyuţití odpadů v závislosti na konečném pouţití produktů pyrolýzy. 

2.1. Princip technologie 
Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, kdy je na vstupní materiál působeno teplotou, která 

přesahuje mez jeho chemické stability. Je to termický proces, při němţ dochází k 

termickému rozkladu organických sloţek materiálu za nepřístupu oxidačního činidla 

(kyslík, vzduch, atd.). Jedná se o proces štěpení makromolekulárních sloučenin aţ na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. V první fázi procesu dochází k sušení, 

fyzikálnímu odštěpení vody, tedy k tvorbě vodní páry. Další fází je tzv. suchá destilace, 

kdy se z vysokomolekulárních organických látek odštěpují boční řetězce, vznikají 

jednodušší plynné a kapalné organické produkty a tvoří se pevný uhlíkatý zbytek. Ve třetí 

fázi procesu se produkty suché destilace dále štěpí a z organických látek vznikají stabilní 

plyny (např. H2, CO2, CO, CH4). Konečnými produkty pyrolýzy tedy jsou: pyrolytický 

plyn, pyrolytický olej, který vzniká kondenzací par organických látek, a pyrolytický 

koks.(Staf M. 2005) Prchavé látky a plyny uvolněné ze vstupního materiálu rozkladnými 

reakcemi na počátku procesu mohou dále reagovat se vznikajícím pyrolytickým koksem. 

Tyto sekundární reakce vedou k přerozdělení fází produktů a změně jejich vlastností. 

(Babu B. V. and Chaurasia, A. S 2004) 

V následující tabulce 1 jsou uvedeny reakce probíhající při pyrolýze organického materiálu 

v závislosti na teplotě podle Bilitewského et al. (1997). 
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Tabulka 1: Pyrolytický rozklad organického materiálu v závislosti na teplotě (Bilitewský et al. 1997) 

Teplota (°C) Chemická reakce 

100 – 200 Termické sušení, fyzikální odštěpení vody 

250 Deoxidace, desulfurace, odštěpení vázané 

vody a CO2, depolymerace, začátek 

odštěpování H2S 

340 Štěpení alifatických uhlovodíků, vznik 

metanu a jiných alifatických uhlovodíků 

380 Karbonizační fáze, koncentrování uhlíku 

do pyrolytického zbytku 

400 Štěpení vazeb uhlík-kyslík, uhlík-dusík 

400-600 Přeměna bitumenových sloţek na 

pyrolýzní olej a dehet 

600 Krakování bitumenových sloţek na 

teplotně stálé produkty (plynné 

uhlovodíky s krátkým řetězcem), vznik 

aromátů (benzenové deriváty) 

nad 600 dimerizace olefinů (etylenu) na α-butylen, 

dehydrogenace na butadien, reakce 

etylenu na cyklohexan, termická 

aromatizace na benzen a výševroucí 

aromáty 

 

2.2. Technologické parametry ovlivňující výtěžnost procesu pyrolýzy 
Pyrolýza je velmi komplexní proces zahrnující mnoho sousledných a vzájemně si 

konkurujících paralelních reakcí, průběh těchto reakcí, a tím i výsledné produkty lze 

ovlivnit řadou parametrů. Na sloţení a vzájemný poměr produktů pyrolýzy má proto vliv 

mnoho faktorů. Sloţení pyrolýzních produktů závisí v první řadě na sloţení vstupního 

materiálu, poměru organické a anorganické sloţky (Harder M. K. et al. 2007, De Marco I. 

et al. 2007, Di Blasi C. 2008), vlhkosti materiálu, mnoţství a velikosti částic vstupního 

materiálu (Di Blasi C. 2008, Bellais M. 2007, Barbooti M. M. et al. 2004). Výtěţnost 

jednotlivých frakcí (kapalná, plynná a pevná fáze) je dále ovlivněna konečnou teplotou 

pyrolýzního procesu (Phan A. N. et al. 2008, Inguanzo M. et al. 2002, Islam, M. R. et al. 

2008, Arabiourrutia M. et al. 2007), rychlostí ohřevu (Bellais M. 2007, Inguanzo M. et al. 

2002, Encinar J. M. and Gonzáles J. F. 2008), pouţitým nosným plynem (Barbooti M. M. 

et al. 2004), dobou zdrţení plynných produktů v pyrolýzní komoře (Islam, M. R. et al. 

2008), tlakem (Bellais M. 2007, Williams P. T. and Slaney E. 2007) a konstrukčním 

provedením pyrolýzního zařízení (Arabiourrutia M. et al. 2007). Výtěţnost i vlastnosti 

produktů pyrolýzy můţe významně ovlivnit také přítomnost katalyzátoru a poměr 

materiál/katalyzátor (Boxiong S. 2007).  

Vzhledem k velké proměnlivosti výše uvedených parametrů musí být celý proces pyrolýzy 

navrţen tak, aby vycházel z konečného vyuţití pyrolýzních produktů. 
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Vliv rychlosti ohřevu, teploty, tlaku a doby zdržení 

Obecně je moţné konstatovat, ţe se místo štěpení v řetězci se stoupající teplotou posouvá 

na konce molekul, takţe dochází k tvorbě plynných uhlovodíků a v konečné fázi vodíku. 

Čím je vyšší teplota procesu, tím se mohou rozštěpit vazby s vyšší disociační energií. 

Sníţení teploty a zvětšení objemu paliva vede k neúplnému rozkladu, a to zvyšuje vznik 

pyrolytického koksu a sniţuje vznik kapalné a plynné sloţky produktů pyrolýzy. Při 

pyrolýze vznikají nejprve primární (kyslíkaté) páry při teplotách cca do 400 - 500 °C, při 

vyšších teplotách se uvolňují uhlovodíkové neboli sekundární dehty a nakonec při 

teplotách nad 850 °C aromatické neboli terciární dehty. Sloţení roste v pořadí kyslíkaté 

sloučeniny, fenolické ethery, alkyl-fenoly, heterocyklické fenoly, polyaromatické 

uhlovodíky (Di Blasi C. 2008). S rostoucí konečnou teplotou procesu postupně klesá 

mnoţství vzniklého koksu, dokud není tepelný rozklad dokončen. Zvýšení teploty nad 

mez, kdy je rozklad zcela dokončen, uţ mnoţství vznikajícího koksu neovlivňuje. Vlivem 

zvýšení konečné teploty také dochází ke krakování těţkých molekul obsaţených 

v pyrolytické kapalině. To vede ke sníţení mnoţství kapalné fáze a zvýšení mnoţství 

plynných produktů (Phan A. N. et al. 2008). 

Krátká doba setrvání produktů v plynné fázi (méně neţ 2s) a rychle zchlazení par 

podporuje vznik kapalných produktů proti plynným (Di Blasi C. 2008, Bellais M. 2007, 

Horne P. A. and Williams P. T. 1996). Zvýšení teploty a prodlouţení doby zdrţení 

produktů v plynné fázi podporuje sekundární reakce, a to vede k vzniku většího mnoţství 

plynného produktu na úkor kapalné sloţky (Islam, M. R. et al. 2008, Arabiourrutia M. et 

al. 2007). 

Se stoupajícím tlakem probíhá štěpení uhlovodíkových molekul symetričtěji. Vysoký tlak 

zvyšuje mnoţství vzniklého pyrolýzního koksu a jeho reaktivitu ke zplyňování (Klass D. 

L. 1998). 

Vliv rychlosti ohřevu na výtěţnost jednotlivých frakcí je výrazný při nízkých pyrolýzních 

teplotách. Při niţších teplotách kolem 450 °C vede zvýšení rychlosti ohřevu a přenosu 

tepla v reakční zóně k dokonalejšímu tepelnému rozkladu, a tím ke vzniku většího 

mnoţství pyrolytického oleje a plynu na úkor pyrolytického koksu. Při teplotách nad 

650 °C je vliv rychlosti ohřevu zanedbatelný. Při niţších teplotách vznikají lehčí 

sloučeniny krakovacími reakcemi, které mohou být podpořeny zvýšením rychlosti ohřevu, 

nad 650 °C nad krakovacími reakcemi převládají karbonizace kyslíkatých uhlovodíků a 

hydrogenace, coţ vede k polymeraci a polykondenzaci (Inguanzo M. et al. 2002). 

Reakční kinetika, termochemie 

Pyrolýza je komplexní proces zahrnující fyzikální a chemické děje, jako je mimo jiné 

přenos tepla, vypařování vlhkosti, kinetika rozkladných reakcí, vznik tepla pyrolýzou, 

vznik tlakového napětí uvnitř materiálu nebo změna vlastností materiálu v závislosti na 

teplotě a průběhu pyrolýzy (Park, W. Ch. et al. 2010). 

Lignocelulózové odpady tvoří majoritní sloţku komunálního odpadu, podle (Swithebank J 

et al. 2005) je to cca 50 – 65 %. Pyrolýza lignocelulózových materiálů probíhá ve dvou 

teplotních reţimech. V první úrovni probíhají endotermické reakce (aţ 60 % přeměny). 

V druhé úrovni probíhají exotermické reakce (zbývajících 40 % přeměny) (Bilbao R. et al. 

1996). Pyrolýza lignocelulózových materiálů začíná rozkladem hemicelulózy při 200–

260 °C, který vykazuje pomalejší rychlost úbytku hmotnosti, vzniká kyselina octová. Se 

zvyšující se teplotou se začíná rozkládat celulóza a lignin a dochází k rychlému úbytku 
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hmotnosti, v této fázi procesu dochází k největšímu úbytku hmotnosti materiálu. Celulóza 

se rozkládá při teplotách 240–350 °C za vzniku levoglukosanu a dehydrocelulózy. Protoţe 

rozklad ligninu probíhá v širším teplotním rozmezí 280–500 °C, po dokončení rozkladu 

celulózy, pokračuje rozklad zbytku ligninu doprovázený pozvolným úbytkem hmoty. 

Endotermickými reakcemi při pyrolýze biomasy vznikají prchavé látky a sloţky 

pyrolytické kapaliny (Park, W. Ch. et al. 2010). Dle Bilbao R. et al. (1996) endotermickým 

reakcím odpovídá rozklad celulózy a hemicelulózy. Exotermické reakce jsou způsobeny 

rozkladem ligninu, sekundárním krakováním kapalných produktů a rozkladem 

dehydrocelulózy na plyny a koks (Park, W. Ch. et al. 2010). Dle Koufopanos et al. (1991) 

můţe být exotermní reakce v druhé úrovni procesu způsobená také sekundárními reakcemi 

uvolněných prchavých látek se vznikajícím pyrolýzním koksem. Strezov et al. (2003) 

uvádějí, ţe při pyrolýze celulózy, hemicelulózy i ligninu odděleně probíhají vţdy endo- i 

exotermní reakce. Exotermní reakce přičítají pouze exotermickému krakování dehtů a 

rozkladu dehydrocelulózy (Strezov et al., 2003). Tyto dva teplotní reţimy jsou patrné 

pouze při pyrolýze s niţšími teplotami a rychlostmi ohřevu. Při vysokých teplotách a 

rychlostech ohřevu se endotermní a exotermní reakce překrývají a změna teploty uvnitř 

pyrolyzovaného materiálu je menší (Di Blasi C. et al. 2001, Park, W. Ch. et al. 2010). 

Stejně jako vedení tepla materiálem má tepelné zabarvení reakcí velký vliv na průběh 

procesu a distribuci produktů. Teplota na povrchu vzorku roste rychle a rychleji dosahuje 

tepelné rovnováhy se stěnou pyrolýzní komory neţ teplota uvnitř vzorku. Teplota uvnitř 

vzorku kolísá kvůli probíhajícím nejprve endotermickým a následně exotermickým 

reakcím. Při nízkých teplotách a pomalých rychlostech ohřevu můţe během exotermických 

reakcí teplota uvnitř vzorku dokonce převýšit teplotu na povrchu. Exotermický průběh 

reakcí umoţňuje po ohřátí povrchu vzorku v krátkém intervalu ohřev celého vzorku. Tímto 

se, především při vysokých teplotách, vytváří velký vnitřní tlak. Vznik vnitřního tlaku 

v částicích materiálu je také důleţitým faktorem ovlivňujícím teplotu a průběh pyrolýzy. 

Tlakový spád pohání prchavé látky na povrch a velké vnitřní napětí také můţe vést 

k roztrhnutí částečně zpyrolyzované částice. Vytváření menších částic zvyšuje rychlost 

přeměny materiálu a zvyšuje výnos kapalné fáze. Dále se tím sniţuje doba zdrţení 

prchavých látek v pórech materiálu, kdy mohou probíhat reakce krakování dehtů (Park, W. 

Ch. et al. 2010). 

V průběhu pyrolýzního procesu dochází jak k heterogenním tak k homogenním reakcím. 

Vedle těchto přímých reakcí probíhají současně i reakce zpětné. Kaţdý systém reakcí, 

pokud do něj není z vnějšku zasahováno, dospěje po určitém čase do rovnováţného stavu, 

kdy reakce probíhá v obou směrech stejnou rychlostí. V tomto stavu se přestane měnit 

koncentrace výchozích látek a produktů a systém má určité, dále jiţ neměnné rovnováţné 

sloţení. Dle Le Chatelierova principu pohyblivé rovnováhy platí, ţe jakékoli vnější 

působení (akce) na chemickou soustavu v rovnováze vyvolává děje (reakce), kterými se 

soustava snaţí vnější působení eliminovat. Průběh procesu takto můţe být ovlivněn 

posunutím rovnováhy celé soustavy změnou teploty, tlaku nebo koncentrace reaktantů či 

produktů. 

Změníme-li teplotu reakční směsi, která je v rovnováze, bude soustava reagovat podle Le 

Chatelierova principu pohyblivé rovnováhy tak, aby změnu teploty eliminovala. Vliv 

teploty není příliš významný pro chemickou rovnováhu, ale především pro rychlost reakcí 

a je rozdílný pro exotermní a endotermní reakci. Zvýšením teploty se rovnováha posunuje 

ve směru endotermické přeměny. Naopak sníţení teploty vede k posunutí rovnováhy ve 

směru exotermické přeměny. To znamená, ţe čím je teplota procesu vyšší, tím rychleji 
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probíhají endotermní reakce a spotřebují více výchozího materiálu. O to méně ho zbývá 

pro průběh exotermních reakcí, které pokud vůbec probíhají, pak velmi pomalu.  

Změna tlaku v systému má vliv na reakce, při kterých dochází ke změně objemu. Vliv 

změny tlaku na rovnováhu reakce je tedy závislý na počtu molů plynných výchozích látek 

a plynných produktů. Zvýšení tlaku v systému podporuje takovou reakci, při níţ se pro 

plynné sloţky zmenšuje objem. Sníţení tlaku podporuje průběh reakcí, při kterých se 

objem zvětšuje. Zvýšení tlaku v pyrolýzním procesu tedy podporuje reakce, kdy plynné 

produkty pyrolýzy reagují s pevnou nebo kapalnou fází za vzniku jiných kapalných či 

pevných produktů, přičemţ se plyny spotřebovávají, nebo plyny reagují mezi sebou, a 

počet molů plynných látek vstupujících do reakce je větší neţ počet molů plynných 

produktů. Změna objemu pevných a kapalných sloţek je vzhledem k objemu plynných 

látek zanedbatelná. Jestliţe se tedy při reakci nemění objem plynů, není moţné rovnováhu 

reakce tlakem příliš ovlivnit. Naproti tomu podtlak při pyrolýze bude podporovat reakce, 

při kterých vzniká větší mnoţství plynných sloţek. 

Rovnováhu chemických reakcí lze také posunout změnou koncentrace reaktantů nebo 

produktů reakce. Zvýšení koncentrace reaktantů vede ke zvýšení tvorby produktů. Při 

zvýšení koncentrace produktů se systém snaţí změnu eliminovat a podporuje průběh 

zpětné reakce. V případě primárních reakcí, které probíhají v počátečních fázích pyrolýzy, 

v podstatě není moţné posouvat rovnováhu reakcí změnou koncentrace reaktantů, ta je 

přímo dána vsázkou vstupního pyrolyzovaného materiálu. U sekundárních pyrolýzních 

reakcí se za reaktanty povaţují produkty vzniklé primárními reakcemi, posunout 

rovnováhu sekundárních reakcí změnou koncentrace těchto látek je tedy moţné ovlivněním 

průběhu primárních rekcí (např. tlakem, teplotou apod.). Posunutí rovnováhy primárních i 

sekundárních reakcí změnou koncentrace produktů lze při pyrolýze ovlivnit dobou zdrţení 

plynných a nezkondenzovaných kapalných produktů v plynné fázi v pyrolýzní komoře. 

Vzhledem k tomu, ţe produkty primárních reakcí jsou zároveň vstupními látkami pro 

sekundární reakce, doba zdrţení ovlivňuje současně chemickou rovnováhu primárních 

(změnou koncentrace produktů) i sekundárních reakcí (změnou koncentrace reaktantů i 

produktů). Zjednodušeně se dá říci, ţe pokud jsou meziprodukty reakcí odvedeny 

z pyrolýzní komory příliš rychle, nemohou se účastnit dalších reakcí v průběhu procesu. 

Na druhou stranu nejsou-li produkty z reakční komory odváděny po delší dobu, reakce se 

přiblíţí rovnováţnému stavu a její průběh se zpomalí. 

Vliv reakčního tlaku a teploty na průběh reakcí však není lineární a pro kaţdou reakci se 

liší. Příkladem reakce, která probíhá při pyrolýze, můţe být Boudouardova reakce (rov. 1), 

kdy oxid uhličitý ve styku se ţhavým koksem při vysokých teplotách přechází na oxid 

uhelnatý: 

 

C (s)  +  CO2 (g)   2 CO (g)         ΔH=160,9 MJ/kmol             (1) 

 

Zároveň v opačném směru probíhá zpětná Bellova reakce. Boudouardova reakce je 

endotermická a dochází při ní k zvětšení objemu plynů. Podle principu pohyblivé 

rovnováhy tedy zvýšení teploty a sníţení tlaku povede k většímu mnoţství CO a sníţení 

mnoţství CO2 a uhlíku. Vliv tlaku a teploty na poměr oxidu uhelnatého a uhličitého je 

znázorněn v následujícím obrázku 1: 



Ing. Adéla Číţková: Moţnost vyuţití pyrolýzy v oblasti nakládání s komunálním odpadem 

2011 Stránka 8 
 

 

Obrázek 1: Rovnováha Boudouardovy reakce v závislosti na tlaku a teplotě (Budayová M. 2007) 

 

V oblasti grafu pod rovnováţnou křivkou probíhá jednosměrná Boudouardova reakce a 

nad ní reakce Bellova. Sníţení tlaku posunuje rovnováţnou křivku nahoru, tím se zvyšuje 

koncentrace oxidu uhelnatého. 

Jiná situace je v případě methanizační reakce: 

C (s)  +   2H2 (g)    CH4 (g)              ΔH= -87,4 MJ/kmol                           (2) 

 

Je to exotermická reakce a dochází při ní k zmenšení objemu plynů. Vliv teploty a tlaku je 

tedy opačný neţ v případě Boudouardovy rekce. Grafické znázornění rovnováhy 

methanizační reakce je na následujícím obrázku 2: 
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Obrázek 2: Rovnováha methanizační reakce v závislosti na tlaku a teplotě (Budayová M. 2007) 

 

Za předpokladu, ţe v průběhu pyrolýzy vznikají všechny uvaţované plyny, je z výše 

uvedených skutečností zřejmé, ţe je-li jedním z ţádaných produktů pyrolýzy syntézní plyn, 

je vhodné pouţití vysokých procesních teplot nebo nízkých tlaků. Naopak, je-li proces 

pyrolýzy zaměřen na získání methanu, je vhodnější nízkoteplotní pyrolýza za zvýšeného 

tlaku. Pro specifikaci vhodných procesních podmínek je potřeba zváţit moţný průběh 

reakcí procesu a jejich interakce. 

Vliv vlhkosti materiálu 

Průběh pyrolýzního procesu je ovlivněn také vlhkostí pyrolyzovaného materiálu. Čím je 

vyšší obsah vlhkosti v materiálu, tím se prodluţuje doba potřebná pro termický rozklad 

materiálu a je potřeba dodat větší mnoţství tepla (Shie, J. L. et al. 2010). Při nízkých 

rychlostech ohřevu je vliv vlhkosti materiálu na výtěţnost a vlastnosti pyrolýzních 

produktů menší, protoţe uvolněná vodní pára opustí reakční komoru příliš brzy a tedy se 

na rozkladných reakcích příliš nepodílí. Avšak při vyšších rychlostech ohřevu dochází k 

četným interakcím mezi uvolněnou párou a produkty pyrolýzy (Yip K. et al. 2007). 

S vyšším obsahem vlhkosti ve vstupním materiálu se zvyšuje především výtěţnost 

pyrolytické kapaliny (Demirbas A. 2005). Vyšší obsah vlhkosti materiálu způsobuje  vyšší 

obsahy vodíku a oxidu uhličitého v pyrolytickém plynu, coţ je způsobeno rozkladem vody. 

Při teplotě pyrolýzy 600 °C je mnoţství vodíku získaného pyrolýzou rýţové slámy o 

vlhkosti 55 % více neţ 2,25 krát větší neţ při pyrolýze materiálu o vlhkosti 5 %, mnoţství 

oxidu uhličitého při stejném zvýšení vlhkosti vzroste téměř 3,4 krát. Přítomnost vlhkosti 

podporuje pyrolýzní reakce, čím je obsah vlhkosti vyšší, tím je menší hmotnost pevného 

pyrolytického zbytku (Shie, J. L. et al. 2010). 

Vliv vlhkosti na průběh pyrolýzy závisí také na formě, jakou je voda k materiálu vázána. 

Organický materiál, jako je biomasa, obsahuje vodu ve třech fázích:  
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- Voda chemicky vázaná – je součástí chemických sloučenin, nelze ji z biomasy 

odstranit sušením, pouze rozkladem materiálu. V biomase zaujímá cca 1-2 % 

sušiny 

- Voda vázaná (hydroskopická) – nachází se v buněčných stěnách a je vázána 

vodíkovými můstky na hydroxylové skupiny amorfní části celulózy a 

hemicelulózy. V biomase se vyskytuje při vlhkostech 0-30 % a má největší význam 

při charakteristice fizykálních a mechanických vlastností 

- Voda volná (kapilární) – vyplňuje lumeny buněk a mezibuněčné prostory (Baláš M. 

a Moskalík J. 2009). 

Vlhkost, při které jsou buněčné stěny nasyceny, se nazývá bod nasycení vláken (např. u 

dřeva je bod nasycení vláken roven 30 % suché báze). Je to mnoţství vody, která můţe být 

adsorbována. Při pyrolýze vlhké biomasy dochází nejprve k sušení. V této etapě je většina 

dodané energie spotřebována na ohřívání a vypařování vody. Pokud je počáteční obsah 

vlhkosti větší neţ bod nasycení vláken, póry obsahují volnou vodu a vnitřní transfer vody 

probíhá především prostřednictvím kapilárního toku volné vody přes póry. Dokud obsah 

vlhkosti nepřekročí bod nasycení vláken, vypařuje se pouze volná voda a sušení nemá vliv 

na mechanické vlastnosti materiálu. Kdyţ v průběhu sušení obsah vlhkosti dosáhne 

maxima sorpční kapacity, obsah vody v biomase je roven bodu nasycení vláken a zóna 

evaporace se přesouvá dovnitř materiálu za sorpční zónu. Před zónou evaporace materiál 

stále obsahuje kapalnou vodu v pórech. Za touto zónou jiţ není voda v kapalném 

skupenství a hlavními mechanismy transferu je difuze vázané vody a konvekční a difuzní 

transport vodní páry. Vypařování probíhá také v sorpční zóně. Kdyţ materiál dosáhne 

teploty, při které dochází k tepelnému rozkladu, na povrchu vzniká zóna pyrolýzy. Po 

určitém čase ztrácí pyrolyzovaný materiál všechny prchavé látky a zóna pyrolýzy se 

pomalu rozšiřuje dovnitř materiálu a za sebou zanechává vrstvu pyrolytického koksu. Jak 

prchavé látky (dehty, vodní pára a plyny) uvolněné při pyrolýze a vodní pára vzniklá 

sušením proudí zevnitř přes tuto horkou vrstvu koksu, můţe docházet k sekundárním 

homogenním a heterogenním reakcím. Homogenní reakce probíhají v plynné fázi, sloţky 

těţkých dehtů se krakují na lehčí uhlovodíky. Heterogenní reakce jsou především 

exotermické zplyňovací reakce koksu a spalovací reakce prchavých sloţek bohatých na 

kyslík (Grønli, M. G. and Melaaen M. C. 2000). Ztráta hmotnosti a tedy i vázané vody 

během pyrolýzy vede k fyzikálním změnám struktury materiálu, jako je smršťování, 

praskání povrchu a tvorba trhlin a puklin na povrchu materiálu. Jak jiţ bylo popsáno výše, 

vznik vnitřního tlaku, změny struktury a velikosti částic materiálu mají značný vliv na 

průběh pyrolýzy. 

Vliv anorganických látek 

Obsah anorganických látek v materiálu můţe ovlivňovat proces pyrolýzy pozitivně i 

negativně. Mendéz et al. (2005), kteří zkoumali vliv vlastností kalů na průběh pyrolýzy, 

uvádí, ţe přítomnost kovů v organickém materiálu můţe negativně ovlivnit uvolňování 

prchavých látek při pyrolýze. Anorganické látky mohou ovlivňovat průběh pyrolýzy svými 

katalytickými účinky. Některé anorganické látky katalyzují rozklad přírodních polymerů a 

krakovací reakce. K rozkladu tedy dochází rychleji a při niţších teplotách, sniţuje se 

aktivační energie. Tvoří se větší mnoţství pyrolytického koksu a plynu na úkor menšího 

mnoţství pyrolytické kapaliny. Dle Fonts I. et al. (2009) to můţe být způsobeno tím, ţe 

vyšší obsah anorganických látek (i kovů) podporuje kontakt s organickou sloţkou, a tím 

můţe docházet k vypařování těkavých sloţek i při niţších teplotách. Anorganická sloţka 
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např. v kalech z ČOV (CaO, MgO, Al2O3) katalyzuje proces uvolňování plynů, můţe také 

ovlivnit sloţení plynu. Zvyšuje se koncentrace H2 a CO2  a klesá koncentrace CH4 a CO 

(Liu Q. et al. 2004).  

Také minerály mohou ovlivnit distribuci a vlastnosti produktů pyrolýzy. Některé minerály 

se pouţívají jako katalyzátory při zplyňovacích procesech, např. zeolit, olivín, dolomit a 

jiné. Proces pyrolýzy ovlivňují i minerály obsaţené přímo v materiálu (Raveedran K. et al. 

1995, Haykiri-Acma H. et al. 2010, Mészáros E. et al. 2007, Couhert C. et al. 2009, 

Patwardhan P. R. et al. 2010). Hlavní prvky obsaţené v minerálech biomasy jsou Si, Ca, K, 

Na a Mg, v menší míře pak S, P, Fe, Mn a Al. V biomase se vyskytují jako oxidy, silikáty, 

karbonáty, sulfáty, chloridy a fosfáty (Raveedran K. et al. 1995). Minerály mohou 

katalyzovat heterogenní reakce, kdy plyny vzniklé z jedné sloţky paliva reagují 

s pyrolytickým koksem vzniklým z jiné sloţky (Couhert C. et al. 2009). Sloţkou paliva se 

zde myslí celulóza, hemicelulóza, lignin. Stejně jako výše zmíněné oxidy podporují 

produkci H2 a CO2 a sniţují koncentraci CH4 a CO v plynu (Couhert C. et al. 2009, 

Pohořelý M. a kol. 2010). 
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3. Metodický postup 

Pro zpracování doktorské práce jsem zvolila následující postup: 

- Provedla jsem literární rešerši. Rešerše byla zaměřena na pyrolýzu komponent 

dominujících v komunálním odpadu. Je zde vysvětlen mechanismus tepelné 

degradace jednotlivých materiálů a vznik pyrolýzních produktů. V první části 

rešerše se zabývám pyrolýzou celulózy, hemicelulózy a ligninu, které tvoří základní 

stavební jednotky biomasy. Následující kapitola popisuje pyrolýzu BRKO. Druhá 

část je věnována pyrolýze syntetických sloţek odpadů, nejprve jednotlivých druhů 

plastů a pak jejich směsí. Navazuje kapitola, která shrnuje pyrolýzu komunálního 

odpadu, tedy společnou pyrolýzu přírodních a syntetických sloţek. 

- Sestavila jsem aparaturu pro laboratorní pyrolýzu na VŠB – TU Ostrava, která 

slouţí pro výzkum optimalizace procesu pyrolýzy se zaměřením především na 

energetické vyuţití plynů.  

- V průběhu tvorby disertační práce jsem několikrát navštívila laboratoře Southern 

Illinois University Carbondale v USA, kde mi bylo umoţněno pouţít podobné 

laboratorní zařízení pro pyrolýzu vlastních vzorků kalů z čistíren odpadních vod. 

Výsledky těchto měření jsou také prezentovány v této práci.  

- Dalším krokem byla volba materiálů, příprava vzorků a stanovení procesních 

podmínek pro pyrolýzní testy. Na základě informací vyplývajících z provedené 

rešerše byl vybrán směsný komunální odpad a kaly z čistíren odpadních vod. 

Vzhledem k nutnosti sniţovat mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů 

ukládaných na skládky, pro oba zvolené druhy odpadů je třeba hledat moţnosti 

jejich vyuţití. Procesní podmínky byly zvoleny podle moţností pouţitých 

pyrolýzních zařízení a s ohledem na návaznost k projektům, v jejichţ rámci tato 

práce vznikla. 

- Pro pilotní testy pyrolýzy komunálního odpadu bylo pouţito zařízení na VÚHU, 

Most. Laboratorní zařízení na VŠB a SIU jsou konstruována na malou naváţku 

pyrolyzovaného materiálu a jsou zaměřena především na analýzu plynných 

produktů. V případě komunálního odpadu muselo být pouţito zařízení, které 

umoţnilo pyrolýzu dostatečně reprezentativního vzorku, tedy větší naváţku. 

- Po provedení testů pyrolýzy byly provedeny analýzy získaných produktů a 

vyhodnocení těchto výsledků. Na základě toho byly navrţeny moţné alternativy 

vyuţití zkoumaných odpadů pyrolýzou a poskytnuty náměty pro další výzkum 

v této oblasti. Vzhledem k uţitému zařízení byl výzkum pyrolýzy kalů zaměřen na 

plynné produkty. Uţití většího zařízení při pyrolýze komunálního odpadu mi 

umoţnilo se zaměřit také na kapalné a pevné produkty pyrolýzy.  

3.1. Popis experimentálního zařízení 
V průběhu tvorby disertační práce jsem pracovala se třemi laboratorními zařízeními.  

3.1.1. Zařízení Paar, VŠB – TU Ostrava 

V rámci doktorského studia jsem sestavila vlastní laboratorní zařízení na VŠB – TU 

Ostrava. Toto zařízení jsem postupně doplňovala a modifikovala podle potřeb a poţadavků 

na jeho funkci. Hlavní součástí laboratorního pyrolýzního zařízení je ocelový reaktor firmy 
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Parr. K tělu reaktoru ve tvaru válce přiléhá ocelová hlava zajištěná ocelovým kompresním 

krouţkem a šroubovacím uzávěrem se šesti imbusovými šrouby. Ocelové dno je s tělem 

reaktoru spojeno závitem a je v něm umístěna fritová destička. Dno plynule navazuje na 

přechodový nátrubek a ústí do vývodky a trubičky o průměru 1/4´´ , která je dále napojena 

na kapiláru odvádějící nezkondenzované produkty pyrolýzy. Tyto součásti v pořadí, 

v jakém na sebe navazují, jsou vyobrazeny na následujících fotografiích – obrázek 3 a 4. 

