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Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá možnosti využití termických redukčních metod 

zpracování odpadních polymerů za účelem získání procesního plynu pro energetické účely. 

Hlavním cílem disertační práce bylo především sledování bilance produktů zplyňování 

a jejich hodnocení. Před samotnými pokusy bylo nutno navrhnout a sestavit laboratorní 

zplyňovací jednotku. Dále bylo nutno odebrat různé druhy polymerních odpadů a provést 

jejich tepelně technickou analýzu. Pozornost byla věnována výzkumu termochemických 

vlastností vybraných druhů polymerů, kdy u jednotlivých vzorků byl stanoven obsah vlhkosti, 

popela, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku, spalného tepla a vypočtena výhřevnost. Dále pak 

bylo stanoveno prvkové složení, důležité pro výpočet přebytku zplyňovacího média. Uvedená 

data byla pro přehlednost vložena do databáze odpadů.  

Po výběru vhodných vzorků byla provedena série experimentů zplyňování, jak při 

různých přebytcích zplyňovacího média, tak při různých rychlostech ohřevu kovové retorty. 

Při jednotlivých pokusech byl použit vzduch jako zplyňovací médium. 

Při jednotlivých pokusech se uvolňoval nejen procesní plyn, ale vznikal také 

kondenzát a karbonizát. U procesního plynu byly sledovány především tyto složky: methan, 

ethylen, propan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a vodík. Z koncentrací sledovaných složek byla 

vypočtena výhřevnost procesního plynu. Dále pak u karbonizátu byly hodnoceny sorpční 

schopnosti, stanovením jodového adsorpčního čísla, a u vybraných vzorků kondenzátu byla 

provedena prvková analýza, stanoveno spalné teplo a vypočtena výhřevnost. U kondenzátu 

bylo také stanoveno zastoupení jednotlivých organických složek pomocí plynové 

chromatografie s hmotnostním detektorem.  
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Abstract 

This Ph.D. thesis deals with the possibility of using thermal reduction treatment 

of waste polymers in order to obtain the process gas for energy purposes. The main aim 

of this dissertation was to monitor the balance of gasification products and their evaluation. 

Before the own experiments, it was necessary to design and build a laboratory gasification 

unit. Further it was necessary to remove various types of polymer waste and make their 

thermal and technical analysis. The attention was paid to research of thermochemical 

properties of selected types of polymers while the moisture, ash, volatile matter and fixed 

carbon content, heat of combustion were determined and calorific value was calculated 

for individual samples. The elemental composition was also determined which is important 

for calculation of the surplus of gasification medium. The presented data were inserted into 

waste database. 

After selecting the appropriate samples, the series of gasification experiments were 

conducted either at different surpluses of gasification media or at different heating rate 

of metal retort. For each experiment, the air was used as the gasification medium. 

In each experiment not only process gas released, but also condensate and solid 

product of carbonization originated. In the process gas the following components were 

particularly observed: methane, ethylene, propane, carbon dioxide, carbon monoxide 

and hydrogen. From the concentrations of monitored components, the calorific value 

of process gas was calculated. Then sorption capacities for the solid product of carbonization 

were evaluated by determination of iodine adsorption number and further elemental analysis 

and heat of combustion were determined and calorific value was calculated for selected 

samples of condensate. The condensate was also determined by representation of individual 

organic compounds by gas chromatography with mass detector. 

 

 

 

Keywords: Gasification, laboratory unit, products of gasification, proces gas, kondenzate, 

karbonizate 
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1 Úvod 

Ochrana životního prostředí je v dnešní době velice diskutovanou skutečností, 

s rozvojem společnosti a zvyšujícími se nároky na spotřebu dochází k vzrůstající tvorbě 

odpadů. Prioritou je zamezení vzniku odpadů, což v mnoha odvětvích nelze splnit. Proto 

je nutno najít takové technologie zpracování odpadů, které mají na životní prostřední 

co nejmenší negativní dopad.  

Stejně jako v mnoha zemích, tak i v České republice jsou jedním z velkých problémů 

dnešní doby plastové odpady. Plasty jsou syntetické nebo polosyntetické polymerní materiály. 

Často obsahují další látky (změkčovadla, stabilizátory, modifikátory ad.) ke zlepšení užitných 

vlastností, např. odolnosti proti stárnutí, zvýšení houževnatosti, pružnosti apod. Díky tomu 

nalezly použití téměř ve všech průmyslových odvětvích i v domácnostech. 

Z nejnovějších výzkumů materiálové, surovinové a energetické bilance využití plastů 

vyplývá, že některé z recyklačních postupů používaných v současnosti nejsou z ekologického 

hlediska dokonalé. Intenzivní výzkum v oblasti hledání nových možností využití plastových 

odpadů je proto soustředěn na vývoj nových, ekonomicky a ekologicky výhodných 

technologií, umožňujících jejich další zhodnocení, případně využití jejich tepelného obsahu 

(např: využitím termických redukčních metod). 

Při výběru optimálního postupu recyklace je potřebné důkladně zvážit výsledky 

komplexní analýzy plastového odpadu (původ, složení, stupeň znečištění), ekonomických 

faktorů (náklady na odvoz, čištění, třídění, recyklaci), možností dalšího využití a příslušných 

legislativních opatření. 

V souladu s legislativními opatřeními zaměřenými na redukci skládek je reálnou 

možností energetické využití plastového odpadu pomocí termických redukčních metod.  

Zplyňování různých druhů paliv včetně odpadů, především v laboratorních 

podmínkách, je v centru pozornosti již řadu let. Dominantním zájmem uplatnění procesu 

je výroba výhřevného procesního plynu, a pokud možno jeho přímá přeměna na elektrickou 

energii, popř. dále uplatnitelné palivo. Základní známé procesy zplyňování dospěly 

v posledních letech k rozvoji, které jsou doplněny intensivním výzkumem v dané oblasti.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymern%C3%AD_materi%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hou%C5%BEevnatost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pru%C5%BEnost
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Zplyňování tříděného odpadu, jakožto termická konverze pevného paliva, je zdrojem 

hořlavého plynu použitelného pro výrobu elektrické energie v plynových motorech, 

spalovacích turbínách a palivových článcích, je z několika hledisek výhodnější než jeho 

klasické spalování. Umožňuje transformovat málo hodnotné palivo (tříděný odpad) 

na plynnou formu použitelnou pro další výrobu energie [1]. 

Procesní plyn obsahuje hlavně CO, CO2, CH4, H2, H2O, N2 a uhlovodíky. Složení 

závisí na typu retorty, použitém zplyňovacím mediu (O2, CO2, vodní pára), podmínkách 

procesu i na vlastnostech paliva. Nežádoucími složkami plynu jsou výševroucí pyrolýzní 

produkty, tzv. dehty, prachové částice, sloučeniny síry a chloru a alkalické kovy [1]. 

Při zplyňování vzniká nejen procesní plyn, ale také kapalný (kondenzát) a tuhý zbytek 

(karbonizát), i tyto dva produkty lze využít. Tuhý zbytek lze využít jako sorbent díky 

adsorpčním schopnostem například pro zachytávání nečistot z proudu plynu nebo kapalin 

a kapalný zbytek díky vysoké výhřevnosti lze použít jako palivo nebo do směsí s jiným 

druhem paliva [1]. 
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2 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je posoudit možnost termického redukčního 

zpracování odpadních polymerů, včetně vlivu přídavku termoplastů na složení syntézního 

plynu.  

Tyto cíle budou dosaženy těmito dílčími kroky: 

- Studium dostupné odborné literatury v dané oblasti. 

- Výzkum termochemických vlastností vybraných druhů odpadních plastů ovlivňujících 

procesy redukčního termického zpracování. 

- Sestavení databáze termochemických vlastností odpadních plastů a pryže (prvková 

analýza, termogravimetrická analýza, spalné teplo, výhřevnost, stanovení obsahu 

chlóru). 

- Návrh laboratorní jednotky pro experimentální výzkum termických redukčních metod 

zpracování odpadů.  

- Sestavení laboratorní zplyňovací jednotky a provedení série ověřovacích měření.  

- Provedení série pokusů zplyňováním vybraných vzorků polymerů a směsí polymerů a 

termoplastů za různých procesních podmínek. 

- Analýza složení vzniklého plynu, spojená s výpočtem výhřevnosti plynů. 

- Sledování vlivu změny procesních podmínek na složení syntézního plynu. 

- Posouzení možnosti využití tuhého zbytku jako sorbentu stanovením adsorpčních 

schopností metodou stanovení jodového adsorpčního čísla.  

- Posouzení vzniklého kapalného produktu (prvková analýza, spalné teplo, výhřevnost, 

zastoupení organických sloučenin v kondenzátu).  

 

 



Kateřina Stepková: Zplyňování odpadních polymerů 

__________________________________________________________________________________________ 

2012 18 

3 Teoretická část 

3.1 Základní charakteristika polymerů 

Polymery jsou chemické látky s velkou škálou různých vlastností, obsahující ve svých 

molekulách atomy uhlíku, vodíku, často dusíku, chlóru i jiných prvků. Polymery jsou při 

výrobě a zpracování v kapalném stavu, což umožňuje při zvýšené teplotě a tlaku vyrábět 

nejrůznější tvary výrobků podle předpokládaného použití.  

V dnešní době jsou plasty velmi důležitým materiálem, který má široké uplatnění při 

výrobě řady různých výrobků, včetně obalů, podlahových krytin, trubek, komponentů do aut 

atd. Plasty jsou syntetizovány především z ropných derivátů chemických látek, při výrobě 

plastů jsou z celkové produkce ropy využity asi 4 % [2] a [3].  

Hlavní důvody pro zvyšující se poptávku po plastech [4]: 

- Polymery mohou nahrazovat klasické materiály (kovy, keramiku, sklo, dřevo, přírodní 

kaučuk), dále mohou mít vlastnosti zcela odlišné od těchto klasických materiálů, 

a proto umožňují zcela nové možnosti řešení materiálových problémů (např. jsou 

pevné i při nízkých hustotách, což umožňuje vyrábět lehké výrobky). 

- Řada polymerů se vyrábí z relativně levných dostupných surovin, a může proto 

nahradit nedostatkové a drahé materiály. 

- Polymery lze velice snadno zpracovávat tvářením a tavením, což umožňuje rychlou 

a levnou výrobu zboží.  

- Polymery mají nízkou hustotu, často dobré elektroizolační vlastnosti a relativně 

vysokou odolnost vůči korozi.  

