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ANOTACE 

Ve své práci se zaměřuji na termické zpracování černouhelných kalů pro výrobu 

ušlechtilého paliva prostřednictvím pyrolýzní technologie. V teoretické části je definován 

samotný proces pyrolýzy, popis jednotlivých části pyrolýzní jednotky, výhody tohoto 

zařízení, vstupy a výstupy z této technologie. Praktická část této práce je věnována 

materiálovému využití jednotlivých produktů pyrolýzy a vyhodnocení vzorků, které byly 

použity k přípravě směsi na výrobu briket.  Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit 

možnosti zpracování černouhelných kalů pro výrobu paliva ve společnosti Arrow line, a. s. 

 

Klíčová slova: uhelné kaly, pyrolýza, pyrolýzní jednotka, produkty pyrolýzy, vstupy, 

výstupy. 

 

SUMMARY 

My thesis is focused on the thermal  treatment of coal sludge for the production of 

fine fuels through pyrolysis technology. The theoretical part is defining the process of 

pyrolysis, the description of the pyrolysis unit, the benefits of this equipment, inputs and 

outputs of this technology. The practical part of the thesis is devoted to material use of 

individual pyrolysis products and evaluation of the samples that were used for blending to 

produce the briquettes. The aim of this thesis is to describe and evaluate treatment options 

for coal slurry fuel production at Arrow Line, Inc. 

 

Keywords:  coal sludge,  pyrolysis, pyrolysis unit, pyrolysis products, inputs, outputs. 
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1 ÚVOD 

Uhlí patří mezi neobnovitelné zdroje energie, proto je nutné na odpady, které 

vznikají při těžbě uhlí v první řadě pohlížet jako na zdroje surovin a teprve potom jako 

na odpad určený k odstranění. 

Úprava uhlí je doprovázena vznikem uhelných kalů, které představují směs velmi 

jemných částic uhlí rozptýlených ve vodě. Takto vzniklé kaly jsou ukládány 

v sedimentačních nádržích (odkalištích), které jsou situovány v bezprostřední blízkosti 

uhelných dolů a jejich úpraven. Velkou nevýhodou těchto nádrží je neúměrné zatěžování 

životního prostředí, konkrétně znečišťování podzemních a povrchových vod, kontaminace 

půdy toxickými kovy a vysoká prašnost.  Takto vzniklé kaly lze v dnešní době využít jen 

v omezené míře. Jsou přimíchávány do hruboprachu, proplástku a energetického uhlí, 

docházelo také k jejich spalování v lokálních topeništích, což v dnešní době není možné 

převážně z ekologických důvodů. 

Jako jedno z možných řešení této problematiky se jeví zpracování uhelných kalů 

pomocí pyrolýzy. Při tomto procesu dochází k termickému rozkladu různých druhů 

materiálů v uzavřeném prostředí, přičemž hodnota emisí unikajících do ovzduší je nulová. 

Touto technologií lze zpracovávat různé druhy odpadů např. koks, pneumatiky, 

nemocniční a nebezpečný odpad, biomasu, organické materiály, rozpouštědla atd. 

Výstupem z tohoto procesu je především frakce v plynném, kapalném a pevném 

skupenství, ale i elektrická energie a teplo.   

Cílem mé diplomové práce bude popsat a zhodnotit možnosti zpracování 

černouhelných kalů za účelem výroby ušlechtilého paliva ve společnosti Arrow line, a. s. 

Práce je strukturalizovaná do několika části. V první části je představena 

společnost Arrow line, a.s., která se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti pyrolýzní 

technologie. Další část je věnována samotnému procesu pyrolýzy. Je zde uveden popis 

jednotlivých části pyrolýzní jednotky a výhody tohoto zařízení, a také vstupy a výstupy 

získané prostřednictvím této technologie.  
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V praktické části této práce uvádím možnosti materiálového využití jednotlivých 

produktů získaných prostřednictvím této technologie a jejich ekologický přínos. Dále 

provádím vyhodnocení vzorků, které byly použity k přípravě směsi na výrobu briketek. 

Závěrem chci uvést, že jsem se osobně účastnila přípravy této směsi a následného vyrobení 

vzorků – briketek, což mi bylo umožněno prostřednictvím společnosti Arrow line, a. s. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Arrow line, a. s. je projekční firma s významným inovačním potenciálem 

se sídlem v Ostravě – Vítkovicích, která byla založena roku 1996. Tato společnost působí 

v oblasti železniční techniky, která je určená především výrobním podnikům, terminálům 

a přístavům. Základní kapitál této společnosti je tvořen dvaceti kmenovými akciemi 

na jméno, přičemž hodnota jedné akcie je 50 000 Kč. Celková hodnota základního kapitálu 

tedy činí 1 000 000 Kč.   

Vedle železniční techniky ve spolupráci s dalšími partnery se tato společnost 

zabývá výzkumem a vývojem pyrolýzních a zplyňovacích technologií pro likvidaci 

a energetické využití tříděných odpadů, biomasy, dřevní štěpky. Tato technologie 

představuje zdroj energie a surovin. [5] 

Společnost je členem klastru ENVICRACK, který se zaměřuje na výzkumné 

a vývojové projekty v oblasti zpracování a využívání odpadů jako potenciálního zdroje 

vstupů pro pyrolýzní technologii vyrábějící elektrickou energii a teplo. Spolu s tímto 

družstvem společnost spolupracuje na těchto projektech: kopyrolýza a zplyňování 

tříděného odpadu za přítomnosti inhibitorů, výzkum a vývoj technologie pyrolýzy 

pro recyklaci kovonosných odpadů.  

Hlavní vědeckovýzkumné činnosti klastru jsou v oblasti: 

1. Pyrolýzní  technologie – pro zpracování odpadů 

2. Solární energie – přeměna slunečního záření na tepelnou a elektrickou 

energii 

3. Inovace v železniční dopravě – snížení spotřeby energií využitím 

rekuperace a akumulace energie 

Hlavní strategií klastru je řešení problému s odpady, snižování množství emisí 

a snižování nákladů, které jsou spojeny s výdaji na spotřebu energie. [6] 

Společnost Arrow line a.s. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – technickou 

univerzitou realizovala laboratorní pyrolýzní jednotku s názvem PYROTRONIC. Na této 

jednotce proběhla řada testů a měření s různými druhy paliv např.: biomasa, plasty, 

pneumatiky a jiné hmoty, které jsou v dnešní době považovány za obtížný odpad.  
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Mezi další partnery patří společnost Strojírny Bohdalice, která se na základě 

svých zkušeností v oblasti žáruvzdorných a žáropevných ocelí stala výrobcem pyrolýzní 

jednotky. Další významní partneři – Dodávky automatizace s. r. o., NAGARA s. r. o., 

Krnovské opravny a strojírny s. r. o. 