 

Obrázek 3: Fotografie součástí reaktoru Parr 

 

V místech, kde se spojuje tělo reaktoru s hlavou a dnem reaktoru, jsou vloţena grafitová 

těsnění odpovídajícího průměru. 
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Obrázek 4: Fotografie grafitových těsnění a fritové destičky umístěných v součástech reaktoru 

  

Reaktor je vertikálně umístěn v opěrném rámu. Ohřev do maximální teploty 900 °C je 

zajištěn keramickým elektrickým ohřívačem firmy Parr, který je tvořen elektrickými 

topnými elementy vsazenými do keramické hmoty, která je uchycena uvnitř izolačního 

kovového pláště. Ohřev je řízen regulátorem teploty typu 4836, který pouţívá PID 

(proportional, integral-derivative) regulaci, coţ je spojení proporcionálního, integračního a 

derivačního řízení. Pouţívá funkce náběhu a udrţování teploty pro dosaţení nastavených 

teplotních profilů. Aktuální teplota je měřena termočlánkem typu K, signál je veden do 

regulátoru teploty. Čidlo teploty je umístěno v prostřední části reaktoru, kam se také 

umisťuje vzorek. Reaktor s ohřívačem umístěný na podstavci je znázorněn na následujícím 

obrázku 5. 
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Obrázek 5: Reaktor firmy Parr s příslušenstvím 

 

Na tomto obrázku je zobrazeno příslušenství reaktoru tak, jak bylo původně sestaveno. Na 

hlavu reaktoru je našroubován redukční tlakový fitting, na něj navazuje soustava několika 

dalších propojovacích prvků, coţ umoţnilo do této soustavy připojit tlakoměr. S hlavou 

reaktoru je tlakoměr propojen kónickým redukčním tlakovým fittingem, dále je v soustavě 

připojena bezpečnostní tlaková pojistka. Na výše uvedeném obrázku je také moţné vidět 

dva jehlové ventily Swagelok na vstupu a výstupu do soustavy reaktoru, které umoţňují 

v případě potřeby soustavu uzavřít. Během pilotních experimentů bylo příslušenství 

změněno. Při prvních experimentech došlo k problému a vznikající dehtové páry předčasně 

zkondenzovaly v některých propojovacích prvcích, to ucpalo přívod nosného plynu do 

reaktoru, došlo ke zvýšení zpětného tlaku a poškození membrány ventilu redukční stanice 

příslušné k tlakové nádobě nosného plynu. Reaktor byl nejprve provozován ve vzestupném 

reţimu nosného plynu a nosný plyn kontinuálně proudil soustavou po celou dobu 

experimentu, tudíţ jehlové ventily nebyly vyuţívány. Vzhledem k popsanému problému 

byly jehlové ventily ze soustavy vyjmuty, aby došlo k zjednodušení systému a zmenšení 

prostoru, kde by dehty mohly opět zkondenzovat. Díky variabilitě systému je v případě 

potřeby moţné tyto součásti do soustavy opět zařadit. Kromě toho byl změněn reţim 

nosného plynu na sestupný, takto bylo dosaţeno jednoduššího odvodu nezkondenzovaných 

plynných produktů pyrolýzy ze systému, které tak nemusí procházet sloţitou soustavou 

fittingů a ze dna reaktoru jsou odváděny kapilárou přímo do kondenzační aparatury. 

Sestava propojovacích prvků tak, jak navazuje na reaktor je zobrazena na obrázku 6: 
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Obrázek 6: Fotografie soustavy pro kontrolu tlaku a propojovacích prvků 

 

Všechny spoje, které jsou při pyrolýze vystaveny vysokým teplotám, jsou před kaţdým 

experimentem důkladně očištěny a je na ně nanesena vrstva Fe-Ni pasty, která je chrání 

proti spékání. Některých spojů, zpravidla kónické, jsou utěsněny teflonovou páskou.  

Pyrolýzní testy na tomto zařízení budou probíhat v dusíkové atmosféře. Dávkování dusíku 

z tlakové láhve je zajištěno pomocí redukční stanice. Do reaktoru je nosný plyn veden 

soustavou nerezových kapilár a propojovacích prvků swagelok. Před vstupem inertního 

plynu do reaktoru je umístěn regulátor značky SIERRA C100 Serie Smart-Trak
® 

k nastavení poţadovaného průtoku plynu. Vzorek pyrolýzovaného materiálu se umisťuje 

na vrstvě křemenné vaty ve střední části reaktoru v blízkosti čidla termočlánku. Aby se 

předešlo vynášení pevných částí pyrolýzovaného materiálu z reaktoru, pouţívá se další 

vrstva křemenné vaty nad vzorkem. Pyrolytický koks ulpívá na křemenné vatě, pyrolytický 

plyn spolu s nezkondenzovanými kapalnými produkty pyrolýzy je veden kapilárou 
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průměru 1/8´´, která je pomocí swageloku napojena na vývodní trubku ze dna reaktoru. 

Tato kapilára je dále pomocí přechodového prvku swagelok napojena na skleněnou trubku 

první dewarovy nádoby, kde začíná kondenzace kapalných produktů. Kondenzace je 

dvoustupňová, navazuje tedy druhá dewarova nádoba. Pro primární kondenzaci par 

pyrolytických kapalin bude pouţit led, pro sekundární kondenzaci bude pouţit suchý led. 

Suchý led je vyráběn pomocí zařízení SnowPack firmy Bürkle, jak je moţné vidět vlevo na 

následujícím obrázku 7. 

        

Obrázek 7: Vlevo výroba suchého ledu pomocí zařízení SnowPack, Vpravo Agilent 3000 Micro Gas 

Chromatograph 

 

Pyrolytický plyn, který je kondenzací oddělen od kapalin, je z dewarových nádob veden do 

kapiláry o průměru 1/16´´. Plyn je analyzován pomocí plynové chromatografie. Probíhá-li 

analýza plynu kontinuálně v průběhu experimentu, kapilára je připojena přímo k 

chromatografu. Druhou moţností je jímání pyrolytického plynu do odběrového 

tedlarového vaku a následná analýza chromatografem. Kontinuální analýza umoţňuje 

získat údaje o postupné produkci plynů v průběhu procesu, sběrem plynu do tedlerového 

vaku s následnou analýzou je moţné získat přesné procentuální sloţení plynu vzniklého 

během celého procesu. Uţívaný chromatograf značky Agilent 3000 Micro Gas 

Chromatograph má teplotně vodivostní detektor a tyto dvě chromatografické kolony: 

kolona Mol-sieve o průměru 0,32 mm a délce 10 m, s předkolonou Plot U o průměru 0,32 

mm a délce 3 m, kolona Plot U o průměru 0,32 mm a délce 8 m s předkolonou Plot Q o 

průměru 0,32 mm a délce 1 m. Jako nosný plyn pro obě kolony se pouţívá helium. 

Chromatograf je vybaven separátorem kapalin a pevných částic Genie 170 pro případ, ţe 

by byl plyn stále znečištěn pevnými nebo kapalnými produkty procesu. Fotografie 

chromatografu s instalovaným separátorem je umístěná na obrázku č. 7 vpravo. 
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Schéma celého zařízení je vyobrazeno na obrázku 8: 

 

Obrázek 8: Schéma laboratorního pyrolýzního zařízení, VŠB – TU Ostrava 

 

Sestavení celého zařízení bylo nákladné a časově náročné, při prvních experimentech došlo 

k několika problémům a zjištění závad některých přístrojů, které musely být opraveny. 

Problém s předčasnou kondenzací dehtových par a jeho řešení změnou konstrukčního 

uspořádáni sestavy bylo popsáno výše. Tento problém sebou přinesl také poškození 

membrány redukční tlakové stanice, která musela být rovněţ opravena. Při jedné 

z pyrolýzních zkoušek došlo ke spečení kusu skelné vaty, to vedlo k poškození 

termočlánku. Skelná vata byla proto nahrazena křemennou vatou a čidlo teploty muselo 

být také nahrazeno. Nově pořízený termočlánek má menší průměr neţ původní, aby bylo 

dosaţeno větší vůle v místě, kde termočlánek prochází redukčním tlakovým fittingem. Je 

to totiţ z celého systému nejuţší místo a je nejpravděpodobnější, ţe k ucpání průchodu 

nosného plynu došlo právě v tomto místě. Nutnou opravu si vyţádal také plynový 

chromatograf, jeden z jeho detektorů byl nefunkční. Vzhledem k tomu, jak je chromatograf 

dimenzován, musel být vyměněn celý jeden jeho modul. Z těchto důvodů bylo pro 

experimenty prezentované v této doktorské práci pouţito dvou jiných pyrolýzních zařízení, 

které jsou popsány v následujících kapitolách. 

3.1.2. Zařízení Paar, SIU Illinois – provedení 2009 a 2010 

Pyrolýza suchých a vlhkých kalů z čističek odpadních vod byla prováděna na laboratorním 

pyrolýzním zařízení ve výzkumném centru Coal Research Center, Illinois Coal 

Development Park v Carterville, v laboratořích Sounthern Illinois University Carbondale. 

V roce 2009 byly na tomto zařízení vykonány experimenty se 100 %-ně suchými kaly 

z ÚČOV Ostrava – vápněný a nevápněný kal, a z ČOV Sviadnov. V roce 2010 bylo na tyto 

pokusy navázáno pyrolýzou kalů z ÚČOV Ostrava – vápněný a nevápněný kal o přirozené 

vlhkosti. Testy pyrolýzy suchých kalů v roce 2009 a vlhkých kalů v roce 2010 byly 

provedeny na aparatuře podobného provedení, avšak s pouţitím jiného pyrolýzního 

reaktoru. Takto bylo moţné kromě zhodnocení obsahu vlhkosti také porovnat výsledky 
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pyrolýzy stejných materiálů za odlišných podmínek, zhodnocení vlivu rychlosti rozkladu 

na výtěţnost produktů pyrolýzy. 

Provedení 2009 

Ocelový pyrolýzní reaktor Parr, elektrický ohřívač a regulátor teploty s termočlánkem jsou 

ve stejném provedení jako na zařízení VŠB – TUO, jak bylo vysvětleno v předchozí 

kapitole. Stejným způsobem se umisťuje i vzorek na vrstvu křemenné vaty. Sestava 

propojovacích prvků a zapojení reaktoru se liší, jak je patrné s fotografií a schématu 

uvedených na následujících obrázcích 9 a 10.  

 

Obrázek 9: Reaktor s příslušenstvím v laboratořích SIU Carbondale, USA, 2009 

 

Měření tlaku je zajištěno tlakovou sondou, údaj o měřeném tlaku je odečítán na digitálním 

displeji.  
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Obrázek 10: Schéma pyrolýzního zařízení SIU Carbondale, USA 

 

Pyrolýza probíhá také v dusíkové atmosféře, reţim nosného plynu je sestupný. Průtok 

dusíku do reaktoru je měřen průtokoměrem, nastavení průtoku dusíku je zajišťováno 

regulací tlaku dusíku před průtokoměrem. Na tomto zařízení je poţita jednostupňová 

kondenzace, zajišťuje ji nerezová kondenzační nádoba chlazená vodou s ledem. 

Kontinuální analýza pyrolytického plynu probíhá pomocí chromatografu stejného typu 

jako na VŠB – TU Ostrava, Agilent 3000 Micro Gas Chromatograph s teplotně 

vodivostním detektorem. Tento chromatograf se od chromatografu pouţívaného na VŠB 

liší jedním modulem. Pouţívá tyto chromatografické kolony: předkolona Plot U o průměru 

0,32 mm a délce 3 m, kolona Mol-sieve o průměru 0,32 mm a délce 10 m, nosný plyn  

argon, kolona Plot Q o průměru 0,32 mm a délce 8 m, nosný plyn helium. Chromatograf je 

rovněţ vybaven separátorem kapalin a pevných částic Genie 170. 

Provedení 2010 

Pro pyrolýzní testy, které byly provedeny v roce 2010, bylo vyuţito aparatury v podstatě 

totoţného provedení, změněn byl pyrolýzního reaktor. Jedná se o ocelový reaktor o 

vnějším průměru 12,75 mm, vnitřním průměru 8,5 mm a délce 425 mm. V porovnání 

s provedením v předcházejícím roce, trvala pyrolýza do úplného tepelného rozkladu 

vzorku podstatně kratší dobu, coţ bylo způsobeno rozdílnou tloušťkou stěn reaktoru. Tenčí 

stěna reaktoru způsobila rychlejší přenos tepla dodaného elektrickým ohřívačem přes stěny 

reaktoru, došlo tedy k výraznému zvýšení rychlosti ohřevu a rychlejšímu dosaţení konečné 

teploty pyrolýzy. Zkrácení doby experimentu, tedy trvání pyrolýzy, bylo výrazné. Z 260 

min v roce 2009 se doba sníţila na 70 min. Další změnou byla výměna průtokoměru za 

hmotnostní regulátor průtoku. Fotografie reaktoru a příslušenství jsou na následujícím 

obrázku 11: 
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Obrázek 11: Reaktor s příslušenstvím v laboratořích SIU Carbondale, USA, 2010 

 

3.1.3. Zařízení VÚHU Most 

Laboratorní zařízení sestavené na VŠB a SIU nemohly být pouţity pro pyrolýzu 

komunálního odpadu, protoţe jsou konstruována na malou naváţku pyrolyzovaného 

materiálu a jsou zaměřena na analýzu produkovaných plynů. Laboratorní testy pyrolýzy 

směsného komunálního odpadu byly proto provedeny v laboratořích AZL-LPOV 

Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Zde bylo pouţito zařízení, dovolující větší 

naváţku vzorků. Takto bylo umoţněno pouţít reprezentativního vzorku směsného 

komunálního odpadu a získat kromě plynných produktů také dostatečné mnoţství 

pyrolytické kapaliny a koksu pro následné analýzy. 

Aparatura se skládá z muflové pece, do níţ je vloţena ocelová pyrolýzní retorta zajištěná 

šrouby. K peci je připojen regulátor teploty, na němţ je moţno zvolit konečnou teplotu 

pyrolýzy a rychlost ohřevu.  K retortě je zapojená kondenzační aparatura, která se sestává 

z vodního chladiče a nádoby pro oddělení kondenzované kapalné organické a vodné fáze. 

Zároveň je aparatura vybavena zařízení pro odběr vzorků plynů. Na obrázku 12 je 

znázorněno schéma tohoto laboratorního zařízení.  



Ing. Adéla Číţková: Moţnost vyuţití pyrolýzy v oblasti nakládání s komunálním odpadem 

2011 Stránka 22 
 

Pyrolýzní pec

Vzorek

Vodní chladič

kondenzace kapalin

Kondenzace dehtů

Odběr plynů k analýze

 

Obrázek 12: Schéma pyrolýzního zařízení, VUHU Most, a.s. 

3.2. Metody přípravy vzorků 

3.2.1. Komunální odpad 

Ve spolupráci se Skládkou Frýdek-Místek, a.s. byly ve dnech 6. aţ 12. 3. 2010 odebrány 

110 litrové kontejnery pro přípravu reprezentativního vzorku. Komunální odpad byl 

odebrán v obcích: Dobrá, Morávka, Sviadnov, Raškovice, Hukvaldy a Janovice (obce do 

2000 EO).  Všechny vesnice se nacházejí v Moravskoslezském kraji, charakteristika těchto 

obcí je uvedena v tabulce 2. Převáţnou část zástavby tvoří domy se zahradami s obyvateli 

původní zástavby. 

Tabulka 2: Charakteristika obcí (Hájková M. 2010) 

  Dobrá Morávka Sviadnov Raškovice Hukvaldy Janovice 

Počet obyvatel 3025 1648 1439 1770 1904 1756 

Rodinné domy 742 296 317 353 550 468 

Bytové domy 11 3 24 29 2 2 

Plynofikace 75 % 26 % 80 % 34 % 80 % 58 % 

Obyvatelstvo PU 50 % NZ PU PU PU 50 % NZ 

Poplatek N OS 0 OS OS OS 

Tříděný sběr Pl, S Pl, S Pl, B, S Pl, S Pl, S Pl, S 
PU- původní obyvatelstvo, NZ- nová zástavba, N- poplatek za nádobu, OS- poplatek za osobu, Pl- plast, B- 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného charakteru, S- sklo 

 

Zjištění skladby bylo provedeno roztříděním odpadů z kontejnerů na jednotlivé sloţky a 

určením hmotnosti. Výsledky analýz podílu jednotlivých látkových skupin jsou uvedeny 

v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Skladba vlhkého směsného komunálního odpadu (Hájková M. 2010) 

  

Dobrá Morávka Sviadnov Raškovice Hukvaldy Janovice 

Průměr ± 

sm. odchylka  

Hm % 

Biomasa 32 23 18 21 31 37 27,0±7,4 

Papír 11 2 8 12 19 17 10,5±7,2 

Plasty 6 1 0 2 8 17 5,8±6,2 

Textil 1 1 1 0 0 0 0,5±0,5 

Sklo 8 0 8 0 3 0 1,8±3,2 

Kovy 1 2 2 6 2 2 2,5±1,8 

Pleny 10 32 20 33 14 0 19,8±14,4 

Inert 33 40 42 24 22 24 30,7±8,1 

 

Z jednotlivých sloţek komunálního odpadu má nejvyšší zastoupení inertní materiál (půda a 

popel) s průměrem 30,7 %, dále biomasa 27 %, následují dětské pleny 19,8 %, papír 10,5 %, 

plasty 5,8 %, kovy 2,5 %, sklo 1,8 % a textil 0,5 %. 

Procentuální podíl skupin biologicky rozloţitelného odpadu, obsah hořlaviny a popelovin 

v biomase je uveden v tabulce 4. 

V SKO se vyskytovalo poměrně vysoké mnoţství dětských plen. Běţné jednorázové pleny 

jsou sloţené z propustné fólie (většinou polypropylén), nasákavé vloţky (buničina, která je 

pro zvýšení nasákavosti doplněna gelovým absorbérem na bázi polyakrylátů), 

nepropustnou fólií k ochraně prádla (polyetylen), lepicích pásků či suchého zipu a 

gumiček. Pro účely zhodnocení průběhu pyrolýzy byly dětské pleny zařazeny z 50 % 

k biologicky rozloţitelnému odpadu a 50 % k plastům.  
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Tabulka 4: Podíl biologicky rozložitelného odpadu, obsah hořlaviny a popelovin v biomase (Hájková M. 

2010) 

  

Dobrá Morávka Sviadnov Raškovice Hukvaldy Janovice 

Průměr ± 

sm. odchylka  

Hm. % 

Biomasa 32 23 18 21 31 37 27,0±7,4 

Papír 11 2 8 12 19 17 10,5±7,2 

Textil 1 1 1 0 0 0 0,5±0,5 

BRO pleny 4 16 10 17 7 0 10±7,3 

BRO 

celkem 48 42 37 50 57 54 48±7,5 

Obsah 

popela 

v sušině Σ 14   

Obsah 

hořlaviny 

v sušině Σ 86   

 

Vzhledem k „zimnímu období“ sběru byla plastová sloţka ochuzená o sloţky s vysokou 

výhřevností (PET, PVC). V plastu byly zastoupeny především měkké folie (HDPE, LDPE 

a PP).  

Odpad byl vysušen, bylo vyloučeno sklo, kovy a částečně inertní materiál – cca 50 %. 

Ostatní sloţky byly podrceny a znova smíchány. Zastoupení sloţek v sušině  komunálního 

odpadu po odstranění 50 % inertní sloţky, kovů a skla je uvedeno v tabulce 5 a znázorněno 

na obrázku 13. 

Tabulka 5: Skladba vzorku komunálního odpadu po odstranění 50 % inertní složky, kovů a skla 

Sloţka Hm. % 

Biomasa 17,16 

Papír 23,75 

Plast 9,22 

Textil 1,06 

Pleny 24,00 

Inert 24,81 
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Obrázek 13: Procentuální zastoupení složek v sušině komunálního odpadu po odstranění 50 % inertní složky, 

kovů a skla 

 

Vzorek SKO byl pomlet v mixéru a následně ve vibračním mlýnku. Frakce < 0,1 mm byla 

podrobena mineralogické analýze. Semikvantita vztaţená na sumu 100 % krystalických 

fází je uvedena v tabulce 6 a na obrázku 14: 

Tabulka 6: Krystalické fáze v SKO se směrodatnou odchylkou 

 Chem. vzorec % 

Kalcit CaCO3 38,0 ± 5,1 

Kaolinit Al4(OH)8Si4O10 36,5 ± 5,4 

Křemen SiO2 25,5 ± 3,3 

 

 

Obrázek 14: Krystalické fáze v SKO 

 

Pro pyrolýzu byly připraveny vzorky odpadu o vlhkosti 0 %, 30 % a 65 %. Pro kaţdou 

úroveň vlhkosti byl sušený materiál smísen s odpovídajícím mnoţstvím vody. Tento 

vzorek byl homogenizován v mísiči Eirich R-06 při otáčkách segmentu 1500 ot./min, 

otáčkách nádoby 40 ot./min, po dobu 2 minut. 

3.2.2. Kaly z ČOV 

Pro experimenty byly vybrány tři vzorky kalů z čističek splaškových a průmyslových 

odpadních vod. Jedná se o nevápněný kal z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-

Přívoz, vápněný kal z Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz (kal ÚČOV B). Zde 

vznikají kaly jako odpad mechanicko-biologického čištění odpadních vod na principu 

nízkozátěţové aktivace s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a s odvodňováním 

anaerobně stabilizovaného kalu na odstředivkách. Třetím vzorkem byl kal z čistírny 

odpadních vod pro Frýdek-Místek ve Sviadnově, kde je technologie čištění zaloţena na 
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principu nízkozátěţové aktivace s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a s odvodňováním 

kalu na pásových lisech. 

V roce 2009 byly kaly pro pyrolýzu vysušeny v laboratoři aţ na 100 %-ní sušinu. V roce 

2010 byly pyrolyzovány kaly o přirozené vlhkosti, tak jak byly odebrány na Ústřední 

čistírně odpadních vod. Aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti, byly odebrané kaly uzavřeny do 

vakuových sáčků a takto byly dopraveny do laboratoře, kde proběhla pyrolýza. 

3.3. Analytické postupy a hodnocení výsledků 

3.3.1. Metody stanovení vlastností materiálů 

Analýza produktů pyrolýzy kalů byla zaměřena na plynné produkty. Charakteristikou 

pyrolytické kapaliny a koksu se v této práci zabývám okrajově. Při pouţití daného zařízení 

byla pouţita naváţka vzorku 0,2 – 1 g. Vznikalo tedy velmi malé mnoţství kapalného a 

pevného produktu pyrolýzy, tudíţ analýzy vyţadující větší mnoţství vzorku nemohly být 

provedeny. Při pyrolýze suchých kalů vznikalo tak malé mnoţství pyrolytické kapaliny, ţe 

nemohl být odebrán vzorek, takţe nemohla být analyzována vůbec. 

3.3.1.1. Standardizované metody – pevná fáze 

Kaly byly analyzovány podle ČSN ISO 1171, ČSN ISO 441375 a ČSN P CEN/TS 15104. 

Prchavá hořlavina byla stanovena podle normy ČSN ISO 562 (Tuhá paliva - Stanovení 

prchavé hořlaviny) v laboratoři Dolu Karviná, závod Lazy (OKD, a.s.). Obsah vlhkosti byl 

stanoven jako celková voda dle ČSN P CEN/TS 14774-1 aţ 3. Prakticky se jedná o řízené 

vysušení vzorku při 105 °C a zjištění úbytku váţením. 

Analýza pyrolyzního koksu a vstupního materiálu – komunální odpad byla provedena na 

VÚHU. Pro analýzu byla pouţita standardizovaná metodika vyţadovaná vyhláškou č. 

294/2005 Sb. Rozklad vzorku byl proveden podle ČSN EN 13 656 (83 8014) Rozklad za 

pomoci mikrovlnného záření se směsí kyseliny fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a 

chlorovodíkové (HCl) pro následné stanovení prvků (úplný rozklad tuhého odpadu před 

prvkovou analýzou). Pro stanovení prvků v extraktu byla pouţita ČSN EN ISO 11 885 (75 

7387) Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem 

(ICP-AES). 

Stanovení jodového adsorpčního čísla pyrolytického koksu z komunálního odpadu bylo 

provedeno dle ASTM – D 4607 (1999) v laboratořích Ústavu paliv VŠB – TU Ostrava. 

Vodný výluh – pyrolytický koks 

Příprava vodného výluhu byla provedena podle ČSN EN 12457/1-4. Ve vodném výluhu 

byly stanoveny rozpuštěné látky, chloridy, fluoridy, sulfáty a další parametry, které 

vyţaduje vyhláška č.294/2005 Sb. pro ukládání odpadů na skládky. Rozpuštěné látky byly 

stanoveny podle ČSN 757346, chloridy argentometricky podle ČSN ISO 9297 (jakost 

vod). Sírany byly stanoveny podle TNV 757477 – Jakost vod – stanovení síranů odměrnou 

metodou s dusičnanem olovnatým.  

Pro sledování toxicity vodného výluhu byla pouţita ČSN EN ISO 11 348 Stanovení 

inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (zkouška na 

luminiscenčních bakteriích).    

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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3.3.1.2. Nestandardizované metody 

Vzorky kalů byly dále analyzovány pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou 

transformací (FTIR). IR spektra byla sledována v rozsahu 500-4000 cm
-1

 pomocí 

spektrometru Nicolet iS10.  

Celkové obsahy prvků byly stanoveny metodou RTG-fluorescence externí analýzou 

v laboratořích ZUOVA Ostrava. Metodou rentgenové spektrometrie bez rozkladu vzorku 

(tablety) byl stanoven obsah majoritních i minoritních prvků v popílcích.  Byl pouţit 

energiově-disperzní RTG fluorescenční spectrometer SPECTRO X-LAB. 

RTG-difrakční analýza  

Mineralogický rozbor kalů, komunálního odpadu a pyrolyzního koksu byl proveden 

metodou semikvantitativní analýzy RTG difrakce v laboratořích IGI, VŠB - TU Ostrava.  

Fázová analýza popílků byla prováděna na modernizovaném, plně automatizovaném 

difraktometru URD-6 (Rich. Seifert-FPM, SRN) za podmínek: Záření CoK/Ni filtr, 

napětí 40kV, proud 35 mA, krokový reţim s krokem 0,05
o
 2 s časem na kroku 3s a 

s digitálním zpracováním výsledných dat. Pro kvantitativní stanovení byl přidáván vnitřní 

standard (cca 10% hm ZnO), následně byly vzorky homogenizovány pomocí 

mikronizačního mletí a vpraveny do skleněné kyvety. Jak pro měření, tak pro 

vyhodnocovaní byl pouţit firemní program RayfleX (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, 

verze 2.289). Pro semikvantitativní analýzu byl pouţit program RayfleX Autoquan verze 

2.6. Jedná se v podstatě o komerční, upravenou verzi programu BGMN (např. Taut, 

Kleeberg, Bergmann, 1998). Označení Autoquan se vztahuje k programovému interface 

BGMN pro práci v prostředí Windows NT 4.  

DTA/TG 

Termogravimetrická analýza (TG, DTG) a diferenční termická analýza (DTA) vzorků byla 

provedena na přístroji NETZSCH STA 409 EP, při rychlosti ohřevu 10°C/min, průtoku 

argonu 10 cm
3
/min, max. teplotě 1200°C s naváţkou 60,6 mg v laboratořích FMMI, VŠB - 

TU Ostrava. 

Granulometrická analýza 

Granulometrická analýza pyrolyzního koksu z pyrolýzy komunálního odpadu byla 

provedena na laserovém granulometru firmy MALVERN Mastersizer 2000. 

Mikroanalýza pyrolyzního koksu  

Mikroanalýza byla provedena v laboratořích Mittal Steel, a.s. – oddělení hutní a chemické 

laboratoře.  Vzorek pyrolyzního koksu byl rozplaven v kapce etanolu a nanesen na 

mosazný stub. Před analýzou byly částice zvodivěny napařením grafitem. Vzorky byly 

prohlíţeny v rastrovacím elektronovém mikroskopu TESCAN VEGA TS 5130 LM. 

Mikroanalýza částic a celková ED analýza byly provedeny pomocí energiově-disperzního 

spektrometru OXFORD INCA Energy 300.  

Analýza plynů  

Pyrolytický plyn z kalů byl analyzován pomocí plynové chromatografie na analyzátoru 

Agilent 3000 Micro Gas Chromatograph s teplotně vodivostním detektorem. Byly pouţity 

tyto chromatografické kolony: předkolona Plot U o průměru 0,32 mm a délce 3 m, kolona 

Mol-sieve o průměru 0,32 mm a délce 10 m, jako nosný plyn byl pouţit argon, kolona Plot 

Q o průměru 0,32 mm a délce 8 m, jako nosný plyn bylo pouţito helium. Analýza plynů 
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probíhala kontinuálně po celou dobu pyrolýzního procesu a v 3,7 (vlhký kal) a 5-ti 

minutových (vlhký kal) intervalech byly stanovovány koncentrace vodíku, oxidu 

uhličitého, oxidu uhelnatého a methanu. 

Při kaţdém pyrolýzním testu s komunálním odpadem byly odebírány vzorky plynů, které 

byly následně analyzovány metodou plynové chromatografie s tepelně vodivostní a 

plamenově ionizační detekcí (GC-TCD a GC-FID). Vzorek plynu byl odebrán vţdy při 

teplotě 510°C uvnitř retorty. 

Analýza pyrolytické kapaliny 

Pyrolytická kapalina z kalů byla analyzována pomocí plynové chromatografie s hmotnostní 

spektrometrií na chromatografu Agillent 5975 v laboratořích SIU. Jako rozpouštědlo byl 

pouţit dichlormethan. 

Pro dané úrovně vlhkosti materiálu (0 %, 30 % a 65 % hmotnostních vody) byla 

homogenizována vzniklá pyrolytická voda a na VÚHU, a.s. byla provedena celková 

analýza směsného vzorku.  

Pro všechny experimenty pro dané úrovně vlhkosti materiálu (0 %, 30 % a 65 % 

hmotnostních vody) byly kapalné organické fáze homogenizovány a byla provedena 

celková analýza směsného vzorku podle ČSN EN ISO 11 885 (75 7387) Stanovení 33 

prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES). 

Kapalná organická fáze byla analyzována také pomocí FTIR ve VÚHU, a.s.. 
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4. Odpady vhodné pro pyrolýzu 

Pyrolýza jako průmyslová technologie umoţňuje druhotné vyuţití směsných komunálních 

odpadů se ziskem cenných pyrolýzních produktů v pevné, kapalné a plynné fázi. Plyny 

získané pyrolýzou jsou energeticky bohaté, lze je vyuţít např. pro výrobu elektrické 

energie. Pyrolyticky lze zpracovávat kromě anorganických materiálů (kov, sklo) všechny 

sloţky odpadu. Sloţky odpadu se pyrolyzují buď odděleně nebo společně. Pyrolyzovat lze 

obecně jakýkoli materiál obsahující organickou sloţku, avšak efektivnost procesu závisí na 

vlastnostech materiálu, především na poměru organické a anorganické sloţky. 

K optimalizaci procesu je třeba mít přehled o chování materiálů během pyrolýzy a vlivu 

provozních podmínek. V následujících podkapitolách je rozebrán vliv vlastností vybraných 

materiálů a technologických parametrů procesu na výtěţnost a sloţení pyrolýzních 

produktů. 

4.1. Komunální odpady a jeho složky 
Dle Hodnotící zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR za rok 2008 bylo v roce 

2008 vyprodukováno 31,108 tisíc tun odpadu. 83,2 % celkového mnoţství odpadů bylo 

materiálově nebo energeticky vyuţito. Nejhorší situace je v oblasti nakládání 

s komunálním odpadem. Komunální odpad tvořil v roce 2008 13,7 % z celkového 

mnoţství odpadů, to je 4,402 tisíc tun. Pouze 27 % tohoto mnoţství bylo vyuţito, 18,29 % 

tvoří materiálové vyuţití a 8,54 % energetické vyuţití. Celých 75 % komunálních odpadů 

bylo uloţeno na skládku. V roce 2008 činil indikátor I.22 - podíl biologicky rozloţitelného 

komunálního odpadu ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávacímu roku 1995, dle 

staré metodiky 129 %.  V roce 2008 byla zavedena nová metodika výpočtu mnoţství 

biologicky rozloţitelného komunálního odpadu ukládaných na skládky, dle nové metodiky 

činí v roce 2008 indikátor I.22  98 %. Z údajů uváděných v této hodnotící zprávě je mezi 

lety 2004 a 2008 zřetelný nárůst hodnoty indikátoru I.22 z 114,58 na 128,96 podle staré 

metodiky a z 86,71 na 97,59 podle nové metodiky. Na skládky je tedy zatím ukládáno větší 

mnoţství biologicky rozloţitelného komunálního odpadu, neţ poţaduje směrnice Rady 

99/31/ES o skládkách odpadů a toto mnoţství se navíc neustále zvyšuje.  

Z výše uvedených poţadavků vyplývá potřeba hledat nové způsoby vyuţívání odpadů a 

zlepšovat stávající technologické postupy, které je moţné aplikovat pro materiálové nebo 

energetické vyuţívání odpadů. Jednou z těchto moţností je pyrolýza. Technologii pyrolýzy 

lze označit jako materiálově-energetické vyuţití odpadů v závislosti na konečném vyuţití 

pyrolýzních produktů.  

Komunální odpady jsou odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů, včetně sloţek odděleného sběru. Dle zákona o odpadech je komunální 

odpad definován takto: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 

a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Komunálním odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a 

prostranství, při údrţbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Komunální odpad obsahuje sloţky, 

jako je papír a lepenka, sklo, biologicky rozloţitelný odpad z kuchyní a stravoven, oděvy, 

textilní materiály, dřevo, plasty, kovy atd.), odpady ze zahrad a parků, kaly ze septiků a 

ţump, odpad z čištění kanalizace. Sloţky komunálního odpadu mohou být rozděleny na 

ligno-celulózové odpady (cca 50 – 65 %), odpady ze syntetických polymerů např. plasty, 

textil atd. (cca 15 – 20 %), a anorganický materiál (cca 20 %). V závorkách je uvedeno 
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přibliţné procentuální zastoupení, mnoţství a skladba komunálního odpadu se liší 

v závislosti na typu obytné zástavby, ţivotní úrovni obyvatelstva a ročním období 

(Swithebank J et al. 2005). 