Hlavní oblasti spotřeby plastů v  Evropě uvádí obrázek 1. Mezi hlavní oblast spotřeby 

plastů patří s více než 42 % obalové materiály, následuje stavebnictví a automobilový 

průmysl. Mezi obalové materiály patří fólie, sáčky, láhve atd. Ve stavebnictví se plasty 

využívají při výrobě podlah, izolací, oken, dveří atd. V automobilovém průmyslu se plasty 

používají pro snížení hmotnosti automobilů, a to o 100 až 200 kg, použitím plastových 
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palivových nádrží, nárazníků, kapot, izolací a přístrojových desek. Plasty použité 

v zemědělství jsou např. skleníky, trubky pro odvodnění a sudy.  

 

Obrázek 1:  Spotřeba plastů v různých odvětvích  

3.2 Rozdělení polymerů 

Polymery jsou obvykle rozděleny podle dvou kritérií: chování plastů při různých 

teplotách a druhu struktury. Tato klasifikace je velice důležitá z hlediska nejvhodnější metody 

recyklace polymerů, protože úzce souvisí s jejich tepelnými vlastnostmi a se stupněm 

uspořádanosti molekuly [3]. 

3.2.1 Rozdělení polymerů na základě chování při působení zvýšených teplot 

Polymery lze rozdělit podle působení teplot do dvou základních skupin, a to na 

reaktoplasty a termoplasty.  

Reaktoplasty (termosety) jsou polymery, které se zpracovávají chemickými reakcemi, 

účinkem tepla a záření a vytvářejí tak hustě prostorově síťovanou strukturu, ve které jsou 

původní molekuly vzájemně pospojovány kovalentními vazbami, tvoří tak trojrozměrnou 

 automobilový 
průmysl  7% 

 obalový 
materiál  42% 

 zemědělství 2% 

 stavebnictví 
19% 

 a další 30% 

Spotřeba plastů v různých odvětvích  
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síťovou strukturu, jak uvádí obrázek 2. Tento proces se nazývá vytvrzování. Reaktoplasty 

ve vytvrzeném stavu nelze tavit a rozpouštět, proto je jejich recyklace mnohem obtížnější než 

u termoplastů. Mezi nejznámější reaktoplasty patří polyuretany [4]. 

Výhody:  

- Reaktoplasty se zpracovávají za tepla, aniž by došlo k jejich zkapalnění, což zlepšuje 

chování reaktoplastů při požárech. 

- Dobrá tepelná odolnost díky trojrozměrné zesíťované struktuře. 

- Snadná práce při jejich zpracování.  

 Nevýhody: 

- Časově náročnější výroba než u termoplastů. 

- Odpady nelze opětovně použít.  

- Při zpracování některých reaktoplastů dochází během tvrdnutí k uvolňování plynů [5]. 

 

Obrázek 2: Struktura termosetu (reaktoplastu) [6] 

 

Termoplasty mají nejjednodušší molekulární strukturu. Pro termoplasty 

je charakteristické, že jsou tvořeny lineárními nebo mírně rozvětvenými polymerními řetězci, 

jak uvádí obrázek 3. Vlivem zvyšující se teploty měknou, což je důsledkem absence 

kovalentních vazeb mezi polymerními řetězci, které jsou spojeny pouze slabými 

elektrostatickými silami. Proto lze odpady termoplastů snadno recyklovat. Mezi nejznámější 

termoplasty patří vysokohustotní polyetylen (HDPE), nízkohustotní polyetylen (LDPE), 
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polypropylen (PP), polystyren (PS), polyvinylchlorid (PVC), polyetylentereftalát (PET), 

akrylonitrilbutadienstyren (ABS) [7]. 

Výhody:  

- Měknutí termoplastů umožňuje jejich tavení a svařování. 

- Částečně lze odpady těchto materialů opakovaně použít.  

- Snadné zpracování termoplastů související s jejich jednoduchou strukturou. Při výrobě 

nedochází k uvolňování plynů.  

Nevýhody: 

- S rostoucí teplotou chemické vazby mezi makromolekulami slábnou.  

- Při požárech dochází k tavení termoplastů a porušování soudržnosti materiálů.  

- Tvarování není tak dobré, jako u termosetů.  

 

Obrázek 3: Struktura termoplastu [6] 

3.3 Elastomery 

Podle některých dostupných pramenů jsou třetí skupinou polymerů elastomery.  

Podobně jako termosety mají elastomery síťovou strukturu, tvořenou síťováním mezi 

polymerními řetězci. Tyto materiály mají elastické vlastnosti, které se po podstatné deformaci 

malým napětím při pokojové teplotě rychle vrací do přibližně původního rozměru a tvaru.  

Elastomery jsou materiály charakteristické neobvyklou kombinací fyzikálních 

vlastností: vysokou elastičností při nepatrné tvrdosti a mimořádně velkou tažností. 
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Nejvýznamnějším elastomerem je přírodní kaučuk. Elastomery se mohou zpracovávat 

různými postupy. Technicky nejvýznamnější je vulkanizace za tepla, což je nákladný proces 

výroby pneumatik a technické pryže. Vlivem vulkanizace v řetězci polymeru vznikají 

polysulfidové můstky, čímž polymer získává větší pružnost.  

Výhody:  

- Při deformaci tahem nebo tlakem se materiál vrací do původního geometrického tvaru. 

Deformace probíhá v podstatě vratně. 

- Elastomery jsou velice odolné vůči oděru.  

Nevýhody:  

- Složitá recyklace odpadních elastomerů [8]. 

3.4 Pryž 

Pryže jsou elastomery, které jsou charakterizovány přítomností síťové struktury, které 

mohou být dočasně deformovány vnější silou. Obě (přírodní i syntetická) pryže jsou 

využívány při výrobě řady různých výrobků. Přírodní pryž představuje zhruba 25 % celkové 

spotřeby pryže, používá se na výrobu pneumatik, latexu atd. Syntetická pryž je využívána 

především ke komerčním účelům (např: styrenbutadienové pryže (SBR), které jsou hlavní 

součástí pneumatik, a dále polybutadienové pryže).  

Vlastnosti pryže: 

- velká elasticita,  

- akumulace části energie při deformaci, 

- velká odolnost vůči opakovaným deformacím (pneumatiky), 

- nepropustnost pro plyny a vodu (míče), 

- značná chemická odolnost (odolnost vůči kyselinám a zásadám), 

- elektroizolační vlastnosti (kabely a vodiče). 

Klasickými příklady použití pryže jsou silně namáhané součásti (pneumatiky, transportní 

pásy, profily a těsnění, hadice, kabelové pláště, podrážky aj.). Tyto výrobky se vyznačují 
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vysokou flexibilitou i při nízkých teplotách a nízkou termoplastičností při zvýšených 

teplotách. Oblasti použití kaučuku uvádí tabulka 1 v procentech [8]. 

Tabulka 1: Oblast použití kaučuku 

Výrobek Použití kaučuku  [hm.%] 

Pneumatiky 35-45 

Obuv 6-23 

Výroba technické pryže 25-30 

Kabely a izolace 3-6 

Lehčená pryž 2,5-4,5 

Ostatní výrobky 12,5-13 

 

Likvidace pryží a zejména pneumatik je v současnosti významným environmentálním 

problémem.  

3.5 Materiálové využití 

Prudký rozvoj výroby a použití polymerních materiálů má i své negativní vlivy. 

Jedním z nich je prudce se zvyšující množství odpadů polymerních materiálů. Nejjednodušší a 

nejméně nákladný způsob odstraňování odpadů je jejich ukládání na skládky odpadů, což 

však zatěžuje životní prostředí. Vhodnější alternativou je využití těchto odpadů pomocí 

recyklace nebo regenerace.  

 3.5.1 Recyklace odpadních polymerních materiálů 

Materiálové využití odpadů je založeno na rozkladu polymerů pomocí tepla, chemických 

látek a katalyzátoru s cílem získat výchozí monomery a uhlovodíky jako výchozí látky, zdroje 

chemických látek nebo možnost využití jako palivo. Mezi možnosti recyklace plastových 

a pryžových odpadů patří následující způsoby: 

 - chemická depolymerizace reakce pro výrobu monomerů,  
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 - zplyňování vodní párou nebo kyslíkem pro výrobu syntézního plynu, 

 - termický rozklad polymerů zahříváním v inertní atmosféře, 

 - katalytické krakování - polymerní řetězce jsou štěpeny účinkem katalyzátoru, 

 - hydrogenace - degradace polymerů spočívající v uvolňování vodíku.  

V dnešní době je recyklace omezena především z hlediska ekonomiky. Tři hlavní faktory, 

které určují výběr metody jsou: investice do zařízení na zpracování odpadu, využitelnost 

získaných produktů a požadavky na vlastnosti odpadů. U některých metod je nutná úprava 

odpadů před recyklací [4].  

Produkce plastových odpadů a zároveň výroba recyklovaných plastů v poslední době 

stále roste, důvodem je možnost využití plastů v různých odvětvích průmyslu i v 

domácnostech. Celkový objem odpadů ve světě je cca 2,6.10
9
 tun za rok, z toho plastových 

odpadů je 1,7.10
7 

tun. Přibližně 63 hm. % plastových odpadů končí ve směsi s komunálním 

odpadem. Životnost jednotlivých druhů plastů souvisí s odvětvím, ve kterém se používají. 

Plastové obaly a plasty použité v zemědělství mají životnost jen asi 1 rok, ale plasty použité 

při výrobě domácích potřeb a automobilových součástí mají životnost až 10 let. Složení 

plastových odpadů v Evropě v hmotnostních procentech uvádí obrázek 4.  

 

Obrázek 4: Složení odpadních plastů 

LDPE 23% 

 HDPE 18% 

PET 8% 
 PP 19% 

PVC 11% 

PS 12% 

 ostatní plasty 
9% 

Složení plastových odpadů 
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3.5.2 Regenerace odpadní pryže 

Regenerace je postup, při kterém se stará pryž převádí působením mechanické nebo 

tepelné energie do stavu, v němž se může stát složkou kaučukové směsi. Byla vyvinuta řada 

postupů zpracování staré pryže na regenerát. Žádnou z regeneračních metod se ale nezíská 

původní kaučuk. Po regeneraci se pouze stará pryž stává znovu použitelnou. Mechanické 

vlastnosti pryže jsou horší než u původního kaučuku. V současné době se při zpracování 

kaučukových směsí přidává asi 10% regenerátu v poměru k novému kaučuku [2].  