Společnost Arow line, a. s. je držitelem certifikátu ČSN ISO 9001:2009 

o zavedení a používání systému managementu a kvality v oboru vývoje a konstrukce 

zařízení ve strojírenství. Další certifikáty získané touto společností jsou spojeny s oblastí 

železniční techniky. 
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3 MONITOROVÁNÍ VÝSKYTU KALŮ A NÁVRH 

TECHNOLOGICKÉHO PROCESU 

Zpracování černouhelných kalů prostřednictvím pyrolýzy představuje řešení, jak 

odstranit nejen staré zátěže již uzavřených dolů ale i současnou produkci z činných 

úpraven. V této kapitole je popsán samotný proces pyrolýzy, který dokáže odstranit různé 

druhy odpadu (včetně těch nebezpečných). A tyto odpady přeměnit na tři základní frakce –

 pevnou, kapalnou a plynnou, které lze dále využít. 

3.1 Úhelné kaly 

Uhelné kaly vznikají při úpravě uhlí. Je to směs velice jemných částic uhlí 

rozptýlených ve vodě. Největší nárůst produkce kalů přišel s nástupem důlních kombajnů 

na přelomu 50. a 60. let. [7] 

Z hlediska doby vzniku lze černouhelné kaly rozdělit následovně: 

a)  Staré zátěže 

b)  Současnou produkci činných úpraven 

Staré zátěže odhadovány na cca 5 miliónu tun představují pozůstatky 

po úpravnách již uzavřených dolů a po ukončení těžby v dané lokalitě nebyly 

rekultivovány. Kaly ze starých zátěží mají proměnlivé složení, které je dáno lokalitou 

výskytu a technologií konkrétní úpravny, která kaly vyprodukovala. 

Současná produkce odpadních kalů představuje zhruba 0,5 miliónu tun za rok. 

Tyto kaly jsou produkovány na úpravnách v ostravsko-karvinském revíru. V okolí těchto 

úpraven se nacházejí sedimentační nádrže a úložiště odpadních kalů. [1] 
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Tabulka č. 1 Sedimentační nádrže jemných podílů Důl Lazy 

Sedimentační nádrž Plocha [ha] Objem [m³] 

D8 2,27 147 000 

B1 1,04 16 830 

B2 0,76 13 000 

A1, 2 8,20 270 000 

[7] 

Odpadní černouhelné kaly jsou dosud využívány pouze v omezené míře. Tyto 

kaly jsou přimíchávány do proplástku, hruboprachu a energetického uhlí. Problémem 

širšího využití je vysoký obsah vody a technologické problémy většiny kotlů 

se spalováním velmi jemné frakce. 

Spalování černouhelných kalů v lokálních topeništích byl zastaven z ekologických 

důvodů. Nedokonalé hoření způsobovalo výrazné překračování povolených limitů 

pro lokální topeniště, což mělo za následek šíření dýmu a nepříjemného zápachu 

na okrajových částech měst v okresech Karviná, Ostrava a Frýdek – Místek. Další 

ekologický problém představuje skládkování kalů v bezprostřední blízkosti příměstské 

zástavby. Za suchého a teplého období kaly na povrchu hromady vyschly a vítr jejich 

mikročástice rozprášil po okolí, což způsobilo zvýšenou prašnost. [1] 

Kaly se shromažďují v sedimentačních nádržích (odkalištích), které bývají 

situovány v kotlinách, vzniklých poddolováním. Mezi negativní vlivy na životní prostředí 

řadíme kontaminaci půdy toxickými kovy, znečištění povrchových a podzemních vod 

a vysokou prašnost. [8] 

Usazovací nádrže odpadních kalů lze rozdělit podle charakteru využití na: 

1. Nádrže bez následné těžby usazené pevné fáze  - jsou tvořeny jako 

nádrže nepravidelného tvaru, které vznikly např. přehrazením údolí místní 

prolákliny v území pokleslém vlivem poddolováním. Napouštění i odběr 

vyčeřené vody je většinou bodový (v jednom místě). Pokud má nádrž 

odběrný objekt (kolektor) bývá tvořen věží s regulovatelnou přepadovou 

hranou. Odvodnění nádrže je dlouhodobé a musí být zajištěn průsak vody 

dnem nádrže. Po následném odvodnění je nádrž upravena rekultivací. 
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2. Nádrže s těžbou pevné fáze – po zaplnění těchto nádrží je nutné odvést 

povrchovou vodu. Následně je provedena těžba pevné fáze. V případě 

odkališť uhelných a rudných úpraven se k odkalování vod používá 

jednoduchých hrázových rybníků nebo betonových jímek. Kaly jsou 

vpouštěny na jedné straně jednotlivých oddělení a vyčeřená voda vytéká 

jako přepad na druhé straně jímek. Tyto odkaliště mají většinou několik 

oddělení, aby bylo možno průtok kalů jednotlivými odděleními různě 

kombinovat. [2] 

Na tyto odpadní materiály (opuštěné odvaly, výsypky a odkaliště, které vznikly 

báňskou činností) lze pohlížet jako na odpady, ale rovněž jako na ložiska nerostů. K těmto 

substrátům je třeba přednostně přistupovat jako ke zdrojům nerostných surovin, a teprve 

potom je posuzovat jako odpady k odstranění. [4] 

Černouhelné kaly mají významný energetický potenciál, jehož případné využití by 

přineslo nemalý ekologický a ekonomický efekt a vylepšilo tak celkovou bilanci těžby 

v rámci celého OKD, a. s. [1] 

 

 

Obrázek č. 1 Kalový rybník [vlastní zpracování] 
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3.2 Termické odstraňování odpadu 

Za termické (teplené) metody odstraňování odpadů lze označit technologie, 

při kterých dochází k působení na odpadní látku teplotou přesahující meze její chemické 

stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem 

kyslíku. 