Protoţe je směsný odpad značně nehomogenní, jeho sloţky mají různou velikost a navíc 

obsahuje těţké kovy a chlór, je sloţité navrhnout optimální podmínky pyrolýzního 

procesu. Různorodost a nehomogenita směsného komunálního odpadu také můţe zvýšit 

provozní náklady a také má nepříznivý vliv na kvalitu pyrolýzních produktů.  

Jednotlivé sloţky komunálního odpadu mají rozdílné energetické vlastnosti. Základní 

analýza vybraných sloţek je uvedena v následující tabulce 7. 

Tabulka 7: Energetické vlastnosti odpadu (Swithebank J et al. 2005) 

Sloţka Vlhkost Prchavá 

hořlavina 

Pevně vázaný 

uhlík 

Popel Výhřevnost 

% kJ/g 

Papír/lepenka 5 – 10 76 -81 8 - 12 2 - 5 15,7 – 18,6 

Voskované kartony 3,4 90,9 4,5 1,2 26,4 

Odpad ze zeleniny 78,3 17,1 3,5 1,1 4,2 

Tuk ze smaţení 0 97,6 2,4 0,0 38,3 

Tráva 75,2 18,7 4,5 1,6 4,8 

Rostliny a keře 50 - 69 25 – 42 5 – 8 1 - 2 4,8 – 8,6 

Dřevo 20 67,9 11,3 0,8 19,6 

Guma 1,2 84 4,9 9,9 25,9 

Čalounický odpad 6,9 76 14,5 2,6 16,1 

Polystyren 0,2 98,7 0,7 0,4 38,0 

Polyvinylchlorid 0,2 86,9 10,8 2,1 22,6 

Odpad z vysavače 5,5 55,7 8,5 30,3 14,8 

 

Z tabulky vyplývá, ţe obsah vlhkosti, prchavé hořlaviny a vázaného uhlíku v sušině se pro 

jednotlivé sloţky velmi liší. Všeobecně lze říci, ţe ligno-celulózové materiály (papír, 

kartony, zelenina, tráva, rostliny a dřevo) mají vyšší obsah vázaného uhlíku (10 – 15 %) a 

niţší výhřevnost (16 -22 MJ/kg) neţ odpadní plasty. Výhřevnost komunálního odpadu se 

pohybuje kolem 6 – 10 MJ/kg (Swithebank J et al. 2005).  

Vhodným materiálem pro pyrolýzu jsou spíše neţ směsný komunální odpad některé jeho 

vytříděné sloţky, např. pouţité dřevo, papír, lepenka, textil, plasty. Tyto materiály mají 

vyšší energetický obsah neţ typický směsný komunální odpad (Phan A. N. et al. 2008). 

V následujících tabulkách 8 a 9 je uvedeno látkové sloţení směsného směsného 

komunálního odpadu. 
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Tabulka 8: Skladba směsného komunálního odpadu (internet 3) 

Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu (% hmotnostní), průměrné 

hodnoty 

Sídlištní 

zástavba 

velkých měst 

Sídlištní 

zástavba 

menších měst 

Smíšená 

zástavba 

měst 

Venkovská 

zástavba 

Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6 

Plasty 13,8 16,8 18,0 9,0 

Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9 

Kovy 3,4 3,0 3,1 4,5 

Biomasa 18,2 19,6 17,3 6,3 

Textil 5,6 6,6 5,1 2,2 

Minerální odpad 1,9 0,8 2,3 4,0 

Nebezpečný odpad 0,5 1,1 0,4 0,5 

Spalitelný odpad 12,4 6,7 7,0 6,2 

Zbytek 20-40 mm 3,1 8,4 5,4 5,0 

Frakce 8-20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9 

Frakce menší neţ 8 mm 3,1 3,0 4,4 36,9 

Celkem 100 100 100 100 

 

Tabulka 9: Podíl jednotlivých plastů ve směsném komunálním odpadu (Fanta a kol., 2008) 

Typ plastu Podíl (% hmotnostní) 

PE 46,2 

PET 36,5 

PP 9 

PS 6,3 

PVC 0,3 

Ostatní plasty 1,7 

 

Na základě dat uvedených v těchto tabulkách jsem vytvořila obrázek 15, který vyjadřuje 

podíl jednotlivých sloţek ve směsném komunálním odpadu. Sloţky uvedené v tabulce č. 8 

byly zařazeny do tří základních skupin: spalitelný, nespalitelný a nebezpečný odpad. 

Spalitelný a nespalitelný odpad se dále dělí. Biologicky rozloţitelný komunální odpad 

obsahuje přibliţně 65 % vlhkosti. Aby obrázek názorně vypovídal o zastoupení sloţek v 

sušině směsného komunálního odpadu, byla skupina biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů rozčleněna na sušinu a podíl odpovídající vlhkosti.  
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Obrázek 15: Skladba směsného komunálního odpadu 

 

Vhodnou sloţkou komunálního odpadu pro pyrolýzu tedy můţe být i jeho biologicky 

rozloţitelná část. Biologicky rozloţitelným odpadem se dle zákona č.185/2001 rozumí 

takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Biologicky 

rozloţitelné komunální odpady jsou odpady z domácností a jim podobné odpady z 

ţivností, úřadů i průmyslu. Mezi tyto odpady patří separovaný odpad z domácností a 

zahrad, dále odpady z veřejné zeleně, z trţišť a odpady z kuchyní a stravoven. Příkladem 

biologicky rozloţitelného komunálního odpadu mohou být zbytky ovoce a zeleniny, 

rostlin, zbytky jídla, papír, lepenka, zemina, tráva, listí, piliny, trus hospodářských zvířat, 

peří, chlupy, vlasy, potravinové obaly, plastové fólie a tašky z biologicky rozloţitelných 

plastů a textil. 

4.2. Biomasa 
Přírodní organické látky obsaţené v odpadech zahrnují: Aminy, iminy, sacharidy, 

karboxylové kyseliny a jejich deriváty, aminokyseliny a malé peptidy, celulózu, lignin, 

hemicelulózu, fenolické látky, proteiny, nukleové kyseliny, lipidy, pektiny, škroby, 

hemicelulózy, polyterpenu a taniny.  

Biomasa se skládá především z hemicelulózy, celulózy a ligninu. Poměr, který zaujímají 

tyto tři hlavní komponenty v lignocelulózové biomase je přibliţně takovýto: celulóza 40 – 

60 %, hemicelulóza 20 – 40 % a lignin 10 – 25 % (Yang H. et al. 2007). Při pyrolýze 

biomasy se oblast jejich tepelného rozkladu překrývá. Během pyrolýzy tyto komponenty 

vzájemně interagují. Základem pro pochopení pyrolýzy biomasy je znalost pyrolýzních 

charakteristik těchto tří sloţek. 

V následující tabulce 10 je uveden základní přehled produktů rozkladu těchto komponent 

při pyrolýze biomasy. 
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Tabulka 10: Produkty rozkladu při pyrolýze biomasy (Swithenbank J. et. al. 2005) 

Sloţka biomasy Teplota Produkty rozkladu 

Hemicelulóza ˂ 350 °C CO2, voda, pyrolytický koks, dehet, uhlovodíky 

˃ 250 °C dehet 

Celulóza ˂ 300 °C Voda, CO2, CO a pyrolytický koks 

˃ 300 °C CO, CO2, H2, saze a dehty s obsahem aldehydů, ketonů a 

organických kyselin 

Lignin ˂ 500 °C CO, CO2, voda, metanol a dehet 

˃ 500 °C H2 a CO 

 

Pyrolytický koks tedy tuhý produkt pyrolýzy obsahuje uhlík a částečně nezpyrolyzovaný 

materiál, jako jsou uhlovodíky o velké molekulové hmotnosti (Swithenbank J. et. al. 2005). 

4.2.1. Pyrolýza ligninu 

Lignin je polymer s rozvětvenou trojrozměrnou strukturou. Jedná se o soubor aromaticko – 

alifatických makromolekul (fenylpropanových) s relativní molekulovou hmotností 10
3
 – 

10
6
, vzájemně různě provázaných. Lignin se nachází v rostlinných buňkách, kde má 

hydrofóbní funkci, zpevňuje celulózové molekuly v buněčné stěně. Základní stavební 

jednotkou ligninu jsou deriváty fenylpropropanonu, které rozlišujeme následovně: 4-

hydroxyfenylpropanon (H), 4-hydroxy-3-methoxyfenylpropanon nebo guajacylpropan (G) 

a 4-hydroxy-3,5-dimethoxyfenylpropan nebo syringylpropan (S). Kaţdý druh rostliny má 

svůj vlastní lignin (protolignin), který se od ostatních liší z hlediska chemické struktury 

rozdílnou kombinací phydroxyfenylpropanových, guajacylpropanových a 

syringylpropanových jednotek  (Sipos B. 2010). 

Ve srovnání s celulózou a hemicelulózou je lignin sloţkou biomasy, která se rozkládá 

nejobtíţněji. Pyrolýza probíhá pomalu, v širokém rozmezí teplot od 100 do 900 °C, ale za 

velmi nízkých úbytků hmotnosti (<0,14 hm. % na 1 °C). Je to způsobeno tím, ţe lignin se 

skládá z mnoţství aromatických kruhů a je různě rozvětven, aktivita chemických vazeb 

v ligninu tudíţ pokrývá široké teplotní rozmezí. Vykazuje nejvyšší výtěţnost pyrolytického 

koksu (cca 45 %), zatímco celulóza a hemicelulóza produkují převáţně těkavé organické 

látky (Yang H. et al. 2007). 

Pyrolýza ligninu generuje (CO, CH4, C2H4, CH3OH, C6H6, CH3COOH, C2H6, C4 

uhlovodíky, C3H6, CH3CHO, C3H8), dehet, oxid uhličitý, vodu, methoxyfenoly, furany. Ve 

srovnání s celulózou a hemicelulózou vzniká při pyrolýze ligninu větší mnoţství H2 a CH4 

(Yang H. et al. 2007). 

Fenyl-propanové subjednotky jsou mezi sebou vázány C-O a C-C vazbami. Během 

tepelného rozkladu se tyto relativně slabé vazby rozbíjí a uvolňují se dehty, které se 

skládají z monomerů, dimerů a trimerů fenyl-propanových jednotek (Avni E. et al. 1985). 

Dominantní vazbou v ligninovém řetězci je vazba β-O-4. Nejčastější reakcí při pyrolýze 

ligninu je homolýza C-O vazby následovaná intramolekulárním odštěpením vodíku, 

přeskupení a rozštěpení β vazeb, čímţ vznikají stabilní produkty. Homolýza C-C vazby je 

minoritní (Britt P. F. et al. 2002). 
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Při pyrolýze ligninu (510 °C) vzniká fenol, guajakol, methylguajakol, 4-methylguajakol, 4-

vinylfenol, 4-ethylguajakol, 4-vinylguajakol, 1,3-dimethoxybenzen, syringol, 4-prop-1-

enyl)guajakol, 4-propylguajakol, 4-formylguajakol, cis-4-(prop-2-enyl)guajakol, 4-

methylsyringol, 4-ethanaguajakol, trans-4-(prop-2-enyl)guajakol, guajakol(G-C3H3) 

derivát, 4-acetylguajakol, 4-karboxyguajakol, 4-ethylsyringol, 4-vinylsyringol, 4-(prop-1-

en-3-on)guajakol, 3-hydroxybezeová kyselina, 4-(prop-1-enyl)syringol, 4-propylsyringol 

(Swithenbank J. et. al. 2005). 

Na základě experimentů (Moldoveanu S. C. 1998) bylo zjištěno, ţe technické druhy 

ligninu produkují pyrolyzát s obsahem stilbenu (spojeným prostřednictvím vazby β-1) a 

resinolu (β-β spojení). Lignin pyrolyzuje podle dvou mechanismů – volný radikálový 

mechanismus a retro-en reakce. Volný radikálový mechanismus můţe propagovat a 

generovat koniferylalkohol. Mimo tuto reakci je moţná terminace, která produkuje 

guajakol (2-methoxyfenol). Druhá zmíněná reakce produkuje také koniferylalkohol. V 

současné době se uvádí ještě další třetí mechanismus, který zahrnuje tvorbu etylenoxidu 

(jako meziproduktu). 

Při pyrolýze dochází kromě uvolňování dehtů ke kompetitivnímu krakování 

substituovaných skupin a shluků aromatických jader, takto vznikají lehké molekuly plynů. 

Výtěţnost plynů je závislá na distribuci funkčních skupin v pyrolyzovaném ligninu. Při 

nízkých teplotách dochází ke změně uspořádání ligninového polymeru jen velmi málo, 

rozkládají se substituované skupiny a alifatické struktury. Oxid uhličitý vzniká rozkladem 

karbonylových skupin, voda z hydroxylových skupin, plynné uhlovodíky vznikají 

rozkladem alifatických a metoxy skupin, oxid uhelnatý je důsledkem rozkladu slabých 

vazeb ve skupinách obsahujících kyslík, jako jsou aldehydové skupiny. Při vysokých 

teplotách dochází k rozbití a přeskupení aromatických kruhů. Takto vzniká vodík, 

přeskupením je umoţněno uvolnění vodíku z aromatického kruhu. Při vyšších teplotách 

dochází také k rozbití pevných vazeb v kyslíkových funkčních skupinách, tímto vzniká 

další oxid uhelnatý (Avni E. et al. 1985). 

Pyrolýzou ligninu při vysokých teplotách vzniká grafitický koks velmi podobný koksu 

z uhlí, oba jsou vysoce aromatické. Teplotní závislost uvolňování oxidu uhličitého a 

uhelnatého je také stejná pro pyrolýzu ligninů a uhlí, stupeň uvolňování vody a methanu, 

parafínů a dehtů se pro tato paliva ale poněkud liší. Je to způsobeno odlišnými vazbami 

mezi kruhovými shluky (Avni E. et al. 1985). 

Distribuce pyrolýzních produktů je ovlivněna kyselinami a solemi. Přídavek ZnCl2 sniţuje 

(Evans R. J. et al., 1986) koncentraci koniferylalkoholu a zvyšuje výskyt guajakolu a 

komponent obsahující karbonyl (koniferyl aldehyd, homovalin). Lignin v rostlinných 

materiálech je chemicky anebo fyzikálně propojen s celulózou, proteinovým materiálem 

nebo sacharidy. V pyrolyzátu se projevují kromě hlavních látek pocházejících z ligninu, 

objevují i příměse (ostatní) komponenty. 

4.2.2. Pyrolýza celulózy 

 

Celulóza patří mezi nejvíce rozšířené látky ve směsných komunálních odpadech, je 

strukturní látkou rostlin. Nejbohatší části směsného komunálního odpadu z hlediska 

obsahu celulózy je biologicky rozloţitelný odpad (zbytky potravin, listí, tráva), papír, 

lepenka a kartony. Pyrolýza celulózy je ovlivněna chemickou formou celulózy (přírodní, 

modifikovaná celulóza). Celulóza je v různých přírodních a syntetických materiálech v 



Ing. Adéla Číţková: Moţnost vyuţití pyrolýzy v oblasti nakládání s komunálním odpadem 

2011 Stránka 35 
 

odlišné chemické formě. Celulóza, která se vyskytuje v rostlinném materiálu, je obvykle 

fyzikálně nebo chemicky propojena s ligninem, sacharidy, pryskyřicemi, tuky, 

anorganickými látkami. Celulóza, která je obsaţena v papíru, kartonech a lepence je 

obvykle v čisté formě (tzv. mikrokrystalická celulóza) popř. je chemicky modifikována. 

Celulóza se rozkládá při teplotách 240–350 °C (Pindoria R. V. et al. 1998). Při pyrolýze 

celulózy za vyšších teplot vznikají plyny, pyrolyzát a koks ve formě uhlíkatých reziduí. 

Sloţení pyrolýzních produktů závisí na kvalitě celulózy, na obsahu nízkomolekulárních 

polymerů, krystalitů, obsahu vody apod.  

Při pyrolýze dochází nejprve k redukci stupně polymerizace celulózy. Při nízkých 

teplotách vzniká z celulózy dehydratací pyrolytický koks a plyny (Liao Y. et al. 2004). 

Pyrolýza celulózy do 300 °C zahrnuje depolymerizaci, dehydrataci, přeskupení a vznik 

karboxylových a karbonylových skupin, vývin oxidu uhličitého a uhelnatého, vznik 

volných radikálů a pyrolytického koksu (Shafizadeh F. 1982). 

Při teplotách kolem 220 °C ztrácí celulóza vodu, k vyšším ztrátám vody dochází při teplotě 

okolo 300 °C, zároveň dochází k modifikacím skeletové struktury polymeru. Při pyrolýze 

celulózy vzniká voda při různých teplotách v různém mnoţství. Příčinou vzniku vody je 

mnoţství různých chemických reakcí, které mají rozdílnou aktivační energii a operační 

teplotu. K fyzikální desorpci vody dochází uţ od 25 °C do 150 °C a dehydratace fyzikálně 

vázané vody je reversibilní proces, k dehydrataci teplotou dochází při 150-240 °C (Scheirs 

J. et al. 2001). Chemicky vázaná voda se uvolňuje eliminační reakcí z hydroxilových 

skupin a vzniká nenasycený systém tzv. anhydrocelulóza a je to počátek vzniku 

pyrolytického koksu (Scheirs J. et al. 2001). 

Ke vzniku anhydrocelulózy můţe docházet vnitromolekulovou i mezimolekulovou 

dehydratací, přitom vznikají enol-ketonové tautomerické systémy a stabilní etherová 

vazba. Takto vzniklé karbonylové skupiny se mohou účastnit řady rozkladných reakcí, kdy 

vzniká oxid uhelnatý a uhličitý (Scheirs J. et al. 2001). 

Vnitromolekulární reakce 

Primárně probíhá vnitromelekulová eliminace vody, odštěpením –OH skupiny z uhlíku C3 

a vedoucí ke vzniku dvojné vazby mezi uhlíky C2 a C3 nebo ketonové skupiny na uhlíku 

C2. Tuto reakci podporuje pomalý ohřev, který poskytuje dostatek času k jejímu průběhu. 

Dehydratace můţe probíhat i na jiných pozicích kruhu pyranózy (Scheirs J. et al. 2001). 

Reakce jsou znázorněny na následujícím obrázku 16. 

 

Obrázek 16: Vnitomolekulární eliminace vody při pyrolýze celulózy a vznik enol- a keto-formy 

anhydrocelulózy (Scheirs J. et al. 2001) 
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Enol-ketonové sloţky prochází transglykosidací a vzniká levoglukosanový nebo 

hydroxyglukosidický konec řetězce, který při dalším zahřívání prochází další eliminací na 

uhlících C3-C4 a vzniká nenasycený glukosidický řetězec. Teploty nad 300 ˚C způsobují 

další eliminaci vody z uhlíku C6 a vznik vivylenové skupiny (Scheirs J. et al. 2001). 

Popsané reakce je moţné vidět na obrázku 17. 

 

 

Obrázek 17: Transglykosidace anhydrocelulózy a následná eliminace vody (Scheirs J. et al. 2001) 

 

Depolymerizace transglykosidací je nejdůleţitější reakcí během pyrolýzy celulózy, dochází 

k substituci glykosidické vazby jednou ze tří hydroxylových skupin. Této reakci předchází 

aktivace molekuly, pravděpodobně pomocí skelného přechodu, který umoţní poţadovanou 

flexibilitu (Shafizadeh F. 1982). Při rozštěpení řetězce transglykosidací dochází k tvorbě 

menších molekul. Nejobvyklejším produktem depolymerizace (Pouwells A. D. et al. 1989) 

je 1,6-anhydro-β-D-glukosa (C6H10O5, levoglukosan), anhydrocelobiosa (C12H20O10, 4-O-

β-glukopyranosyl-1,6-anhydroglukosa) nebo cellobiosa a anhydrocelo-n-osa (n=3,4,5,6). 

Výtěţek pyrolýzních produktů ovlivňuje stupeň depolymerizace (DP). V případě, ţe DP > 

200 je výtěţek pyrolyzátu 15 aţ 20 %, naopak pro DP < 200 je výtěţek více neţ 44 %. Se 

stupněm depolymerizace souvisí také tvorba malých molekul, které vznikají 

depolymerizací rozsáhlých oligomerů. Při pyrolýze vzniká transglykosidací levoglukosan 

(v případě, ţe n=0) a celobiosan (n=1). Na obrázku 18 je depolymerizace transglykosidací 

(Moldoveanu S. C. 1998). 
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Obrázek 18: Depolymerizace transglykosidací (Moldoveanu S. C. 1998) 

 

Další rozklad levoglukosanu a celobiosanu generuje menší molekuly v pyrolyzátu 

celulózy. Reakce vzniku levoglukosanu je hlavní cestou pyrolytického rozkladu celulózy 

při teplotě nad 400 °C. Výtěţek 1,6-anhydro-β-D-glukosy v pyrolyzátu je proměnlivý 

(Piskorz J. et al. 1986), dosahuje max. 40 %. V pyrolyzátu celulózy byly identifikovány 

také produkty štěpení mono- a disacharidů, např.1-(2-hydroxyethenyl)-α-glukopyranosid. 

Při vyšších teplotách (nad 300 ˚C) probíhá kromě štěpení glukosidických vazeb 

transglykosylací další kompetitivní reakce otevírání a reformování pyranoidních kruhů. 

Otevření acetalových kruhů a štěpení intermolekulární C-C vazby způsobuje vznik 

hydroxyacetaldehydu, hydroxyacetonu, furfuralu, oxidu uhelnatého a dalších menších 

sloţek. Výtěţek hydroxyacetaldehydu se mění v závislosti na podmínkách pyrolýzy od 7 

do 19 %. Ke štěpení acetalových kruhů je v porovnání s produkcí anhydrocukru potřeba 

vyšší aktivační energie (Liao Y. et al. 2004). Vznik hydroxyacetaldehydu dehydratací 

z celulózy následované retro-Diels-Alder reakcí je znázorněn na obrázku 19 (Radlein, 

1991). 

 

Obrázek 19: Vznik hydroxyacetaldehydu pyrolýzou celulózy (Radlein, 1991) 

 

Mezimolekulové reakce 

Paralelně probíhá mezimolekulová eliminace mezi hydroxylovými skupinami sousedních 

řetězců, dochází k zesíťování spojením etherovými vazbami. Ke kolmému spojování 

řetězců dochází mezimolekulovou reakcí hydroxylové skupiny na uhlíku C6 jednoho 

řetězce a atomu kyslíku glukosidické vazby na druhém řetězci, takto dochází ke vzniku 

etherové vazby. Navíc můţe docházet ke vzniku etherových vazeb na uhlících C4 a C6 

doprovázenému dalším vznikem vody a utváření furanových struktur na konci 

celulózového řetězce (Scheirs J. et al. 2001). Tvorba etheru mezi řetězci můţe generovat 

tří-dimenzionální polymer, který je více stabilní neţ samotná celulóza, neboť nově vzniklé 

vazby jsou více stabilní neţ acetal-etherové vazby. Zvýšení tepelné stability můţe být dále 

podpořeno dehydratací a moţnou dehydrogenací, vše můţe vést k tvorbě uhlíkatých 

produktů s vysokým obsahem uhlíku. Na obrázku 20 je znázorněno zesíťování a utváření 

furanových struktur. 
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Obrázek 20: Mezimolekulové interakce při pyrolýze celulózy - zesíťování a utváření furanových struktur 

(Scheirs J. et al. 2001) 

 

Reakce uvnitř molekuly by měly být favorizovány proti reakcím mezimolekulárním 

(Shafizadeh F. 1982). Pro vnitrimolekulární reakce je třeba pouze jedna jednotka 

anhydrocelulózy, zatímco mezimolekulární reakce vyţadují dvě jednotky.  Nicméně 

experimenty některých autorů prokázali, ţe při teplotách nad 250 °C mohou dominovat 

mezimolekulárí reakce (Radlein D. et al. 1991).  

Při vyšších teplotách (nad 500 ˚C) dochází k rychlému rozbití glykosylové struktury 

levoglukosanu a vzniku nízkomolekulárních produktů štěpení, jako jsou uhlovodíky, 

vodík, oxid uhličitý a uhelnatý a voda. Produkty pyrolýzy mohou dále reagovat a změnit 

sloţení pyrolyzátu (Shafizadeh F. 1982). Pokud je dostatečně dlouhá doba zdrţení 

produktů v plynné fázi, mohou se odehrávat sekundární reakce v plynné fázi, jako je 

následný rozklad levoglukosanu. Rozklad anhydrocukrů probíhá v podstatě dle stejného 

mechanismu jako při popsaném štěpení pyranoidního kruhu a vznikají také velmi podobné 

produkty (Liao Y. et al. 2004). Sekundární reakce mohou probíhat také v pevné fázi jako 

shlukování a zesíťování tvorbou příčných vazeb v uhlíkatém meziproduktu za vzniku 

vysoce zhuštěných polycyklických aromatických struktur nebo interakcí obou fází 



Ing. Adéla Číţková: Moţnost vyuţití pyrolýzy v oblasti nakládání s komunálním odpadem 

2011 Stránka 39 
 

zplyňováním pyrolytického koksu parou nebo oxidem uhličitým při vysokých teplotách za 

vzniku oxidu uhelnatého a vodíku (Shafizadeh F. 1982). 

Cesty dekompozice jsou závislé na podmínkách pyrolýzy. Při teplotě 800-850 °C se tvoří 

komponenty s menšími a více stabilnějšími molekulami, především aromatického 

charakteru, naopak při niţší teplotě (např. 590 °C) chybí některé komponenty v pyrolyzátu, 

neboť pro svou tvorbu potřebují vyšší teplotu. Pyrolyzát celulózy získaný pyrolýzou při 

teplotách v rozmezí 500 a 650 °C obsahuje: monosacharidy (glukóza), anhydrosacharidy, 

karbonylové komponenty, furany a laktony, pyrany, fenoly, kyseliny a estery kyselin a 

ostatní komponenty. Při pyrolýze celulózy za vyšších teplot (850 °C) vznikají uhlovodíky a 

polycyklické aromatické uhlovodíky: antracen, fenantren, benzen, toluen, styren, 

etylbenzen, xylen, inden, 4-methylstyren, naftalen, methylnaftalen, bifenyl, fluoren, pyren, 

chrysen, acetylnaftalen, fluoranthen, 2,3-benzofluoren, 1,2-benzantracen, 

benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(e)pyren, perylen, 

benzoperylen, dibenzantracen, koronen. 

Látky s malými molekulami, které vznikají při pyrolýze celulózy, zahrnují 

anhydrosacharidy, karbonylové komponenty, furany a vztaţené komponenty, pyrany a 

vztaţené komponenty, fenoly, kyseliny a jejich estery. 

Pyrolýzu celulózy lze uskutečnit i v přítomnosti kyselých nebo zásaditých solí. Zásady i 

kyseliny zvyšují tvorbu plynů a materiálu s velkým obsahem uhlíku, zvyšují rychlost 

pyrolýzy. Přídavek zásad (KOH) zvyšuje retroaldonizační mechanismus. Lewisovy 

kyseliny zrychlují rychlost pyrolýzy, soli (např.MgCl2 a NaCl) zrychlují dekompozici. 

Vyšší koncentrace iontů z anorganických solí zvyšuje tvorbu hydroxyacetaldehydu a 

sniţují tvorbu levoglukosanu. Celulóza, která je předupravena kyselinou sírovou nebo 

chlorovodíkovou produkuje při pyrolýze více kapalných pyrolýzních produktů. Tento 

pyrolyzát obsahuje více levoglukosanu a méně hydroxyacetaldehydu (Randall V. G. et al. 

1982). 

Chemicky modifikovaná celulóza – je součástí mnoha látek, které se vyskytují ve 

směsných komunálních odpadech. Chemicky modifikována celulóza se dělí do 

následujících tříd: Anorganické estery (dusičnany, sírany, fosforečnany celulózy), 

organické estery (acetáty, benzoáty celulózy), alkalická celulóza, ethery celulózy (methyl-, 

ethyl-, karboxymethyl-, hydroxypropyl-, benzylderiváty), xanthany. Pyrolýza nitrátu, 

síranu a fosforečnanu celulózy – nejdůleţitějším anorganickým esterem celulózy je tzv. 

nitrocelulóza (dusičnan celulózy), ve směsných komunálních odpadech můţe být součástí 

fotografického papíru, součást nitrocelulózových membrán a papírů apod.). K dekompozici 

dusičnanu celulózy dochází jiţ při teplotě okolo 200 °C, tato reakce poskytuje především 

oxid uhelnatý, dále vodu, oxid uhličitý, a oxid dusný (Pourmortazavi S. M. et al. 2009). Se 

zvyšující se teplotou pyrolýzy roste obsah látek v pyrolyzátu. Objevuje se v něm menší 

mnoţství látek, které vznikají také pyrolýzou celulózy. Jsou to kyselina octové, 2-fufural, 

(2H)-furan-3-on, kyselina mravenčí, , 5-methyl-2-furfural, (5H)-furan-2-on, 

levoglukosenon, fenol, 1,4:3,6-dianhydro-α-d-glukopyranóza, 1,6-anhydro-α-d-

glukofuranóza, levoglukosan. Kromě těchto produktů vznikají pyrolýzou nitrocelulózy 

dále isomery krezolu, 1H-indol, and 2,5-pyrolidindion, kyselina dusičná (Schwarzinger C. 

et al. 2001). Pyrolýzou síranu celulózy vznikají podobné látky jako při pyrolýze celulózy, 

která se ošetří kyselinou sírovou. Fosforečnan celulózy – se pyrolyticky rozkládá rychleji 

neţ čistá celulóza, ale tvoří vysoce kondenzovaný, propojený uhlíkatý materiál s obsahem 

polycyklických aromatických skupin (pravděpodobně vzniká v důsledku intermolekulární 
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kondenzace). Tento materiál se chová jako retardant hoření (Kaur B. et al. 1987). Pyrolýza 

acetátu celulózy – acetát celulózy se pouţívá jako součást celuloidních laků, 

fotografického papíru a při výrobě přízí. Pyrolýzou acetátu celulózy vzniká jako hlavní 

produkt kyselina octová, dále vzniká 5-hydroxymethyl-2-furankarboxaldehyd, 

dihydroxydioxany a dihydroxydioxolany. Pyrolyzát acetátu celulózy obsahuje těkavé a 

méně těkavé komponenty, z nichţ některé jsou dobře identifikovatelné teprve po provedení 

derivatizace. Klíţidla – jsou zvláštním typem esterů celulózy, nejznámějšími jsou 

alkylkentové dimery (AKD) a alkenyljantorový anhydrid (ASA). Papírová klíţidla se 

pouţívají pro výrobu hydrofobních papírů (Moldoveanu S. C. 1998). 

4.2.3. Pyrolýza hemicelulózy 

Hemicelulóza se začíná rozkládat jiţ při teplotě 250 °C, nejvyšší úbytek hmotnosti se 

projevuje v teplotním intervalu od 250 do 350 °C, při teplotě 720 °C je výtěţnost 

pyrolytického koksu cca 20 % (Swithenbank J. et al. 2005). 

Plynné produkty pyrolýzy jsou především oxid uhličitý a uhelnatý, dále pak vodík a metan. 

Pyrolyzát hemicelulózy obsahuje hydroxoacetaldehyd, kyselinu octovou, 1-hydroxy-2-

propanon, 1-hydroxy-2-butanon, furfural, glykoaldehyd, methanol, kyselinu mravenčí, 

kyselinu mléčnou, fenol (Zhu X. et al. 2010, Prins M. J. et al. 2006). 

Hemicelulóza a ostatní rostlinné polysacharidy jsou velmi často v buněčných stěnách 

spojeny s celulózou a ligninem. Hemicelulóza se skládá z monosacharidových reziduí (50-

200), klasifikují se na D-xylany, L-arabino-D-xylany, D-manany, D-galakto-D-manany, D-

gluko-D-manany, L-arabino-D-xylany, D-manany, D-galakto-D-manany, L-arabino-D-

galaktany.  

Pyrolýzou hemicelulózy vznikají také anhydrocukry, podobně jako při pyrolýze celulózy. 

Jsou to především: levoglukosan, 1,6-anhydro-β-D-glukofuranosa, 1,4:3,6-dianhydro-χ-D-

glukopyranosa, (1,6-anhydro-β-D-manopyranosa, 1,6-anhydro-χ-D-galaktopyranosa, 

levoglukosenon (Alén R. et al. 1996). 