3.6 Termické metody zpracování  

Za termické metody zpracování odpadů lze označit technologie, při kterých působí 

na odpadní látku teplota, která překračuje meze chemické stability této odpadní látky, nebo 

působení teploty a kyslíku v prostředí, kde je obsah kyslíku regulován. Mezi ně lze zařadit 

metody spalování, zplyňování, pyrolýzu a metody plazmové. Výhody termického zpracování 

odpadů [9] a [10]: 

- pro mnohé typy odpadů, je spalování prakticky jediný vhodný způsob odstranění, 

přičemž zbytek po spalování je tuhý, sterilní a většinou nepodléhá dalšímu rozkladu,  

- snížení objemu odpadů, 

- uvolněné teplo lze využít pro výrobu páry, případně pro jiné účely [10]. 

Základní charakteristikou pro třídění termických metod odstraňování odpadů 

je množství kyslíku v reakční komoře. Podle obsahu kyslíku lze rozdělit termické procesy 

na procesy oxidační a procesy redukční.  

Procesy oxidační jsou procesy termického zpracování odpadů, u kterých je obsah 

kyslíku v reakčním prostoru stechiometrický nebo vyšší vůči obsahu hořlavých látek 

ve zpracovávané odpadní látce. K takovým procesům patří spalování odpadů [10]. 

Procesy redukční jsou procesy termického zpracování odpadů, u kterých je obsah 

kyslíku v reakčním prostoru nulový nebo podstechiometrický vůči obsahu hořlavých látek 

ve zpracovávané odpadní látce. K takovým procesům patří pyrolýza a zplyňování 

odpadů [10].  
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Na základě výše uvedených skutečností lze tedy definovat pojmy spalování, pyrolýza 

a zplyňování. 

 Spalování odpadů je řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů 

s kyslíkem za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek [10] a [11]. 

 Pyrolýza odpadů je tepelný rozklad organických odpadních látek za nepřístupu kyslíku 

v reakčním prostoru, při němž se při teplotách v rozmezí 500 °C až 1000 °C výšemolekulární 

organické látky rozkládají na jednoduché těkavé produkty a koks. 

 Zplyňování odpadů je řízený tepelný rozklad odpadních látek při teplotách nad 800 °C 

za podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, který přeměňuje uhlíkaté 

materiály na plynné hořlavé látky požadovaného složení [10].  

Tabulka 2: Srovnání parametrů spalování a pyrolýzy [10] 

Spalování Zplyňování  Pyrolýza 

oxidace, reakce se vzdušným 

kyslíkem 

tepelný rozklad, reakce se 

zplyňovacím médiem (CO2, 

vodní pára, vzduch) 

tepelný rozklad, reakce za 

vyloučení kyslíku 

 teplota: 800 °C až 1000 °C  teplota: nad 800 °C  teplota: 500 °C až 1000 °C 

produkty:  

- tuhé: škvára 

(oxidovaná) 

- kapalné: voda 

- plynné: CO2, SO3, 

NOx a jiné 

produkty: 

- tuhé: tuhý zbytek  

- kapalné: voda, 

kapalné uhlovodíky 

- plynné: H2, CO2, CO, 

uhlovodíky a jiné 

produkty: 

- tuhé: tuhý zbytek 

(redukovaný) 

- kapalné: voda, 

kapalné uhlovodíky 

- plynné: H2S, CO2, 

CO, CH4, C2H6, 

C3H8, NH3 a jiné 
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Tabulka 3: Srovnání produktů vznikajících při spalování a pyrolýze [10] 

Prvek Pyrolýzní produkty Spalovací produkty 

 

C 

tuhý zbytek 

C 

plyn 

CO2, CO, CH4, CnHm 

škvára 

C 

plyn 

CO2, CO, C 

H  H2, CH4, CnHm, H2O  H2O 

3.7 Energetické využití a zneškodňování/odstraňování odpadů 

Podle zákona číslo 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech lze 

charakterizovat jednotlivé pojmy takto [12]: 

Energetické využití odpadů: 

- použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo 

a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo, 

- odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie 

nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší. 

Zneškodňování/Odstraňování odpadů: 

-    spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky pro energetické využití odpadů. 

3.8 Ekonomické a environmentální dopady produkce plastových odpadů 

Z ekonomického hlediska odpadní plasty mohou být považovány za důležitý zdroj 

uhlovodíků, jejichž výhřevnost je podobná jako u topných olejů a vyšší než u uhlí. Plasty 

představují významnou zátěž životního prostředí, protože jsou vysoce odolné vůči degradaci, 

proto mají vysokou životnost.  Většina plastových odpadů je ukládána na skládkách. Pomalá 

degradace vyvolává snižování kapacity skládek. Velkým rizikem jsou náhodné požáry, 

při nichž vznikají velice nebezpečné emise [2] a [13].  
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3.9 Shrnutí poznatků k termickému zpracování polymerů 

3.9.1 Spalování polymerů  

Na kinetiku spalování a pyrolýzu pneumatik a pryží podle posledních studií má 

zásadní vliv zvolený teplotní režim [14]. 

  Možností spalování plynných produktů pyrolýzy pneumatik se zabývá studie 

univerzity ve Španělsku, která udává, že v laboratorních podmínkách došlo ke spalování 

pneumatik za vzniku tuhého, kapalného a plynného produktu. Tuhý produkt tvořil přibližně 

40 hm. % původního vzorku. Kapalná fáze byla směsí uhlovodíků, které lze použít přímo jako 

palivo v rafinériích. Plynná fáze obsahovala lehké uhlovodíky, oxid uhličitý, oxid uhelnatý 

a vodík. Celý proces se skládal ze dvou kroků: nejdříve došlo k pyrolýze pneumatik při 

teplotě 600 °C a následně se spaloval pyrolýzní plyn při teplotě 850 °C za vzniku CO2, CO, 

SO2, NO2, PM, dioxinů a furanů [15]. 

Spalování lze využít nejen pro spalování pyrolýzního plynu, ale také pyrolýzního oleje 

jak uvádí studie provedená v Anglii. Nejprve došlo k pyrolýze odpadních pneumatik. U 

pyrolýzního oleje byla provedena řada analýz (stanovení výhřevnosti, elementární analýzy 

a obsahu chlóru) a následně byl olej spalován ve spalovací peci. Při spalování byly sledovány 

emise SO2, NOX a PAU.  V laboratorních podmínkách se pro porovnání spálil nejen pyrolýzní 

olej ale také ropné palivo. Výsledky ukazují vyšší emise NOX a SO2 u spalování pyrolýzního 

oleje, které byly připisovány vyššímu množství dusíku a síry v pneumatikách, PAU při 

normálním provozu spalovací pece nebyly zjištěny [16]. 

Také vědci v USA se zabývali možností spalování jednotlivých složek a jejich směsí, 

a to uhlí, odpadních pneumatik a plastů (jako PS, PMMA, PP, PVC). U vznikajícího plynu 

sledovali emise NOX, SO2, CO. Při spalování uhlí bylo emitování NOX o 4 x více než 

u spalování pneumatik. Při vyšší teplotě spalování (1300 až 1600 K) se množství NOX zvýšilo 

od 10 do 25 % v závislosti na palivu a jeho složení. Emise SO2 uvolnění při spalování 

pneumatik a uhlí byly téměř stejné. Množství CO2 byly přímo úměrné množství uhlíku 

v palivu [17]. 
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3.9.2 Pyrolýza polymerů 

Při pyrolýze pneumatik vznikají 3 fáze: kapalná, pevná, plynná. Pevná fáze tvoří 

asi 40 % původní váhy pneumatik, kapalná fáze je směsí uhlovodíků a plynná fáze je směsí 

lehkých uhlovodíků, CO2, CO a vodíku, která vykazuje vysokou výhřevnost. Vzniklý plynný 

produkt je možno využít jako palivo při spalovacích procesech [18].
 

Vzniklý tuhý produkt při pyrolýze pneumatik v prostředí inertní atmosféry (N2) lze 

využít jako aktivní uhlí. Jako optimální podmínky pro nejvyšší výtěžnost tuhého produktu 

se jeví teplota 430 °C a objem inertní atmosféry 0,35 m
3

N.hod
-1

, při které výtěžnost tuchých 

produktů dosahuje až 51 % [19]. 

Se zvyšující se teplotou při pyrolýze pneumatik dochází ke zvýšení výnosu plynných 

produktů, zvýšení koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků v kapalném 

produktu a k poklesu alifatických uhlovodíků. Nejvyšší koncentraci v kapalném produktu 

mají benzen, toluen a xylen [20]. 

Na koncentraci jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků má vliv 

přítomnost a množství katalyzátoru (zeolit), nejvyšší koncentrace benzenu, toluenu a xylenu 

je při 0,5 hm. % zeolitu. Vysoké množství zeolitu ve směsi vede ke zvýšení koncentrace lehké 

frakce a ke zvýšení množství plynného produktu na úkor množství kapalného produktu [21].   

Použití vhodného katalyzátoru při pyrolýze pneumatik vede ke zvýšení koncentrace 

toluenu až na 24 hm. % v kapalném produktu. Výnos aromatických uhlovodíků v pyrolýzním 

oleji závisí na velikosti pórů, selektivitě a na povrchu katalyzátoru [22]. 

 

Použití katalyzátoru Ru/SBA1 na bázi křemíku vede ke zvýšení výnosu plynných 

produktů až na dvojnásobek [23]. 

Pyrolýza jako termický způsob zpracování pneumatik může být využita také jako dílčí 

krok, po němž následuje zpracování jednotlivých produktů pyrolýzy spalováním, nebo 

zplyňováním. Dalším zplyňováním tuhých produktů získaných při vhodné pyrolýze 

pneumatik lze dále získat výhřevný plyn [24].   

Proces pyrolýzy může být vhodný způsob zpracování plastových odpadů, při němž lze 

získat kvalitní palivo v závislosti na změně některých parametrů, jako je teplota, doba zdržení 
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a reakční podmínky. Pyrolýza se osvědčila při zpracování směsi LDPE a PS při 

teplotě 450 až 500 °C, při níž vznikl pyrolýzní olej s výhřevností až 42,7 MJ.kg
-1

 [25]. 

Možností pyrolyzovat plastové odpady se take zabývali vědci v Saudské Arábii, kde 

se zabývali možností zpracovávat polystyrenu (PS), nízkohustotního polyetylenu (LDPE), 

vysokohustotního polyetylenu (HDPE), polypropylenu (PP) a polyetylentereftalátu (PET). 

Plasty byly pyrolyzovány při teplotě 430 až 440
 
°C, po dobu 1 hodiny v dusíkovém 

prostředí [26]. 