Rozdělení termických procesů v závislosti na obsahu kyslíku vůči zpracované 

odpadní látce. 

a)  Procesy oxidační – při kterých je obsah kyslíku v reakčním prostoru 

stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek 

ve zpracovaném odpadu – spalování odpadů. 

b)  Procesy redukční – při těchto procesech je obsah kyslíku v reakčním 

prostoru nulový nebo podstechiometrický vzhledem k obsahu hořlavých 

látek ve zpracovaném odpadu – pyrolýza, zplyňování. [3] 

3.3 Pyrolýza 

Pyrolýza (řecky pyros – oheň, lysis – rozpuštění) je fyzikálně chemický děj, který 

tvoří spolu se zplyňováním a spalováním skupinu tzv. termických procesů. Samotný proces 

pyrolýzy (suché destilace, koksování) byl znám již koncem 18. století. [5] 

Pyrolýzou rozumíme termický rozklad organických materiálů za nepřístupu médií 

obsahujících kyslík (kyslík, vodní pára) v reakčním prostoru, který vede ke vzniku 

jednotlivých plynných, kapalných a pevných frakcí.  V technické praxi bývá tento proces 

rozdělen do tří kategorií podle používaných teplot:  

 nízkoteplotní (< 500 ºC), 

 středněteplotní (500 ºC – 800 ºC), 

 vysokoteplotní (< 800 ºC).  

Jedná se o proces štěpení makromolekulárních sloučenin až na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. [3] 
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Průběh pyrolýzního procesu: 

První fáze (teplota do 200°C) – dochází k sušení materiálu a odštěpení vody 

za vzniku vodní páry. 

Druhá fáze (200 °C - 500 °C) – 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. 

Třetí fáze (500 °C - 1000 °C) – dochází k dalšímu štěpení produktů suché 

destilace a z organických látek vznikají stabilní plyny (např. H2, CO, CO2). [3] 

 

Produktem pyrolýzy je vždy:  

 Plynná frakce – pyrolýzní plyn. 

 Kapalná frakce – pyrolýzní olej. 

 Tuhá frakce – pyrolýzní uhlík. [5] 

 

 

Obrázek č. 2 Produkty pyrolýzy [1] 
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Poměr jednotlivých frakcí závisí na složení zpracovávaných materiálů a dá se 

do jisté míry ovlivnit samotným procesem (regulace teploty a tlaku v čase). [5] 

3.4 Pyrolýzní zpracování odpadu 

Tato technologie umožňuje zpracování odpadu, výrobu tepla a elektrické energie. 

Při zpracování odpadů pomocí pyrolýzy lze energeticky využít biomasu a tříděné odpady 

organického původu. Jde o progresivní způsob získávání energie, který umožňuje likvidaci 

i těžko odstranitelných odpadů šetrným způsobem k životnímu prostředí. [9] 

Podstatou pyrolýzy je působení na vstupní surovinu v ocelové nebo keramické 

retortě bez přístupu vzduchu. Ohřev retorty je nepřímý a je zajišťován jedním nebo více 

hořáky o výkonu 200 kW. Teplota v retortě přesahuje několikanásobně zápalnou teplotu 

pyrolyzovaného materiálu, nedojde k jeho hoření – neboť není přítomen kyslík. 

 Vlivem vysoké teploty dojde k narušování chemických vazeb uvnitř materiálů. 

Na počátku procesu je vysoká spotřeba tepla, která je nutná k zahřátí procesu a k zahájení 

narušování chemických vazeb vstupního materiálu. Následná fáze pyrolýzy se odehrává 

v druhé polovině retorty. Tato fáze je už mírně exotermická. Důvodem je uvolňování 

energie při štěpení chemických vazeb. 

Za vlastní retortou jsou umístěny chladiče pro kondenzaci pyrolýzních frakcí 

a dopravník tuhého uhlíkatého zbytku, plynovod s dmýchadlem, vyrovnávací plynojem 

a bezpečnostní sféra pro spalování přebytků pyrolýzního plynu. 

 Před pyrolýzní retortou se nacházejí vstupní periferie pro mechanickou 

přeúpravu. Pyrolýzní technologie je dále složena ze silové elektroniky pro řízení pohonů, 

měření a regulace procesu, která je zajišťována prostřednictvím průmyslového PLC, 

zabezpečovací techniky a systému inertizace procesu. [1] 

Pyrolýzní jednotka  

První funkční prototyp byl vyrobený v roce 2003 pod názvem PYROTRONIC, 

který byl realizován ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou. 

Tento prototyp byl podroben celé řadě testů a měření s různými druhy odpadů (biomasa, 

pneumatiky). [5] 
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Technologické zařízení i jeho části splňují veškeré podmínky náročného 

a automatizovaného provozu. K výrobě tohoto zařízení jsou použity velmi kvalitní 

materiály odolávající vysokým teplotám, mechanickému zatížení a fyzikálně – chemickým 

reakcím, které probíhají v průběhu zplyňování odpadu. Žáruvzdorné materiály, 

technologické zpracování, prvky regulace a automatizace jsou nezbytnou nutností. [10] 

Zařízení je energeticky soběstačné a může být v provozu 24 hodin denně po celý 

rok. Vynikající výsledky dosažené provozem a testováním prototypu potvrzují nejen 

kvalitu a energetickou hodnotu výstupních složek, ale především rychlou ekonomickou 

návratnost investice do tohoto zařízení. [10] 

Technologie pro pyrolýzní zpracování může být začleněna do stávajících 

energetických provozů i objektů. Je vhodná pro obce, města, kraje, ČOV, zpracovatele 

odpadů, skládky a třídírny odpadů, doly, teplárny, průmyslové podniky atd. [9] 

 

 

Obrázek č. 3 Pyrolýzní jednotka [1] 
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Další obrázky pyrolýzního zařízení jsou umístěny v příloze č. 1, která je součásti 

této diplomové práce. 

Popis jednotlivých modulů pyrolýzní jednotky 

Pyrolýzní jednotka je složena z jednotlivých modulů, které mají zajistit vysokou 

míru flexibility a operativnosti při testování různých druhů materiálu a odběru výsledných 

produktů. 

1. Násypka vstupního materiálu – slouží k vytvoření zásoby vstupního materiálu 

pro určitou dobu provozu. Kuželovitá konstrukce tohoto zařízení umožňuje 

doplňování vstupního materiálu během provozu, aniž by do následné technologie 

proniklo významnější množství vzduchu při otevřené klapce. Při volbě tvaru 

a velikosti násypky je kladen důraz především na její univerzálnost.  