Dle Räisänen U. et al. (2003) se hlavní produkty pyrolýzy pentóz (xylóza, arabinóza), 

hexóz (manóza) mírně liší. Pyrolýzou D-arabinózy vzniká: (2H)-furan-3-on, 2-

furankarboxaldehyd, furanmethanol, 1-(2-furanyl)-etanon, α-angelikalakton (5-methyl-

furan-2-on), 3-hydroxy-2-penteno-1,5-lakton, 3-methyl-1,2-cyklopentandion, methyl ester 

kyseliny furoové, tricyklo[6.2.0.0(3,6)]dek-1(8)-en-2,7-dion a kyselina palmitová. 

Pyrolýzou D-manózy vzniká: (2H)-furan-3-on, 2-furankarboxaldehyd, furanmethanol, 1-

(2-furanyl)-etanon, α-angelikalakton, 5-methyl-2-furaldehyd, fenol, 3-hydroxy-2-penteno-

1,5-lakton, 3-methyl-1,2-cyklopentandion, methyl ester furoové kyseliny, 3-hydroxy-2-

methyl pyran-4-on, 3,5 dihydroxy-2-methyl (4H) pyran-4-on, 1,4:3,6-dianhydro-α-D-

glukopyranóza, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyd, 1,4-dideoxy-D-glycero-hex-1-enopyranóz-

3-ulóza, 1,6-anhydro-β-D-glucopyranosa, kyselina palmitová. Produkty pyrolýzy pentóz a 

hexóz jsou téměř stejné, kvantitativně se liší jejich sloţky. Hlavním produktem pyrolýzy 

pentóz je 2-furankarboxaldehyd, hlavním produktem pyrolýzy hexóz je (2H)-furan-3-on 

(Räisänen U. et al. 2003). 

Vyšší výskyt kyseliny octové je zpravidla spojen s technickou hemicelulózou. Přítomnost 

velkého mnoţství kyseliny octové způsobuje deesterifikaci acetylovaných 

methylglukuronoxylanů během pyrolýzy.  
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4.2.4. Pyrolýza BRO 

Biologicky rozloţitelný odpad (BRO) se skládá z velice různorodých sloţek. BRO 

nejčastěji obsahuje zbytky rostlinného původu (tráva, listí, zbytky rostlinných potravin, 

kůra a větvičky stromů a keřů), zbytky ţivočišného původu a modifikované látky 

pocházející z rostlin (papír, lepenka, karton). Sloţení BRO je závislé na druhu zástavby, 

hustotě osídlení, na ročním období. V současné době pyrolýza nachází široké uplatnění při 

zpracování biomasy a biologicky rozloţitelných odpadů na chemické látky a jako zdroje 

paliva (Yaman S. 2004). 

Pyrolýza je aplikována na zpracování různých odpadních vod s obsahem tuků (Wisniewski 

A. et al. 2010), proteinů, čistírenských kalů ze zpracování potravin (Tsai W. T. et al. 2009), 

zemědělských reziduí (Santos A. L. F. et al. 2010), různých potravinových zbytků (Gökdai 

Z. et al. 2010, Miranda R. et al. 2009), dřeva, reziduí biomasy (González J. F. et al. 2009), 

ale také i hnoje (Xiu S. et al. 2010). Sloţení pyrolyzátu BRO, je závislé na sloţení odpadu. 

Obvykle je rostlinná biomasa (rezidua) před pyrolýzou usušena a velikostně upravena 

(Mirada R. et al. 2009). Skořápky ze zpracování pistácií, trávy, dřevo, pistácie a ořechy, 

rýţe apod. jsou nejčastěji pyrolyzovány v rozmezí 300-800 °C. Skořápky lískových ořechů 

pyrolýzou při 600 °C poskytují kyseliny, fenoly, alkoholy, látky s cyklickou skupinou, 

alkany, furany a aldehydy. Pyrolýzou skořápek ořechů v přítomnosti katalyzátorů (zeolity) 

mohu být získány v pyrolyzátu i nenasycené kyseliny s větším výtěţkem. Fenolické látky v 

pyrolyzátu jsou tvořeny fenoly, methylfenoly a methoxyfenoly. Fenoly vznikají především 

eliminací části řetězce fenolového derivátů guajakolu, který je hlavním dekompozičním 

produktem ligninu. Furany v pyrolyzátu dokazují přítomnost sacharidů, polysacharidů. 

Cyklické látky jako je např. cyklopentanon pocházejí z degradace fenolů (Gökdai Z. et al. 

2010). Při teplotě okolo 400 °C (Fisher T. et al. 2002) je moţné pyrolýzu biomasy 

charakterizovat jako degradační proces, a při teplotě nad 400 °C ji lze označit jako 

aromatizační proces. Obdobě se zpracovává odpadní tuk ze zpracování ryb, který 

pyrolýzou při 525 °C poskytuje cca 30 látek (Wisniewski A. et al. 2010). Miranda R. et al. 

(2009) testovali pyrolýzu slupek citrusů. Pyrolyzát slupek citrusů (700-750 °C) obsahuje 

benzen, toluen, 2-methyl-2-hexanol, ethylbenzen, p-xylen, styren, 2-cyklopenten-1-on, 

fenol, benzen-1-ethyl-3-methyl, nhexadekanovou kyselinu, 2-methylfenol, d-limonen, β-

pinen. 

Pyrolýza rostlinné biomasy můţe být urychlena pomocí katalyzátorů a různých způsobů 

předošetření. Z katalyzátorů se nejvíce pouţívá chlorid zinečnatý, který katalyzuje rozklad 

celulózy v roztoku. Chloridy urychlují konverzi sacharidů na furfural (Ferrier R. J. et al. 

1992). Soli kovů, zvláště alkalických zemin (např. MgCl2) zvyšují výtěţek uhlíkatého 

materiálu při nízkých teplotách a naopak při vysokých teplotách jej minimalizují. Chlorid 

hořčíku zvyšuje produkci furfuralu v pyrolyzátu na úkor ostatních látek. Předošetření 

biomasy kyselinou fosforečnou (Dobele G. et al. 2003) před pyrolýzou se pouţívá pro 

zvýšení výtěţku 1,6-anhydrosacharidů (levoglukosan, levoglukosen). Anhydrosacharidy 

získané z pyrolýzy se pouţívají ve farmaceutickém a chemickém průmyslu. Koncentrace 

kyseliny se volí na základě sorpční kapacity daného celulózního materiálu, obvykle se 

pohybuje mezi 0,05 - 3 %.  

4.2.5. Pyrolýza BRKO 

Hlavní podíl organické sloţky v tuhém komunálním odpadu představují lignocelulózové 

materiály, které se při pyrolýze chovají podobně jako biomasa. Výsledky pyrolýzy 

biosloţky při 600 °C podle Phan A.N. et al. (2008) jsou uvedeny v tabulce 11. 
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Korkmaz A. et al. (2009) pyrolyzoval lepenku (tetrapak) při 500 °C a získal odlišné 

výsledky výtěţnosti pyrolýzních produktů. Pyrolytický olej vznikající při pyrolýze dřeva, 

textilu i lepenky vykazuje výhřevnost mezi 10 – 12 MJ/kg. Korkmaz A. et al. (2009) uvádí 

vznik velkého mnoţství vody při pyrolýze kartonů, které obvykle doprovází vţdy pyrolýzu 

lignocelulózových materiálů. Voda obsahovala poměrně velké mnoţství fenolických látek 

(60 – 110 mg/l). 

Tabulka 11: Výtěžnost jednotlivých složek při pyrolýze odpadní biomasy 

 Dřevo
1 

Textil
1 

Lepenka
1 

Lepenka
2 

% 

Pyrolytický koks 22 19 26 17,1 

Pyrolytický olej 44 45 32 6,2 

Plyny 34 36 42 22,5 

Vodná fáze    27,4 

Vosk    26,8 

1 – Phan, A. N. et al, 2008, 2 – Korkmaz, A. et al., 2009 

 

Z hlediska nakládání se směsnými komunálními odpady je zajímavá pyrolýza zbytkové 

rostlinné biomasy (zahradní odpad a rostlinné zbytky potravin). Tato biomasa je sloţena 

především z bylin a dřeva. Pyrolýza dřeva poskytuje mnoho chemicky zajímavých látek. 

Experimentálně (Alén R. et al. 1996) byla provedena pyrolýza pilin, dřeva a kůry při 

rozmezí teplot 300-1000 °C po dobu 20 s. K podstatnému rozkladu dřeva dochází při 

teplotě okolo 500 °C. Dřevo je sloţeno především z celulózy (okolo 40 hmot. %), proto 

tedy pyrolyzát obsahuje hlavně těkavé látky (CO2, CO, methanol, acetaldehyd, kyselina 

octová, hydroxyacetaldehyd, hydroxyaceton, a uhlovodíky C5 a niţší), dehet a rezidua 

uhlíku. V pyrolyzátu dřeva jsou hojně zastoupeny i anhydrosacharidy, které jsou tepelným 

degradačním produktem celulózy a sacharidů. Při menších pyrolýzních teplotách (400 a 

600 °C) jsou hlavními produkty anhydrosacharidy, kdeţto při vyšších teplotách jsou to 

nízkomolekulární těkavé látky. Největší sloţkou pyrolyzátu je levoglukosan. Při teplotách 

nad 600 °C se v pyrolyzátu objevují aromatické uhlovodíky, především alkylované 

benzeny a fenolové deriváty. Další pyrolýzní produkty vznikají rozkladem hemicelulózy, 

která tvoří cca 20-25 hmot. % dřeva. Hemicelulóza se skládá převáţně ze sacharidů 

(pentosy a hexosy) a uronových kyselin (dominuje 4-O-methyl-α-D-glukuronová 

kyselina). Hemicelulóza měkkého a tvrdého dřeva se vzájemně liší. Měkké dřevo je 

tvořeno (1→4) spojenou β-D-glukopyranosou a β-D-manopyranosou, čili xylany. 

Hemicelulóza je méně teplotně stabilní, coţ je důsledek absence krystalických částí. 

Hemicelulóza se rozkládá jiţ při teplotě mezi 250 a 350 °C. Nárůst teploty od 400 do 

1000 °C zvyšuje produkci těkavých látek. Při teplotě 1000 °C jsou aromatické uhlovodíky 

(fenantren, naftalen, acenaftylen) na minimální úrovni. Další část pyrolyzátu je tvořena 

látkami, které pocházejí z tepelné dekompozice ligninu, který tvoří cca 20 % hmoty dřeva. 

Lignin měkkého a tvrdého dřeva se vzájemně liší. Během tepelné dekompozice dochází ke 

štěpení α- a β-alkylových aryl-etherových vazeb. Výsledkem tohoto štěpení je vznik 

různých produktů s rozdílnými substituenty na aromatickém jádru. Při 400 °C se v 

pyrolyzátu objevují hlavně vaniliny a guajakoly, při 600 °C se deriváty vanilinu mění na 
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katecholy a fenoly. Při teplotách 800 a 1000 °C se tvoří aromatické uhlovodíky a fenoly 

(Alén R. et al. 1996).  

Některé látky obsaţené v pyrolyzátu pocházejí z tepelné degradace extraktiv. (Mészáros E. 

et al. 2007)¨. Extraktiva tvoří 3-5 % hmoty dřeva, zahrnují široké spektrum látek. Hlavní 

pyrolýzní produkty obsahují alifatické karboxylové kyseliny, nevětvené alifatické 

uhlovodíky. Při teplotě 400 °C se tvoří hlavně nenasycené mastné kyseliny (s cis 

konfigurací – linolenová kyselina, palmitová kyselina, stearová kyselina, arachidonová 

kyselina), pryskyřičné kyseliny – dehydroabietová, abietová, pikrová, isopimarová, 

sandaropimarová. Pyrolýzou extraktiv dále vzniká CO2 a nízkomolekulární uhlovodíky C5 

a niţší. Sloţení pyrolýzních produktů je různé, ovlivněno je nejen druhem biomasy, 

podmínkami pyrolýzy, ale také sekundárními reakcemi. Sekundární reakce jsou ovlivněny 

konfigurací reaktoru (Mok W. S. L. et al. 1992), operačními podmínkami (Williams P. T. 

and Besler S. 1996), obsahem popela v biomase (Muller-Hagedorn M. et al. 2002). Existují 

signifikantní rozdíly v maximálních výtěţcích pyrolýzní kapaliny z pomalé pyrolýzy a 

rychlé pyrolýzy. Např. maximální výtěţek z pomalé pyrolýzy měkkého dřeva (Di Blasi C. 

et al. 1999) je při teplotním rozmezí 500-550 °C. Z operačních podmínek nejvíce produkci 

různých typů látek ovlivňuje teplota. Rychlá pyrolýza dřeva za vysokých teplot je 

charakterizována vznikem PAU. 

Papírové kartony a lepenka tvoří aţ cca 30 % městského komunálního odpadu. Kartony a 

lepenky jsou sloţeny především z celulózy, hemicelulózy a ligninu, chovají se tedy při 

pyrolýze podobně jako dřevo, papír. Při pyrolýze novinového papíru se produkuje vodík, 

oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodu, metan, ethylen, ethan, propylen, propan, buten, butan, 

methanol, ethanol, furan, penten, pentan, hexen, hexan, benzen, butanol, furfural, 

isoamylalkohol, toluen, n-heptan, 1-okten, oktan, xylen, styren, 1-deken, fenol, n-nonan, 

dodekan, naftalen, fluoren, fenantren, antracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)antracen, 

chrysen a levoglukosan (Wu Ch. H. et al. 2003). 

4.3. Syntetické složky odpadů 
Syntetické látky obsaţené v odpadech jsou velice různorodé, jejich sloţení závisí na druhu 

přítomného odpadu. Největší část odpadu s obsahem syntetických organických látek tvoří 

plasty, pryţe, nápojové kartony a textil. Nejvíce zastoupeným typem plastů ve směsných 

komunálních odpadech je polyetylen (PE), následuje polyetylentereftalát (PET), 

polypropylen (PP) a polystyren (PS). Tyto plasty a jejich chování při pyrolýze budou 

popsány v následujících kapitolách. Dalším plastem obsaţeným ve směsném komunálním 

odpadu je polyvinylchlorid (PVC), který se pouţívá v měkčené formě k výrobě fólií, 

umělých koţešin a podlahových krytin. Ve směsných komunálních odpadech se můţe také 

vyskytovat neměkčená forma PVC. Někdy směsné komunální odpady obsahují také zbytky 

nátěrových hmot, lepidel a rozpouštědel. Latex a některé druhy lepidla obsahují 

polyvinylacetát. Ve směsných odpadech se vyskytují také aminoplasty, které se 

průmyslově vyrábějí polykondenzací formaldehydu s močovinou. Zástupcem aminoplastů 

je např. dříve hojně vyráběný umakart. Textilie obsahují velmi často polyakrolynitril 

společně s vinylchloridem nebo polyamid. Směsná vlákna textilií (např. vlna s bavlnou) se 

vyrábějí z polyesteru. Nátěrové hmoty a lepidla jsou zdrojem fenoplastů, které se vyrábějí 

kondenzací fenolu s formaldehydem, popř. epoxidových pryskyřic. Pěnové plasty 

(matrace) a některá lepidla jsou sloţena polyuretanů. Další sloţkou, která je obsaţena ve 

směsných komunálních odpadech, je syntetický kaučuk (butadien-styrenový, butadien-

akrylonitrilový a chloroprenový). 
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Syntetické látky mohou obsahovat: uhlovodíky (cyklické nasycené, alkeny, alkadieny, 

alkiny, aromatické uhlovodíky, halogenované uhlovodíky), alkoholy, fenoly, ethery, 

peroxy-sloučeniny, thioly, sulfidy, aldehydy, ketony, keteny, thioaldehydy, thioketony, 

organické sloučeniny obsahující dusík (nitro-, nitrososloučeniny, hydroxylaminy, oximy a 

jejich deriváty, hydraziny a hydrazony, azo-, diazo- a azoxyderiváty, azidy), aromatické 

heterocyklické komponenty obsahující kyslík, dusík, síru. 

4.3.1. Pyrolýza plastů 

Nízko hustotní (LDPE) a vysoce hustotní polyethylen (HDPE) a polypropylen (PP) ze 

skupiny polyolefínů, jsou hlavní součástí plastových odpadů. Tyto plasty se pouţívají na 

výrobu tašek, hraček, nádob, potrubí (trubky), potřeb do domácností, obalů baterií, filmů, 

obalů elektrických drátů apod. Polymery jako je polyethylen, polystyren, polypropylen 

nebo polyvinylchlorid ze skupiny termoplastů, nemohu být snadno recyklovány jako např. 

plasty vyráběné kondenzací (polyethylentereftalát - PET).  

Tepelný rozklad je nejobtíţnější pro HDPE, poté následuje LDPE a PP. Pyrolýza 

termoplastů (Manos G. et al. 2002) je charakterizována velkou spotřebou energie, proto se 

častěji pouţívá pyrolýza při niţších teplotách. Jako katalyzátory lze pouţít zeolity (Aguado 

J. and Serrano D. P. 1999, Lu Q. et al. 2009), jíly, kyseliny apod. Pyrolýza plastů se 

provádí nejčastěji v dusíkové atmosféře.  

Pyrolýza plastů zahrnuje v podstatě čtyři skupiny reakcí: náhodné štěpení hlavního řetězce 

polymeru, depolymerizace, karbonizace a reakce vedlejších skupin. Náhodné štěpení 

řetězce je rozbití vazeb velkých polymerů za vzniku menších polymerů. Depolymerizace 

znamená postupné odbourávání monomerů z řetězce mechanismem volných radikálů 

(Knight R. and Grossman E. H. 2000). Během štěpení dochází k produkci monomerů. 

Vznik monomerů je u polyolefínů zřetelně menší neţ u jiných polymerů (Achilias D. S. et 

al. 2007).  

Karbonizace a reakce vedlejších skupin zahrnují reakce vedoucí k zesíťování, vytvoření 

lineárního polymeru eliminací bočních řetězců, cyklizaci a aromatizaci dehydrogenací. 

Štěpení řetězců a depolymerizace zahrnují iniciaci, propagaci, transfer radikálů v řetězci a 

terminační reakce podle teorie volných radikálů (Knight R. and Grossman E. H. 2000). 

Iniciace probíhá buď odštěpením vodíkového atomu, nebo štěpením vazeb uhlík – uhlík ať 

uţ na konci řetězce nebo uvnitř polymeru (Knight R. and Grossman E. H. 2000). Ke 

štěpení bočních skupin dochází, pokud je vazba spojující substituenty s hlavním řetězcem 

slabší neţ vazby mezi atomy v hlavním řetězci. Dochází tedy k oddělení boční skupiny od 

řetězce a k jejímu dalšímu štěpení dochází při vyšších teplotách.  Příkladem takovéhoto 

průběhu je pyrolýza polyvinylchloridu, kdy eliminací bočních skupin vzniká kyselina 

chlorovodíková a ze zbývajícího řetězce se tvoří aromáty (Wampler T. P. 1999). Vazebná 

energie potřebná pro rozbití vazby mezi dvěma uhlíky je menší, neţ energie potřebná pro 

odštěpení vodíku. Tato predominance je patrná především u uhlovodíků s vyšší 

molekulovou hmotností. Aktivační energie štěpení vazby mezi uhlíky se zvyšuje s délkou 

polymeru. Při vyšších teplotách je u kratších řetězců pravděpodobnější štěpení C-C vazby 

na konci řetězce neţ v centru řetězce polymeru, se zvyšující se molekulovou hmotností 

uhlovodíku se pravděpodobnost štěpení C-C vazeb posouvá do středu molekuly (Knight R. 

and Grossman E. H. 2000). Větší délka řetězce totiţ vede při tepelném namáhání ke vzniku 

většího pnutí ve středu matrice. Štěpení konců makromolekul se vyskytuje především u 

poly(methylmethakrylátů), zatímco náhodné štěpení je charakteristické pro polyolefíny 
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(LDPE, HDPE, PP). Při pyrolýze polymeru se v řetězci nejsnadněji rozštěpí β-vazba, jedná 

se tedy o β-štěpení. Rozdíl ve vazebných energiích, který vede k β-štěpení je výraznější při 

vyšších teplotách (Knight R. and Grossman E. H. 2000). 

Propagace nastává sérií reakcí, které postupně převedou fragmenty polymeru na menší 

segmenty a následně na finální produkty pyrolýzy pomocí radikálového rozkladu, 

radikálové izomerace, transferu vodíku a/nebo radikálové adice. Přenos radikálu v řetězci 

probíhá vnitromolekulárně, kdy je radikál přenesen mezi dvěma uhlíkovými atomy na 

stejném řetězci polymeru, nebo mezimolekulárně, kdy probíhá výměna radikálu mezi 

různými molekulami polymeru. Terminační reakce nastávají kombinací radikálů za vzniku 

stabilních produktů. K terminaci můţe dojít také interakcí s třetím elementem, jako jsou 

interakce se stěnami pyrolýzní komory nebo s molekulami vzniklého plynu (Knight R. and 

Grossman E. H. 2000). 

Vyšší dekompozici při pyrolýze (450 °C) vykazuje polypropylen, poté následuje LDPE a 

HDPE. Méně krystalický nebo více větvený polymer je více stabilní k tepelné degradaci. 

Rychlost degradace a kvalita pyrolýzních produktů (Achilias D. S. et al. 2007) je ovlivněna 

velikostí molekuly pyrolyzovaného plastu. Menší částice plastů pyrolyzují lépe a poskytují 

vyšší výtěţnost pyrolýzní kapaliny. Naopak sloţení plynného produktu není závislé na 

typu polymeru. Pyrolýza polyolefínů (Achilias D. S. et al. 2007) neprodukuje CO a CO2, 

neboť atomy kyslíku nejsou obsaţeny v jejich molekulách. Plynný pyrolýzní produkt 

obsahuje následující sloţky: vodík, metan, ethan, ethylen, propan, propylen, nC4, nC5, 

C6). Kapalná část produktu je tvořena především alifatickými uhlovodíky (iso-alkany a 

iso-alkeny) s malým mnoţstvím aromatických substancí. Zúţit škálu produktů je dle 

Knight R. and Grossman E. H. (2000) moţné zvýšením rychlosti ohřevu a teploty pyrolýzy 

a zároveň sníţením doby zdrţení a pomalým zchlazením pyrolýzních produktů. Vzniká 

totiţ zvýšené mnoţství plynných produktů a olefinických sloţek, tím se zvyšuje hodnota 

produktů pyrolýzy plastů.  

4.3.1.1. Polyetylen (PE) 

Výsledkem pyrolýzy PE při vysokých teplotách (>700 °C) je směs olefínů (C1-C4) a 

aromatických sloučenin (benzen, toluen a xylen). Při niţších teplotách (400-500 °C) 

vznikají vysoce energetické plyny, kondenzovaný uhlovodíkový olej, pyrolytický koks a 

vosky. Vosky obsahují hlavně parafíny. Plyny získané během pyrolýzy se mohou vyuţít 

pro výrobu elektrické energie. Kapalná frakce obsahuje především lineární olefíny a 

parafíny C11-C14 se stopami aromatických látek. Pyrolýza polyolefínů se odehrává ve 

čtyřech krocích štěpícím mechanismem, který obsahuje iniciaci, depropagaci, intra- a 

intermolekulární transfer vodíku, který je následován β-štěpením a terminací (Aguado J. 

and Serrano D. P. 1999). 

Nejpouţívanějšími druhy polyethylenu jsou HDPE a LDPE. HDPE je vysokohustotní 

polyethylen. Je to lineární polymer, monomery jsou seřazeny za sebou, takţe tvoří 

jednoduchý řetězec. Mezi těmito pruţnými řetězci působí slabé Van der Waalsovy vazby. 

Má vysokou pevnost a tlakovou odolnost. LDPE je nízkohustotní polyethylen. Je to 

rozvětvený polymer, jejich makromolekula se vyznačuje hlavním řetězcem, z něhoţ 

vystupují postranní „větve“. Celá struktura má menší hustotu, neţ lineární polymer. 

Milne B. J. et al. (1999) dosáhli pyrolýzou nízkohustotního polyethylenu při teplotách 780 

– 860 °C a době zdrţení 400-600 ms konverze aţ 90 % plynného produktu. Plynný produkt 

se skládal z olefínů a parafínů C4 a C5. Pomalé rychlosti ohřevu a rychlosti zchlazení 
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produktů (10 – 1000 K/s) umoţňují průběh sekundárních reakcí, jako jsou rekombinace a 

cyklizace, tím vzniká široká škála produktů. Správným nastavením reţimu ohřevu a 

chlazení můţe být dosaţeno poţadovaného sloţení (Westerhout R. W. J. et al. 1997).  

Rozdíl ve výtěţnosti aromátů jako je benzen, toluen apod. z pyrolýzy různě rozvětvených 

polyethylenů je značný. Rozvětvenější polyethylen produkuje více aromatických sloţek. 

Maximální výtěţnost pyrolytického plynu z rozvětveného polyethylenu při 800 ˚C je aţ 

91,8 hm. % o následujícím sloţení: metan 6,1 %, ethan 3,7 %, ethylen 33,6 %, propan 1,51 

%, propylen 15,3 %, acetylen 0,05 %, butylen 6,61 %, butan 1,10 %, pentan 5,28 %, 

benzen 15,2 %, toluen 1,47 %, xyleny + styren 0,10 % (Conesa Ferrer J. A. 1996). 

Při zvýšení teploty ze 400 na 460 °C se zvyšuje výnos kapalné fáze a sniţuje se podíl 

pevného tuhého zbytku, přičemţ mnoţství vzniklých plynů zůstává přibliţně konstantní. 

Zvýšení konverze při vyšších teplotách je způsobeno pravděpodobně vyšší mírou průběhu 

štěpení sigma vazby v hlavním řetězci polymeru, coţ je způsobeno dodáním větší tepelné 

energie (Horvat N. and Ng F. T. T. 1999). 

Tepelná degradace polyethylenu, kdy vznikají alkeny a alkany, probíhá iniciací, propagací, 

a terminací. Teplota pyrolýzy ovlivňuje nejen výtěţnost, ale také povahu pyrolýzních 

produktů. Pyrolýzou HDPE při 400 °C po dobu 4 h je produkováno pouze 5 hm. % plynů a 

5 hm. % kapalin. Po zchlazení na pokojovou teplotu zbývajících 90 hm. % tvořil pevný 

bílý vosk barvou, texturou a zápachem připomínající vosk svíčky. Při vyšších teplotách je 

vosk hnědý, mazlavější a jsou v něm rovnoměrně rozptýleny jemné černé částice. Tento 

produkt je směs netěkavých uhlovodíků s relativně dlouhým řetězcem a pyrolytického 

koksu. S dalším zvýšením teploty koksu přibývá, jeho část je rozptýlena ve voscích a část 

zůstává samostatným produktem. Tvorba koksu je pravděpodobně výsledkem 

sekundárních reakcí produktů (prekurzorů koksu) vzniklých primárním procesem 

pyrolýzy. Prekurzory pro tvorbu koksu jsou alkeny, dialkeny a aromáty. Tvorba koksu je 

také doprovázena uvolňováním vodíku.  

Kapalná frakce z pyrolýzy HDPE obsahuje 1-alkeny a alkany s různou délkou 

uhlovodíkového řetězce (Horvat N. and Ng F. T. T. 1999, Horvat N. and Ng F. T. T. 

1999). Při nízkých teplotách vzniká relativně malé mnoţství radikálů s dlouhými řetězci, 

při vysokých teplotách se tvoří menší mnoţství kratších radikálů. Radikály s dlouhým 

řetězcem, které zůstávají v kapalné fázi, mohou generovat relativně velké mnoţství 

plynných produktů při teplotách kolem 500 ˚C. Při niţších teplotách nebo rychlostech 

ohřevu mohou radikály reagovat za vzniku sekundárních radikálů vnitromolekulárním 

přesunem vodíku. Tento vnitromolekulární přesun následovaný β-štěpením uvnitř řetězce 

sekundárních radikálů (tzv. Backbiting) vede ke vzniku alkenů – např. eten. Alkany 

vznikají z primárních radikálů mezimolekulárním přesunem (Ceamanos J. et al. 2002). 

Průběh více endotermických reakcí β-štěpením můţe být podpořen zvýšením teploty. 

Pyrolýzou při vyšších teplotách tedy vzniká kapalina obsahující více alkenů a méně alkanů 

(Horvat N. and Ng F. T. T. 1999). 

Termický rozklad LDPE probíhá při teplotě 425 ˚C (Onwundili J. A. et al. 2009). Při této 

teplotě vzniká kapalný produkt 89,5 % a plyny 10 hm. %. Při vyšší teplotě pyrolýzy 

(450 ˚C) dochází ke krakování kapaliny, vzniká 25 % plynné sloţky a 1,75 hm. % sazí. Při 

teplotě 500 ˚C vzniká 47 hm. % plynů. Při vzrůstající teplotě pyrolýzy se mění sloţení 

plynů. Alkany při teplotě 425 ˚C reprezentovaly 53,7 hm %, zatímco při teplotě 500 ˚C jiţ 

94,4 %. Obsah alkanů v plynném produktu závisí nejen na teplotě pyrolýzy, ale také na 

rezidenčním čase, výtěţnost roste aţ do 60 minut. Vosky, které vznikají při pyrolýze, mají 
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vesměs dlouhé alifatické řetězce. Byly identifikovány sloučeniny s C5 aţ C40. Nejvyšší 

mírou byly zastoupeny alkany s C19 aţ C23. 

Mastral J. F. et al. (2007) uvádí, ţe produktem pyrolýzy HDPE při teplotě 650 ˚C jsou 

vosky o výtěţnosti cca 85 %. Prodlouţením rezidenčního času se sniţuje výnos této frakce, 

protoţe sloučeniny s vyšší molekulovou hmotností podléhají krakování. Pouhé zvýšení 

teploty o 35 °C z 650 na 685 °C nebo prodlouţení rezidenčního času způsobuje, ţe se těţká 

frakce v důsledku krakování sniţuje (C33 – C60) a vzrůstá podíl aromatické frakce. Při 

pyrolýze HDPE, která probíhá při teplotě 650 °C, bylo zjištěno, ţe vosky obsahují hlavně 

sloučeniny s obsahem C19 aţ C33. Při zvýšení teploty vzrůstá mnoţství produkovaného 

plynu a sniţuje se výtěţnost vosků.  

4.3.1.2. Polyetylentereftalát (PET) 

Je termoplast ze skupiny polyesterů. PET se pouţívá pro výrobu vláken, láhví, tenkých 

fólií (např. Mylar). Tento polymer je tvořen esterovou vazbou mezi tereftalovou skupinou 

a ethylenglykolem. Tepelná degradace PET (Kulesza K. et al., 2003) začíná jiţ při teplotě 

okolo 350 ˚C, produkuje především oligomery, tetraftalovou kyselinu, acetaldehyd a oxid 

uhličitý a uhelnatý. Redukce reziduí (Masuda T. et al. 1997) s obsahem uhlíku je dosaţena 

při ošetření PET párou. V případě pyrolýzy v inertní atmosféře, můţe vznikat benzoová 

kyselina a paraldehyd při teplotách 300-450 ˚C. Velmi často se PET pyrolyzuje společně s 

PVC (Kulesza K. et al., 2003) nebo s PP, PE, PS (Bhaskar et al., 2004). Při pyrolýze PET 

vzniká olej bohatý na sloučenin s kyslíkem: karboxylové kyseliny, aldehydy a ketony 

(Williams P.T and Slaney E. 2007). 

V závislosti na struktuře PET vznikají při pyrolýze především při nízkých teplotách 

zejména sloučeniny obsahující kyslík, jako jsou karboxylové kyseliny (např. kyselina 

benzoová, tereftalátová) a methyltereftalát (Yoshioka T. et al. 2004). Prvním krokem při 

pyrolýze PET je depolymerizace a vznik oligomerů, následuje transfer vodíku z β-CH2 

skupiny, který vede ke vzniku oligomerů ukončených olefinickou a karboxylovou 

skupinou, jak je znázorněno na obrázku 21 (Montaudo G. et al. 1983). 

 

 

Obrázek 21: Transfer vodíku z β-CH2 skupiny při pyrolýze PET (Montaudo G. et al. 1983) 

 

Se zvyšující se teplotou pyrolýzy mnoţství těchto kyselin klesá. Při pyrolýze PET vzniká 

také velké mnoţství oxidu uhličitého. Zvýšení způsobuje nárůst produkce pyrolytického 

koksu a vodíku, produkci oxidů uhlíku se příliš nemění. Se vzrůstající teplotou klesá také 

mnoţství vzniklých aldehydů a ketonů, výjimkou je acetofenon (Yoshioka T. et al. 2004). 

Na následujícím obrázku 22 je znázorněn vznik anhydridu. Tento anhydrid můţe 

vzniknout reakcí oligomerů ukončených vinylovou a karboxylovou skupinou (reakce 1), 

jejichţ vznik byl popsán výše, nebo odštěpením acetaldehydu přímo z původního 

oligomeru (reakce 2). Z oligomeru s vinylovou skupinou na konci řetězce vzniká 

odštěpením acetaldehydu opět oligomer zakončený karboxylovou skupinou (reakce 3) 
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(Samperi F. et al. 2004). Proto pyrolýzní produkty z PET obsahují velké mnoţství 

karboxylových kyselin. 