Dalším v dnešní době efektivním způsobem zpracování použitých pneumatik 

je pyrolýza, která se provádí v podtlaku. Tento proces probíhá v rozmezí teplot od 480 °C 

do 520 °C. Při pyrolýze pneumatik vznikají produkty, které se dále dají využívat. Mezi tyto 

produkty patří pyrolýzní olej a pevný zbytek. Pevný zbytek po pyrolýze pneumatik má velmi 

dobré sorpční vlastnosti a je tedy používán jako aktivní uhlí. Tyto vlastnosti má díky svému 

velkému měrnému povrchu [27]. 

4 Zplyňování 

Zplyňování je termochemická přeměna uhlíkatých materiálů na hořlavé plyny působením 

vysokých teplot a zplyňovacích médií. Jako zplyňovací médium se používá kyslík, CO2, 

vodní pára, vodík a vzduch. Při zplyňování vznikají tři základní produkty: 

- Syntézní plyn (obsahující CO, H2, CO2, CH4 a další uhlovodíky), 

- Kapalný produkt, který je bohatý na uhlovodíky, 

- Tuhý zbytek (saze, popel). 

Zplyňování probíhá za přítomnosti reaktivních plynů, které umožňují přeměnu vzniklého 

koksového zbytku na plynné produkty. Zplyňování je možné považovat za další stupeň 

termického procesu, dochází zde k oxidaci pyrolýzního koksu podstechiometrickým 

množstvím kyslíku. Pokud probíhá spíše oxidační reakce, kde je přístup vzduchu, bude 

ve vzniklém plynu převažovat oxid uhelnatý, pokud bude probíhat spíše pyrolýzní proces 

budou vznikat ropné plyny, které budou obsahovat velký podíl metanu a dalších 

uhlovodíků [28]. 
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Zplyňování je technologie, která umožňuje výrobu syntézního plynu z materiálů, které by 

jinak byly likvidovány jako odpad. Hlavním produktem zplyňování je hořlavý plyn obsahující 

CO, CO2, CH4, H2, H2O, N2, nasycené a nenasycené uhlovodíky. Vzniklý plyn lze využít při 

výrobě elektrické energie, nebo jako základní suroviny při výrobě chemických látek 

a kapalných paliv [29]. 

Při zplyňování se chemická energie transformuje na jiný druh chemické energie 

vázanou na plynnou fázi. Celý proces lze přitom rozdělit na tři dílčí fáze. V první fázi dochází 

k dosušení paliva. Ve fázi druhé z paliva uniká prchavá hořlavina. Tento proces nazýváme 

pyrolýzou. Pak následuje vlastní zplyňování, při kterém pyrolýzní plyn částečně shoří 

a uvolněné teplo je využito pro krytí potřeb některých endotermních redukčních reakcí 

za vzniku CO, CO2, CH4, H2 a dalších uhlovodíků, což jsou hlavní složky vygenerovaného 

plynu. Jde tedy o reakci uhlíku, produktů pyrolýzy a zplyňovacího média (používá se vodní 

pára, vzduch nebo CO2). Dochází zde k tepelné rovnováze mezi reakcemi exotermickými 

(teplo produkujícími) a endotermickými (teplo spotřebovávajícími). Stav, kdy systém teplo 

ani neprodukuje, ani nespotřebovává a teplota v reaktoru je konstantní, nazýváme autotermní 

(exotermické reakce kryjí potřebu endotermických a naopak). Cílem vedení procesu 

je dosažení tohoto autotermního stavu. 

Podstatou zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za vyšších teplot (obvykle nad 

800 °C) na hořlavé plynné látky, a to za přívodu podstechiometrického množství vzduchu 

či jiného oxidovadla, čímž dochází k další přeměně vzniklého koksového zbytku na plynné 

produkty. 

Reakcemi probíhajícími při zplyňování z hlediska tepelné rovnováhy se zabývá 

termodynamika. Následující reakce, probíhající mezi uhlíkatým materiálem a zplyňovacím 

médiem, jsou pro průběh procesu zplyňování určující. Při oxidačních pochodech jde o dva 

druhy reakcí [30]: 

a) oxidace volným kyslíkem (zplyňovacím médiem je technický vzduch), 

b) oxidace vázaným kyslíkem (zplyňovacím médiem je vodní pára nebo  CO2). 

První druh reakcí má charakter výhradně exotermní, druhý druh je pak převážně 

endotermní. V tabulkách jsou uvedeny tyto základní reakce.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zply%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zply%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrol%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zply%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zply%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD
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Tabulka 4: Reakce probíhající při zplyňování technickým vzduchem [30] 

Oxidace volným kyslíkem  

Číslo Reakce  

A. C + O2 = CO2 ∆Hr = -406,4 kJ.mol
-1

 

B. H2 + 1/2O2 = H2O ∆Hr = -482,2 kJ.mol
-1

 

C. CO + 1/2O2 = CO2 ∆Hr = -567,3 kJ.mol
-1

 

D. CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O ∆Hr = -801,1 kJ.mol
-1

 

E. C + 1/2O2 = CO ∆Hr = -246,4 kJ.mol
-1

 

F. CH4 + 1/2O2 = CO + 2H2 ∆Hr = -36 kJ.mol
-1

 

Tabulka 5: Reakce probíhající při zplyňování, při němž je jako oxidační médium použita 

vodní pára nebo CO2 [30] 

Oxidace vázaným kyslíkem  

Číslo Reakce  

1. CO +H2O = CO2 + H2 ∆Hr = -42,4 kJ.mol
-1

 

2. C + CO2 = 2CO ∆Hr = 160,9 kJ.mol
-1

 

3. C + 2H2 = CH4 ∆Hr = -83,8 kJ.mol
-1

 

4. C + H2O = CO + H2 ∆Hr = 118,6 kJ.mol
-1

 

5. C + 2H2O = CO2 + 2H2 ∆Hr = 16,2 kJ.mol
-1

 

6. CH4 + H2O = CO + 3H2 ∆Hr = 206 kJ.mol
-1

 

7. CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2 ∆Hr = 190 kJ.mol
-1

 

8. CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 ∆Hr = 247 kJ.mol
-1
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Většina kyslíku přítomná ve zplyňovací jednotce je spotřebována při reakcích A, B 

a E, teplo potřebné pro narušení chemické vazby vzniká při reakcích 1 až 5. Reakce 4 a 5, 

které jsou známy jako reakce vodního plynu, jsou hlavní zplyňovací reakce. Tyto reakce jsou 

endotermické a probíhají při nízkém tlaku. Reakce 1 je konverze CO vodní párou na CO2 

a H2. Tato reakce je velice důležitá, pokud je důležitá produkce H2. Reakce 2, známá jako 

Boudoardova reakce, je endotermická reakce a je mnohem pomalejší než reakce spalovací A. 

Reakce 3 je velice pomalá, pokud neprobíhá při vysokém tlaku. Reakce 4 a 5 jsou reakce 

vodního plynu. Reakce 6 až 8 jsou klasické reakce oxidace metanu vázaným O2.  

Chemické složení a výhřevnost syntézního plynu závisí na zplyňovacím médiu 

(vzduch, kyslík, pára) a na teplotě a tlaku [27].  

4.1 Metody zplyňování  

  Technologie zplyňování má obrovský význam v souvislosti s přísnějšími ekologickými 

normami na omezování emisí.   

V závislosti na procesních podmínkách, zplyňovacím zařízení, a zplyňovacím médiu 

dělíme zplyňování na [27]:  

- Nízkoteplotní zplyňování probíhá při teplotách v rozmezí 700 °C až 1000 °C 

(výhřevnost produktů 3,5 až 10 MJ.m
-3

N). Vzniklý plyn lze využít jako plynné palivo 

v systému IGCC (integrovaný zplyňovací kombinovaný cyklus), jako palivo pro 

výrobu. Nicméně, kvůli vysokému obsahu dusíku a nízké výhřevnosti není možné jeho 

využití při chemické syntéze.  

- Středněteplotní zplyňování (výhřevnost produktů 10 až 20 MJ. m
-3

N). Vzniklý plyn lze 

využít jako palivo do turbín v systému IGCC, plyn lze také využít pro získání vodíku 

pro palivové články a chemickou syntézu.  

- Vysokoteplotní zplyňování probíhá v rozmezí 1200 °C až 1600 °C (výhřevnost 

produktů 20 až 35 MJ.m
-3

N). Vzniklý plyn má vysokou výhřevnost. Syntézní plyn 

se používá pro výrobu chemických sloučenin.   
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Výhody zplyňování: 

- Produkty zplyňování lze využít při výrobě elektrické energie, nebo pro výrobu 

chemických látek a pohonných hmot. 

- Zplyňováním lze zpracovat širokou škálu surovin včetně uhlí, těžkých olejů, 

kontaminovaných zemin, uhlíkatých materiálů, biomasy a zemědělských odpadů. 

- Výroba syntézního plynu. 

- Schopnost přeměny odpadů nebo nízko-hodnotného materiálu na produkt vyšší 

hodnoty. 

- Schopnost minimalizovat množství pevných odpadů.  

Velkou výhodou u vysokoteplotního zplyňování je skutečnost, že při procesu odpadá 

problém se vznikem toxických dioxinů, furanů a polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Tento proces probíhá v redukčním prostředí, což má za následek potlačení vzniku oxidů 

dusíku. Emise z procesu jsou závislé na použité metodě zplyňování. 

Nevýhody zplyňování  

- Proces zplyňování rovněž provázejí některé problémy, za hlavní je možno považovat 

zejména procesní podmínky, který ovlivňuje celkovou ekonomiku. 

- Nežádoucí složky vznikající z anorganických složek v palivu mohou způsobovat 

korozi, tvorbu usazenin a degradační reakce, především na katalyzátorech. 

- Syntézní plyn nutno čistit zejména od těchto sledovaných složek: pevné částice, dehet, 

sloučeniny síry, sloučeniny dusíku, alkalické sloučeniny. 