2. Podávací zařízení – podávací zařízení je určeno k dopravě vstupního materiálu 

do pyrolýzní retorty.  Pohon vlastního dopravníku je zajištěn elektromotorem, který 

je řízen pomocí frekvenčního měniče.  

3. Pyrolýzní retorta – představuje klíčovou část celé technologie. Úkolem pyrolýzní 

retorty je oddělit tepelně zpracovaný materiál od vnějšího prostředí. Retorta je tedy 

vystavena extrémním vlivům svého okolí. Mezi tyto vlivy lze zařadit hořáky 

topného plynu a proud spalin, který retortě předává teplo a interní prostředí, které je 

sice dočasné, ale přesto agresivní. Tato agresivita muže být způsobena procesními 

plyny, které vznikají při termickém rozkladu hmoty organického původu obsahující 

vázanou, či elementární síru nebo halogeny.  

Z těchto důvodu je nutné pyrolýzní retortu navrhnout z vysoce kvalitní legované 

oceli, která dokáže vzdorovat vysokým teplotám a z chemického hlediska potenciálnímu 

agresivnímu prostředí. Celá retorta musí být uvolněná v jednom směru, aby nedocházelo 

ke vzniku napětí a tvorbě dočasných a trvalých deformací. 

4. Technologie nepřímého ohřevu – slouží k ohřevu pyrolýzní retorty 

na požadovanou teplotu a ke krytí tepelných ztrát, které vznikají během vlastního 

provozu, kdy je retorta ochlazována vstupním materiálem, který obsahuje vodu. 

Jako topné médium bude zvolen zemní plyn nebo propan. Technologie nepřímého 

ohřevu musí být schopna v několika sekcích udržet systémem nastavenou teplotu. 
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Pro regulaci vzduchu potřebného k hoření jsou hořáky vybaveny uzavíracími 

klapkami se servpohony. Každý hořák je vybaven plynoměrem pro orientační 

odpočet množství spáleného plynu. Tyto hodnoty slouží pro zpracování energetické 

bilance pyrolýzní technologie. 

5. Chladič těžké frakce – jedním z očekávaných produktů pyrolýzy je pyrolýzní olej, 

který se dělí na lehkou a těžkou frakci. Těžká frakce pyrolýzního oleje vzniká 

kondenzací uhlovodíkových par obsažených v surovém pyrolýzním plynu 

při teplotě nižší než 370 °C. Pyrolýzní olej se bude shromažďovat ve spodní části 

chladiče a posléze vypouštěn do připraveného barelu. Jelikož se jedná o horký olej, 

musí být zajištěna bezpečnost technologie před případným přetečením. Toto 

zabezpečení je pomocí čidla, které hlídá hladinu oleje. 

6. Chladič lehké frakce – lehká frakce bude vznikat v chladiči chlazeném vodou, 

který je umístěn za primárním chladičem těžké frakce. Teplota pyrolýzního plynu 

při které dojde ke kondenzaci uhlovodíkových par je v rozmezí 120 – 20 °C. 

Kondenzát se shromáždí ve spodní části chladiče, odkud bude přepouštěn do barelu 

určeného pro sběr lehké frakce pyrolýzního oleje.  Odebrané vzorky z lehké frakce 

budou podrobeny analýze.  

7. Plynová cesta a polní hořák – pyrolýzní plyn zbavený nezkondenzovaných 

uhlovodíkových par je veden z chladiče lehké frakce do dmychadla, které vytváří 

regulovaný podtlak v celém systému. Za dmychadlem pokračuje plynovod 

pyrolýzního plynu směrem k plynoměru a polnímu hořáku, kde bude následně 

spálen. Před plynoměr je nainstalovaná odběrová sonda, která zajistí odběr vzorku 

pyrolýzního plynu pro potřeby analýzy. Na hořáku jsou nainstalovány odběrové 

sondy, které během provozu určí emise ve spalinách pyrolýzního plynu a kvalitu 

hoření ve vlastním hořáku. 

8. Zásobník tuhého zbytku – pyrolýzní uhlík je třetím produktem procesu pyrolýzy. 

Bude odebírán na výstupu ze sekundárního šneku pyrolýzní retorty a následně 

podroben analýze. Dojde ke zkoumání jeho povrchu a chemických příměsí. 

Pro odběr uhlíku z retorty slouží vynášecí dopravník a hermeticky uzavřená 

nádoba. V této nádobě dochází k postupnému ochlazení pyrolýzního uhlíku.  
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9. Analýza procesního plynu – jedná se o velmi podstatný modul, který přinese 

online údaje o složení procesního plynu a jeho změnách, které se odvíjejí od 

nastavených parametrů na pyrolýzní retortě a jejím ohřevu. Analýze budou 

podrobeny tyto složky procesního plynu:  

a) Metan CH4, 

b) oxid uhelnatý CO, 

c) oxid uhličitý CO2, 

d) vodík H2, 

e) suma uhlovodíku. 

Přes komunikační rozhraní budou analyzátory napojeny na řídicí systém pyrolýzní 

technologie, která zajistí vizualizaci výsledků analýzy.  

10. Měření a regulace - systém měření a regulace realizovaný na principu 

průmyslového PLC s dostatečným počtem vstupů a výstupů bude zajišťovat 

komplexní řízení pyrolýzní technologie. Z hlediska silnoproudé elektroniky bude 

modul vybaven frekvenčními měniči pro regulaci otáček poháněcích elektromotorů 

a hlídáním dosažených krouticích momentů.  

Systém bude pomoci logických vstupů a výstupů řídit hořáky nepřímého ohřevu 

v návaznosti na získané teplotní údaje. Teplota se bude měřit pomoci teploměrů 

a termočlánků umístěných ve vhodných ochranných jímkách.  

Řídicí systém bude dále vybaven PC pro vizualizaci a archivaci naměřených dat. 

Důležitou funkcí systému bude i hlídání poruchových a havarijních stavů, které by mohly 

ohrozit životy a zdraví obsluhy, nebo způsobit škody na majetku. Hlavní části řídícího 

systému budou zálohovány pomoci UPS. [1] 
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Odhad předpokládaných investičních nákladů: 

Tento přehled předpokládaných investičních nákladů mi poskytla společnost 

Arrow line, a. s. Celková hodnota těchto nákladů činí 38 370 000 Kč. 