 

Obrázek 22: Vznik anhydridu a acetaldehydu při pyrolýze PET (Samperi F. et al. 2004) 

 

Rozkladem skupiny C2H4 obsaţené v etylenglykolu vznikají alifatické uhlovodíky, 

především metan a eten. Produkce etenu s rostoucí teplotou klesá, zatímco produkce 

metanu roste. Dalším zdrojem uhlovodíků při pyrolýze PET je aromatický kruh kyseliny 

tereftalové, vzniká benzen, toluen, xylen, bifenyl, naftalen a jejich deriváty. Mnoţství 

aromátu s rostoucí teplotou v rozmezí 500 – 630 °C roste, po překročení této teploty nadále 

roste mnoţství vznikajícího benzenu aţ do teploty 730 °C, produkce ostatních aromátů 

klesá (Yoshioka T. et al. 2004). 

4.3.1.3. Polypropylen (PP) 

Převládajícím typem polypropylenu je v odpadu izotaktický PP. Izotaktický PP má CH3 

skupiny umístěné na jedné straně uhlíkového řetězce na kaţdém druhém atomu uhlíku 

v řetězci. Přítomnost terciálních uhlíků v řetězci polymeru zvyšuje jeho reaktivitu ve 

srovnání například s PE. Štěpením řetězce polypropylenu vznikají primární i sekundární 

radikály. Následně jsou tvořeny terciální radikály. 

PP můţe být depolymerizován štěpením podél hlavního řetězce nebo nejprve odštěpením 

methylových bočních skupin s následným β-štěpením řetězce. Štěpením hlavního řetězce 

vznikají dva fragmenty polymeru, z nichţ kaţdý obsahuje volný radikál na místě štěpení 

1). Jak je vidět na obrázku 23 jeden z fragmentů má radikál umístěn na primárním uhlíku a 

druhý fragment na sekundárním atomu uhlíku. Oba z těchto fragmentů mohou procházet 

dalším štěpením C-C vazeb na jiných pozicích v řetězci, takto vzniklé radikály mají 

obdobnou strukturu. Fragment s radikálem na sekundárním uhlíku můţe dále procházet β-

štěpením za vzniku propylenu a dalšího radikálu 2). Při velmi vysokých teplotách můţe být 

namísto β-štěpení rozbita C-C vazba na uhlíku s volným radikálem a pak vzniká ethylen 

3). Druhý fragment s radikálem na primárním uhlíku můţe dále reagovat v podstatě třemi 

způsoby, jak je znázorněno na obrázku (Knight R. and Grossman E. H. 2000)..  
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Obrázek 23: Schéma pyrolýzy PP začínající štěpením hl. řetězce (Knight R. and Grossman E. H. 2000) 

 

Stabilní produkt vzniklý odštěpením boční methylové skupiny od hlavního řetězce 4) se 

můţe dále rozkládat dle stejného mechanismu jako řetězec PP. Methylové radikály se 

mohou slučovat za vzniku ethanu, nebo mohou poskytnout vodíkový radikál, který 

sloučením s dalším methylovým radikálem formuje metan. Reakce 5) je pravděpodobnější 

při velmi vysokých teplotách (>1200 °C), zatímco transfer vodíku 6) je pravděpodobnější 

při teplotách kolem 430 °C (Knight R. and Grossman E. H. 2000). 

Druhý moţný mechanismus pyrolýzy PP je znázorněn na obrázku 24. Nejprve dochází 

k odštěpení boční methylové skupiny 1) a potom k postupnému β-štěpení řetězce radikálu 

2) a 3) za vzniku propylenu a dalších radikálů. Methylový radikál můţe vytvářet metan 

abstrakcí vodíku z řetězce polymeru nebo, se stejně jako v předchozím případě, mohou 

methylové radikály spojovat a vzniká ethan (Knight R. and Grossman E. H. 2000). 

 

 

Obrázek 24: Schéma pyrolýzy polypropylenu začínající odštěpením methylové skupiny (Knight R. and 

Grossman E. H. 2000) 

Z obou uvedených mechanismů vyplývá, ţe hlavními produkty pyrolýzy polypropylenu 

jsou propylen, ethylen, metan, ethan. Při vyšších teplotách můţe rozkladem těchto 

uhlovodíků vznikat také vodík.  

4.3.1.4. Polystyren (PS) 

Polystyren se pouţívá pro výrobu obalů, jednorázového nádobí, ve stavebnictví se pouţívá 

jako tepelná izolace (desky, drcený-polystyrenbeton apod.). Při pyrolýze polystyrenu v 

rozmezí 360-500°C vzniká jako hlavní produkt monomer styren. Při pyrolýze polystyrenu 

se nejčastěji vyuţívá atmosféra dusíku. Během pyrolýzy se vytvářejí plyny – ethylen a 
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propylen, jejichţ mnoţství je závislé na teplotě. Kapalná část pyrolyzátu kromě monomeru 

styrenu, obsahuje dimer a trimer styrenu, monoaromatické látky (benzen, toluen, 

ethylbenzen, α-methylstyren s bodem varu menším neţ 200 °C). Sloţení pyrolýzního 

produktu je funkcí teploty. Výtěţnost látek s vysokým bodem varu (trimery styrenu) se 

sniţuje s rostoucí teplotou. Látky s nízkým bodem varu se zvyšují při teplotě 600 °C, po 

překročení této teploty kondenzují. Výtěţnost látek se středním bodem varu je proměnlivá 

v celém teplotním rozsahu. Maximální výtěţek styrenu (Liu Y. et al. 2000) byl dosaţen při 

600 °C. Při teplotách nad 600 °C probíhají sekundární reakce, při kterých vznikají 

monoaromatické látky. Sekundární reakce sniţují výtěţnost monomeru styrenu. 

Průmyslově se vyrábí také polystyren se zvýšenou odolností k hoření, takový polystyren 

nejčastěji obsahuje Mg(OH)2. Za přítomnosti hydroxidu hořečnatého nevznikají nové 

sloučeniny, ale je podporováno zvýšení koncentrace látek s výjimkou monomeru styrenu, 

jehoţ koncentrace klesá. Nepříznivý vliv na produkci monomeru styrenu mají také látky se 

dvěma aţ třemi benzenovými jádry.  

Pyrolytická degradace PS se uskutečňuje radikálovým mechanismem, který zahrnuje 

iniciaci, propagaci, transfer a terminační reakce (Kruse T. M. et al. 2002). Iniciační reakce 

štěpí C-C vazbu v řetězci polymeru a vytvářejí jeden primární radikál a jeden sekundární 

benzylový radikál. Poté dochází ke štěpení hlavního řetězce β-štěpením (depolymerizace) 

střední části řetězce nebo konce řetězce a ke vzniku primárních radikálů a sekundárních 

radikálů a styrenu, jeho monomeru a dimeru, které jsou hlavními produkty. Primární a 

sekundární radikály mohou být transformovány na terciární radikály intramolekulární 

abstrakcí vodíku, coţ vede ke vzniku α-methylstyrenu a dimeru. Dále můţe docházet k 

transferu vodíku, radikálové adici, rekombinaci a disproporcionaci. Mechanismus reakcí je 

uveden na obrázku 25.  
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Obrázek 25: Reakční mechanismus pyrolýzy PS, (Kruse T. M. et al. 2001, Levine S. E. and Broadbelt L. J. 

2008) 

 

Reakce 1) znázorňuje rozdělení řetězce štěpením C-C vazeb a vzniku radikálů, můţe také 

docházet ke zpětné reakci rekombinace radikálů Reakce 2) je štěpení C-H vazby, vznik 

radiálu a vodíkového radikálu. Reakce 3) je abstrakce vodíku mezi jednotlivými 

meziprodukty. Reakce 4) je β-štěpení hlavního řetězce za vzniku dvojné vazby, v opačném 

směru můţe probíhat radikálová adice. Reakce 5) je β-štěpení konce řetězce, přitom vzniká 

styren. Reakce 6) je transfer vodíku z C1 na C5 (Kruse T. M. et al. 2001). Reakce 7) 

zahrnují transfer vodíku a vznik dimeru (Levine S. E. and Broadbelt L. J. 2008). Reakce 8) 
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je disproporcionace. Adicí radikálů ve středu řetězce s dalšími meziprodukty mohou 

vznikat další větvené sloučeniny – reakce 9) (Kruse T. M. et al. 2001). 

4.3.1.5. Pyrolýza směsí plastů 

V komunálním odpadu je zastoupeno 6 plastů: HDPE, LDPE, polypropylen (PP), 

polystyren (PS), polyvinylchlorid (PVC) a polyethylentereftalát (PET). Existuje celá řada 

studií o chování směsí nebo jednotlivých plastů při pyrolýze. Výtěţnost jednotlivých 

produktů pyrolýzy a jejich sloţení závisí na sloţení vstupní směsi a technologických 

podmínkách. Wiliams E. A. and Wiliams P. T. (1997) uvádí, ţe při pyrolýze směných 

plastů s růstem teploty vzrůstá podíl vznikajících plynů a klesá podíl olejů/vosků a vzrůstá 

výtěţnost pyrolytického koksu v důsledku zvýšení počtu krakovacích reakcí. 

Při pyrolýze HDPE, LDPE a PP vznikají hlavně oleje/vosky s dominancí alkanů, alkenů, 

alkadienů a plynů: H2, alkany a alkeny a pouze zanedbatelné mnoţství tuhého pyrolyzního 

produktu – koksu. Výtěţnost jednotlivých produktů pyrolýzy plastů je uvedena v tabulce 

12 a 13. Z tabulky 12 je zřejmé, ţe nejvyšší mnoţství vosků vzniká při pyrolýze HDPE, 

LDPE, PP a PS. Obecně při pyrolýze plastů platí, ţe maximální výtěţnost kapaliny je 

dosaţena při teplotě 500 °C, krakování plynné fáze se vyskytuje při teplotě vyšší neţ 500 

°C. López A. et al. (2010) uvádí, ţe 500 °C je optimální teplota pro pyrolýzu plastů, při 

niţších teplotách není dosaţeno úplného rozkladu plastů a při vyšších teplotách nedochází 

k výraznému zvýšení výtěţnosti ani zlepšení vlastnosti pyrolýzních produktů. Encinar J. 

M. and Gonzales J. F. et al. (2008) uvádí, ţe s rostoucí rychlostí ohřevu vzrůstá mnoţství 

vznikajících plynů a mnoţství oleje/vosku klesá, mnoţství pyrolytického koksu není na 

rychlosti ohřevu závislé. 

Tabulka 12: Výtěžnost produktů pyrolýzy plastů s pevným ložem, rychlost ohřevu 25 °C/min a konečná 

teplota pyrolýzy 700 °C (Williams and Williams, 1997 a Williams P. T. and Slaney E.  2007) – konečná 

teplota pyrolýzy 500 °C 

 HDPE LDPE PP
1 

PP
2 

PS
1 

PS
2 

PVC
1 

PET
1 

PET
2 

PE
2 

Plyny 18,0 15,1 15,3 5 3,4 2 2,5 38,7 32 7 

Olej/vosky 79,7 84,3 84,4 95 83,8 71 31,7 41,3 15 93 

Saze 0 0 0,2 0 3,5 27 13,8 15,6 53 0 

HCl 0 0 0  0  52,0 0   

Σ 97,7 99,4 99,9 100 90,7 100 100 95,6 100 100 

1 – Wiliams E. A. and Wiliams, P. T., 1997, 2 – Williams P. T. and Slaney, E., 2007 
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Tabulka 13: Výtěžnost jednotlivých frakcí (v %) při pyrolýze PE/PP – teplota 510 °C (Predel M. and 

Kaminsky W. 2000) 

Pyrolýzní produkty Zastoupení PE/PP (%) 

100/0 60/40 40/60 0/100 

Plyn 2,6 4,5 5,1 6,8 

Olej – alifatická sloţka s b. varu ≤ 300 °C 10,4 16,8 18,5 26,8 

Olej – aromatická sloţka s b. varu ≤ 300 °C 0,0071 0,018 0,0042 0,021 

Olej - neurčeno 2,7 2,6 4,8 8,5 

Lehké vosky 300 °C ≤ b. varu ≤ 500 °C 28,5 23,2 22,4 21,6 

Těţké vosky ≥ 500 °C 60,0 52,8 49,1 34,6 

 

Ze směsných plastů se homogenizací připravuje palivo – RDF. Výtěţnost produktů 

pyrolýzy rafinovaného odpadního RDF (RDF-Refuse Derived Fuel) je silně závislá na 

teplotě – viz tabulka 14. S ohledem na mnoţství vázaného uhlíku a mnoţství prchavé 

hořlaviny v pyrolyzním koksu je doporučována pro pyrolýzu teplota 600 °C, kdy uţ obsah 

prchavé hořlaviny zůstává téměř konstantní (Buah W. K. et al. 2007). Dawei A. et al. 

(2006) uvádí jako kritickou teplotu 520 °C.  

Tabulka 14: Výtěžnost produktů pyrolýzy RDF (Buah W. K. et al. 2007 a Lin K. S. et al, 1999) 

 400 °C
1 

700 °C
1 

400 °C
2 

% 

Pyrolytický koks 49,8 32,3 42 

Olej/vosky 30 50 28 

Plyny 18,6 20,1 30 

1 – Buah, W. K. et al, 2007, 2 – Lin K. S. et al, 1999 

Pyrolytický plyn obsahuje CO2, CO, H2, CH4, C2H6 a další uhlovodíky. Vyšší výtěţnost 

plynů je ovlivněna:  

• Prodlouţením doby zdrţení produktů pyrolýzy v horké zóně reaktoru, coţ následně 

sniţuje mnoţství pyrolytické kapaliny (Buah W. K. et al. 2007, Lin K. S. et al. 1999) 

• Zvýšením teploty nad 750 °C, kdy dochází k intenzivnějšímu krakování pyrolýzních 

produktů, se zvyšuje mnoţství CO, H2, CH4 a klesá mnoţství CO2 (Buah W. K. et al. 

2007). 

Nejčastěji se provádí společná katalytická pyrolýza (Demirbas A. 2004a, Predel M. and 

Kaminsky W. 2000) polystyrenu, polyethylenu a polypropylenu. Směs těchto polyolefinů 

se pro pyrolýzu připravuje vytříděním na základě měrné hmotnosti plastů. Pyrolýzou 

polyolefinů při teplotě 700 °C vznikají hlavně aromáty a olefinické plyny. Při teplotě okolo 

500 °C vznikají hlavně alifatické vosky. Vosky s bodem varu niţším neţ 500 °C se krakují 

parou za vzniku monomerů, které se znova pouţívají k výrobě polymerů. Vosky s bodem 

varu nad 500 °C se pouţívají v katalytickém krakování v petrochemickém procesu (FCC-

proces). Je známo, ţe přídavek PS do PE a PP akceleruje pyrolýzu za vzniku rozkladných 

produktů s kratším řetězcem (Predel M. and Kaminsky W. 2000). Vlastnosti vosků, které 
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vznikají při pyrolýze PE (HDPE i LDPE) jsou velmi podobné voskům získaným při 

pyrolýze PP a podobné komerčně vyráběným voskům (Arandes J. M. et al. 2008). 

Dekompozice PE, PP a PS probíhá štěpením C-C vazeb. Jako katalyzátor se pouţívá např. 

modifikovaná ortofosforečná kyselina. Při pyrolýze (400 – 600 °C) výše uvedených plastů 

vznikají parafiny, olefíny, naftalen, aromatické látky. Experimentálně je také otestována 

(Kaminsky W. and Kim J. S. et al. 1999) společná pyrolýza polystyrenu, polyethylenu a 

PVC v rozmezí 685-730 °C a dobou zdrţením 2- 3 s. Pyrolýzou směsných plastů vznikají 

plynné látky (metan, ethan, propen, oxid uhelnatý). Hlavním produktem pyrolýzy je olej, 

který obsahuje cca 20 % BTX (benzen, toluen, xylen), inden, naftalen, styren. Cykloalkany 

(Onwudili et al., 2009), n-alkany, n-alkeny pocházejí především z degradace polyethylenu. 

Aromatické látky pocházejí z degradace polystyrenu. Někdy se společně s PE, PS a PP 

pyrolyzuje také PET (polyethylen tetraftalát). 

Společná pyrolýza LDPE-PET-PS produkuje cca 40 % alifatických uhlovodíků a 60 % 

aromatických uhlovodíků, pyrolýza HDPE-PET-PS produkuje 45 % alifatických 

uhlovodíků a 55 % aromatických uhlovodíků. Procentuální zastoupení alifatických a 

aromatických uhlovodíků je dáno poměrem jednotlivých druhů plastů v pyrolýzním 

zařízení a teplotou pyrolýzy. Teplota je hlavním faktorem, který ovlivňuje sloţení 

produktů pyrolýzy z HDPE (Onwundili J. A. et al. 2009). Ve fluidním reaktoru se PE při 

teplotě 500 °C rozkládá na n-parafíny a 1-olefíny, ale při teplotě 800 °C dominují 1-olefíny 

nad n-parafíny. Podle Westerhouta R. W. J. et al. 1997 in Onwundili J. A. et al. 2009 

probíhá pyrolýza podle schématu na obrázku 26: 

 

Obrázek 26: Schéma průběhu pyrolýzy polymerů podle Westerhouta R. W. J. et al. (1997) in Onwundili J. A. 

et al. (2009). 

 

Kinetické schéma pyrolýzy olefinů podle Elordiho G. et al. (2007) in Onwundili J. A. et al. 

(2009) probíhá podle schématu na obrázku 27. Hlavní rozdíl mezi schématy vyplývá z 

předpokladu, ţe v prvním schématu vedou reakce plynné sloţky ke kondenzaci 

uhlovodíků, coţ je moţností pro vznik olefinů, zatímco ve druhém schématu se tato 

moţnost vůbec nepředpokládá. Onwundili J. A. et al. (2009) dále uvádí schéma na obrázku 

28. 
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Obrázek 27: Schéma průběhu pyrolýzy polymerů podle Elordiho G. et al. (2007) in Onwundili J. A. et al. 

2009. 

 

 

Obrázek 28: Schéma průběhu pyrolýzy polymerů podle Onwundili J. A. et al. 2009. 

 

Chlorované plasty (PVC, polyvinylbenzyl chlorid-PVBC a polychlorostyren-PCS) se často 

pyrolyzují (Blazsó M. 1995) společně s polyetylenem. Jako nosný plyn se pouţívá dusík, 

pyrolýza probíhá v rozmezí 400-1000 °C. Polymery s obsahem chloru produkují chlor-

organické látky depolymerizací a reaktivní atomy (molekuly) dechlorací a dehydrochlorací 

během pyrolýzy. Z PVC se mezi 250 a 400 °C uvolňuje HCl a z polyenového řetězce se 

tvoří chlorbenzen, dichlorbenzen. Při tepelné degradaci PVC vznikají monomery (3- a 4-

vinylbenzyl chloridu), HCl a cca 30 % reziduí bez chlóru. PCS tepelnou dekompozicí 

poskytuje monomery 3- a 4-chlorstyrenu, chlorbenzen. Dichlorbenzeny v pyrolyzátu 

indikují rekombinaci chloru a chlorfenylových radikálů. Při teplotě nad 800 °C se v 

pyrolyzátu objevují chlornaftaleny. PVC a PET se mohou pyrolyzovat (Kulesza K. et al., 

2003) také společně. Pyrolýzou PET a PVC v rozmezí 350-450 °C vznikají následující 

chlorované produkty: metan, bis(2-chloroethoxy), 4-chlorbenzoová kyselina, 3-

chlorobenzoová kyselina, benzoová kyselina, 2-chloroethyl ester, 4-methylbenzoová 

kyselina, 4-formylbenzoová kyselina, 1,4-benzendikarboxylová kyselina. Pyrolýza PVC a 

polyamidů produkuje vyšší mnoţství alken-nitrilů, coţ je způsobeno zvýšeným transferem 

β-vodíku z HCl. 

Obdobně lze pyrolyzovat společně PVC s PE, PP a PS. Pyrolýza se provádí (Bhaskar T. et 

al. 2005) při atmosférickém tlaku s teplotou 430 °C. Degradační produkty zahrnují plyny, 

kapaliny a pevná rezidua. Výtěţek degradačních produktů se mění v závislosti na % 

zastoupení jednotlivých druhů plastů. 

4.4. Pyrolýza směsného komunálního odpadu 
Společná pyrolýza syntetických a biologicky rozloţitelných sloţek odpadů. 

Směsné komunální odpady v Evropě (Brebu M. et al. 2010) obsahují aţ 65 % 

lignocelulózových materiálů (papír, lepenka, kartony, zbytky potravin rostlinného a 

ţivočišného původu), 20 % plastů a 20 % anorganických materiálů.  
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Experimentálně byla sledována pyrolýza biomasy (větve, kůry a dřeva) borovice s PE, PP 

a PS (Brebu M. et al. 2010) při 500 °C. Při společné pyrolýze jsou syntetické polymery 

zdrojem vodíku. Při pyrolýze jsou pozorovány synergické vztahy (Taghiei M. M. et al. 

1994), jejichţ výsledkem je vyšší výtěţnost pyrolýzních produktů. Biomasa obsahuje více 

kyslíku, který přispívá ke vzniku vysoce oxygenovaného pyrolýzního oleje. Biomasa má 

menší tepelnou stabilitu ve srovnání s plasty, a tedy by měla ovlivňovat jejich degradační 

radikálový mechanismus. Společná pyrolýza plastů a biomasy je silně ovlivněna 

podmínkami procesu a předúpravou materiálu. 

Výsledek pyrolýzy je ovlivněn také mnoţstvím anorganické sloţky v biomase, které 

mohou interagovat během pyrolýzních reakcí. Při společné pyrolýze se nejdříve začíná 

rozkládat biomasa (200 °C), rozklad plastů začíná aţ při teplotě okolo 350 °C (PS a PE) a 

400 °C (PET). U dřeva dochází nejdříve k rozkladu hemicelulózy a celulózy, následuje 

rozklad ligninu. Polystyren, polyethylen a polypropylen vykazují podobné pyrolýzní 

chování. Zvýšený obsah papíru ve směsi komunálního odpadu vede k produkci většího 

mnoţství vody, CO a CO2. Zvýšený obsah PE folií zvyšuje podíl vysoce viskózních 

parafinických/olefinických látek v pyrolytické kapalině. Pyrolytická kapalina můţe být 

pouţita jako alternativní palivo (výhřevnost 35 - 40 MJ/kg) nebo jako surovina pro výrobu 

styrenu, toluenu a etylbenzenu (López A. et al. 2010, Buah W. K. et al. 2007). Oleje/vosky 

vzniklé pyrolýzou biomasy a plastů mají vysoký obsah kyslíku (aţ 35 %). Zdrojem kyslíku 

jsou polymerní struktury celulózy, hemicelulózy a ligninu. Vysoký obsah kyslíku v 

pyrolytických olejích/voscích sniţuje jejich výhřevnost. Pyrolytický olej obsahuje 

karboxylové kyseliny a jejich deriváty, alkany, alkeny, mono a polycyklické substituované 

aromatické skupiny (Buah W. K. et al. 2007). 

Výtěţnost pyrolýzních produktů je také ovlivněna poměrem polymerů k biomase. Přídavek 

polymerů vede ke zvýšení výtěţnosti plynů a kapalných produktů. Vodík inhibuje 

rekondenzační reakce, které vedou k tvorbě pevné frakce. Pokud se pyrolyzuje biomasa s 

větším obsahem PS, dochází ke zvýšení výtěţnosti oleje a plynů. Výtěţnost jednotlivých 

produktů je ovlivněna sloţením RDF, kritická je teplota okolo 400 °C, při kterém začíná 

rozklad plastů, zatímco biomasa, případně ostatní lignocelulózové materiály (papír) se 

rozkládají při teplotě niţší (Cozzani V. et al. 1995). Vliv teploty na výtěţnost pyrolyzních 

produktů působí podle Zheng J. et al. (2009) do teploty 700 °C, v teplotním rozmezí od 

750 do 950 °C se výtěţnost uţ významně nemění. Chování jednotlivých sloţek SKO 

ovlivňuje převáţně rychlost ohřevu, coţ platí hlavně pro SKO s vyšším podílem biomasy. 

Při vyšších rychlostech ohřevu se projevují výrazné interakční reakce mezi PE a biomasou, 

coţ je pravděpodobně ovlivněno intenzivní endotermickou reakcí PE.  

Na výtěţnost produktů pyrolýzy má vliv velikost částic a teplota pyrolýzy (Luo S. et al. 

2010). Čím menší je velikost částic, tím větší je produkce plynů a menší produkce kapaliny 

a koksu. Pyrolyzní proces malých částic je řízen především reakční kinetikou, zatímco u 

větších částic je proces řízen difuzí. Plyn vznikající uvnitř částice obtíţně difunduje. Vliv 

velikosti částic při teplotě nad 800 °C je zanedbatelný. Pyrolýzou menších částic roste 

koncentrace H2 a CO v pyrolytickém plynu.  

4.5. Pyrolýza Kalů z ČOV 

Při čištění komunálních odpadních vod vznikají kaly, které obsahují celou řadu polutantů. 

Přítomnost polutantů zásadním způsobem ovlivňuje nakládání s kaly (Werther, J. and 

Ogada, T. 1999, Raclavská H. 2007, Werle S. and Wilk K. R. 2010).  Kaly jsou 

upravovány a zpracovávány řadou technologických operací jako je odvodňování, 
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zahušťování, sušení, stabilizace a hygienizace kalu, které vedou k redukci objemu, 

patogenů a zápachu (Raclavská H. 2007, Warman, P. R. and Termer, W. C. 2005). Kaly 

obsahují organické látky s vysokým obsahem prchavé sloţky, a proto mohou být 

transformovány na vyuţitelný zdroj energie (Fytili D. and Zabaniotou A. 2008, Sánchez 

M. E. et al. 2009, Hossain M. K. 2009). Vedle přímého spalování je moţné energii z kalů 

získávat pomocí termochemických procesů jako je zplyňování a pyrolýza. Pro termické 

vyuţití kalů, které by nebylo prováděno přímo u producenta, musí být zajištěna hygienická 

nezávadnost kalů.  

Nejpouţívanější metoda hygienizace kalu je úprava páleným vápnem. K hygienizaci 

dochází vlivem spolupůsobení zvýšené teploty, alkalického prostředí a produkovaného 

amoniaku. Obvyklá dávka CaO je 10 – 20 % na sušinu kalu. Oxid vápenatý po přidání do 

kalu reaguje s vodou za vzniku Ca(OH)2 (hašení vápna). Vápnění má tedy vliv na fázové 

sloţení kalu, roste především podíl portlanditu (Ca(OH)2), který při stárnutím kalu můţe 

přecházet aţ na kalcit (CaCO3) (Raclavská H. 2007). 

Plynné a kapalné produkty pyrolýzy kalů je moţné vyuţít jako zdroj energie nebo 

chemických látek, pyrolytický koks je moţné pouţít jako absorbent na bázi uhlíku (Gasco 

G. et al. 2007, Menéndez J. A. et al. 2004). Pyrolýza také představuje moţnost, jak 

koncentrovat těţké kovy do konečného pyrolytického zbytku a vyhnout se tvorbě 

toxických látek, které vznikají při spalování kalů (Conesa J. A. et al. 1998, Caballero J. A. 

et al. 1997, Domínguez A. 2006). Koks z pyrolýzy kalů je zásadité povahy a vysoce 

makroporézní. Bazicita se zvyšuje s rostoucí teplotou, ale nezávisle na rychlosti ohřevu. 

Pyrolytický koks z kalů obsahuje značné mnoţství popela cca 50 – 65%, obsah popela 

roste s rostoucí konečnou teplotou pyrolýzy. I při 850 °C se pyrolýza kalů nezdá být 

kompletní a v pyrolytickém koksu stále zůstává malé mnoţství prchavých látek. Při 

vysokých teplotách se uvolňování prchavých látek zpomaluje podobně jako u karbonizace 

uhlí (Bandosz T. J. 2006). 

Hlavními sloţkami pyrolytického plynu z kalů jsou CO2, CO, H2, N2 a uhlovodíky CH4, 

C2H4 a C2H6. Při nízkých teplotách (250 - 350 °C) převaţuje vznik CO2 a přítomný je také 

N2. Zvýšení teploty vede k poklesu CO2 a zvýšení produkci CO a H2. Největší mnoţství 

CH4 vzniká při teplotách okolo 600 °C, a mnoţství C2H4 a C2H6 je nejvyšší při cca 450 °C. 

Koncentrace CO2, C2H4 a C2H6 klesají se zvyšující se rychlostí ohřevu, koncentrace 

ostatních zmíněných plynů stoupají. Výhřevnost pyrolytického plynu je tím vyšší, čím více 

uhlovodíků je v něm obsaţeno. Pro rozdílné rychlosti ohřevu můţe být tedy dosaţeno 

maximální výhřevnosti plynu při různých pyrolýzních teplotách (Bandosz T. J. 2006). 

Výhřevnost oleje i plynu z pyrolýzy kalů je relativně vysoká, srovnatelná s některými 

tradičními palivy. Vzhledem k zásadité povaze pyrolytického koksu a jeho struktuře, můţe 

být pouţit jako méně kvalitní absorbent především k absorpci kyselých sloučenin 

vzniklých při úpravě odpadních vod (Bandosz T. J. 2006). 
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5. Pyrolýza směsného komunálního odpadu 

Laboratorní testy pyrolýzy směsného komunálního odpadu byly provedeny v laboratořích  

AZL-LPOV Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. Pyrolyzovány byly vzorky materiálu 

o hmotnosti 250 g při vlhkosti 0 %, 400 g při vlhkosti 30 % a 786 g při vlhkosti 65 %, to 

odpovídá přibliţně stejné hmotnosti sušiny. 65 %-ní vlhkost většinou simuluje standardní 

podmínky v surovém komunálním odpadu přiváţeném na skládku. Experiment byl pro 

kaţdou úroveň vlhkosti proveden dvakrát. 

Všechny vzorky byly pyrolyzovány s pouţitím stejného teplotního programu. Tento 

program je graficky znázorněn na obrázku 29: 

SP. 1 tl. 2

stoupání 3,47°C/min

25°C 650°C

            3.hod.00min 1 hod.0min                 chlazení  
Obrázek 29: Teplotní program pro pyrolýzu komunálního odpadu 

 

Teplotní program začíná zahříváním z laboratorní teploty 25 °C na konečnou teplotu 650 

°C s rychlostí ohřevu 3,47 °C/min. Po dosaţení konečné teploty je teplota udrţována na 

650 °C po dobu jedné hodiny. Po uplynutí této doby je pec vypnuta a retorta je chlazena 

zpět na laboratorní teplotu.  

V následující tabulce 15 jsou uvedeny průměrné hodnoty výtěţnosti jednotlivých produktů 

pyrolýzy získaných z experimentů. 

Tabulka 15: Výtěžnost (hm. %) jednotlivých produktů pyrolýzy v závislosti na vlhkosti 

 

Vlhkost 0% Vlhkost 30% Vlhkost 65% 

Pevný zbytek 26,39 17,81 8,6 

Voda 17,72 40,52 69,32 

Kap. org. fáze 28,67 17,93 8,4 

Plyn a ztráty 27,22 23,75 13,68 

 

Výtěţnost jednotlivých produktů je závislá na zastoupení jednotlivých sloţek v směsném 

komunálním odpadu. V tabulce 16 je uveden přehled pyrolýzních sloţek pro 

lignocelulózové materiály (dřevo, textil, karton) podle Phan A. N. et al., (2008) a pyrolýzy 

směsných plastu (PE/PP) podle Predel M. and Kaminsky W. (2000). Vodná fáze při 

pyrolýze sušiny SKO FM vzniká jako produkt při pyrolýze celulózy a hemicelulózy.  

Tabulka 16: Porovnání výtěžností (% hm.) ze sušiny pyrolyzovaného SKO s literárními daty (Phan A. N. et 

al., 2008 a Predel M. and Kaminsky W. 2000) 

 
Lignocelulózový 

materiál 
PE/PP PP SKO FM 

Pevný zbytek – C 19 – 26   26.39 

Voda    17.72 

Org. fáze/oleje 32 – 45 13.10 – 35.32 35.32 28.67 
Vosky  56.2 – 88.5 56.2 

Plyn a ztráty 34 – 42 2.6 – 6.8 6.8 27.70 
1 – Phan A. N. et al. 2008, 2 – Predel M. and Kaminsky W. 2000 
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Je zřejmé, ţe výtěţnost jednotlivých produktů směsného komunálního odpadu Frýdek-

Místek odpovídá poměru lignocelulozového materiálu/plast. Jednotlivé sloţky odpadů mají 

cca podobný teplotní reţim pro rozklad v inertním prostředí, ale jednotlivé produkty 

pyrolýzy mají rozdílnou výtěţnost nebo charakter (vznik vosků při pyrolýze PP/PE) 

mohou mít rozdílné vyuţití a také formu předúpravy.   