Vzniklý syntézní plyn lze dále využívat. Plyn může být spalován v hořácích, 

ve spalovacím motoru nebo v plynové turbíně. Pokud je plyn spalován v hořáku, získá 

se pouze teplo a plyn se zbaví prachu v cyklónech. Při spalování plynu v motoru nebo turbíně 

se získá elektrická energie a odpadní teplo. Pokud je plyn palivem pro spalovací turbínu, 

je třeba ho odprášit. Dehet není nutné odstraňovat, protože teplota v komoře turbíny je vysoko 

nad rosným bodem [28]. 
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Tabulka 6: Požadavky na kvalitu plynu pro plynové turbíny [29] 

Minimální výhřevnost [MJ.m
-3

] 4-6 

Minimální obsah vodíku [obj.%] 10-20 

Maximální přívodní teplota [°C] 60-450 

Maximální koncentrace alkálií [μg.m
-3

] 20-1000 

Dehet při vstupní teplotě V plynném skupenství nebo žádný 

Síra [mg.m
-3

] <1 

HCl [mg.m
-3

] <0,5 

Maximální obsah pevných částic [mg.m
-3

] 

Průměr >20 mm 

Průměr 10-20 mm 

Průměr 4-10 mm 

 

<0,1 

<1 

<10 

 

Tabulka 7: Požadavky na kvalitu plynu pro vznětové a zážehové motory [29] 

Maximální obsah vodíku [obj.%] 7-10 

Maximální relativní vlhkost [%] 80 

Maximální přívodní teplota [°C] 40 

Maximální obsah amoniaku [mg./10kWh] 55 

Maximální obsah dehtu [mg.m
-3

] <100 

Maximální obsah halogenů [mg./10kWh] <100 

Maximální obsah síry [mg.m
-3

] 2000 

Maximální obsah pevných částic [mg.m
-3

] 5-50 

 

Když se plyn spaluje ve spalovacím motoru, provádí se ochlazení, odprášení a odstranění 

dehtu. Nároky na kvalitu plynu stoupají od plynových motorů k palivovým článkům. 

V tabulce 6 a 7 jsou uvedeny požadavky na kvalitu plynu pro plynové turbíny a pro vznětové 
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a zážehové motory. Tabulka 8 ukazuje limity znečišťujících látek pro palivový článek typu 

MCFC 

Tabulka 8: Limity znečišťujících látek pro palivový článek typu MCFC [31] 

Maximální obsah sulfanu [ml.m
-3

] <0,1 

Maximální obsah amoniaku [obj.%] <0,1 

Maximální obsah kyanovodíku [mg.m
-3

] <0,1 

Maximální obsah chloridů [mg.m
-3

] <0,1 

Maximální obsah fluoridů [mg.m
-3

] <0,1 

Maximální obsah dehtu [mg.m
-3

] <2000 

Maximální velikost částic [μm] <0,01 

Maximální obsah olova [mg.m
-3

] <1 

Maximální obsah rtuti [mg.m
-3

] <30 

4.2 Nejnovější poznatky v oblasti zplyňování v laboratorních podmínkách  

Zplyňování tuhých a kapalných uhlíkatých materiálů podle posledních studií 

provedených v USA má ve srovnání s pyrolýzou nižší hmotnost tuhých produktů, vyšší 

koncentraci H2 v syntézním plynu a vyšší výnos energie. Tyto výhody vyplývají z podmínek 

procesů. Pyrolýza může začít již při teplotách okolo 400 °C, ale zplyňování probíhá až při 

700 °C [32].  

V laboratořích univerzity v Řecku provedli pokusy zplyňování biologického odpadu 

provedené při teplotách 750 °C až 950
 
°C při různých přebytcích zplyňovacího média 

(0,14 až 0,42) při atmosférickém tlaku. Jako zplyňovací médium byl použit technický 

vzduch. Při všech přebytcích vzduchu byly hlavní součástí plynné fáze CO, CO2, H2 a CH4.  

Výsledky pokusů uvádějí, že se zvyšujícím se tlakem roste i výtěžek plynných produktů 

a zvýšením množství zplyňovacího média se sníží výhřevnost plynu [33].  

4.3 Zplyňování polymerů 

Zplyňování je vzhledem ke spalování mnohem šetrnější termický proces zpracování 

odpadů ve vztahu k životnímu prostředí, protože množství emisí těžkých kovů do ovzduší 
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je mnohem nižší než při spalování odpadů. Další obrovskou výhodou tohoto procesu 

je možnost využití vzniklých produktů (olej, plyn), které lze dále využívat v mnoha oblastech 

např. při výrobě elektrické energie, jako surovinu pro výrobu chemických látek nebo jako 

palivo [34].  

 

Jednou z možností jak využít tuhý produkt vzniklý např: při zplyňování pneumatik 

je využití jako palivo v cementářských pecích, kde není nutná úprava. Další možností se zdá 

být využití tuhého polokoksu ve stavebnictví jako suroviny při výrobě lehkých stěn a cihel 

se speciálními vlastnostmi [35]. 

Vědci z USA a Koreje se zabývali vlivem CO2 jako zplyňovacího média na produkty 

zplyňování. Při rychlém ohřevu má CO2 vliv na uvolňování plynných složek ze zplyňovaného 

materiálu. Například se významně zvýšilo množství uvolněného CO a také řady uhlovodíků, 

jako CH4 a C2H4. Oxid uhličitý ovlivnil i kapalnou fázi, kde došlo ke zvýšení množství dehtu 

v kapalině o 30-40 % [36].  

Možností zplyňování směsí se zabývali vědci v Itálií, kde zplyňovali různé směsi uhlí, 

plastů a dřeva ve fluidním zařízení. Syntézní plyn obsahoval hlavně CO, H2, CO2, N2, CH4 

a CmHn. Účinnost zplyňování hodnotili na základě složení syntézního plynu. Nejlépe se jevila 

směs uhlí a plastů, kde přítomnost uhlí snížila množství dehtu vznikajícího při 

zplyňování [37]. 

Zpracováním odpadních plastů termickými redukčními metodami se zabývali také 

v Itálii. Nicméně problémem může být PVC a jeho tepelné zpracování. Pokusy však ukázaly, 

že znečišťující látky splňují italské emisní limity pro jednotlivé sloučeniny.  Proto se syntézní 

plyn může přímo použít pro výrobu elektrické energie [38].  

4.4 Vliv procesních podmínek na zplyňování  

Podle výzkumů provedených na univerzitě v Anglii jsou tři důležité faktory, které 

ovlivňují zplyňování, a to velikost částic zplyňovaného materiálu, teplota zplyňování 

a množství zplyňovacího média. Tento výzkum spočíval ve dvoustupňovém procesu 

zpracování plastového odpadu: pyrolýzou při použití katalyzátoru a následně byl tento 

materiál podroben parnímu zplyňování s cílem získat vodík. Se vzrůstající teplotou 
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zplyňování se zvýšil výnos methanu a vodíku. Množství tuhého produktu se při použití 

katalyzátoru snížilo, a s rostoucí koncentrací vodní páry se naopak množství tuhého produktu 

zvyšovalo [39].  

Také v Číně se vědci zabývali vlivem procesních podmínek na výnos produktů 

zplyňování. Vědci udávají, že velikost částic zplyňovaného materiálu má vliv na reakční 

teplotu, složení a výnos plynu a bilanci produktů. Plynné produkty obsahovaly hlavně CO, 

H2, CH4 a C2H6 a další uhlovodíky. Výhřevnost plynů byla od 6 do 11 MJ.m
-3

N. Množství 

kapalného produktu bylo v rozmezí 24 až 37 % [40]. Také v Malajsii se při zplyňovacích 

pokusech ukázalo, že na množství syntézního plynu má vliv velikost částic. Vzniklý syntézní 

plyn obsahoval hlavně složky jako H2, CO, CO2 a CH4 [41].  

Na výnos jednotlivých produktů při nízkoteplotním zplyňování pneumatik má zejména 

vliv teplotní režim procesu, přebytek kyslíku atd. S rostoucí teplotou klesá výnos syntézního 

plynu a naopak výnos tuhého produktu stoupá. Pro zplyňování pneumatik je nejvhodnější 

zvolit teplotu 650 až 700
 
°C vzhledem k vznikajícím produktům [42].  

Vliv tlaku  

Všechna moderní zařízení pro zplyňování pracují s tlakem v rozmezí od 10 barů až 

do 100 barů. Důvodem je úspora energie a malá velikost zařízení. Tlak ve zplyňovacím 

zařízení je v souladu s procesem a zařízením [28].  

Vliv teploty  

Teplota pro zplyňování se obvykle určuje na základě vlastností popela. Při zplyňování 

se zvyšuje spotřeba kyslíku a snižuje se celková účinnost procesu. Při řízených 

technologických procesech známe poměr mezi palivem a zplyňovacím médiem, v současnosti 

dochází ke zplyňování při teplotách nad 800 °C. S rostoucí teplotou zplyňování je syntézní 

plyn bohatší na CO. Maximum CO a H2 obsahuje syntézní plyn v rozmezí teplot 1200 

až 1300 °C [28].  
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Vliv zplyňovacího média  

Energie potřebná pro zplyňovací proces je zajišťována spálením části produkovaného 

plynu přímo v reaktoru. Jako nejčastější zplyňovací médium se používá vzduch. Kvalita 

produkovaného plynu je závislá na poměru zplyňovacího média, což je podíl množství 

zplyňovacího vzduchu při dané teplotě ke stechiometrickému množství vzduchu. Na základě 

znalosti hodnoty zplyňovacího poměru můžeme orientačně stanovit složení a výhřevnost 

vyrobeného plynu. V případě autotermního procesu závisí na hodnotě zplyňovacího poměru 

také adiabatická teplota v reaktoru a rozložení energie mezi hlavní produkty zplyňování [43].  
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5 Experimentální část 

Termické redukční metody jsou dnes velice zajímavou možností zpracování odpadů, 

tímto způsobem zpracování vznikají tři různé druhy produktů: procesní plyn, kondenzát 

a karbonizát, které se podle potřeby upravují a dále využívají. 

Množství a složení produkované plynné fáze je závislé jednak na procesních 

podmínkách zplyňování jako jsou rychlost ohřevu zplyňovací komory, dosažená teplota 

zplyňování, množství oxidačních medií v reakčním prostoru a složení vstupního 

zplyňovaného materiálu. Složení plastových odpadů produkovaných, jak v komunální sféře, 

tak i v různých průmyslových odvětvích, případně zemědělství, je v současné době velmi 

rozmanité a tato rozmanitost v posledních letech stoupá s vývojem nových plastových 

materiálů. Z tohoto důvodu je potřeba, při úvahách o možnosti zpracování plastových odpadů 

zplyňováním, zejména s ohledem na dosažení vhodného složení produkovaného syntézního 

plynu, znát základní termochemické vlastnosti jednotlivých druhů polymerních odpadů. 

 V následujícím textu bude uveden postup přípravy a analýzy vybraných druhů 

plastových odpadů, přičemž výsledky analýz jsou pro přehlednost uloženy v databázi pro 

snadný a přehledný přístup k potřebným údajům. Bude tedy rovněž názorně zobrazeno 

programové prostředí zmíněné databáze [44] a [45]. 