Tabulka č. 2 Odhad investičních nákladů  

Provozní soubor Předpokládané náklady [Kč] 

Vnitřní logistika 1 800 000 

Vakuové sušení 4 000 000 

Zásobník sušiny 1 297 000 

Pyrolýzní jednotka 15 000 000 

Plynové hospodářství 2 500 000 

Hospodářství pevného zbytku 1 000 000 

Hospodářství kapalné frakce 1 040 000 

Obslužná technologie 1 780 000 

Soubor měření a regulace 1 203 000 

Bezpečnostní prvky 1 250 000 

Kogenerační jednotka a síťové prvky 7 500 000 

Celkem 38 370 000 

[1] 

Do investičních nákladů je započítaná i kogenerační jednotka na výrobu elektrické 

energie, tím získá pyrolýzní jednotka energetickou nezávislost. Jelikož je projekt ve fázi 

rozpracování, tak jsou tyto údaje pouze informativního charakteru. Financování těchto 

nákladů se bude řešit až v případě nalezení vhodného investora. 

 

Vstupy a výstupy 

Pyrolýzní zpracování odpadů umožňuje snížit ekologickou zátěž a množství 

odpadů (včetně těch nebezpečných). Výstupy z tohoto procesu lze použít nejen jako 

vstupní suroviny k dalšímu zpracování, ale především k výrobě energie. 
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1. Vstupy  

 Organické materiály, 

 pneumatiky, 

 termoplasty, 

 elastomery (kaučuky), 

 biomasa, 

 nemocniční odpad, 

 koks, uhlí, 

 brusné kaly, 

 kaly z ČOV, 

 barvy, rozpouštědla, 

 nebezpečné odpady, 

 kůže, pryskyřice, ropné zbytky, 

 směsi vybraných druhů odpadů. 

2. Výstupy 

 Pyrolýzní plyn, syntézní plyny, energoplyn, pára (hlavní složení 

pyrolýzního plynu – metan, etan, propan, propen, butan, buten, vodík), 

 pyrolýzní koks, čistý uhlík, saze, dřevěné uhlí, 

 pyrolýzní kondenzát, kapalné uhlovodíky, biooleje, dehet, 

 teplené energie s vysokým potenciálem (60 – 70 C°), 

 elektrická energie vyrobená kogenerací. [9] 

Struktura výstupů závisí na struktuře a formě vstupů i procesních podmínkách. 

Výstupní teplo je odebírané výměníky ze spalin, kondenzace a kogenerační jednotky. 

Elektrická energie je zajištěna výstupem očištěného pyrolýzního plynu zpracovaného 

v kogenerační jednotce. Všechny uvedené energetické hodnoty jsou vztaženy k průměrné 

výhřevnosti, která se liší druhem daného materiálu. [9] 
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Pro dosažení nejlepších výsledků je vhodný kontinuální, plně automatizovaný 

provoz s minimální změnou vstupů.  

Tabulka č. 3 Vstupy a výstupy z pyrolýzy 

Vstupy: 

1000 Kg 

drceného 

odpadu 

Výstupy/hod 

Pyrolýzní 

koks 

[kg] 

Pyrolýzní 

kondenzát 

[l] 

Pyrolýzní 

plyn 

[m³] 

Teplo 

[kWt] 

Elektrická 

energie 

[kWe] 

Průměrná 

výhřevnost 

[MJ/kg] 

Pneumatiky 350 - 400 170 - 250 180 - 200 850 - 970 600 - 680 38 

Plasty 250 - 300 140 - 170 140 - 160 500 - 570 350 - 400 25 

Biomasa 200 - 300 190 - 290 120 - 140 240 - 280 160 - 200 14 

[9] 

Výstupní produkty získané pyrolýzní technologií mohou být velmi efektivně 

skladovány, uchovávány a přepravovány. Pyrolýzní plyn lze po očištění skladovat 

v plynojemu a následně distribuovat nebo spalovat v kogenerační jednotce. Kapalné 

uhlovodíky i tuhý zbytek lze skladovat v akumulačních nádržích a zásobnících. [9] 

V průběhu procesu nevznikají toxické plyny ani nepříjemný zápach.  Technologie 

je bezodpadová, nulové emise z termického rozkladu v uzavřeném interním prostředí 

neovlivňují životní prostředí. [9] 

Výhody zařízení 

 Účinnost procesu, 

 energetická nezávislost, 

 nevznikají toxické plyny, 

 ekologický proces bez emisí, 

 možnost využití zbytkového tepla, 

 celoroční, plně automatizovaný provoz, 

 univerzálnost vstupních surovin – odpadů, 

 technologie bez zápachu a negativních vlivů na okolí, 

 zpracovatelnost výstupů a jejich energetická a finanční hodnota, 
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 likvidace odpadů, včetně nebezpečných a problémových odpadů, 

 vysoká bezpečnost – nízká hodnota přetlaku i podtlaku částí zařízení, 

 kontinuální provoz umožňuje snižovat náročnost skladování odpadů 

i výstupů. [10] 
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4 ZHODNOCENÍ 

Černouhelné kaly lze v dnešní době využívat jen v omezené míře. Zpracování 

těchto kalů prostřednictvím pyrolýzy představuje řešení, jak odstranit staré zátěže 

i současnou produkci s úpraven. Termicko – mechanickou úpravou těchto kalů se zvýší 

jejich přidaná hodnota.  Takto zpracované kaly lze využít k výrobě paliva – brikety. 

Termická část zahrnuje zpracování černouhelných kalů pomocí pyrolýzy. 

Při tomto procesu vzniknou tři základní frakce – plynná, kapalná a pevná. 

Plynou frakci lze využít k ohřívání vlastního procesu a v omezené míře 

i ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla. Kapalná frakce se po úpravě použije 

jako pojivo budoucího paliva. Pevná frakce – polokoks se využije jako ostřivo a jednak její 

energetický potenciál vylepší bilanci surových kalů. 

Surové kaly se prostřednictvím tepla z pyrolýzního procesu suší a po mechanické 

úpravě míchají s horkým polokoksem v interním prostředí. Po vmíchání stabilizátoru 

a plniva (dolomit) se suchá směs dopraví do mokrého mísiče, kde dochází ke smíchání 

s těžkou frakcí, která působí jako pojivo. 

Horký polotovar je protlačován potrubím poté ochlazován a následně briketován 

v briketovacím stroji. Na výstupu dojde k sekundární stabilizaci briket jako paliva 

za účelem odstranění zápachu.  

Výsledný produkt je následně pomocí expediční technologie dávkován 

do železničních vagónů nebo na silniční dopravní prostředky a expedován k odběratelům. 