Na obrázku 30 je dokumentována lineární závislost mezi vlhkostí a výtěţností jednotlivých 

produktů pyrolýzy získaných z experimentů. Vlhkost vstupního materiálu zásadním 

způsobem ovlivňuje výtěţnost.  

   
    

  
Obrázek 30: Závislost mezi vlhkostí a výtěžností jednotlivých produktů pyrolýzy 

 

Z následujícího obrázku 31 je zřejmé, ţe při pyrolýze sušiny směsného komunálního 

odpadu jsou přibliţně stejně zastoupeny organická fáze, pevný zbytek i plynná sloţka. Při 

pyrolýze směsného komunálního odpadu s vyšší vlhkostí (30 a 65 %) se podíl plynné 

sloţky vzhledem k organické a pevné fázi mírně zvyšuje.  

    

Obrázek 31: Výtěžnost produktů pyrolýzy 
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Voda při pyrolýze vzniká z části z vlhkosti obsaţené ve vstupním materiálu a z části 

pyrolýzními reakcemi. (Demirbas A. 2004b) Aby byl patrnější vliv vlhkosti na poměr 

organické fáze, pevného zbytku a plynné sloţky vzniklých pyrolýzou směsného 

komunálního odpadu, pro data uvedená v tabulce 17 a znázorněná na obrázku 32 nebyla 

mezi produkty pyrolýzy zahrnuta voda pocházející z vlhkosti materiálu, pouze voda 

vzniklá chemickými reakcemi v průběhu pyrolýzy ze sušiny materiálu. Pyrolýzou vzorku 

suchého směsného komunálního vzniká 17,72 % vody. Při pyrolýze vzorků s obsahem 

vlhkosti by teoreticky mělo vznikat mnoţství vody odpovídající těmto 17,72 % sušiny 

navýšené o odpovídající mnoţství vody, které bylo k suchému vzorku přidáno před 

pyrolýzou.  V tabulce č. 17 je moţné vidět, ţe mnoţství vody vzniklé pyrolýzou vzorků 

s obsahem vlhkosti je nepatně menší (cca o 3%) neţ mnoţství, které odpovídá vodě 

vzniklé pyrolýzou sušiny navýšené o odpovídající mnoţství vody, které bylo k suchému 

vzorku přidáno před pyrolýzou. Z toho lze usuzovat, ţe vodní pára uvolněná při pyrolýze 

vstupuje do pyrolýzního procesu, její část je v průběhu procesu spotřebována, avšak jen 

velmi málo. 

Tabulka 17: Výtěžnost (hm. %) produktů pyrolýzy bez vody vzniklé obsahem vlhkosti 

 

Vlhkost 0% Vlhkost 30% Vlhkost 65% 

Pevný zbytek 26,39 24,82 24,28 

Voda 17,72 14,57 14,90 

Kap. org. fáze 28,67 25,00 21,72 

Plyn a ztráty 27,22 35,61 39,10 

 

 

Obrázek 32: Výtěžnost produktů pyrolýzy bez vody vzniklé obsahem vlhkosti 

 

Z výsledků plyne, ţe pokud tedy není mezi produkty pyrolýzy zahrnuta voda pocházející 

z vlhkosti materiálu, pak při zvyšování vlhkosti ve vzorku směsného komunálního odpadu 

roste výtěţnost pyrolytického plynu, zatímco výtěţnost kapalné organické fáze a pevného 

pyrolytického zbytku klesá. Zvýšením vlhkosti vzorku z 0 % na 65 % se zvýší produkce 

plynu o 11,88 %.  
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5.1. Analýza plynů 
Pyrolýzou pevného komunálního odpadu vznikají především tyto plyny: H2, CO, CO2, 

CH4, C2H4, C2H6 a C3H8. (Buah W. K. et al. 2007) Při kaţdém pyrolýzním testu při teplotě 

510 °C uvnitř retorty byly odebírány vzorky plynů, které byly následně analyzovány 

metodou plynové chromatografie. Průměrné výsledky pro kaţdou úroveň vlhkosti jsou 

uvedeny v tabulce č. 18.  

Tabulka 18: Koncentrace pyrolýzních plynů (% objemová) 

 

Vlhkost 0 % Vlhkost 30 % Vlhkost 65 % 

H2 9,29 10,64 13,20 

O2 0,09 0,35 0,06 

N2 1,78 2,80 2,55 

CH4 19,77 13,76 11,77 

CO 4,42 8,05 9,44 

CO2 16,18 34,50 40,84 

CxHy 48,47 30,00 22,21 

 

Z výsledků uvedených v tabulce č. 18 a na obrázku 33 je zřejmé, ţe vlhkost ovlivňuje i 

koncentraci plynů. Nejvýznamnější je změna v koncentraci uhlovodíků a metanu, kdy 

koncentrace uhlovodíků a CH4 uvolněných ze sušiny komunálního odpadu klesá aţ pod 50 

% původní hodnoty při obsahu vlhkosti 65% a naopak vzrůstá podíl CO2 o více neţ 50 %.   

    

Obrázek 33: Koncentrace pyrolýzních plynů (% objemová) v závislosti na vlhkosti vzorku 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše (viz tabulka 17) výtěţnost pyrolytického plynu ze sušiny 

komunálního odpadu se pro jednotlivé úrovně vlhkosti vzorku liší, proto jsou v následující 

tabulce č. 19 uvedeny koncentrace plynů uvolněných při pyrolýze vztaţených k hmotnosti 

sušiny vzorků. Hodnota wi tedy vyjadřuje hmotnost jednotlivých sloţek plynu (v kg), která 

vznikne pyrolýzou 100 kg SKO o odpovídající vlhkosti. 
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Tabulka 19: Koncentrace pyrolýzních plynů (objemová %, hmotnostní %, % vztažená k hmotnosti sušiny) 

  Vlhkost 0 % Vlhkost 30 % Vlhkost 65 % 

  Obj. %  Hm. %  wi % Obj. % Hm. %  wi % 0bj. % Hm. % wi % 

H2 9,29 0,65 0,18 10,64 0,70 0,25 13,20 0,86 0,34 

O2 0,09 0,10 0,03 0,35 0,37 0,13 0,06 0,06 0,025 

N2 1,78 0,88 0,24 2,80 1,28 0,46 2,55 1,16 0,455 

CH4 19,77 11,11 3,03 13,76 7,21 2,57 11,77 6,14 2,4 

CO 4,42 4,35 1,18 8,05 7,38 2,63 9,44 8,61 3,368 

CO2 16,18 25,01 6,81 34,50 49,69 17,69 40,84 58,56 22,9 

CxHy 48,47 57,90 15,76 30,00 33,39 11,89 22,21 24,61 9,621 

 

Lee et al. (2007) uvádí molární zlomky nejvýznamnějších sloţek pyrolytického plynu 

z biomasy (CH1,69O0,54) v závislosti na teplotě pyrolýzy. Aby bylo moţné porovnat sloţení 

plynu s výše uvedenými výsledky, v následující tabulce 20 uvádím molární zlomky 

produktů dle Lee et al. (2007), které jsem převedla na hm. %. 

Tabulka 20: Složení pyrolytického plynu z biomasy (Lee D. H. at al. 2007) 

Teplota 

(°C) 

H2O CH4 CO2 H
2
 CO 

x Hm 

% 

x Hm 

% 

x Hm % x Hm % x Hm 

% 

100 0,475 65,92 0,18 22,21 0,035 11,87 0 0 0 0 

200 0,425 56,04 0,21 24,62 0,06 19,34 0 0 0 0 

300 0,38 49,10 0,22 25,27 0,08 25,27 0,025 0,36 0 0 

400 0,34 43,34 0,2 22,66 0,1 31,16 0,2 2,83 0 0 

500 0,285 37,78 0,16 18,85 0,12 38,88 0,025 0,37 0,02 4,12 

600 0,2 25,16 0,095 10,62 0,125 38,43 0,445 6,22 0,1 19,57 

700 0,105 12,27 0,05 5,19 0,075 21,43 0,645 8,37 0,29 52,72 

800 0,035 3,81 0,025 2,42 0,025 6,65 0,765 9,25 0,46 77,87 

900 0,01 1,0 0,005 0,48 0,005 1,32 0,81 9,72 0,52 87,39 

1000 0 0 0 0 0 0 0,825 9,92 0,535 90,08 

1100 0 0 0 0 0 0 0,83 9,98 0,535 90,02 

1200 0 0 0 0 0 0 0,835 10,03 0,535 89,97 

 

V tabulce je tučně vyznačena oblast teplot, která odpovídá experimentům provedeným 

v rámci této práce. Lee et al. (2007) dále uvádějí, ţe při pyrolýze biomasy vznikají také 

plynné uhlovodíky C2H2, C2H6, C2H4 a C3H8 v rozmezí teplot 200 – 700 °C. Z těchto plynů 

nejvíce zastoupen etin, maximální hodnota molárního zlomku 0,12 je dosaţena při 400 °C. 

Při teplotě okolo 650 °C však tyto uhlovodíky vznikají jen v nepatrném mnoţství.  
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Porovnáme-li sloţení plynu vzniklého pyrolýzou sušiny SKO a pyrolýzou biomasy 

v odpovídajícím rozmezí teplot podle Lee at al. (2007), vidíme, ţe vzniká výrazně více 

plynných uhlovodíků a méně vodíku a oxidu uhelnatého. Z toho lze usuzovat, ţe pyrolýzou 

plastů obsaţených v SKO vznikají především uhlovodíky. Dále při pyrolýze SKO vzniká 

přibliţně stejné mnoţství oxidu uhličitého. Vznik oxidů při pyrolýze je podmíněn obsahem 

kyslíku ve výchozím materiálu. V molekulách PE a PP kyslík vázán není, proto mnoţství 

vznikajících oxidů, je dáno obsahem biomasy v pyrolyzované směsi. Z výsledku dále 

plyne, ţe při společné pyrolýze plastů a BRKO vzniká větší CO2 a menší mnoţství CO neţ 

kdyby byly pyrolyzovány samostatně. Pravděpodobně dochází ke zplyňování 

pyrolytického koksu oxidem uhličitým (Boudouardova reakce) v menší míře neţ při 

pyrolýze biomasy. 

Pro směsi plynů získané pyrolýzou vzorků směsného komunálního odpadu byly vypočteny 

přibliţné hodnoty výhřevnosti dle vzorce: Q = Σwi·Qi, kde Q je výhřevnost směsi plynů, wi 

je hmotnostní zlomek jednotlivých spalitelných sloţek plynu vztaţený k hmotnosti sušiny 

a Qi je spodní výhřevnost jednotlivých spalitelných sloţek plynů. Orientační výhřevnost 

pyrolytického plynu je 8709,84 kJ·kg
-1

 pro vzorek s 0 % vlhkosti, 6904,64 kJ·kg
-1

 pro 

vzorek 30 % vlhkosti a 5875,95 kJ·kg
-1

 pro vzorek 65 % vlhkosti. 

Příčinou nárůstu výtěţnosti pyrolytického plynu, zároveň poklesu výtěţnosti kapalné 

organické fáze a pevného pyrolytického zbytku a změny sloţení pyrolytických plynů jsou 

pravděpodobně následující zplyňovací reakce: 

C + H2O  CO + H2          (3) 

Dehty + n1H2O  n2CO2 + n3H2        (4) 

Plynné uhlovodíky + H2O   CO + H2       (5) 

CO + H2O  CO2 + H2         (6)  

CH4 + H2O   CO + 3H2         (7) 

Reakce (3) zplyňování uhlíku, vede k úbytku pyrolytického koksu a reakce (2) 

sekundárního krakování dehtů k úbytku pyrolytického oleje a zároveň k zvýšení produkce 

pyrolytického plynu. Reakce (4) je zároveň příčinou zvýšení koncentrace CO2 a vodíku 

v pyrolytickém plynu. Reakce (5) je pravděpodobně důvodem velkého poklesu 

koncentrace uhlovodíků v pyrolytickém plynu vlivem vlhkosti. Reakce (6) konverze 

vodního plynu je pravděpodobně příčinou zvýšení koncentrace CO2. Reakce (7) má 

za následek niţší koncentraci metanu v pyrolytickém plynu ze vzorku s vlhkostí. Vysoká 

koncentrace CO2 při zvýšení vlhkosti nasvědčuje tomu, ţe při zvolených podmínkách 

experimentů je velká část vodní páry spotřebována reakcí (6). Hlavním důvodem je 

pravděpodobně nízká rychlost ohřevu. 

5.2. Analýza pevného produktu pyrolýzy a vstupního materiálu 
Po kaţdém pyrolýzním testu byl z retorty vyjmut pevný produkt pyrolýzy. V tabulce 21 

jsou uvedeny výsledky analýz těchto produktů a vstupního materiálu. 
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Tabulka 21: Analýza komunálního odpadu a pevných uhlíkatých zbytků s různou úrovní vlhkosti, u rizikových 

prvků je stanovení doplněno o chybu měření 

Parametr 
SKO  

Pevný produkt pyrolýzy 

Vlhkost 0 % Vlhkost 30 % Vlhkost 65 % 

W
a
 % 3,38 <0,01 0,58 0,57 

A
d
 % 14,30 40,20 42,63 45,90 

St
d
 % 0,14 0,20 0,17 0,17 

S
daf

 % 0,16 0,33 0,30 0,31 

C
d
 % 47,73 49,00 49,70 44,52 

C
daf

 % 55,69 81,94 86,63 82,29 

H
d
 % 6,95 2,46 1,73 1,35 

H
daf

 % 8,11 4,11 3,02 2,50 

N
d
 % 1,00 1,61 1,48 1,26 

N
daf

 % 1,17 2,69 2,58 2,33 

O
d
 % 29,88 6,54 4,29 6,80 

O
daf

 % 34,87 10,93 7,47 12,57 

V
d
 % 78,26 16,92 14,44 16,01 

V
daf

 % 91,33 28,29 25,17 29,60 

Qs 
d
 MJ/kg 25,38 17,39 17,55 15,45 

Qs 
daf

 MJ/kg 29,61 29,08 30,59 28,55 

Qi 
d
 MJ/kg 23,86 16,85 17,17 15,15 

Qi
daf

 MJ/kg 27,84 28,18 29,93 28,01 

As mg/kg suš. 0,461 ± 0,067 1,91 ± 0,28 1,86 ± 0,27 1,44 ± 0,21 

Cd mg/kg suš. 0,347 ± 0,046 0,083 ± 0,011 0,076 ± 0,010 0,102 ± 0,014 

Cr celk. mg/kg suš. 19,7 ± 2,2 34,5 ± 3,9 47,4 ± 5,3 42,0 ± 4,7 

Hg mg/kg suš. 0,006 ± 0,001 0,0019 ± 0,0003 0,0010 ± 0,0001 0,0022 ± 0,0003 

Ni mg/kg suš. 3,88 ± 0,71 8,9 ± 1,6 8,6 ± 1,6 11,8 ± 2,2 

Pb mg/kg suš. 35,2 ± 7,0 194 ± 39 310 ± 60 290 ± 60 

V mg/kg suš. 2,15 ± 0,27 12,5 ± 1,6 11,9 ± 1,5 16,4 ± 2,1 

chlor mg/kg suš. 1596 ± 160 7680 ± 768 8060 ± 806 6130 ± 613 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe čím je větší obsah vlhkosti ve výchozím vzorku směsného 

komunálního odpadu, tím více popela obsahuje pyrolytický koks. Obsah popela se 

v pyrolytickém koksu zvyšuje se vzrůstající vlhkostí komunálního odpadu cca o 1% na 10 

% vlhkosti. Naopak, obsah uhlíku, vodíku a dusíku se vzrůstající vlhkostí komunálního 

odpadu klesá. S poklesem obsahu uhlíku klesá také výhřevnost pyrolytického koksu. 

Metodou laserové difrakce bylo provedeno měření distribuce velikosti částic a specifický 

povrch pyrolytického koksu pro jednotlivé úrovně vlhkosti původního materiálu. Byly také 

stanoveny charakteristické parametry d(0,1), d(0,5) a d(0,9). Hodnoty d(0,1) respektive 

d(0,9) udávají velikost částic, pod níţ se nachází 10 % respektive 90 % částic a tak 
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charakterizují okraje distribuce. Hodnota d(0,5) udává velikost částic, při které je 50 % 

částic menších a 50 % částic větších neţ tato hodnota. Jde vlastně o medián dělící plochu 

frekvenční křivky na dvě stejné části. Výsledky tohoto měření spolu se stanovenými 

hodnotami jodového absorpčního čísla jsou uvedeny v tabulce 22:  

Tabulka 22: Specifický povrch a parametry d(0,1), d(0,5) a d(0,9) pyrolytického koksu z komunálního odpadu 

 Specifický 

povrch (m
2
/g) 

d(0,1) (μm) d(0,5) (μm) d(0,9) (μm) Jodové číslo 

(mg/g) 

Vlhkost 0 % 0,272 12,148 32,706 75,073 84,9 

Vlhkost 30 % 0,247 12,845 33,129 80,595 80,8 

Vlhkost 65 % 0,322 10,088 27,329 64,548 84,8 

 

Na obrázku 34 jsou znázorněny frekvenční a kumulativní křivky částic pyrolytického 

koksu pro všechny stanovené úrovně vlhkosti pyrolyzovaného komunálního odpadu. 

Frekvenční křivka (tvoří pík) charakterizuje distribuci velikosti částic vztaţenou na objem 

částic, kumulativní křivka udává procentuální zastoupení částic ve vzorku o velikosti 

menší neţ je zvolená velikost.  

Jak vyplývá z tabulky a obrázku, významnější rozdíl je patrný pro koks z pyrolýzy 

komunálního odpadu o 65 % vlhkosti. Tento koks má nejmenší velikost částic a nejvyšší 

specifický povrch. Důvodem tohoto posunu směrem k niţším hodnotám velikosti částic 

koksu z pyrolýzy komunálního odpadu o vysoké vlhkosti je pravděpodobně vznik 

tlakového napětí uvnitř materiálu a tím změna vlastností pyrolyzovaného materiálu vlivem 

zvýšeného vypařování vlhkosti a prchavých látek. Ztráta hmotnosti materiálu během 

pyrolýzy vede k fyzikálním změnám struktury materiálu, jako je smršťování, praskání 

povrchu a tvorba trhlin a puklin na povrchu materiálu. Odpařování většího mnoţství vodní 

páry se vytváří velký vnitřní tlak. Zvýšení hmotnostního toku a tlakový spád pohání páry 

na povrch a velké vnitřní napětí můţe vést k roztrhnutí částečně zpyrolyzované částice. 

Takto se vytvářejí menší částice a zvyšuje se specifický povrch koksu. Vysoký obsah 

vlhkosti také vede ke strmějšímu tepelnému gradientu, dochází k rychlejšímu sdílení tepla 

a to podporuje rychlejší uvolňování prchavých látek a opět ke zvýšení hmotnostního toku.  
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Obrázek 34: Frekvenční a kumulativní křivky částic pyrolytického koksu z komunálního odpadu 
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Metodou RTG difrakce byly stanoveny nejvýznamnější minerální fáze zastoupené 

v pyrolytickém koksu z SKO. Výsledky analýzy jsou uvedeny v následující tabulce 23 a 

grafech na obrázku 35. 

Tabulka 23: Mineralogické složení koksu z pyrolýzy SKO se směrodatnou odchylkou 

  0 % vlhkost 30 % vlhkost 65 % vlhkost 

Amorfní  76,37 ± 2,28 79,26 ± 2,28 76,83 ± 2,37 

Kalcit CaCO3 15,01 ± 1,74 12,61 ± 1,80 13,85 ± 1,89 

Magnetit Fe3O4 0,69 ± 0,57 - - 

Křemen SiO2 5,78 ± 0,66 5,77 ± 0,66 7,36 ± 0,75 

Rutil TiO2 0,47 ± 0,27 0,82 ± 0,54 0,65 ± 0,30 

Sylvín KCl 1,18 ± 0,33 0,99 ± 0,30 1,31 ± 0,36 

 

    

 
Obrázek 35: Zastoupení mineralogických fází v koksu z pyrolýzy SKO 

 

Charakter pyrolytického koksu je zdokumentován také následující fotografiemi (obrázky 

36 – 38): 
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Obrázek 36: mikrosnímek pyrolytického koksu z komunálního odpadu o vlhkosti 0 % 

 

    

Obrázek 37: mikrosnímek pyrolytického koksu z komunálního odpadu o vlhkosti 30 % 

   

    

Obrázek 38: mikrosnímek pyrolytického koksu z komunálního odpadu o vlhkosti 65 % 

 

Metodou RTG fluorescence bylo dále stanoveno prvkové sloţení SKO a pyrolytického 

koksu z SKO. Z těchto dat byl pro jednotlivé prvky vypočten index nabohacení (IN). 

Výsledky analýzy a index nabohacení pro jednotlivé úrovně vlhkosti původního materiálu 

jsou uvedeny v tabulce 24. 
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Tabulka 24: Prvkové složení SKO a koksu z pyrolýzy SKO 

 SKO 0 % 30 % 65 % IN 0 % IN 30 % IN 65 % 

 mg/kg - 

Hg ˂ 1,7 ˂ 1,7 ˂ 1,7 ˂ 1,7 1 1 1 

Ag ˂ 0,4 ˂ 0,4 0,5 ˂ 0,4 1 1,3 1 

Al 3940 21900 22900 25000 5,6 5,8 6,3 

As 2,1 ˂ 0,6 ˂ 0,6 1,9 0,3 0,3 0,9 

Ba 256 455 464 497 1,8 1,8 1,9 

Bi ˂ 1,7 2,4 1,9 ˂ 1,7 1,4 1,1 1 

Br 9,4 25,9 28,7 28 2,8 3 3 

Ca 19000 82800 85400 89200 4,4 4,5 4,7 

Cd ˂ 0,3 ˂ 0,3 ˂ 0,3 ˂ 0,3 1 1 1 

Ce 3,6 0,7 7,7 10,4 0,2 2,1 2,9 

Cl 5240 13400 13900 14200 2,6 2,7 2,7 

Co ˂ 20 ˂ 20 ˂ 20 ˂ 20 1 1 1 

Cr 62,4 104 111 130 1,7 1,8 2,1 

Cs ˂ 2 ˂ 2 ˂ 2 ˂ 2 1 1 1 

Cu 34,8 105 106 118 3 3 3,4 

Fe 6510 24200 24700 27100 3,7 3,8 4,2 

Ga 1,4 3,8 5,9 4,6 2,7 4,2 3,3 

Ge ˂ 0,7 ˂ 0,7 0,7 ˂ 0,7 1 1 1 

I ˂ 3 ˂ 3 ˂ 3 ˂ 3 1 1 1 

K 5770 20800 22100 21600 3,6 3,8 3,7 

La ˂ 2,5 ˂ 2,5 ˂ 2,5 ˂2,5 1 1 1 

Mg ˂ 5000 ˂ 5000 ˂ 5000 ˂ 5000 1 1 1 

Mn 109 430 452 484 3,9 4,1 4,4 

Mo ˂ 2 3,1 3,8 3,9 1,6 1,9 2 

Na ˂ 15000 ˂ 15000 ˂ 15000 ˂ 15000 1 1 1 

Nb 1,1 4,2 4,9 5,4 3,8 4,5 5 

Ni 2,4 19,9 18,9 31,6 8,3 7,9 13 

P 2610 10600 11800 12300 4,1 4,5 4,7 

Pb 151 318 367 399 2,1 2,4 2,6 

Rb 5,3 21,9 22,3 23,6 4,1 4,2 4,5 
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Z výsledků v tabulce je patrné, ţe pyrolýzou došlo k zakoncentrování prvků do 

pyrolytického koksu. Největší index nabohacení má hliník, vápník, stroncium, fosfor a 

rubidium. Index nabohacení se zvyšuje se zvyšujícím se obsahem vlhkosti v původním 

materiálu. Jak bylo uvedeno výše, se vzrůstající vlhkostí pyrolyzovaného komunálního 

odpadu se v pyrolýzním koksu zvyšuje obsah popela a sniţuje se obsah uhlíku, vodíku a 

dusíku. Úbytkem těchto prvků se zvyšuje podíl, který v koksu zaujímají prvky, jejichţ 

uvolnění z pevného zbytku není podporováno vlhkostí výchozího materiálu.  

V tabulce 25 jsou uvedeny výsledky vodného výluhu pyrolytického koksu., hlavní 

sledované parametry v rámci vyhlášky č. 294/2005 Sb. Pro srovnání jsou v této tabulce 

uvedeny také nejvýše přípustné hodnoty zkoumaných ukazatelů, kterými se stanoví třídy 

vyluhovatelnosti pro jednotlivé třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 1480 1610 1680 1490 1,1 1,1 1 

Sb 15,2 21,7 23,4 24,5 1,4 1,5 1,6 

Se ˂ 0,6 ˂ 0,6 ˂ 0,6 ˂ 0,6 1 1 1 

Si 16000 54000 53300 60800 3,4 3,3 3,8 

Sn 7,2 14,7 13,7 14,5 2 1,9 2 

Sr 46 204 206 216 4,4 4,5 4,7 

Ta ˂ 8 ˂ 8 ˂ 8 ˂ 8 1 1 1 

Te ˂ 1 ˂1 ˂ 1 ˂ 1 1 1 1 

Th 3,3 5,2 10,4 ˂ 2 1,6 3,2 0,6 

Ti 1980 5100 5840 6010 2,6 3 3 

TL ˂ 1,7 ˂ 1,7 ˂ 1,7 ˂ 1,7 1 1 1 

U ˂ 2 2 ˂ 2 ˂ 2 1 1 1 

V ˂ 10 18,7 20 29,9 1,9 2 3 

W ˂ 5 ˂5 ˂ 5 ˂ 5 1 1 1 

Y 3,4 6,4 6,8 7,1 1,9 2 2,1 

Zn 354 1010 1070 1130 2,9 3 3,2 
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Tabulka 25: vodný výluh koksu z pyrolýzy komunálního odpadu a nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro 

jednotlivé třídy vyluhovatelnosti (TV) podle vyhlášky č.294/2005 Sb. 

 

Vlhkost 

0% 

Vlhkost 

30% 

Vlhkost 

65% 

TV I TV IIa TV IIb TV III 

pH 9,74 9,93 10,10 ≥ 6 

Vodivost (mS/m) 3,95 3,79 4,25 - 

Chloridy (mg/l) 3278,69 3311,48 3540,99 80 1500 1500 2500 

Sírany (mg/l) 70,00 52,00 46,00 100 3000 2000 5000 

Fluoridy (mg/l) 0,107 0,216 0,256 1 30 15 50 

Rozpuštěné látky 

(mg/l) 2583,30 2523,30 2573,3 

400 8000 6000 10000 

Fe (mg/l) 0,082 0,092 0,099 - 

Mn (mg/l) 0,038 0,037 0,041 - 

Cd (mg/l) <0,010 <0,010 <0,010 0,004 0,5 0,1 0,5 

Co (mg/l) 0,019 0,013 0,013 - 

Cu (mg/l) 0,004 0,006 0,009 0,2 10 5 10 

Ni (mg/l) 0,013 0,014 0,008 0,04 4 1 4 

Pb (mg/l) 0,011 0,029 0,021 0,05 5 1 5 

Zn (mg/l) 0,021 0,020 0,020 0,4 20 5 20 

Inhibice Vibrio 

fischeri (%) 47,00 48,61 9,83 

- 

 

Koncentrace chloridů převyšuje hodnotu ukazatele pro všechny třídy vyluhovatelnosti. 

Vyhláška č.294/2005 Sb. však ukládá povinnost stanovit hodnotu ukazatele RL 

(rozpuštěné látky) nebo hodnoty koncentrací síranů a chloridů. Pokud je stanovena hodnota 

ukazatele RL, není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů a naopak. 

Z pohledu ukazatele RL je moţné pyrolytický koks zařadit do skupiny IIb. Jak je vidět 

v tabulce, i podle ostatních sledovaných parametrů (s výjimkou chloridů) by bylo moţné 

pyrolytický koks zařadit nejhůře do třídy vyluhovatelnosti IIb. Vyhláška č.294/2005 Sb. 

dále uvádí, ţe vyjma pH je moţné nejvýše trojnásobné překročení nejvýše přípustných 

hodnot ukazatelů uvedených v této vyhlášce pro příslušné skupiny skládek, pokud jsou 

splněny všechny ostatní poţadavky stanovené v příloze 4 této vyhlášky a při splnění 

některých dalších podmínek uvedených v této vyhlášce. Za těchto podmínek je tedy moţné 

zařadit pyrolytický koks do třídy vyluhovatelnosti IIb, hodnota koncentrace chloridů 

nebude překročena více neţ trojnásobně. 

5.3. Analýza vodné fáze 
Při kaţdém pyrolýzním testu byly vedeny plynné produkty pyrolýzy přes vodní chladič, 

kde kondenzovaly. Zkondenzované látky byly jímány do dělící nálevky, ve které byly 
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gravitačně odděleny. Jedním z produktů byla pyrolýzní voda. V tabulce 26 jsou uvedeny 

souhrnné výsledky analýz vodné fáze. 

Tabulka 26: Analýzy vodné fáze vzniklé pyrolýzou komunálního odpadu s různou úrovní vlhkosti 

Parametr  Vlhkost 0 % Vlhkost 30 % Vlhkost 65 % 

pH  4,14 ± 0,10 4,44 ± 0,10 4,79 ± 0,10 

CHSKCr mg/l 333200 ± 7800 128300 ± 3500 46000 ± 1100 

sulfidy mg/l <0,02 <0,02 <0,02 

fenolový index mg/l 1605 ± 160 615 ± 62 260 ± 26 

amonné ionty mg/l 4390 ± 440 2920 ± 290 1420 ± 140 

humínové kys. mg/l 24633 10217 3553 

konduktivita mS/m 1571 ± 10 1268 ± 10 673 ± 5 

As mg/l 0,310 ± 0,030 0,135 ± 0,013 0,030 ± 0,003 

Cd mg/l 0,142 ± 0,009 0,081 ± 0,006 0,015 ± 0,001 

Cr celk. mg/l 0,122 ± 0,014 0,124 ± 0,014 <0,1 

Hg mg/l 0,0029 ± 0,0004 <0,0005 <0,0005 

Ni mg/l 0,61 ± 0,10 0,335 ± 0,053 <0,1 

Pb mg/l 0,228 ± 0,023 0,266 ± 0,027 0,033 ± 0,003 

V mg/l <0,006 <0,006 <0,006 

 

5.4. Analýza kapalné organická fáze 
Dalším produktem pyrolýzy komunálního odpadu byla kapalná organická fáze. Vzorek 

kapalné organické fáze má nízký bod tání a je za normální teploty tuhý – má charakter 

vosků, má vysokou výhřevnost okolo 40 MJ/kg. V tabulce 27 jsou uvedeny souhrnné 

výsledky analýz kapalné organické fáze. 
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Tabulka 27: Analýzy kapalné organické fáze vzniklé pyrolýzou komunálního odpadu s různou úrovní vlhkosti 

Parametr   Vlhkost 0 % Vlhkost 30 % Vlhkost 65 % 

W
a
 % <0,01 <0,01 <0,01 

A
d
 % <0,01 <0,01 <0,01 

St
d
 % 0,15 0,17 0,13 

S
daf

 % 0,15 0,17 0,13 

C
d
 % 83,03 83,15 82,83 

C
daf

 % 83,05 83,15 82,83 

H
d
 % 12,94 12,50 12,20 

H
daf

 % 12,94 12,50 12,20 

N
d
 % 0,49 0,50 0,58 

N
daf

 % 0,49 0,50 0,58 

O
d
 % 3,39 3,68 4,26 

O
daf

 % 3,39 3,68 4,26 

V
d
 % 100 100 100 

V
daf

 % 100 100 100 

Qs 
d
 MJ/kg 43,58 43,55 43,78 

Qs 
daf

 MJ/kg 43,58 43,55 43,78 

Qi 
d
 MJ/kg 40,76 40,82 41,12 

Qi
daf

 MJ/kg 40,76 40,82 41,12 

As mg/kg suš. 0,329 ± 0,048 0,191 ± 0,028 0,166 ± 0,024 

Cd mg/kg suš. <0,1 <0,1 <0,1 

Cr celk. mg/kg suš. 0,63 ± 0,07 0,301 ± 0,034 0,091 ± 0,010 

Hg mg/kg suš. 0,0008 ± 0,0001 0,0007 ± 0,0001 0,0006 ± 0,0001 

Ni mg/kg suš. <0,3 0,372 ± 0,068 0,52 ± 0,10 

Pb mg/kg suš. 0,415 ± 0,083 0,113 ± 0,023  0,300 ± 0,060 

V mg/kg suš. <0,25 <0,25 <0,25 

chlor mg/kg suš. 84,4 ± 8,4 77,3 ± 7,7 94,5 ± 9,5 

 

Sloţení kapalné fáze bylo dále analyzováno pomocí infračervené spektroskopie 

s Fourierovou transformací. FTIR scany kapalné organické fáze z pyrolýzy komunálního 

odpadu pro všechny tři úrovně vlhkosti výchozího materiálu jsou uvedeny na následujícím 

obrázku 39: 
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Obrázek 39: FTIR scan kapalné organické fáze z pyrolýzy komunálního odpadu 

 

Píky v rozmezí 3000 – 2800 cm
-1

 reprezentují valenční vibrace C-H vazeb v alifatických 

sloučeninách, to nasvědčuje přítomnosti CH3 (2980 cm
-1

), CH2 (2950 cm
-1

) a CH (2880 

cm
-1
) skupin. Malý pík na vlnočtu 3100 cm

-1
 odpovídá C-H vazbě v aromátech. Z velikosti 

píků je zřejmá alifatická povaha kapaliny. 