Další část bude zaměřena především na sestavení laboratorní zplyňovací jednotky, 

na ověření její funkčnosti prostřednictvím pyrolýzy různých druhů polymerů. Po ověření 

funkčnosti sestavené aparatury bude provedena série pokusů zplyňování, která bude rozdělena 

do 3 sérii. U jednotlivých pokusů bude sledována bilance a hodnocen nejen vyvíjející se plyn, 

ale také kondenzát a karbonizát.  

Na složení kondenzátu a karbonizátu má stejně jako u plynné fáze vliv volby 

zplyňovaného materiálu, ale také množství zplyňovacího média a rychlost ohřevu retorty.   

Pro experimentální část byly vybrány 3 oblasti produkce plastových odpadů. První 

část byla zaměřena na plastové odpady z automobilového průmyslu. Pro druhou část byly 

zvoleny odpady z domácnosti v kombinaci s pneumatikami, a to proto, že samotné 

termoplasty se před zplyněním roztaví a nedojde k jejich efektivnímu zplynění. Třetí část 

odpadů byla vybrána z elektrotechnického průmyslu.  
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První část odpadů z automobilového průmyslu byla dovezena z autovrakoviště 

Lycona Style, s.r.o. se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, což je autovrakoviště pro automobily 

značky Škoda, Audi, Volkswagen a Seat. 

Druhá část odpadů z potravinářského průmyslu byla vybrána v OZO Ostrava, s.r.o., 

což je firma zabývající se komplexním systémem nakládání s odpady.  

A poslední, třetí část odpadů z elektrotechnického průmyslu byla odebrána také 

v OZO Ostrava, s.r.o. 

5.1 Charakterizace vzorkové základny 

Pro volbu vhodné vzorkové základny byly zvoleny různé druhy odpadních polymerů, 

které se vyskytují na území ČR. Část vzorků odpadů byla odebrána při třídění odpadů 

na třídící lince v OZO Ostrava a.s. a zbylá část na autovrakovišti Lycona Style, s.r.o. 

5.1.1 Charakteristika odpadů z automobilového průmyslu 

Odpady z automobilového průmyslu byly odebrány na autovrakovišti 

Lycona Style, s.r.o. Pro tuto oblast odpadů byly zvoleny 3 vzorky: pneumatiky, barevné části 

světel (z automobilů Škoda), pryžová těsnění oken (opět pocházejících z automobilů Škoda).  

5.1.2 Charakteristika odpadů z potravinářského průmyslu 

Odpady z potravinářského průmyslu byly odebrány v OZO Ostrava a.s. V této oblasti 

byly použity pouze dva vzorky z oblasti potravinářských odpadů, a to vysokohustotní 

polyethylen (HDPE) a polyethylentereftalát (PET), což jsou jedny z nejrozšířenějších druhů 

polymerů v této oblasti.  

5.1.3 Charakteristika odpadů z elektrotechnického průmyslu 

Odpady z elektronického průmyslu byly odebrány v OZO Ostrava a.s. Oblast odpadů 

z elektrotechnického průmyslu obsahuje dva vzorky, a to CD nosiče a PC komponenty.  



Kateřina Stepková: Zplyňování odpadních polymerů 

__________________________________________________________________________________________ 

2012 42 

5.2 Výzkum termochemických vlastností vybraných druhů polymerů 

Před zahájením samotného zplyňování odpadních polymerů bylo nutno vzorky odpadů 

podrobit jednotlivým analýzám, které umožnily předpovídat chování jednotlivých vzorků 

při termických redukčních procesech. U vybraných druhů odpadů byly využity různé 

analytické metody pro stanovení obsahu vlhkosti, popela, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku, 

stanovení C, H, N, O, S, Cl a stanovení spalného tepla, a dále byla vypočtena výhřevnost 

(dle standardních metod ČSN a ISO). 

5.2.1 Odběr a příprava vzorků pro analýzu termochemických vlastností  

Pro účely výzkumu termochemických vlastností polymerních odpadů byly odebrány 

a analyzovány vzorky odpadních látek tak, aby bylo pokryto co nejširší spektrum různých 

druhů plastových materiálů. Vzorky odpadů byly odebírány do vzorkovnic (polyetylenových 

sáčků) v množství cca 1,15 kg nejčastěji z třídící linky nebo hromad umístěných přechodně 

ve skladech odpadů před dalším nakládáním s nimi, případně na autovrakovišti. Celkem bylo 

odebráno a analyzováno 42 vzorků různých druhů plastových odpadů. Část seznamu 

odebraných vzorků včetně jejich stručného popisu je níže uvedená v tabulkách 9 a 10.  

Po odběru každého vzorku odpadu byl sepsán protokol o odběru vzorku ve smyslu 

přílohy č. 5 Vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [46]. 

Všechny protokoly o odběru vzorků jsou uvedeny v elektronické verzi sestavené „databáze 

odpadů“, o které bude pojednáno v dalším textu.  

Výsledek každé analýzy je značně závislý na správném způsobu odběru a přípravy 

vzorků. Vzorky odebraných odpadních látek dodaných do laboratoře k analýzám bylo nutno 

upravit tak, aby vyhovovaly zejména z hlediska požadované zrnitosti a obsahu vlhkosti. 

Vzorky byly nejdříve upravovány drcením na laboratorním nožovém mlýnu Testchem LMN, 

poté homogenizovány kvartací a prosety na automatickém prosévacím zařízení 

Testchem PRP, jak uvádí obrázek 5. U takto připravených vzorků byla ihned provedena 

analýza, a došlo ke stanovení obsahu vody, popela, prchavé hořlaviny a pevného uhlíku, 

pro provedení prvkové analýzy (C, H, N, S, O), stanovení spalného tepla a obsahu chloru.  
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Obrázek 5: Laboratorní nožový mlýn a prosévací jednotka 

5.2.2 Stanovení obsahu vlhkosti, popela, prchavé hořlaviny a pevného uhlíku 

Parametry obsah vlhkosti, popela, prchavé hořlaviny a pevného uhlíku byly stanoveny 

metodou termogravimetrické analýzy na termogravimetrickém analyzátoru LECO TGA 601. 

Celý tepelný režim (řízený programem) byl rozdělen do tří kroků. V prvním kroku došlo 

při teplotě 105 °C k vysušení vzorků. Z úbytku hmotnosti vzorků určil termogravimetrický 

analyzátor procentuální obsah vlhkosti. V okamžiku, kdy již nedocházelo ke změně hmotnosti 

vzorků, řídicí program přepnul proces do druhého kroku, u kterého byla nastavena 

požadovaná teplota 800 °C v inertní dusíkové atmosféře po dobu těkání prchavé hořlaviny. 

Výsledkem druhé fáze bylo určení obsahu prchavé hořlaviny. V dalším kroku došlo k žíhání 

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

fixního (pevného) uhlíku. Pro stanovení obsahu vlhkosti byla použita norma ČSN 44 1377 

Tuhá paliva – Stanovení obsahu vody [47], stanovení popela bylo stanoveno pomocí normy 

ČSN ISO 1171 Tuhá paliva – Stanovení obsahu popela [48] a stanovení prchavé hořlaviny 

bylo provedeno podle normy ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení prchavé 

hořlaviny [49].  

 

 

 

 

Obrázek 6: Termogravimetrický analyzátor TGA - 601 
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5.2.3 Stanovení prvkového složení  

Pro stanovení prvkového složení byly vzorky dodány v bezvodém stavu, tedy 

vysušeny do konstantní hmotnosti a upraveny prosevem na automatické prosévací jednotce 

na zrnitost menší než 0,2 mm. Prvková analýza provedená na přístroji EURO EA – 3000, 

pracujícím na principu plynové chromatografie, stanovila hmotnostní procentuální obsah 

dusíku (N), uhlíku (C), vodíku (H), síry (S) a kyslíku (O) v jednotlivých vzorcích. Takto 

získané hodnoty charakterizují vzorek v bezvodém stavu; hodnoty byly přepočítány 

na původní stav vzorku [47]. 

 

Obrázek 7: Elementární analyzátor EURO EA – 3000  

5.2.4 Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti  

Spalné teplo je množství tepla, které se uvolní při dokonalém spálení měrné jednotky 

paliva kg.m
-3

N za předpokladu, že se spaliny ochladí na 0 °C a že veškerá vodní pára vzniklá 

při spalování zkondenzuje [10]. 

Hodnota spalného tepla vzorků v bezvodém stavu byla stanovena kalorimetricky 

na přístroji LECO AC – 350.  
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Obrázek 8: Kalorimetr LECO AC – 350 

Výhřevnost je množství tepla, uvolněné při dokonalém spálení měrné jednotky paliva 

při ochlazení spalin na 0 °C, přičemž vlhkost paliva zůstane ve spalinách jako vodní 

pára [10]. 

Výhřevnost spalitelných odpadních vzorků byla vypočítána podle vzorce pro výpočet 

výhřevnosti při konstantním tlaku, který je uvedeny v normě ČSN ISO 1928 [50]. Pro výpočet 

výhřevnosti je nutno znát hodnoty stanovených spalných tepel, obsah vodíku, kyslíku, dusíku 

a obsah vody ve vzorcích. 

qp,net,m = {qv,gr,d – 212 w(H)d – 0,8 ˑ [w(O)d + w(N)d]} ˑ (1 – 0,01 MT) – 24,4 MT [J.g
-1

]  ( 1 ) 

kde qp,net,m…výhřevnost odpadu při konstantním tlaku s obsahem MT [J.g
-1

], 

qv,gr,d…spalné teplo odpadu v bezvodém stavu [J.g
-1

], 

w(H)d…obsah vodíku v odpadu v bezvodém stavu [hm. %], 

w(O)d…obsah kyslíku v odpadu v bezvodém stavu [hm. %], 

w(N)d…obsah dusíku v odpadu v bezvodém stavu [hm. %], 

MT…obsah vody v odpadu v původním stavu [hm. %]. 

5.2.5 Stanovení obsahu chlóru 

Obsah celkového chloru byl stanoven podle normovaného postupu, kdy byl vzorek 

odpadu spálen v kalorimetrické bombě, převeden do roztoku a stanoven obsah celkového 

chloru metodou iontové chromatografie jako Cl- na iontovém chromatografu firmy 

WATERS  [45] a [47]. 
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Obrázek 9: Iontový chromatograf firmy WATERS 

5.2.6 Výsledky analýz 

Z výsledku analýz uvedených v tabulce 9 a 10 vyplývá, že zvolené materiály jsou 

vhodné k termickému redukčnímu zpracování, a to především díky vysokým hodnotám 

výhřevnosti, a také s ohledem na vysoký obsah prchavé hořlaviny [51]. Vybrané druhy 

odpadů měly vysoké hodnoty výhřevnosti, které dosahovaly až 41 MJ.kg
-1

. Takto vysoká 

hodnota výhřevnosti souvisela s vysokým obsahem uhlíku v jednotlivých vzorcích. Vzorky 

odpadů měly nízkou vlhkost, která nepřesáhla 0,8 hm. %. Takto nízká vlhkost byla způsobena 

především tím, že byly použity neznečištěné vzorky různých druhů plastů.   