[1] 

4.1 Materiálové zhodnocení 

V této části se budu zabývat možnostmi využití produktů pyrolýzy při zpracování 

černouhelných kalů prostřednictvím této technologie. Při zpracování těchto kalů vzniká:  

1. Tuhá frakce -  polokoks 

2. Kapalná frakce - dehet 

3. Plynná frakce - energoplyn 
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K měření byly použity černouhelné kaly z ostravsko-karvinské oblasti. 

U jednotlivých vzorků těchto kalů byly stanoveny jakostní parametry. Mezi ty to 

parametry lze zařadit – popelnatost, obsah vody, síry a prchavých hořlavin, spalné teplo a 

výhřevnost. Tyto údaje mi byly poskytnuty společností Arrow line, a. s. 

Surové uhelné kaly I. 

Při prvním měření se použily surové uhelné kaly předsušené o hmotnosti 

109,6 kg. Tyto kaly byly v pyrolýzní retortě po dobu 45 minut při teplotě 650 °C. 

Tabulka č. 4 Jakostní parametry uhelných kalů I. 

Wt
r 

A
d 

V
daf 

St
d 

Qs
daf

 Qi
r 

9,9 % 19,1 % 30,2 % 1 % 35,16 MJ/kg 24,6 MJ/kg 

[1] 

Vysvětlivky 

Wt
r 
  

 
voda 

A
d
  popelnatost 

V
daf 

  prchavá hořlavina 

S
daf

   síra 

Qs
daf

 spalné teplo 

Qi
r
  výhřevnost 

Z této tabulky vyplývá, že tento vzorek s popelnatostí 19,1 % obsahoval 9,9 % 

vody, 30,2 % prchavých hořlavin, 1 % síry. Výhřevnost tohoto uhlí je 24,6 MJ/kg a teplo, 

které se uvolní při spalování (spalné teplo) je 35,16 MJ/kg. 

Výstupy z tohoto měření: 

Tabulka č. 5 Výstupy z měření uhelných kalů I. 

Plynná fáze [m
3
] Kapalná fáze [l] Pevná fáze [kg] 

11,1 12,4 68,3 

[1] 

Z uhelných kalů o hmotnosti 109,6 kilogramů lze získat 11,1 metrů krychlových 

plynu, 12,4 litrů kapaliny a 68,3 kilogramů pevné fáze – polokoks. 
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Surové úhelné kaly II. 

K druhému měření byly použity uhelné kaly o hmotnosti 149,6 kg. Doba zdržení 

v retortě je 45 minut při teplotě 600 °C. 

Tabulka č. 6 Jakostní parametry uhelných kalů II. 

Wt
r
 A

d
 V

daf
 St

d
 Qs

daf
 Qi

r
 

0,4 % 21,6 % 27,2 % 0,8 % 35,5 MJ/kg 26,9 MJ/kg 

[1] 

Druhý vzorek surových uhelných kalů s popelnatostí 21,6 % obsahoval 0,4 % 

vody, 0,81 % síry a 27,2 % prchavé hořlaviny. Spalné teplo tohoto vzorku je 35,48 MJ/kg 

a výhřevnost 26,88 MJ/kg. 

Výstupy z tohoto měření: 

Tabulka č. 7 Výstupy z měření uhelných kalů II. 

Plynná fáze [m
3
] Kapalná fáze [l] Pevná fáze [kg] 

8,6 10,1 98,9 

[1] 

K tomuto měření se použily kaly s hmotností 149,6 kilogramů. Výstupem bylo 

8,6 metrů krychlových plynu, 10,1 litrů kapaliny a 98,9 kilogramů pevné fáze. 

Surové uhelné kaly III. 

Tyto uhelné kaly byly v pyrolýzní retortě po dobu 45 minut při teplotě 650 °C. 

Hmotnost těchto kalů byla 124,2 kg. 

Tabulka č. 8 Jakostní parametry uhelných kalů III. 

Wt
r
 A

d
 V

daf
 St

d
 Qs

daf
 Qi

r
 

10 % 16,6 % 28,2 % 1,5 % 35,6 MJ/kg 25,7 MJ/kg 

[1] 

Při třetím měření byly použity uhelné kaly s popelnatostí 16,6 %. Tento vzorek 

obsahuje 10 % vody, 1,5 % síry a 28,2 % prchavých hořlavin. Výhřevnost uhlí je 

25,7 MJ/kg a spalné teplo 35,6 MJ/kg. 
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Výstupy z tohoto měření: 

Tabulka č. 9 Výstupy z měření uhelných kalů III. 

Plynná fáze [m
3
] Kapalná fáze [l] Pevná fáze [kg] 

13,3 26,4 79,5 

[1] 

Při tomto měření se použily kaly s hmotností 124,2 kilogramů. Výstupem bylo 

13,3 metrů krychlových plynu, 26,4 litrů kapaliny a 79,5 kilogramů pevné fáze. 

Možnosti využití produktů z pyrolýzy: 

Plynná frakce  –  tento produkt získaný pyrolýzní technologií lze využít k ohřevu 

vlastního procesu. Vyčištěný pyrolýzní plyn může být využit pro výrobu energie (teplené 

nebo elektrické). Tento plyn je svým složením podobný svítiplynu, který se využíval ke 

svícení, vaření a vytápění. V dnešní době je využívání svítiplynu omezeno z důvodu jeho 

výbušnosti, tento plyn byl nahrazen zemním plynem. 

 Pyrolýzní plyn může sloužit i jako palivo pro hořáky značky ECLIPSE 

od společnosti OHNÚT spalovací technika s.r.o. 

Kapalná frakce (dehet) – tato frakce poslouží po následné úpravě jako pojivo 

při výrobě paliva – briket. Dehet získaný pyrolýzou lze využít jako vstupní surovinu 

pro výrobu různých produktů – smola, dehtový olej, naftalen, aromatická rozpouštědla. 

Výrobou těchto produktů se zabývá společnost DEZA, a. s., která ročně zpracuje 

450 000 tun surového černouhelného dehtu. 

Kapalnou frakci je možné dále využít jako palivo pro hořáky, které jsou určené 

ke spalování kapalných paliv. Prodejem hořáků značky SAACKE se zabývá společnost 

OHNÚT spalovací technika s.r.o. 