Široký a mělký pás v rozmezí 3000-3600 cm
-1

 odpovídá valenčním vibracím O-H skupiny. 

To znamená, ţe v kapalné fázi pyrolytické kapaliny by mohla být přítomna voda, alkoholy, 

fenoly nebo karboxylové kyseliny. Vzhledem k tomu, ţe ve spektru není patrný pík 

v oblasti  1000-1300 cm
-1
, který odpovídá vibracím jednoduché C-O vazby v alkoholech a 

kyselinách, je pravděpodobné, ţe celý pás 3100-3600 cm
-1

 je způsoben obsahem vody 

v pyrolytické kapalině. 

Pík na vlnočtu 1720 cm
-1

 odpovídá valenčním vibracím C=O funkční skupiny, coţ 

nasvědčuje přítomnosti ketonů a aldehydů v pyrolytické kapalině. 

Výskyt valenčních vibrací  C=C vazby v okolí 1650 cm
-1

 a vibrací kolem 910 cm
-1 

nasvědčuje přítomnosti alkenů, které mohou být produktem rozkladu např. polyetylenu 

nebo polypropylenu. Tyto píky mohou zároveň odpovídat dvojné vazbě v aromátech. O 

přítomnost aromátů svědčí také pík v oblasti 730 cm
-1
, který odpovídá vazbám 

v benzenovém kruhu.  

Rozdíly ve spektrech kapalné fáze pro jednotlivé úrovně vlhkosti výchozího materiálu jsou 

především v obsahu vody, pro vzorek kapaliny z 60 %-ní vlhkostí výchozího materiálu je 

patrná vyšší absorbance na vlnočtu 3100-3600 cm
-1
. Patrná je také niţší absorbance CH2 

skupin na vlnočtu 2950 cm
-1

 pro vyšší obsah vlhkosti výchozího materiálu. Čím je 
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v původním materiálu vyšší obsah vlhkosti, tím je menší absorbance. Tato skutečnost 

odpovídá vyšší produkci oxidu uhličitého se zvyšující se vlhkostí pyrolyzovaného 

materiálu. Pravděpodobně tedy uhlovodíky reagují s vodní parou za vzniku oxidu 

uhličitého a zkrácení řetězce uhlovodíků. 

5.5. Využití produktů pyrolýzy SKO 
Zpracování organické frakce komunálních odpadů můţe poskytovat hodnotné produkty, 

které mohou být dále z části materiálově a především energeticky vyuţity.  

5.5.1. Pyrolytický plyn   

Pyrolýzou vzorků směsného komunálního odpadu provedenou v rámci této práce vzniklo 

cca 29 (0 % vlhkosti) – 39 (65 % vlhkosti) hm. % pyrolytického plynu. Plyn obsahoval 

výhřevné sloţky H2, CO, CH4, uhlovodíky CxHy a doprovodné sloţky CO2, O2, N2. Pro 

tyto směsi plynů byly vypočteny přibliţné hodnoty výhřevnosti. Orientační výhřevnost 

pyrolytického plynu je 8709,84 kJ·kg
-1

 tj. 2,5 KWh·kg
-1

 pro vzorek s 0 % vlhkosti, 

6904,64 kJ·kg
-1

 tj. 1,9 KWh·kg
-1

 pro vzorek 30 % vlhkosti a 5875,95 kJ·kg
-1

 tj. 1,6 

KWh·kg
-1

 pro vzorek 65 % vlhkosti. Svou výhřevností se tedy řadí mezi tzv. energeticky 

chudé plyny. Jako palivo pro tepelné stroje můţe být pouţit po odstranění tuhých částic a 

dehtů, které ho znečišťují. Snadnější vyuţití plynu je spalování v plynovém motoru, který 

klade výrazně niţší poţadavky na kvalitu plynu neţ turbíny nebo palivové články. Plyn 

můţe být také odstraněním neţádoucích sloţek a změnou poměru H2:CO upraven na 

syntézní plyn, který bude dále pouţit pro produkci plynných a kapalných paliv. Fischer-

Tropschovou syntézou a methanizací můţe být syntézní plyn přeměněn na palivo přímo. 

Nepřímo můţe být přeměněn nejdříve syntézou methanolu a následnou přeměnou na 

uhlovodíky nebo dimethylether. Kromě alternativních paliv mohou být ze syntézního 

plynu získány i různé další chemikálie. (Pohořelý M. a kol. 2010) 

5.5.2. Pyrolytický koks   

Další nakládání s pyrolytickým koksem z SKO je závislé na moţnostech jeho další úpravy: 

 Jak je uvedeno v kapitole 5.1.1.2 pyrolytický koks je moţné podle vyhlášky č. 

294/2005 Sb. zařadit nejhůře do třídy vyluhovatelnosti IIb. Pokud by byla brána 

v potaz pouze hodnota ukazatele RL, můţe být pyrolytický koks uloţen na skládku 

bez dalších úprav. Další úprava koksu ke sníţení chloridů je moţná. Chloridy 

rozpustné ve vodě je moţné odstranit rozemletím koksu na prach (částice menší neţ 

1 mm) a vypíráním v destilované vodě. Dle Hwang I. H. et al. (2008) bylo 

dosaţeno opakovaným vypíráním (4 krát) sníţení obsahu chlóru v koksu z pyrolýzy 

automobilového odpadu s účinností 24 %. 

 

 Další moţností je energetické vyuţití pyrolytického koksu. Pyrolytický koks z SKO 

obsahuje 44,52 – 49 % uhlíku, 1,26 – 1,61 % vodíku a jeho výhřevnost se pohybuje 

v rozmezí 17,39 – 15,45 MJ/kg v závislosti na vlhkosti pyrolyzovaného SKO. 

Obsah chloru se v pyrolytickém koksu pohybuje v rozmezí 0,61 – 0,76 %, coţ 

odpovídá běţným obsahům chloru v uhlí, obsah síry je poměrně nízký 0,3%. 

Nevýhodou pro energetické vyuţití je vysoký obsah popelovin 40 – 46 %. Ten 

můţe být sníţen vylouţením v HCl na 32 – 36 %. Po rozkladu kalcitu zůstane 

v pyrolytickém koksu volné CaO (aţ 8,2 %), které můţe mít odsiřovací účinky. 
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 Po úpravě pyrolytického uhlíku kyselinou chlorovodíkovou se otevřením pórů 

zlepší i jeho sorpční vlastnosti, takţe můţe být vyuţit jako plnivo nebo sorbent. 

Hodnota jódového čísla neupravovaného pyrolytického koksu z SKO se pohybuje 

v rozmezí 80,8 – 84,8 mg/g, coţ je v porovnání s komerčním aktivním uhlím 

(jodové číslo okolo 1000 mg/g) velmi málo. Tento parametr však indikuje celkovou 

porozitu, ale zcela nevypovídá o sorpčních vlastnostech. Sorpční vlastnosti 

pyrolytického koksu mohou být také dále zlepšeny aktivací parou nebo CO2.  

 

 Fellet G. et al. (2011) nastínili moţnost aplikace pyrolytického koksu z biomasy ke 

zlepšení vlastností důlních hlušin pro potenciální pouţití jako fytostabilizační 

technologie. Hodnota pH, schopnost zadrţovat kationty (CEC - cation exchange 

capacity), vaznost vody s přídavkem pyrolytického koksu k hlušině vzrůstají a 

klesá biodostupnost Cd, Pb, Ti a Zn. Změna uvedených fyzikálních a chemických 

vlastností hlušiny způsobená přídavkem pyrolytického koksu by mohla být 

prospěšná pro fytostabilizační proces. Vyuţití pyrolytického koksu z SKO pro 

fytostabilizaci je tedy další potenciální moţností, nicméně musí být ještě dále 

zkoumána. 

5.5.3. Pyrolytická kapalina   

Na základě rešeršních údajů uvedených v kapitolách 4.2 a 4.3 byly vytvořeny tabulky 28 a 

29, které shrnují hlavní produkty, jenţ mohou být obsaţeny v pyrolytické kapalině. 

Produkty byly do tabulek seřazeny podle funkčních skupin podle priority skupin. Uvedené 

chemické látky tak mohou náleţet do více neţ jedné skupiny. Sloţení pyrolytické kapaliny 

uvedené v tabulce odpovídá výsledkům získaným FTIR analýzou organické frakce 

pyrolytické kapaliny s výjimkou karboxylových kyselin a alkoholů. Ve spektru nebyl 

patrný pík v oblasti  1000-1300 cm
-1
, který odpovídá vibracím jednoduché C-O vazby 

v alkoholech a kyselinách. Fenoly byly identifikovány ve vodné fázi pyrolytické kapaliny. 

Mnoţství kyselin v organické frakci bylo pravděpodobně kvantitativně výrazně niţší neţ 

mnoţství vosků vzniklých pyrolýzou plastů a dalších látek, a proto pík v uvedené oblasti 

nebyl patrný. Jak bude uvedeno dále, z výzkumu pyrolýzy kalů vyplývá, ţe zvýšený obsah 

kalcitu má katalytický účinek na rozklad kyseliny octové. Mineralogický rozbor ukázal, ţe 

kalcit je nejvíce zastoupenou krystalickou fází ve vzorku směsného komunálního odpadu. 

Lze předpokládat, ţe podobné účinky na rozklad karboxylových kyselin má kalcit i při 

pyrolýze komunálního odpadu. 
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Tabulka 28:  Chemické látky, které vznikají pyrolýzou jednotlivých složek biomasy 

 Celulóza Hemicelulóza Lignin 

Anhydrosacharidy levoglukosan, 

anhydrocelobiosa 

glukopyranosyl-1,6-

anhydroglukosa, 

cellobiosa, 

anhydrocelo-n-osa  

levoglukosan a další 

anhydroglukosy, 

anhydrohexosy, 

levoglukosenon 

 

Karboxylové 

kyseliny 
octová 

octová, mravenčí, 

mléčná, palmitová 
 

Alkoholy 
 

methanol, 

furanmethanol 
koniferylalkohol 

aldehydy 

hydroxyacetaldehyd, 

acetaldehyd, furfural 

furankarboxaldehyd, 

hydroxyacetaldehyd, 

furfural, 

glykoaldehyd 

 

Estery 

laktony 

laktony, methyl 

ester kyseliny 

furoové 

 

Ketony 

hydroxyaceton 

(2H)-furan-3-on, 

hydroxypropanon, 

hydroxybutanon, 

furanyletanon,  

 

Fenoly 

fenol fenol 

fenol, guajokol, 

syringol, resinol a 

jejich deriváty, 

katechol, vanilin 

Další aromatické 

látky 

antracen, fenantren, 

benzen, toluen, styren, 

xylen, inden, naftalen a 

jejich deriváty 

fenantren, naftalen, 

acenaftylen 
vanilin, stilben 

 

Moţným vyuţitím pyrolytické kapaliny je separace cenných chemických látek v ní 

obsaţených. Nejvýznamnější sloţkou vznikající pyrolýzou biomasy je levoglukosan. 

Levoglukosan se pouţívá na syntézu lineárních dextrinů, opticky aktivních ligandů, 

aktivních segmentů antibiotik, biotinu (vitamin H), chemických specialit, polyuretanů, 

oxosloučenin a povrchově aktivních látek (Bajus M. 2010). Fenol se pouţívá při výrobě 

překliţek a nylonových a epoxidových pryskyřic, jako desinfekční prostředek, prostředek 

na hubení slizu a při výrobě některých léčiv. Hydroxyacetaldehyd se pouţívá jako bělící 

činidlo při výrobě papíru a při barvení potravin. Hydroxyaceton (acetol) se pouţívá jako 

rozpouštědlo nitrátu celulózy a můţe být také pouţit pro výrobu propylen glykolu 

hydratací. (2H)-furan-3-on se pouţívá se jako rozpouštědlo, surovina pro některé umělé 

hmoty, polyamidy a změkčovadla. Koniferylalkohol je meziprodukt v biosyntéze 

eugenolu, stilbenoidů a kumarinu. K výrobě eugenolu se také pouţívá další pyrolýzní 
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produkt Guajakol. Ten se dále pouţívá i k přípravě vanilinu a v medicíně jako expektorans, 

antiseptikum a lokální anestetikum. 

Kromě separace jednotlivých chemických látek je moţné se zaměřit na výrobu skupin 

látek, jejichţ vlastnosti by mohly být vylepšeny současnými chemickými procesy, např. 

selektivní hydrogenací. Do uvedené skupiny náleţí karboxylové kyseliny, (mravenčí, 

octová), furany, C2, C3 a C4-oxygenáty, anhydrocukry, fenoly, krezoly a aromatické 

aldehydy. Zušlechťování celé skupiny látek je jednoznačně jednodušší a levnější proces ve 

srovnání k separaci jednotlivých látek z komplexní směsi pyrolytické kapaliny. (Bajus M. 

2010) 

Tabulka 29: Chemické látky, které vznikají pyrolýzou jednotlivých plastů 

 PE PP PET PS 

Alifatické 

uhlovodíky 
parafiny, olefiny 

parafiny, 

olefiny 
  

Cyklické 

uhlovodíky 
nafteny nafteny   

Karboxylové 

kyseliny 
  

Tereftalová, 

benzoová 
 

aldehydy 
  

acetaldehyd, 

paraldehyd 
 

Estery   methyltereftalát  

Ketony   acetofenon  

Aromatické látky 

Benzen, toluen, 

xylen, inden, 

naftalen 

Benzen, 

toluen, 

xylen, inden, 

naftalen 

benzen, toluen, 

xylen, bifenyl, 

naftalen a 

jejich deriváty, 

oligomery 

tereftalátu 

Monomer, 

dimer a trimer 

styrenu, 

benzen, 

toluen, 

ethylbenzen, 

α-

methylstyren 

 

Styren je vyuţíván při výrobě barviv, plastů, v gumárenském průmyslu. Nejvýznamnější je 

jeho opětovná polymerace a výroba nového polystyrenu. Vyuţívá se i ve výrobě lepidel, 

fotografických filmů a inkoustů. Podobně jako kyselina tereftalová, která se opětovně 

vyuţívá pro výrobu plastů. Acetaldehyd se pouţívá při výrobě hydroxidu sodného a 

kyseliny octové, která vzniká jeho oxidací. Polymer paraldehyd se pouţívá jako uspávací 

prostředek. Parafíny a olefíny mohou být také znovu pouţity jako surovina pro výrobu 

nových plastů.   

Vzorek směsného komunálního odpadu pro pyrolýzu obsahoval velké mnoţství plastů, 

z nichţ nejvýznamnější část tvořili polyolefíny – polyethylen a polypropylen. Kapalná 

organická fáze z pyrolýzy má tedy charakter vosků, coţ je typické právě pro pyrolýzu 

polyolefínů.  
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Vosky vznikají především při teplotách 500 – 650 °C, coţ odpovídá experimentům 

prezentovaným v této práci. Takto získané vosky a oleje mohou být dále upraveny parním 

nebo katalytickým krakováním k získání lehčí olejové frakce (Kaminski W. et al. 2004).  

Vyuţití směsného komunálního odpadu pyrolýzou k zisku chemických látek by vzhledem 

ke komplexnosti pyrolytické kapaliny byla velmi obtíţná. Oddělení vosků od zbytku 

kapaliny pocházející především z biosloţky odpadu můţe být sloţité a ekonomicky 

nepříznivé. Navíc biomasa a plasty mají rozdílné chování při pyrolýze, optimalizace 

změnou provozních podmínek k zisku poţadovaných hodnotných chemických látek není 

dosaţitelná. Optimalizace procesu můţe být zaměřena buď na vysokou výtěţnost 

poţadovaných chemických látek z biomasy, nebo z plastů. Pro tyto účely je vhodnější 

biosloţku a plasty separovat a pyrolyzovat tyto frakce jednotlivě. 

Nicméně společná pyrolýza obou sloţek poskytuje kapalinu o vysoké výhřevnosti cca 43 

MJ/kg. Výhřevnost pyrolytické kapaliny je téměř dvakrát vyšší neţ výhřevnost původního 

směsného komunálního odpadu a je nezávislá na vlhkosti výchozího komunálního odpadu. 

Je tedy moţné pyrolyzovat směsný odpad a pyrolytickou kapalinu vyuţívat energeticky. 

Kapalný produkt můţe být například spalován bez toho, aby zkondenzoval, v plynné fázi 

spolu s plynným produktem v místě pyrolýzy. 

Výhřevnost výchozího směsného komunálního odpadu byla 25,38 MJ/kg. K posouzení, 

zda je proces při nastavených podmínkách pyrolýzy efektivní pro energetické vyuţití 

produktů, následuje porovnání výhřevností vstupu a výstupů z pyrolýzy pro všechny 

úrovně vlhkosti výchozího materiálu. 

Qvstup ≤ ≥ Qvýstup 

QSKO ≤ ≥ wkoks ∙ Qkoks + wkapalina ∙ Qkapalina + wplyn ∙ Qplyn 

25,38 MJ/kg ≥ 19,5 MJ/kg (0 % vlh.) ≥ 17,8 MJ/kg (30 % vlh.) ≥ 15,8 MJ/kg (65 % vlh.) 

Z výsledků vyplývá, ţe za daných podmínek není proces pyrolýzy z hlediska 

energetického vyuţití produktů efektivní. Pyrolytický koks a plyn musí být buď vyuţity 

výhodnějším způsobem, nebo musí být optimalizovány procesní podmínky k vyšší 

výtěţnosti pyrolitické kapaliny. Eventuálně mohou být vlastnosti koksu a plynu zlepšeny 

další úpravou, jak bylo popsáno výše. 
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6. Pyrolýza kalů ČOV 

Sušina kalu obsahuje 40 - 60 % organických látek, zbytek zaujímá anorganická sloţka.  

Kaly se skládají především ze sloţek biologického původu (nukleové kyseliny, proteiny, 

sacharidy a lipidy) a produktů jejich rozkladu, nerozloţený organický materiál (celulóza, 

lignin), nově vzniklé organické látky huminové kyseliny a fulvokyseliny a anorganické 

látky.   

6.1. Analýzy sušiny kalů 
Výše uvedené sloţení zobrazuje také FTIR spektrum zkoumaných vzorků přítomností 

následujících funkčních skupin: hydroxylové, karboxylové, amidové, alifatické, 

aromatické a metylenové funkční skupiny. Amidová skupina můţe pocházet 

z denaturovaných proteinů. Huminové kyseliny obsahují různé funkční skupiny zahrnující 

karboxylové kyseliny (COOH), fenoly (OH), enoly (OH), alkoholy (OH), chinony, 

laktony, a další.  

Široký pás na 3600 – 3200 cm
-1

 jsou způsobeny valenčními vibracemi O-H skupiny (voda, 

alkoholy, fenoly, karboxylové skupiny) a N-H skupiny (aminy).  

Tabulka 30: Infračervená absorpční pásma kalů (Filip Z. et al. 1988) 

Vlnočet 

(cm
-1

) 

Funkční skupiny 

3698 - 3620 -OH 

3500 – 3400  Primární amidy 

3350 Sekundární amidy 

3200 - 3000 Aromáty 

2980 - 2920 Alifatické struktury C-H 

2300 C-N skupina  (Fonts I. et al. 2009) 

1650 - 1550 Amidy (CONH) 

1519 – 1515  Amidy, aromatické kruhy (C=C) 

1600 – 1500  Alkeny a aromáty (C=C) 

1463 CH2 nebo CH3 skupiny 

1425 Aromatické kruhy 

1150 - 1000 Silikáty (1080 cm
-1
), a další – polysacharidy (1150 – 1000 cm

-1
), aromáty  

-C-O 

913 Cykloalifatické struktury, aromatické struktury a sloţky obsahující fosfor 

535 Si – O – Me v silikátech 

470 Me-OH v silikátech nebo C-C-C vazby 

 

Z FTIR spekter (obrázek 40) je zřejmé, ţe mezi kalem se Sviadnova a kalem z ÚČOV 

Ostrava existuje rozdíl v prvním pásu od 3550 do 3000 cm
-1

, kdy kaly z ÚČOV Ostrava 

mají vyšší absorpční pás pro OH.  Absorpční pás kalu ze Sviadnova je širší a 

pravděpodobně skrývá ještě aromáty. Další významný rozdíl mezi spektry je u vlnové 

délky 1000 cm
-1
, který odpovídá silikátům. Vyšší obsah anorganických látek (o 9 %) 

v kalu ze Sviadnova je patrný z tabulky 33. Kaly ze Sviadnova obsahují vyšší mnoţství 

fylosilikátů (muskovitu a chloritu). Rozdíl mezi vápněným a nevápněným kalem je pouze 

v přítomnosti pásu 2367 cm
-1
, který se vyskytuje v nevápněném kalu a podle Fonts et al. 

(2009) odpovídá skupině C-N (viz tabulka 30).  
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Obrázek 40: FTIR spektrum vzorků kalů 

 

Rozdíly mezi chemickými vlastnostmi kalů byly sledovány ještě dalšími metodami.  

Obsahy huminových kyselin (HA) v kalech jsou srovnatelné, liší se obsahem fulvokyselin 

(FA), coţ vyplývá z poměru HA/FA. Kaly z ČOV Sviadnov obsahují méně fulvokyselin. 

Poměr E4/E6 je určen absorbancí vzorku na 465 a 665 nm. Poměr E4/E6 byl pouţit 

k vyjádření aromaticity: nízká hodnota poměru E4/E6 odpovídá vysoké aromaticitě, coţ 

odpovídá výsledkům FTIR u kalu ze Sviadnova. Ph obsah huminových kyselin, poměr 

E4/E6 a HA/FA zkoumaných kalů jsou uvedeny v tabulce 31.  

Tabulka 31: Ostatní sledované parametry 

 pH Humínové 

kyseliny (%) 

E4/E6 HA/FA 

nevápněný 8,04 19,47 7,36 1,95 

vápněný 12,24 19,75 5,57 1,94 

Sviadnov 6,68 19,19 9,58 2,17 

 

Metodou RTG difrakce byly stanoveny nejvýznamnější minerální fáze zastoupené ve 

sledovaných kalech (tabulka 32 a obrázek 41). Kal z ČOV Sviadnov obsahuje vyšší 

mnoţství fylosilikátů (muskovit a chlorit), kaly z ÚČOV Ostrava obsahují kalcit, vápněný 

kal obsahuje o cca 4 % více kalcitu neţ nevápněný kal. Energetické parametry kalů jsou 

uvedeny v tabulce 33.  
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Tabulka 32: Mineralogické složení kalů se směrodatnou odchylkou 

  nevápněný vápněný Sviadnov 

Amorfní  78,09 ± 2,43 74,50 ± 3,30 83,10 ± 2,25 

Kalcit CaCO3 3,80 ± 0,78 7,02 ± 1,44 0,58 ± 0,51 

Chlorit (Mg6–xAlx)(Si4–xAlx)O10(OH,O)8 1,42 ± 0,72 1,69 ± 0,93 5,02 ± 1,44 

Sádrovec CaSO4.2H2O 0,71 ± 0,45   

Muskovit KAl3Si3O10(OH,F)2 3,10 ± 1,26 2,31 ± 1,38 5,28 ±1,47 

Albit Na[AlSi3O8] 1,08 ± 0,99   

Křemen SiO2 7,67 ± 0,60 7,27 ± 0,60 6,01 ± 0,57 

Vivianit Fe3(PO4)3 · 8H2O 4,45 ± 0,99 7,23 ± 2,16  
 

   

 

Obrázek 41: Zastoupení minerálních fází v kalech 

 
Tabulka 33: Energetické parametry kalů (v sušině) 

 

TG a DTG sušiny kalů 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny TG, DTG a TGA křivky rozkladu 

nevápněného, vápněného kalu a kalu ze Sviadnova. První pík v teplotním rozsahu 35 – 

210 °C odpovídá ztrátě absorbované vody. Následující průběh křivek (obrázky 42 – 44) 

Vzorek 
C H N S O 

Spalitelné 

látky 

Prchavá 

hořlavina 

Spalné 

teplo 

(%) kJ/kg 

nevápněný 21,731 3,755 2,922 < 0.1 21,58 49,90 41,5 8449 

vápněný 22,618 5,069 2,783 < 0.1 19,52 48,75 42,4 8651 

Sviadnov 19,259 4,03 2,493 < 0.1 24,21 41,15 30,2 7985 
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znázorňuje rozklad organického materiálu. Dle Biagini E. et al. (2002) dochází k rozkladu 

CaCO3 v rozmezí teplot 676 – 770 °C. Tomuto rozkladu odpovídá pík v oblasti 600 – 800 

°C., který je nejvýraznější pro vápněný kal. 

 

Obrázek 42: TG a TDG suchého kalu Sviadnov 

 

Obrázek 43: TG a TDG suchého nevápněného kalu 
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Obrázek 44: TG a TDG suchého vápněného kalu 

 

6.2. Laboratorní pyrolýzní testy sušiny kalů 
Experimenty se 100 %-ně suchými kaly z ÚČOV Ostrava – vápněný a nevápněný kal, a z 

ČOV Sviadnov byly prováděny na zařízení popsaném v kapitole 3.1.2.. V tomto zařízení 

byly pyrolyzovány vzorky materiálu o hmotnosti 0,2 g. Pro porovnání průběhu pyrolýzy 

byly vzorky kalů pyrolyzovány za stejných procesních podmínek. Průtok dusíku byl 

nastaven na 25 ml/min. Konečná teplota pyrolýzního procesu byla 850 °C a byla 

udrţována ještě dvě hodiny po dosaţení této hodnoty. 

6.2.1. Analýza pyrolytického koksu ze sušiny kalů 

V tabulce 34 jsou uvedeny výsledky stanovení prvků v pyrolýzním koksu a dále je 

vypočteno mnoţství uvolněného vodíku, dusíku a uhlíku, které bylo přeměněno na sloţky 

pyrolýzního plynu. Nejvyšší mnoţství dusíku bylo uvolněno z vápněného kalu, kde 

dochází k uvolňování amoniaku, který vzniká při přídavku vápna. U vodíku se uhlíku se 

neprojevily výrazné rozdíly.  

Tabulka 34: Výpočet množství uvolněných majoritních prvků během pyrolýzy 

  

 Materiál 

Po pyrolýze Uvolněno  

Index nabohacení 

pro C  C H N S H N C 

 

(%) 

nevápněný  11,661 0,287 0,396 < 0,1 92,36 86,45 46,34 53,66 

vápněný 10,074 0,184 0,203 < 0,1 96,37 92,71 55,46 44,54 

Sviadnov 8,857 0,157 0,351 < 0,1 96,10 85,92 54,01 45,99 

 

Lin K. H. et al. (2009) uvádí, ţe obsah uhlíku, dusíku a vodíku v pyrolytickém koksu 

z kalů z čištění odpadních vod klesá při zvyšování pyrolýzní teploty.  Pevnost vazby 

v původním materiálu ovlivňuje procesy desorpce (Lin K. H. et al. 2009). Průběh pyrolýzy, 
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výtěţnost a sloţení jednotlivých frakcí není vţdy úměrná obsahu uhlíku v pyrolyzovaném 

kalu, ale můţe být ovlivněna různým zastoupením jednotlivých sloţek (huminové 

kyseliny/fulvokyseliny). Nabohacení pyrolytického koksu uhlíkem roste s obsahem 

fulvokyselin v původním kalu (Mendéz A. et al. 2005). Větší mnoţství funkčních skupin 

ve fulvokyselinách činí tuto frakci materiálu reaktivnější během pyrolýzy, coţ vede 

k vyššímu obsahu uhlíku v pyrolytickém koksu (Mendéz A. et al. 2005). Index nabohacení 

uhlíku byl vypočten jako poměr obsahu uhlíku v pyrolytickém koksu a v kalu vynásobený 

100. Nejvyšší index nabohacení uhlíku vykazoval nevápněný kal, který měl vyšší obsah 

huminových kyselin s alifatickým charakterem struktury.     

Anorganický podíl v pyrolytickém koksu byl analyzován pomocí energiově disperzní 

mikroanalýzy (tabulky 35 – 39). Morfologie částic pyrolytického koksu je zřejmá 

z fotodokumentace (obrázky 45 – 50). Výsledky analýz mohou být ovlivněny přítomností 

vláken křemenné vaty, na které byly vzorky při pyrolýze umístěny. 

Pyrolytický koks z nevápněného kalu obsahoval velké mnoţství fosforečnanů ţeleza 

(obrázek 46 vlevo, tabulka 36 – ozn. 1), zrníčka SiO2, různé křemičitohlinité fáze s příměsí 

dalších běţných prvků. Dále byly detekovány částice sulfátu ţeleza (obrázek 46 vlevo, 

tabulka 36 – ozn. 2), zajímavostí této fáze byl značně proměnný obsah tří hlavních prvků 

(někdy s minimálním zastoupením kyslíku). Dále bylo detekováno několik částic 

obsahujících Ni (jedna z nich na obrázku 46 vpravo, tabulka 36 – ozn. 3). Náhodně byla 

nalezena částice s obsahem Pb (obrázek 47 vlevo, tabulka 36 – ozn. 4), fáze ZrSiO4, ZrO2, 

Wo a známé fosforečnany kovů vzácných zemin (La, Ce, Pr a Nd). Poměrně četné byly 

částice s baryem (obrázek 47 vpravo, tabulka 36 – ozn. 5) a vyskytovaly se v různých 

formách, nejvíce jako chlorid, dále síran, oxid nebo i s příměsí fosforu, často jako 

doprovodný prvek v oxidických částicích. Výsledky analýzy koksu jsou uvedeny v tabulce 

č. 35 

Tabulka 35: Výsledky analýzy složení pyrolytického koksu z nevápněného kalu 

C O Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe 

15.27 39.79 0.45 3.24 9.89 3.16 3.06 0.47 0.69 6.90 0.34 0.26 16.47 

Morfologie koksu je znázorněna na následujících obrázcích. 
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Obrázek 45: vlevo mikrosnímek pyrolytického koksu z nevápněného kalu, vpravo pyrolytický koks 

z nevápněného kalu - zobrazení v režimu sekundárních elektronů 

. 

 

   

Obrázek 46: vlevo mikrosnímek částic detekovaných v pyrolytickém koksu z nevápněného kalu: 1-fosforečnan 

železa, 2-sulfátu železa, vpravo mikrosnímek částice osahující Ni detekované v pyrolytickém koksu 

z nevápněného kalu 
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Obrázek 47: vlevo mikrosnímek částice osahující Pb detekované v pyrolytickém koksu z nevápněného kalu, 

vpravo mikrosnímek částice osahující Ba detekované v pyrolytickém koksu z nevápněného kalu 

 

Tabulka 36: analýza zrn (fází) 

 O Al Si P S Cl Ca Cr Mn Fe Ni Ba Pb 

1 35.35 0.27 0.90 17.56 1.19  1.98  0.63 42.13    

2 29.70 0.53 1.42 2.79 21.73  2.41   41.43    

3 8.19 0.41 1.80 0.50 1.14  1.14 13.87 1.12 62.69 9.15   

4 40.13 2.61 3.12 0.83 1.61 1.29 4.74   2.96   42.41 

5 26.14 0.79 7.72 0.38 1.36 13.23 1.07   3.24  46.09  

 

Základní charakteristika pyrolytického koksu z vápněného kalu je obdobná jako u 

pyrolytického koksu z nevápněného kalu. Výsledky analýzy koksu jsou uvedeny v tabulce 

37 a na následujícím obrázku 48 je znázorněna morfologie koksu. 

Tabulka 37: Výsledky analýzy složení pyrolytického koksu z vápněného kalu 

C O Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe 

7.34 44.78 0.32 2.58 14.85 2.94 2.66 0.39 0.54 9.62 0.28 0.24 13.44 
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Obrázek 48: vlevo mikrosnímek pyrolytického koksu z vápněného kalu, vpravo pyrolytický koks z vápněného 

kalu - zobrazení v režimu sekundárních elektronů 

 

Ve srovnání s předchozími dvěma obsahuje pyrolytický koks z kalu ze Sviadnova 

subjektivně méně fosforečnanů ţeleza a více částic na bázi Fe-S s různě vysokým 

zastoupením kyslíku. Jedna z těchto částic je zobrazena na obrázku 50, výsledky analýzy 

této částice jsou uvedeny v tabulce 39. Baryum se vyskytovalo nejčastěji jako příměs 

oxidických částic lehkých prvků. Ostatní zájmové prvky nebyly v analyzovaných částicích 

detekovány. Výsledky analýzy koksu jsou uvedeny v tabulce 38 a na obrázku 49 je 

znázorněna morfologie koksu. 