Také kvůli výpočtu množství zplyňovacího média potřebného pro zplynění 

jednotlivých odpadů bylo nutné stanovit prvkové složení u vybraných druhů odpadů. 

Tabulka 9: Výsledky stanovení vlhkosti, popela, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku, 

spalného tepla a výhřevnosti u vybraných druhů vzorků 

Označení 

vzorku 

Charakteristika vzorku W
a
 

Vlhkost  

[hm.%] 

A
a
 

Popel 

[hm.%] 

V
daf

 

Prchavá 

hořlavi

na 

[hm.%] 

Pevný 

uhlík  

[hm.%] 

Qs
r
 

Spalné 

teplo 

[kJ.kg
-1

] 

Qi
r
 

Výhřevnost 

[kJ.kg
-1

] 

6 Plast z nárazníku 

auta Škoda 

0 5,6 94,2 0,2 39903 36808 

13 „Stříbrné“ části světel 0,3 8,2 85,4 6,1 - 34260* 

21 Vršky od minerální 

vody 

0 0,5 99,5 0 44394 41383 

22 PC komponenty 0,2 0,5 96,4 2,9 39164 36659 
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Označení 

vzorku 

Charakteristika vzorku W
a
 

Vlhkost  

[hm.%] 

A
a
 

Popel 

[hm.%] 

V
daf

 

Prchavá 

hořlavi

na 

[hm.%] 

Pevný 

uhlík  

[hm.%] 

Qs
r
 

Spalné 

teplo 

[kJ.kg
-1

] 

Qi
r
 

Výhřevnost 

[kJ.kg
-1

] 

25 Plastový obal od 

minerální vody 

Korunní (PET) 

0,4 0,6 87,8 11,2 31965 29473 

31 Barevné kryty 

reflektorů 

0,3 0,1 97,8 1,8 38592 36922 

33 Vnitřní část blinkru 

(ABS) 

0,3 0,2 96,8 2,7 39673 37591 

34 Obaly od CD 0,0 0,1 99,9 0 41259 39282 

35 CD 0,2 0,1 81,5 18,2 30313 28829 

49 Pneumatiky „Barum“ 0,8 3,9 66,9 28,4 39368 37718 

50 Těsnění oken 0,5 27,2 55,3 17,0 28903 27822 

 

Tabulka 10: Výsledky stanovení prvkové analýzy a chlóru u vybraných druhů vzorků 

Označení 

vzorku 

Charakteristika vzorku C
a
 

[hm.%] 

H
a 
 

[hm.%] 

N
a
 

[hm.%] 

S
a
  

[hm.%] 

O
a
  

[hm.%] 

Cl
a
 

[hm.%] 

6 Plast z nárazníku auta 

Škoda  

79,5 14,6 0,1 0,0 0,2 0,08 

13 „Stříbrné“ části světel 75,3 7,8 3,4 0,3 4,8 0,63 

21 Vršky od minerální vody  85,0 14,2 0,2 0,0 0,1 0,05 

22 PC komponenty  83,8 11,8 2,5 0,0 1,2 0,08 

25 Plastový obal od minerální 

vody Korunní (PET) 

73,3 12,0 0,1 0,0 13,6 0,07 

31 Barevné kryty reflektorů 83,3 8,1 5,2 0,0 3,0 0,03 

33 Vnitřní část blinkru (ABS) 84,4 10,1 5,1 0,0 0,0 0,00 

34 Obaly od CD (PS) 90,1 9,6 0,1 0,0 0,1 0,04 

35 CD 66,1 7,2 0,3 0,0 26,1 0,05 

49 Pneumatiky „Barum“ 87,1 7,7 0,5 0,7 0,7 0,1 

50 Těsnění oken 63,5 5,0 0,2 1,7 22,0 8,5 

Poznámka: Obsah kyslíku byl stanoven dopočtem 

5.3 Tvorba databáze termochemických vlastností vybraných druhů polymerů 

Aby bylo možno získaná data o termochemických vlastnostech odpadů operativně 

využívat, je potřebné, aby data byla k dispozici v přehledné a snadno dostupné formě. Jednou 

z možností uchování těchto dat je jejich uložení v databázovém programu (formou 

databázových tabulek), jehož funkce popisuje následující text. Před tvorbou vlastního 

databázového programu bylo nutno vytvořit datový model, na jehož podkladě byl sestaven 
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algoritmus pro vytvoření počítačového databázového programu pojmenovaného „Databáze 

odpadů“. Tato databáze byla vytvořena na pracovišti Centra environmentálních technologií 

pro přehlednou a snadnou manipulaci s daty o termochemických vlastnostech [44]. 

Databáze byla vytvořena jako univerzální prostředí, kde je možno vkládat údaje 

o termochemických vlastnostech ovlivňujících jak redukční termické procesy, tak i procesy 

oxidační a záleží tedy jen na správci databáze, která data do systému vloží s ohledem 

na příslušný tepelný proces. V našem případě se jedná o termochemické vlastnosti 

polymerních odpadů ovlivňující redukční procesy zpracování. Schéma návrhu datového 

modelu uvádí obrázek 10 [44] a [45]. 

 

 

Obrázek 10: Schéma návrhu datového modelu pro program „Databáze odpadů“  

 

Data získaná v průběhu hodnocení termochemických vlastností odebraných 

a analyzovaných vzorků spalitelných odpadů byla postupně vkládána do počítačového 

programu „Databáze odpadů“. Nejdříve byla vkládána data o druhu, dále pak ke každému 

druhu odpadu bylo vloženo označení odebraných vzorků odpadů a jeho stručná 

charakteristika. Po otevření odkazu „Protokol“ byl do otevřeného okna vložen protokol 

o odběru vzorku [47]. 

V dalším kroku následovalo vkládání údajů získaných analýzami termochemických 

vlastností příslušného vzorku odpadu. Takto byly vloženy údaje získané prvkovou analýzou 

(hm. % C, H, N, S, O, Cl ve vzorcích v původním stavu), termogravimetrickou analýzou  

(hm. % obsahu vlhkosti, popela a prchavé hořlaviny ve vzorcích v původním stavu), spalné 

teplo a výhřevnost [45].  
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Počítačový program „Databáze odpadů“ (viz obrázek 11) umožňuje upravovat data 

v databázi termochemických vlastností jednotlivých odpadů. Mezi základní operace, které 

je možno v databázi provádět, patří [47]: 

- editování stávajících záznamů, 

- vkládání nových záznamů, 

- odstraňování záznamů.  

 

Poznámka: Parametr hořlavina je hodnota prchavé hořlaviny obsažené ve sledovaném 

vzorku 

Obrázek 11: Hlavní okno programu „Databáze odpadů“  

5.4 Návrh sestavení laboratorní zplyňovací jednotky  

Pro laboratorní pokusy zplyňování byla sestavena laboratorní zplyňovací jednotka, jak 

uvádí obrázek 12. Aparatura se skládala z trubkové pece LT 50/300/13 firmy LAC, baňky pro 

zachytávání kondenzátu, chladiče pro chlazení vznikajícího procesního plynu a tlakových 

láhví na dusík a vzduch, kdy tlaková láhev s dusíkem byla použita pro vytěsnění přebytečného 

vzduchu z retorty a tlaková láhev s technickým vzduchem sloužila jako zplyňovací médium. 

Reakčním prostorem byla ve zmiňované peci kovová retorta uzpůsobena pro přívod 

zplyňovacích médií a odvod vzniklého procesního plynu.  
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Obrázek 12: Schéma zapojení aparatury 

Oba druhy technických plynů byly přivedeny do reakčního prostoru retorty a přívody 

byly utěsněny teplu odolným silikonovým tmelem. Technický plyn byl do prostoru pece 

přiveden přes průtokoměr, který sloužil ke kontrole průtoku zplyňovacího média.   

Do retorty byl vkládán zplyňovaný vzorek odpadního materiálu. Z horní části retorty 

byl odváděn plynný produkt do baňky, která byla ponořena do směsi ledu a soli pro lepší 

chlazení. V odměrné baňce byl jímán kapalný zbytek. Plynný produkt procházel přes chladič, 

kde docházelo ke kondenzaci zbylého kapalného produktu. Zbylý procesní plyn byl odváděn 

přes promývačku mimo prostor laboratoře. Odvod plynu byl uzpůsoben tak, aby bylo možno 

v kterémkoliv okamžiku odebrat plyn do skleněné vzorkovnice k analýze. Technické 

parametry pece uvádí tabulka 11. 

Tabulka 11: Parametry pece 

Parametr 

 

Hodnota 

Pec elektrická 

Maximální teplota 1300 
°
C 

Délka vytápěné zóny 300 mm 
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Parametr 

 

Hodnota 

Délka reaktoru 650 mm 

Příkon pece 3,2 kW 

Vnitřní průměr topné zóny 50 mm 

Objem topné zóny 1,28 dm
3
 

5.4 Provedení zkušebních experimentů 

Před samotným zplyňováním byl proveden zkušební provoz jednotky za účelem 

ověření funkčnosti, těsnosti systému a rovněž pro účely sledování formy a charakteru 

vznikajících produktů redukčního termického rozkladu (koksu případně polokoksu, dále pak 

kondenzátu a plynné fáze). Zkušební provoz probíhal v inertní atmosféře (N2), kde byla 

provedena pyrolýza pro 6 různých druhů plastových a pryžových materiálů. 

Zkušební provoz probíhal při následujících podmínkách. Pro pokus bylo přesně 

odváženo asi 30 g vzorku, který byl vložen do retorty v trubkové peci. Následovalo zahřátí 

pece na teplotu 900 °C při rychlosti ohřevu 20 °C za minutu, a následně setrvání na teplotě 

900 °C po dobu 10 minut. Vzorek plynu byl odebírán při teplotě 600 °C, což je teplota, kdy 

dochází, dle dostupných literárních pramenů a zkušeností odborných pracovníků k maximální 

míře odplyňování [56]. Odebraný vzorek plynu byl analyzován na plynovém chromatografu, 

kde byl stanoven obsah methanu, ethylenu, propanu, CO2, CO a H2. 