Pevná frakce (polokoks) – tento produkt lze využít jako ostřivo do paliva – 

brikety.  
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4.2 Výroba briketek z černouhelných kalů  

Zpracování  černouhelných kalů představuje jedno z řešení, jak tyto kaly odstranit 

a následně využít pro výrobu ušlechtilého paliva – briketek.  

Důležitou součástí při výrobě těchto briketek bylo namíchání vhodné směsi 

s požadovaným složením. Vyrobená briketka musela odpovídat stanoveným požadavkům. 

Tato směs obsahovala dva produkty získané prostřednictvím pyrolýzní technologie – 

pevnou frakci (koksík), kapalnou frakci (dehet) a předsušené černouhelné kaly, které 

pocházely z ostravsko – karvinské oblasti.  

Složení směsi: 

1. Černouhelné kaly předsušené – tyto kaly byly odebrány z ostravsko-

karvinské oblasti. 

2. Koksík – je pevný produkt získaný prostřednictvím pyrolýzy. Tento 

produkt musel být před použitím nadrcen na prach. 

3. Dehet – představuje kapalnou frakci získanou pomocí pyrolýzy. Před jeho 

použitím musel projít destilací, aby došlo k odstranění vody. 

 

 

Obrázek č. 4 Upravené kaly [1] 
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Postup při výrobě směsi: 

Jak už bylo řečeno, k výrobě této směsi byly použity tři základní složky – 

předsušené kaly, koksík a dehet. Koksík pevný produkt pyrolýzy musel být nejdříve 

nadrcen na prach. Dehet musel projít destilací, čímž byla odstraněna voda a také došlo 

k zvýšení hustoty. Poté se dehet zahřál na požadovanou teplotu 95 °C. Tento dehet byl 

následně smíchán spolu s nadrceným koksíkem a černouhelnými kaly.  

Takto připravená směs se ručně dávkovala do předem připravených forem. 

Na výrobu jednotlivých vzorků briketek se použilo 18 gramů černouhelných předsušených 

kalů, 12 gramů koksíku a dehet, jehož množství bylo přidáváno, popřípadě odebíráno 

v závislosti na výsledné briketce.  

 

Vzorek I. 

K výrobě  prvního vzorku se použilo 18 gramů černouhelných předsušených kalů, 

12 gramů koksíku, 12 gramů dehtu. Celkové množství směsi je 42 gramů.  

Tabulka č. 10 Složení směsi – vzorek I. 

Vzorek I. 

Složka: Množství: 

Černouhelné kaly – předsušené  18 g 

Koksík 12 g 

Dehet 12 g 

Celkem: 42 g 

[1] 

Závěr:  

Výsledná briketka vyrobená z této směsi byla lepkavá, mazlavá a nedržela tvar. 

Důvodem bylo velké množství dehtu. Z tohoto důvodu došlo ke snížení množství dehtu 

při výrobě následujících vzorků. 
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Vzorek II. 

Druhý vzorek byl zhotoven ze směsi, která obsahovala 18 gramů předsušených 

černouhelných kalů, 12 gramů koksíku a 9 gramů dehtu. Celkové množství této směsi je 

39 gramů. 

Tabulka č. 11 Složení směsi – vzorek II. 

Vzorek II. 

Složka: Množství: 

Černouhelné kaly – předsušené  18 g 

Koksík 12 g 

Dehet 9 g 

Celkem: 39 g 

[1] 

Závěr: 

Při výrobě tohoto vzorku se snížilo množství dehtu o 3 gramy z množství, které 

bylo použito při výrobě vzorku I. Výsledná briketka držela tvar, nedošlo ke drolení. 

Vzorek III. 

Při výrobě třetího vzorku se použila směs složená z 18 gramů předsušených 

černouhelných kalů, 12 gramů koksíku a 8 gramů dehtu. Celkové množství této směsi je 

38 gramů. 

Tabulka č. 12 Složení směsi – vzorek III. 

Vzorek III. 

Složka: Množství: 

Černouhelné kaly – předsušené  18 g 

Koksík 12 g 

Dehet 8 g 

Celkem: 38 g 

[1] 
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Závěr: 

U třetího vzorku bylo množství dehtu sníženo o 1 gram z množství, které bylo 

použito při vzorku II. U briketky vyrobené z této směsi došlo k drolení.  

Vzorek IV. 

Při výrobě třetího vzorku se použila směs, která obsahovala 18 gramů 

černouhelných kalů předsušených, 12 gramů koksíku a 7 gramů dehtu. Celkové množství 

této směsi je 37 gramů. 

Tabulka č. 13 Složení směsi – vzorek IV. 

Vzorek IV. 

Složka: Množství: 

Černouhelné kaly – předsušené  18 g 

Koksík 12 g 

Dehet 7 g 

Celkem: 37 g 

[1] 

Závěr: 

Při výrobě čtvrtého vzorku se množství dehtu snížilo opět o 1 gram oproti 

množství, které bylo použito při výrobě vzorku IV. V tomto případě došlo ke drolení 

a výsledná briketka nedržela tvar. 

Vyhodnocení výsledků 

- Při míchání směsi pro výrobu všech čtyř vzorků briketek bylo použito 18 gramů 

černouhelných přesušených kalů, 12 gramů koksíku. Měnilo se pouze množství 

dehtu.   

- Na základě takto vyrobených vzorků bylo vyhodnoceno, že vzorek I., vzorek III., 

vzorek IV., neodpovídal stanoveným požadavkům. Vzorek I. obsahoval 

12 gramů dehtu a byl lepkavý, mazlavý a nedržel tvar. U vzorku III. bylo použito 

8 gramů dehtu a u výsledné briketky došlo ke drolení. Vzorek IV. byl namíchán 

ze směsi, která obsahovala 7 gramů dehtu rovněž u této briketky došlo ke drolení. 
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- Vzorek II. vyhovoval stanoveným požadavkům. Vyrobená briketka držela tvar, 

nedrolila se. Tato směs obsahovala 18 gramů černouhelných předsušených kalů, 12 

gramů koksíku a 9 gramů dehtu.  

- Výsledná briketka hořela, pokus však nebyl proveden v laboratořích, jelikož tento 

projekt je stále ve fázi zkoumání. Z tohoto důvodu není dosud známá přesná 

výhřevnost a jiné vlastnosti.  

Výrobou těchto vzorků bylo dále zjištěno, že vyrobená briketka má 

charakteristický zápach, který je způsoben dehtem. Tento zápach bude potřeba odstranit. 

Jednou z možností, jak se daného zápachu zbavit je přimíchání vápence jako stabilizátoru. 