Tabulka 38: Výsledky analýzy složení pyrolytického koksu z kalu ČOV Sviadnov 

C O Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Mn Fe 

16.82 43.77 0.24 1.11 4.55 15.23 2.20 0.81 0.34 0.75 3.69 0.69 0.16 9.63 

 

  

Obrázek 49: vlevo mikrosnímek pyrolytického koksu z kalu Sviadnov, vpravo pyrolytický koks z kalu 

Sviadnov - zobrazení v režimu sekundárních elektronů 
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Obrázek 50: Mikrosnímek částice na bázi Fe-S detekované v pyrolytickém koksu z kalu Sviadnov 

 

Tabulka 39: Analýza částice na bázi Fe-S 

 

 

 

 

6.2.2. Analýza pyrolytických plynů ze sušiny kalů  

Plyn z pyrolýzy kalů obsahuje CO2, CO, H2 a uhlovodíky CH4, C2H4 a C2H6. Koncentrace 

H2, CO2, CO, a CH4 byly měřeny v 5-ti minutových intervalech. Objemy plynů byly 

vypočteny pomocí známého vztahu mezi hmotností a objemem plynu. Celkové objemy 

vznikajících plynů vztaţené na 1 g vzorku jsou uvedeny v tabulce 40. 

Tabulka 40: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy 

 

Největší objem detekovaných plynů byl získán pyrolýzou vápněného kalu z ÚČOV 

Ostrava. Plyny uvolněné při pyrolýze nevápněného kalu z ÚČOV Ostrava a kalu z ČOV 

O S Fe 

13.84 34.12 52.03 

  H2 CO CO2 CH4 

Celk. 

mnoţství 

uvolněných 

plynů 

nevápněný 

ml 166,4 
pod mezí 

stanovitelnosti 
60,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
227,1 

obj. % 73,3 
pod mezí 

stanovitelnosti 
26,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
100 

vápněný 
ml 169,1 19,3 80,3 6,9 275,6 

obj. % 61,4 7,0 29,1 2,5 100 

Sviadnov 

ml 116,3 
pod mezí 

stanovitelnosti 
51,9 

pod mezí 

stanovitelnosti 
168,2 

obj. % 69,1 
pod mezí 

stanovitelnosti 
30,9 

pod mezí 

stanovitelnosti 
100 
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Sviadnov mají podobné sloţení (cca 70 % detekovaných plynů tvoří H2 a 30 % CO2). 

Průběh uvolňování plynů během pyrolýzy je znázorněn v následujících grafech (obrázky 

51 a 52). Poněkud odlišný je průběh pyrolýzy vápněného kalu, kde kromě vodíku a oxidu 

uhličitého vznikl také oxid uhelnatý (7 % detekovaných plynů) a methan (2,5 % 

detekovaných plynů). U vápněného kalu je patrná také vyšší produkce oxidu uhličitého, 

coţ je pravděpodobně důsledek rozkladu zvýšeného obsahu kalcitu. Z vápněného kalu se 

uvolnilo nejvyšší mnoţství vodíku, průběh uvolnění vodíku z vápněného kalu je také 

odlišný od ostatních dvou vzorků. Průběh uvolňování plynů během pyrolýzy vápněného 

kalu je znázorněn na obrázku 53.   

 

 

Obrázek 51: Průběh uvolňovaní oxidu uhličitého během pyrolýzy 

 

 

 

Obrázek 52: Průběh uvolňovaní vodíku během pyrolýzy 
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Obrázek 53: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu 

 

6.3. Analýzy vlhkých kalů 
V následující tabulce 41 je uvedeno elementární sloţení, spalné teplo, výhřevnost a vlhkost 

jednotlivých kalů. 

Tabulka 41: energetické parametry kalů pro pyrolýzu 

 

Z tabulky 42 a obrázku 54 je patrné zastoupení minerálních fází ve sledovaných kalech 

stanovených metodou RTG difrakce. 

Tabulka 42: Mineralogické složení kalů (hm. %) se směrodatnou odchylkou 

Fáze  nevápněný vápněný 

Amorfní  79,12 ± 2,55 82,99 ± 2,49 

Bassanit  (CaSO4·H2O) 1,96 ± 0,69  

Sádrovec  (CaSO4·2H2O) 1,63 ± 0,78  

Kaolinit   (Al4(OH)8Si4O10) 3,12 ± 1,47  

Oligoklas  ((Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]) 2,63 ± 0,96  

Muskovit    KAl3Si3O10(OH,F)2 3,17 ± 1,20 4,13 ± 1,68 

Kalcit  (CaCO3)  4,17 ± 1,29 

Křemen  (SiO2) 8,36 ± 0,63 8,72 ± 0,90  

 

Materiál 

Obsah v sušině před pyrolýzou 
 

% kJ/kg % 

C H N S Spalné teplo Výhřevnost Vlhkost 

 nevápněný 22,99 3,86 3,86 0.42 8449 7733 69,66 

 vápněný 22,21 3,74 3,07 0.38 8651 7933 70,57 
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TG, DTG a TGA vlhkých kalů 

Na obrázcích 55 a 56 jsou znázorněny TG, DTG a TGA křivky rozkladu nevápněného a 

vápněného kalu o přirozené vlhkosti. U vápněného kalu je červeně vyznačen rozklad 

CaCO3. 

 

Obrázek 54: Zastoupení mineralogických fází ve vápněném a nevápněném kalu 

Obrázek 55: TG, TDG a DTA vlhkého nevápněného kalu 
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6.4. Laboratorní pyrolýzní testy vlhkých kalů 
Experimenty s vápněným a nevápněným kalem o přirozené vlhkosti z ÚČOV Ostrava byly 

prováděny na zařízení popsaném v kapitole 3.1.2.. V tomto zařízení byly pyrolyzovány 

vzorky materiálu o hmotnosti 1 g. Pro porovnání průběhu pyrolýzy byly vzorky kalů 

pyrolyzovány za stejných procesních podmínek. Průtok dusíku byl nastaven na 25 ml/min. 

Konečná teplota pyrolýzního procesu byla 750 °C. 

6.4.1. Analýza pyrolytického koksu z vlhkých kalů 

V tabulce 43 jsou uvedeny výsledky stanovení elementárního sloţení v pyrolýzním koksu, 

mnoţství vodíku a dusíku vyjádřené v procentech, které se při pyrolýze z materiálů 

uvolnilo a bylo přeměněno na sloţky pyrolýzního plynu nebo kapaliny, a mnoţství uhlíku, 

které bylo při pyrolýze vyuţito pro tvorbu pyrolytického koksu. 

Tabulka 43: Elementární složení pyrolytického koksu z vápněného a nevápněného kalu 

 

Materiál 

Po pyrolýze Uvolněno Index nabohacení 

pro C C H N S H N C 

% 

nevápněný 13,54 0,32 0,79 0.93 91,71 81,35 41,10 58,90 

vápněný 13,18 0,36 0,72 0.46 90,37 76,55 40,66 59,34 

 

6.4.2. Analýza plynů z vlhkých kalů 

Pyrolytický plyn byl analyzován pomocí plynové chromatografie s teplotně vodivostním 

detektorem. Analýza plynů probíhala kontinuálně a koncentrace vodíku, oxidu uhličitého, 

oxidu uhelnatého a methanu byly stanovovány ihned po skončení předchozí analýzy, tedy 

kaţdých 3,7 minut.  

 

 

Obrázek 56: TG, DTG a DTA vlhkého vápněného kalu 
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Nevápněný kal 

Z důvodu reprodukovatelnosti výsledků bylo za uvedených podmínek provedeno pět 

pyrolýzních testů s nevápněným kalem.  

V tabulkách 44 – 48 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané v průběhu 

celých jednotlivých experimentů, a procentuální vyjádření těchto objemů ve směsi tvořené 

detekovanými plyny. V grafech (obrázky 57 – 61) je znázorněn průběh uvolňování plynů 

během pyrolýzy.  

Tabulka 44: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 45: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 2 

 

 

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 11,21053 1,141003 13,33507 1,039211 

obj. % 41,94644 4,269292 49,895852 3,888416 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 12,21031 2,081298 14,25441 2,261944 

obj. % 39,63363 6,755714 46,26858 7,342078 

Obrázek 57: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 1 
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Tabulka 46: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 3 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka 47: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 4 

 

 

 

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 12,91301 6,442854 19,75456 4,251793 

obj. % 29,77941 14,85822 45,55708 9,8059293 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 12,65313 3,93866 19,05965 3,352174 

obj. % 32,44092 10,09819, 48,86637 8,59452 

Obrázek 58: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 2 

Obrázek 59: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 3 
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Tabulka 48: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy nevápněného kalu test č. 5 

 

 

 

 

 

 

V následující tabulce 49 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané 

z průměrných hodnot výsledků jednotlivých testů pro nevápněný kal. Na obrázku 62 je 

znázorněn průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy.  

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 11,11062 4,103598 12,33849 2,402866 

obj. % 37,09034 13,69895 41,18929 8,8021432 

Obrázek 60: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 4 

Obrázek 61: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy nevápněného kalu – test č. 5 
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Tabulka 49: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy nevápněného kalu - průměr 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vápněný kal 

Také vzorky homogenizovaného nevápněného kalu o hmotnosti 1 g byly pyrolyzovány do 

konečné teploty 750 °C. Průtok dusíku byl nastaven 25 ml/min. Z důvodu 

reprodukovatelnosti výsledků byly za uvedených podmínek provedeny čtyři pyrolýzní 

testy s vápněným kalem.  

V následujících tabulkách 50 – 53 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, 

získané v průběhu celých jednotlivých experimentů, a procentuální vyjádření těchto 

objemů ve směsi tvořené detekovanými plyny. V grafech je znázorněn průběh uvolňování 

plynů během pyrolýzy.  

Tabulka 50: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy vápněného kalu – test č. 1 

 

 

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 12,02±0,74 3,54±1,83 15,75±3,06 2,66±1,08 

obj. % 35,38 10,45 46,35 7,83 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 15,46717 5,074156 19,44916 4,390605 

obj. % 34,85081 11,43315 43,82308 9,8929614 

Obrázek 62: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy nevápněného kalu - průměr 
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Tabulka 51: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy vápněného kalu – test č. 2 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 52: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy vápněného kalu – test č. 3 

 

 

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 14,82191 7,232592 22,75233 4,175691 

obj. % 30,25959 14,76566 46,44989 8,524861 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 12,98868 2,375182 16,83787 2,337008 

obj. % 37,60612 6,876864 48,75068 6,766339 

Obrázek 63: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu – test č. 1 

Obrázek 64: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu – test č. 2 
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Tabulka 53: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy vápněného kalu – test č. 4 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 54 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané z průměrných 

hodnot výsledků jednotlivých testů pro vápněný kal. Na obrázku 67 je znázorněn průběh 

uvolňovaní plynů během pyrolýzy. 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 13,06784 4,373332 21,35075 2,867702 

obj. % 31,36811 10,49777 51,25047 6,883647 

Obrázek 65: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu – test č. 3 

Obrázek 66: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu test č. 4 
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Tabulka 54: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy vápněného kalu - průměr 

 

 

 

 

 

 

Srovnání průběhu uvolňování plynů během pyrolýzy vápněného a nevápněného kalu 

V následujících grafech (obrázky 68 -71) je znázorněno uvolňování H2, CO2, CO a CH4 

během procesu, znázorněné hodnoty jsou průměrem výsledků získaných během 

jednotlivých testů pyrolýzy vápněného a nevápněného kalu. 

 

 

 H2 CO CO2 CH4 

ml 14,08±1,08 4,76±1,74 20,10±2,21 3,44±0,86 

obj. % 33,23 11,24 47,41 8,12 

Obrázek 67: Průběh uvolňovaní plynů během pyrolýzy vápněného kalu - průměr 

Obrázek 68: Průběh uvolňovaní vodíku během pyrolýzy 
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Obrázek 69: Průběh uvolňovaní oxidu uhličitého během pyrolýzy 

Obrázek 70: Průběh uvolňovaní oxidu uhelnatého během pyrolýzy 
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V tabulce 55 jsou uvedeny celkové objemy detekovaných plynů, získané z průměrných 

hodnot výsledků jednotlivých experimentů s vlhkými kaly a objemy detekovaných plynů 

získané z pyrolýzy suchých kalů. Uvedené hodnoty jsou vztaţeny na jeden gram sušiny 

vzorku. Pro pyrolýzu suchých kalů byla pouţita jiná teplota pyrolýzy, jiný reaktor a tedy i 

jiné procesní podmínky: pomalejší rychlost ohřevu a prodlouţení celkové doby procesu na 

cca 260 min.  

 

Tabulka 55: Objemy měřených plynů, získané v průběhu pyrolýzy 

 

Materiál H2 CO CO2 CH4 
Celk. mnoţství 

uvolněných plynů 

Doba pyrolýzy 70 min, vlhký vzorek, teplota 750 °C 

Kal nevápněný  
ml 39,6 11,7 51,9 8,8 112,0 

% 35,4 10,4 46,4 7,8  

Kal vápněný  
ml 47,9 16,2 68,3 11,7 144,1 

% 33,2 11,2 47,4 8,1  

Doba pyrolýzy 260 min, suchý vzorek, 850 °C 

Kal nevápněný  

ml 166,4 
pod mezí 

stanovitelnosti 
60,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
227,1 

% 73,3 
pod mezí 

stanovitelnosti 
26,7 

pod mezí 

stanovitelnosti 
 

Kal vápněný  
ml 169,1 19,3 80,3 6,9 275,6 

% 61,4 7,0 29,1 2,5  

Obrázek 71: Průběh uvolňovaní methanu během pyrolýzy 
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6.4.3. Analýza pyrolytické kapaliny z vlhkých kalů 

Pyrolytická kapalina byla analyzována pomocí GC/MS. Chromatogramy jsou na obrázcích 

72 a 73. Zjištěné sloţení je uvedeno v tabulkách 56 a 57:  

Tabulka 56: Složení pyrolytické kapaliny z nevápněného kalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 72: chromatogram - pyrolytické kapalina z nevápněného kalu 

 

Tabulka 57: Složení pyrolytické kapaliny z vápněného kalu 

 

 

 

 

 

 

 

 Retenční čas Hm. % 

Kyselina octová 5,792 68,64 

2-Methyl-2-

Pentanol 
6,114 23,43 

Fenol 17,908 2,12 

Dimethylftalát 35,428 5,81 

 Retenční čas Hm. % 

Kyselina octová 5,551 42,09 

2-methyl-2-

Butanol 
6,065 41,27 

1-Hexanol 10,912 1,12 

Fenol 17,912 2,90 

Dimethylftalát 35,429 12,61 
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Obrázek 73: chromatogram: pyrolytická kapalina z vápněného kalu 

 

Z tabulek je patrné, ţe nejvýznamnější sloţkou pyrolytické kapaliny z kalů je kyselina 

octová. U nevápněného kalu zaujímá dokonce téměř 69 %. Kapalina obsahuje také větší 

mnoţství alkoholů a dimethylftalát.  

6.5. Vliv provozních parametrů a vlastností materiálů na pyrolýzu kalů 

6.5.1. Vliv teploty, rychlosti ohřevu a konstrukčního provedení pyrolýzního 

reaktoru 

Pyrolýzou suchých kalů vzniklo téměř dvojnásobné mnoţství pyrolytického plynu neţ při 

pyrolýze vlhkých kalů. Tento výsledek lze přisuzovat rozdílným procesním podmínkám. 

Jak je patrné z obrázků a tabulky č. 16 rychlost ohřevu má vliv především na uvolňování 

vodíku. K výraznějšímu uvolňování CO, CO2 a CH4 dochází v obou případech (pomalý i 

rychlý ohřev) v relativně krátké době od začátku procesu, zatímco průběh uvolňování 

vodíku se značně liší. Při rychlém ohřevu je všechen vodík získaný pyrolýzou uvolněn 

v podstatě jednorázově do 50 min. od zahájení experimentu. Při pomalém ohřevu se 

uvolňuje postupně, kolem 50 min. dosahuje maxima a po té zůstává téměř konstantní (0,1 

ml/min) aţ do 260 min., kdy byly experimenty ukončeny.  

Přítomnost vodní páry při pyrolýze by teoreticky měla vést ke zplyňovacím reakcím a 

tudíţ ke zvýšené produkci plynných produktů, jak to bude popsáno v následující kapitole. 

K výrazným interakcím vodní páry s produkty pyrolýzy by mělo docházet právě při 

vysokých rychlostech ohřevu, kdy nenastává výrazná prodleva mezi uvolněním vlhkosti a 

prchavých látek z pyrolyzovaného materiálu, takţe mohou mezi sebou reagovat. Za 

zvolených podmínek experimentu, ale ke zplyňování pyrolytického kosu vodní parou příliš 

nedocházelo. 

V tabulkách 34 a 43 je moţné vidět, ţe při pyrolýze nevápněného kalu se při experimentu 

se suchým kalem uvolnilo z pevného zbytku o 0,65 % vodíku více neţ při pyrolýze 
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vlhkého kalu. Je tedy moţné usuzovat, ţe zvýšená produkce vodíku při pomalém ohřevu je 

způsobena zplyňováním kapalných produktů pyrolýzy, ke kterému při zvýšení rychlosti 

ohřevu dochází v menší míře. Při rychlejším ohřevu zřejmě nad zplyňováním převládají 

hydratační a hydrogenační reakce, coţ potvrzuje přítomnost alkoholů a kyseliny octové 

v pyrolytické kapalině z vlhkých kalů.  

Příčinou můţe být vyšší konečná teplota pyrolýzy při experimentech se suchými kaly, čím 

je větší teplota pyrolýzy, tím silnější vazby mohou být rozbity. Dalším důvodem, proč 

nedocházelo při pyrolýze vlhkých kalů k sekundárním reakcím ve větší míře, můţe být 

zkrácení zóny, ve které probíhá tepelné krakování kapalných produktů pyrolýzy, nebo 

zúţení reakční vrstvy, kde by docházelo ke zplyňování pyrolytického koksu. Ke zmenšení 

těchto reakčních zón došlo pouţitím uţšího reaktoru. K zúţení reakční vrstvy 

pyrolytického koksu můţe dojít také vlivem vysokého obsahu vlhkosti v materiálu (Bryden 

K. M. and Hagge M. J. 2003). 

Odpařovaná vlhkost při pyrolýze vede ke zvýšení hmotnostního toku přes vrstvu 

vytvářeného koksu, to sniţuje jeho teplotu a redukuje průběh sekundárních reakcí. Vysoký 

obsah vlhkosti vede ke strmějšímu tepelnému gradientu, tím dochází k rychlejšímu sdílení 

tepla na nezreagovanou část částice materiálu a zkracuje se doba, kdy mohou probíhat 

sekundární reakce kapalných produktů se vznikajícím koksem (Bryden K. M. and Hagge 

M. J. 2003). 

Zplyňování pyrolytického koksu musí být také podpořeno dlouhou dobou zdrţení produktů 

v pyrolýzní komoře. V procesu pyrolýzy dochází i při poţití vyšších rychlostí ohřevů určité 

časová prodleva mezi odpařením vodní páry a vytvořením pyrolytického koksu. Aby 

mohlo dojít ke zplynění koksu, musí být tato prodleva kratší neţ doba zdrţení vodní páry 

v reaktoru. Proto se přítomnost vodní páry projevila především hydratací sloţek 

pyrolytické kapaliny. Delší doba zdrţení navíc také podporuje rozkladné reakce 

pyrolytické kapaliny s vodní parou, protoţe uvolnění prchavých látek je rychlejší proces 

neţ jejich zplyňování. Prodlouţení doby zdrţení je v podmínkách pouţitého pyrolýzního 

zařízení moţné dosáhnout sníţením průtoku nosného plynu. Nastavená hodnota 25 ml/min 

je poměrně nízká, ale z výsledků experimentů plyne, ţe pro materiál o tak vysoké vlhkosti 

je zřejmě vhodné poţít niţší rychlost ohřevu. Ke zvýšení průtoků plynů přispěla také 

vysoká rychlost ohřevu. Průtok plynů se zvyšuje vývinem prchavých látek a při rychlém 

ohřevu se vyvine větší mnoţství prchavin v kratším čase. Při rychlém uvolňování 

prchavých látek z pyrolyzovaného materiálu nemůţe zplyňovací médium, v tomto případě 

vodní pára, proniknout k povrchu částice koksu, dokud se nezpomalí difůze látek z částice. 

Uvedené důvody pravděpodobně vedly k tomu, ţe vlhkost pyrolyzovaných kalů se 

projevila především hydrogenací kapalných produktů a ne zplyňováním. 

Rozdílná je situace při pyrolýze vápněného kalu, kdy se při experimentu se suchým kalem 

uvolnilo z pevného zbytku o 7 % vodíku a o 14,8 % uhlíku více neţ při pyrolýze vlhkého 

kalu. V podstatě lze říci, ţe při experimentu s vlhkými kaly bylo uvolněno téměř stejné 

mnoţství uhlíku a vodíku (rozdíl cca 1 %) při pyrolýze vápněného a nevápněného kalu. 

Zatímco při pyrolýze suchých kalů bylo uvolněno pyrolýzou vápněného kalu o 4 % více 

vodíku a o 9,12 % uhlíku neţ při pyrolýze nevápněného kalu. Z toho vyplývá, ţe vliv 

hygienizace kalu na uvolňování plynů z tuhého zbytku během pyrolýzy je patrnější při 

pokusech se suchými kaly. Důvodem můţe být niţší obsah kalcitu ve vzorcích vlhkých 

kalů, který byl pravděpodobně způsoben provozní poruchou odstředivky a technologické 

linky na vápnění v ČOV v době odběru vlhkých vzorků kalů. Další příčinou můţe být 
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vyšší konečná teplota pyrolýzy při experimentech se suchými kaly. Zvýšením teploty ze 

750 °C na 850 °C vedlo k intenzívnějšímu rozkladu uhličitanu vápenatého.  

6.5.2. Vliv vlhkosti kalu 

Poměrné mnoţství uvolněného CO a především CH4 je dle výsledků v tabulce vţdy vyšší 

pro pyrolýzu vlhkého vzorku. Příčinou jsou pravděpodobně následující zplyňovací reakce: 

C + H2O ↔ CO + H2          (3) 

Dehty + n1H2O ↔ n2CO2 + n3H2        (4) 

Plynné uhlovodíky + H2O ↔  CO + H2       (5) 

Plynné produkty vznikající krakováním těkavých látek obsaţených v kalu mohou mezi 

sebou vzájemně reagovat. Obsah  CH4, CO a CO2 můţe být ovlivňován kontinuální 

methanizací, která probíhá podle následující rovnice podle Menéndez J. A. et al. (2004).  

CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O          (8) 

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O         (9) 

Reakce (3) zplyňování uhlíku vede k úbytku pyrolytického koksu a reakce, z důvodů 

popsaných v předchozí kapitole pravděpodobně tato reakce neprobíhala příliš intenzivně. 

Reakce (4) sekundárního krakování dehtů vede k úbytku pyrolytické kapaliny a zároveň 

k zvýšení produkce pyrolytického plynu. Reakce (8) a (9) vysvětluje zvýšení koncentrace 

methanu a úbytek vodíku v pyrolytickém plynu z vlhkého vzorku.  

Vylučování CO je ovlivněno Boudouardovou reakcí, která k produkci CO vyţaduje 

přítomnost CO2 (Menéndez J. A. et al. 2004): 

C + CO2 ↔ 2 CO                            (1) 

V pyrolytickém plynu z vlhkých vzorků zaujímá CO2 vyšší procentuální podíl, neţ je tomu 

u plynu z pyrolýzy suchých vzorků. To podporuje vznik CO k dosaţení chemické 

rovnováhy Boudouardovy reakce.  

6.5.3. Vliv hygienizace kalu 

Během pyrolýzy suchého vápněného kalu se nejdříve uvolňovalo CO2, který měl 2 

maxima, závislá na teplotě, následovalo uvolňování H2, metanu a jako poslední se 

uvolňoval CO. Rozklad karbonátů probíhal okolo 65 minuty, coţ vyplývá ze shody 

průběhu uvolňování CO2 pro suchý vápněný i nevápněný kal, který obsahoval 4 % 

karbonátů. Vyšší produkce oxidu uhličitého, je tedy mimo jiné pravděpodobně důsledek 

rozkladu obsahu kalcitu.  

CaCO3 ↔ CaO + CO2                     (10) 

Podle reakce (10) by pyrolýzou 1 g vápněného kalu o vlhkosti 70,57 % a obsahu kalcitu 

4,17 % měl vzniknout plyn obohacený o 2,8 ml CO2 v důsledku rozkladu CaCO3. 

V tabulce č. 15 je moţné vidět, ţe objem CO2 získaný pyrolýzou vlhkého vápněného kalu 

je v průměru o 16,4 ml větší neţ objem CO2 získaný pyrolýzou nevápněného kalu. Vznik 

CO2 při pyrolýze vápněného kalu je tedy kromě rozkladu kalcitu podpořen i dalšími 

interakcemi jednotlivých produktů pyrolýzy. 

Prudké uvolňování H2 i CO2 u vápněného kalu souvisí s reakcí CaO s organickými látkami 

obsahující dusík, který se uvolňuje podle následujícího schématu: 
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Bílkoviny → peptidy → aminokyseliny → mastné kyseliny + NH3 

Obsah CaO v pyrolyzovaných kalech zvyšuje jeho reaktivitu, podporuje krakování 

těkavých organických látek. CaO je aktivní zvláště při štěpení kyslíkatých funkčních 

skupin za vzniku oxidu uhličitého (Liu Q. et al. 2004, Radovic L. R. et al. 1983). Toto 

tvrzení podporuje fakt, ţe pyrolýzou vápněného kalu vzniká nejen větší mnoţství CO2, ale 

také dochází k úbytku kyseliny octové k pyrolytické kapalině.  

Katalytické reakce způsobené přítomností CaO mohou také podpořit vznik vodíku při 

pyrolýze (Menéndez J. A. et al. 2004). Pokud je při pyrolýze přítomen CaO, nebo Ca(OH)2 

vstupuje do výše uvedených reakcí, vzniká CaCO3 probíhají také reakce (11) a (12) (Sato 

S. et al. 2003). Vyšší obsah vodíku v pyrolytickém plynu z vápněného kalu lze tedy 

přisuzovat těmto reakcím.  

C+CaO+2H2O↔CaCO3+2H2                 (11) 

C+Ca(OH)2+H2O↔CaCO3+2H2                (12) 

 

Dle (Raclavská H. 2007) je prokázáno, ţe se zvyšujícím se přídavkem CaO při vápnění se 

zvyšuje obsah portladitu (Ca(OH)2) v kalu. Z výsledků RTG difrakce sice nevyplývá 

přítomnost portlanditu v kalu, ale to je pravděpodobně způsobeno nedostatečnou časovou 

prodlevou, která je potřebná pro krystalizaci tohoto minerálu. 

Vzniklé CaCO3 se při vyšších teplotách můţe znovu rozkládat, jak je popsáno výše. 

Rovnováha reakce (10) je znázorněna na následujícím obrázku 74: 

 

 

Obrázek 74: rovnováha karbonizační-kalcinační reakce (Mahishi M. R. and Goswami D. H. 2007) 
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Uvolňování plynů během pyrolýzy v pořadí CO2, H2, CH4 a CO dokumentuje, ţe na 

vzniku methanu se podílel CO2, který vznikal rozkladem organické sloţky a karbonátů. Jak 

bylo zmíněno v předchozí kapitole poměr CO a CO2 je dán rovnováhou Boudouardovy 

reakce. Koncentrace oxidů uhlíku, vodíku a methanu je pak dána rovnováhou methanizace. 

Při zplyňovacích procesech se CaO pouţívá jako sorbent CO2. Sníţený obsah CO2 pak 

nakloní rovnováhu probíhajících reakcí k podpoře produkce CO2, takto lze docílit zvýšené 

produkce vodíku. Např. tedy rovnice (9) by probíhala zprava do leva. V případě pokusů 

pyrolýzy kalů provedených v rámci této práce byla produkce CO2 vysoká, takţe naopak 

k dosaţení rovnováhy reakce (9) je vznik methanu podporován.  

 

7. Závěr 

 

V této disertační práci jsem se pokusila ověřit moţnosti vyuţití pyrolýzy při nakládání 

s komunálním odpadem a s kaly z čistíren odpadních vod. Vysvětlila jsem mechanismus a 

vznik pyrolýzních produktů při pyrolýze biomasy, plastů a směsí přírodních a syntetických 

sloţek odpadů.  

Výtěţnost jednotlivých produktů je závislá na zastoupení jednotlivých sloţek v směsném 

komunálním odpadu. Pyrolýzou sušiny směsného komunálního odpadu jsou přibliţně 

stejně zastoupeny organická fáze, pevný zbytek i plynná sloţka. Při pyrolýze směsného 

komunálního odpadu s vyšší vlhkostí (30 a 65 %) se podíl plynné sloţky vzhledem 

k organické a pevné fázi mírně zvyšuje. S obsahem vlhkosti v pyrolyzovaném materiálu se 

mění také některé vlastnosti produktů pyrolýzy. 

Pyrolytický koks můţe být uloţen na skládku, vyuţit energeticky, jako plnivo, sorbent 

nebo pro fytostabilizaci. Kapalná organická fáze z pyrolýzy má charakter vosků. 

Pyrolytickou kapalinu je rovněţ moţné vyuţívat energeticky, ale vyuţití směsného 

komunálního odpadu pyrolýzou k zisku chemických látek vzhledem ke komplexnosti 

pyrolytické kapaliny nedoporučuji. Pro tyto účely je vhodnější biosloţku a plasty separovat 

a pyrolyzovat tyto frakce jednotlivě. Pyrolýza obou sloţek odděleně by také zvýšila kvalitu 

pyrolýzních plynů. Pyrolýza plastů by takto mohla být vyuţita pro zisk plynných 

uhlovodíků a pyrolýzou biomasy by mohl být získán syntézní plyn. Tato předúprava je 

zvláště vhodná pro komunální odpad s obsahem vlhkosti. Zvýšením vlhkosti výchozího 

materiálu došlo zejména k reakci vodní páry s plynnými uhlovodíky za vzniku velkého 

mnoţství oxidu uhličitého, a tím došlo ke sníţení výhřevnosti plynu. Separací sloţek by 

veškerá vlhkost odpadu zůstala v biomase, coţ by podpořilo zplyňování reaktivnějšího 

koksu z biomasy vodní parou a větší výtěţnost vodíku a oxidu uhelnatého.  

Výsledky této práce tedy vedou k závěru, ţe separace a oddělená pyrolýza biologické a 

plastové frakce odpadů by vedla k efektivnějšímu vyuţití potenciálu komunálního odpadu. 

Pro pyrolýzu jednotlivých frakcí můţe být pouţit jeden technologický systém, ale rozdílné 

podmínky procesu vedoucí k jeho optimalizaci.  

Při pyrolýze kalů z čistíren odpadních vod bylo zjištěno, ţe rychlost ohřevu a má vliv 

především na uvolňování vodíku. Při zvýšení rychlosti ohřevu dochází ke zplyňování 

kapalných produktů pyrolýzy v menší míře. Vlivem vlhkosti obsaţené v pyrolyzovaném 

kalu dochází ke zplyňovacím reakcím. Sekundární reakce zplyňování koksu vodní parou 
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z vlhkosti materiálu ale musí být podpořeny výrazným prodlouţení doby setrvání produktů 

v pyrolýzní komoře. Dále bylo prokázáno, ţe hygienizace kalu vápnem se projeví na 

průběhu procesu pyrolýzy. V důsledku rozkladu organických látek s obsahem dusíku po 

přídavku CaO dochází k rychlejšímu uvolňování H2 i CO2, je moţné zkrátit dobu zdrţení 

materiálu v pyrolýzní komoře. Obsah CaO v pyrolyzovaných kalech zvyšuje jeho 

reaktivitu, podporuje krakování těkavých organických látek. CaO je aktivní zvláště při 

štěpení kyslíkatých funkčních skupin za vzniku oxidu uhličitého. V důsledku vyššího 

mnoţství vznikajícího CO2, vzniká v pyrolyzním procesu vápněného kalu i větší mnoţství 

CH4 a CO, které mohou ovlivnit výhřevnost plynů z hlediska jejich dalšího vyuţití.  

V rámci této disertační práce jsem se při pyrolýze kalů zaměřila na produkci pyrolytického 

plynu. Z tohoto pohledu lze jednoznačně doporučit pyrolýzu vápněného kalu. K posouzení 

vhodnosti celého procesu však musí být ověřeny moţnosti vyuţití všech pyrolýzních 

produktů. Navazujícím postupem při výzkumu pyrolýzy kalů by bylo provedení dalších 

testů pyrolýzy na větším zařízení, coţ by umoţnilo produkty dále analyzovat a výsledky 

zhodnotit. 
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