Odstranění tohoto zápachu bude předmětem dalšího zkoumání. 

Na základě vzorku II., který splnil stanovené požadavky lze říct, že černouhelné 

kaly zpracované pomocí pyrolýzního procesu lze využít k výrobě ušlechtilého paliva – 

briketek. 

Tento vzorek briketky byl vynásoben třemi, aby se vyrobilo větší množství směsi 

a následně bylo provedeno procentuální vyjádření jednotlivých složek směsi. 

Tabulka č. 14 Složení směsi – trojitá vsázka 

Vzorek II. – trojitá vsázka 

Složka: Trojitá vsázka Procentuální vyjádření 

Černouhelné kaly – předsušené 54 g 46,15 % 

Koksík 36 g 30,77 % 

Dehet 27 g 32,08 % 

Celkem: 117 g 100 % 

[1] 

Závěr: 

Tato směs byla vyrobena z 54 gramů černouhelných předsušených kalů, 36 gramů 

koksíku a 27 gramů dehtu. Celková hmotnost této směsi je 117 g. Z této směsi bylo 

vyrobeno 8 briketek. 

Na následujícím obrázku je vidět podoba výsledného vzorku – briketky, která byla 

vyrobena z původního množství (18 gramů černouhelných předsušených kalů, 12 gramů 

koksíku a 9 gramů dehtu). 
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Obrázek č. 5 Výsledný vzorek briketky [1] 

4.3 Ekologický přínos 

Technologie pyrolýzy umožňuje zpracovávat různé druhy odpadů.  Dochází tedy 

k odstranění odpadu, který představuje zátěž pro dnešní společnost. Prostřednictvím tohoto 

procesu se zvýší energetický potenciál skrytý v odpadech. Dá se tedy říct, že technologie je 

bezodpadová, jelikož přemění odpad na využitelné produkty. 

V případě zpracování černouhelných kalů, které jsou doposud využívány jen 

v omezené míře a negativně ovlivňují životní prostředí. Mezi tyto negativní vlivy lze 

zařadit kontaminaci půdy toxickými kovy, znečištění povrchových a podzemních vod 

a vysokou prašnost.  

Zpracovaní těchto kalů, by umožnilo rekultivaci území již uzavřených dolů, které 

lze označit jako staré zátěže a dosud nebyly rekultivovány, ale i současnou produkci 

z činných úpraven. 

Na rozdíl od spalování odpadu, kdy nezbytnou součásti tohoto procesu jsou 

nákladná opatření k zabránění úniku emisí do ovzduší a vody, má tento proces emise 
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nulové. Hlavní důvod, že proces pyrolýzy probíhá bez vzniků emisí, spočívá v tom, 

že pyrolýzní plyn, který vzniká jako jeden z produktů pyrolýzy, je následně veden 

k hořákům pyrolýzní pece, kde dojde k dokonalému spálení všech škodlivých látek. 

Tento plyn lze také využít ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla, tím 

se pyrolýzní jednotka stává energetický nezávislá. 

Pyrolýzní technologii lze proto označit za ekologicky přínosnou. 

 

 

  



Bc. Markéta Čudková: Termické zpracování černouhelných kalů 

2012  30 

5 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou týkající se zpracování 

černouhelných kalů a jejich následným využitím v podmínkách společnosti Arrow line, 

a. s. Tyto kaly lze v dnešní době využít jen v omezené míře a mají negativní vliv na životní 

prostředí. 

Jako jedno z vhodných řešení se jeví zpracování těchto kalů prostřednictvím 

technologického procesu nazývaného jako pyrolýza, který umožní odstranit staré zátěže, 

již uzavřených dolů a také současnou produkci z činných úpraven.  

Tento proces umožňuje zpracování různých druhů materiálů a odpadů (včetně 

těch nebezpečných). Podstatou pyrolýzy je rozklad organických materiálů za nepřístupu 

vzduchu v uzavřeném prostředí. Produktem pyrolýzy jsou vždy tři základní frakce – pevná, 

kapalná a plynná. V případě zpracování černouhelných kalů je produktem pyrolýzy - 

polokoks, dehet a pyrolýzní plyn.  

V praktické části se zabývám vyhodnocením vzorků, které byly použity 

při výrobě briketek jako ušlechtilého paliva. Důležitou součástí při výrobě těchto vzorků 

bylo namíchání vhodné směsi, která odpovídá stanoveným požadavkům. Společnost  

Arrow line, a. s. mi umožnila osobně se účastnit při výrobě této směsi. Míchání této směsi 

proběhlo v listopadu 2011. 

Tato směs obsahovala dva produkty získané prostřednictvím pyrolýzy – koksík 

a dehet. Třetí složkou byly černouhelné předsušené kaly, které pocházely z ostravsko – 

karvinské oblasti.  Výsledná směs tvořila 18 gramů černouhelných předsušených kalů, 

12 gramů koksíku a dehet, který byl přidáván nebo následně odebírán na základě výsledné 

briketky. S takto namíchanou směsí se vyrobily čtyři vzorky briketek. Na základě těchto 

vzorků bylo vyhodnoceno, že vzorek I., III., IV., neodpovídal stanoveným požadavkům. 

Vzorek I. obsahoval 12 gramů dehtu a výsledná briketka byla lepkavá, mazlavá 

a nedržela tvar. Vzorek III. obsahoval 8 gramů dehtu a vzorek IV. 7 gramů dehtů. U obou 

těchto vzorků došlo ke drolení. Vzorek II., který obsahoval 9 gramů dehtu, splnil 

stanovené požadavky, neboť u něj nedošlo ke drolení a výsledná briketka držela tvar.  

U tohoto vzorku bylo vyzkoušeno, zda briketka hoří. Briketka hořela, ale tento 

pokus nebyl proveden v laboratořích, neboť tento projekt je stále předmětem zkoumání.  
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Výrobou těchto vzorků se tedy prokázalo, že černouhelné kaly zpracované 

prostřednictvím pyrolýzní technologie lze použít k výrobě ušlechtilého paliva – briketek. 

Pyrolýza černouhelných kalů je výhodná z hlediska ekonomického (zvýší 

se přidaná hodnota kalů) i z hlediska ekologického (technologie je bezodpadová a bez 

vzniku emisí). Další výhoda tohoto zařízení spočívá v tom, že ho lze umístit do stávajících 

objektů v bezprostřední blízkosti činných úpraven. 
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