Série experimentálního měření prokázala těsnost a funkčnost celé aparatury. 

Následovala příprava zvolených vzorků pro zplyňování a provedení série pokusů termického 

redukčního zpracování vybraných druhů polymerních materiálů.  

5.5 Postup při zplyňování odpadních polymerů 

Zplyňování jednotlivých vzorků probíhalo na aparatuře, která je uvedena 

na obrázku 12. Do kovové retorty bylo odváženo vždy 30 g vzorku. Kovová retorta byla 

utěsněna a vložena do prostoru trubkové pece. Poté byla aparatura zapojena, a proveden 

pokus zplyňování vybraných druhů odpadních materiálů. 

Jednotlivé pokusy probíhaly při ohřevu 20 °C za minutu, kdy došlo k ohřívání prostoru 

pece až na teplotu 900 °C, na této teplotě došlo ke zdržení po dobu 10 minut. V průběhu 
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pokusu byl odebírán plyn do skleněných vzorkovnic. Celkem byly odebrány 3 vzorky plynu, 

a to při teplotě 450 °C, 600 °C a 750 °C.  Při prvním odběru se plyn začal uvolňovat, druhý 

odběr byl situován do teploty, kdy byl vývin plynu nejintenzivnější a poslední odběr probíhal 

při teplotě, kdy se množství uvolňovaného procesního plynu snižovalo. Takto odebrané 

vzorky plynu byly dále analyzovány. 

Po ukončení pokusu bylo vážením stanoveno množství kondenzátu v baňce (pro 

jímání kapalného produktu) a množství karbonízátu v kovové retortě. Množství plynu bylo 

stanoveno dopočtem. U vzorku kondenzátu a karbonizátu byly také provedeny analýzy, 

jak uvádí stať 5.7.1 a 5.7.2.  

5.6 Výpočet množství zplyňovacího média 

 Pro výpočet množství zplyňovacího média v reakčním prostoru, byla použita 

termochemická data, jak uvádí rovnice (2), a na podkladě stechiometrických výpočtů bylo 

vypočteno skutečné množství zplyňovacího vzduchu potřebného pro zplynění daného 

množství vzorku o známém složení.  

 

Omin = 1,87 C + 5,6 H + 0,7 S – 0,7 O, [m
3

N.kg
-1

]       ( 2 )

                    

Lskut = Omin . 4,76 . n, [m
3
N.kg

-1
]        

   

kde Omin  teoretické množství přivedeného kyslíku [m
3

N.kg
-1

] 

 Lskut  skutečné množství přivedeného vzduchu [m
3

N.kg
-1

] 

 n  součinitel přebytku vzduchu (od 0,2 do 0,5) 

 

 

Na základě uvažované délky zplyňovacího procesu a hmotnosti vzorku byla tato 

hodnota přepočtena na průtok v l.h
-1

 (s ohledem na použitý typ průtokoměru). Průtok 

zplyňovacího média (vzduch) pro jednotlivé analyzované vzorky plastových odpadů 

a jednotlivé součinitele přebytku zplyňovacího vzduchu uvádí tabulka 12. 
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Tabulka 12: Přebytek zplyňovacího média 

Vzorek Lskut [m
3
.kg

-1
] Průtok reakčního vzduchu [m

3
N.kg

-1
] 

n=0,2 n=0,3 n=0,4 n=0,5 

Pneumatiky 

„Barum“ 

9,799 1,96 2,94 3,92 4,90 

Pryžové 

těsnění oken 

6,584 1,32 1,98 2,63 3,29 

Stříbrné části 

světel (ABS) 

9,464 1,89 2,84 3,79 4,73 

CD 6,926 1,39 2,08 2,77 3,46 

PC 

Komponenty 

16,556 3,31 4,97 6,62 8,28 

Pneu+HDPE 

(9:1) 

9,953 1,99 2,99 3,98 4,98 

Pneu+PET 

(9:1) 

9,745 1,95 2,92 3,90 4,87 

Pneu+ABS 9,766 1,95 2,93 3,91 4,88 

 

5.7 Metody použité při hodnocení produktů zplyňování  

Při každém pokusu vznikly tři různé druhy produktů: karbonizát (tuhý zbytek), 

kondenzát (kapalný zbytek) a procesní plyn. U každého pokusu došlo vážením ke stanovení 

bilance vznikajících produktů (množství plynu bylo stanoveno dopočtem), která se měnila 

v závislosti na druhu zplyňovaného vzorku, na množství zplyňovacího média, a na rychlosti 

ohřevu vzorku. U každého pokusu byl hodnocen vznikající plyn, který byl vždy bezprostředně 

analyzován na plynovém chromatografu Agilent 7890A, kde bylo stanoveno zastoupení 

methanu, ethylenu, propanu, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a vodíku. Dále byl hodnocen 

i tuhý zbytek stanovením jodového adsorpčního čísla. A u vybraných pokusů byl hodnocen 

také vzniklý kondenzát, kde bylo stanoveno prvkové složení, spalné teplo, zastoupení 

organických sloučenin v kondenzátu, a také byla vypočtena výhřevnost.  

5.7.1 Hodnocení tuhých produktů 

Jednou z možností materiálového využití tuhých produktů zplyňování je možnost 

jejich zpracování za účelem přípravy adsorbentu. Adsorbenty jsou vysoce pórovité materiály 
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(aktivní uhlí, aktivní koksy apod.) s rozvinutým vnitřním povrchem a s příslušnou adsorpční 

schopností, které jsou schopny zachycovat z plynných nebo kapalných směsí některé látky. 

Vysoká adsorpční schopnost adsorbentů je způsobena velkým množstvím pórů o různých 

velikostech. Jsou uplatňovány především v tzv. čisticích technologiích. Vedle přirozených 

zdrojů adsorbentů (např. zeolity) se výrobci orientují na adsorbenty, připravované uměle, 

při tom surovinou mohou být materiály různého původu, zpravidla organického charakteru 

(hnědé uhlí, černé uhlí, lignit atd.).  

Na kvalitu adsorbentu jsou kladeny požadavky, které plynou z jejich budoucího 

využití. Kvalitu adsorbentu charakterizuje škála parametrů a vlastností. Mezi nejdůležitější 

vlastnosti a parametry, kterými lze charakterizovat adsorbenty, patří sypná hmotnost, zdánlivá 

a skutečná hustota, specifický povrch, objem adsorpčních pórů, distribuce velikosti pórů 

a jodové adsorpční číslo [53]. 

K charakterizaci sorpčních schopností tuhých zbytků po zplyňování byla použita 

metoda stanovení jodového adsorpčního čísla.  

5.7.1.1 Metoda stanovení jodového adsorpčního čísla 

Pro stanovení jodového adsorpčního čísla I [mg.g
-1

], které nám poskytuje informace 

o mikroporovité struktuře připraveného karbonizátu, bylo použito normy DIN 53 582. 

Zvážený vzorek sušený při teplotě 105 °C, do konstantní hmotnosti, byl míchán v roztoku 

jodu o koncentraci c (I) = 0,0473 mol.l
-1

 jednu minutu a poté se usadil na odstředivce. 

Ve stejném dílu čirého roztoku byl stanoven obsah jodu titrováním roztokem thiosíranu 

sodného [53].  

Příprava roztoků: 

Koncentrace roztoků jodu a thiosíranu byla zvolena podle adsorpčních vlastností 

vzorku. Roztoky jodu a thiosíranu byly připraveny vždy čerstvé z důvodu vyloučení chyby 

ze snižující se koncentrace těchto roztoků při jejich skladování [53].  

Roztok jodu ( c=0,0473 mol.l
-1

): 

Jod se ve vodě pomalu rozpouští, a proto bylo vhodné jej nejprve rozetřít 

na co nejjemnější prášek v třecí misce. Bylo naváženo přesně 6 g jodu a 57 g KI a rozpuštěno 

v menším množství destilované vody v 1000 ml odměrné baňce. Po rozpuštění jodu byla 
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destilovaná voda doplněna po rysku. Koncentrace takto rozpuštěného jodu se ověřila při 

slepém pokusu, tj. zpětnou titrací na thiosíran (20 ml čistého jodového roztoku s přídavkem 

5 ml škrobového roztoku) [53].  

Roztok thiosíranu sodného (c=0,0395 mol.l
-1

): 

Přesně 6,2449 g Na2S2O3 bylo rozpuštěno v 1000 ml odměrné baňce v přibližně 

500 ml destilované vody. Dále bylo přidáno 5 ml 1-pentanolu a doplněno po značku. Roztok 

nebylo třeba standardizovat [53]. 

Roztok škrobu: 

Do 25 ml vody bylo přidáno 2,5 g škrobu. Vzniklá směs byla doplněna po rysku 

v 1000 ml odměrné baňce. 

Postup práce: 

Postačující množství vzorku bylo upraveno rozdrcením na částice menší než 0,15 mm. 

Vzorek byl vysušen v sušárně po dobu cca 1 hodiny při teplotě 105 °C do konstantní 

hmotnosti a následně ochlazen v exikátoru. Na analytických vahách bylo naváženo přesně 

0,2 g vzorku. Navážka byla vysypána do Erlenmayerovy baňky o objemu 250 ml, ke vzorku 

bylo přidáno 25 ml jodového roztoku, baňka byla uzavřena gumovou zátkou a umístěna 

na třepačku s regulovaným počtem kmitů (přibližně 240 krát za minutu). Poté byl vzorek 

umístěn do odstředivky. Po usazení bylo odpipetováno 20 ml čistého roztoku nad vzorkem 

do titrační baňky s 5 ml škrobového roztoku. Tento vzorek byl titrován roztokem thiosíranu 

sodného do vymizení modrého zabarvení. Byl proveden slepý pokus, který byl shodný 

s postupem kontroly koncentrace připravovaného roztoku jodu [53]. 

Výpočet jodového čísla: 

  
  (     )     

     
       (      )        ( 3 ) 

kde:  V1   objem roztoku jodu, který byl v aktivaci s navážkou vzorku [25 ml] 

V2 objem roztoku thiosíranu sodného spotřebovaného při titraci roztoku 

jodu, který byl v aktivaci s navážkou [ml] 

 V3   objem roztoku thiosíranu spotřebovaného při slepém pokusu [ml] 
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 c1   látková koncentrace roztoku jodu [mol.l
-1

] 

 mE   navážka suchého vzorku [g] 

 AR  relativní atomová hmotnost jodu (I2) – 253, 8088 [g.mol
-1

] 

5.7.2 Hodnocení kapalných produktů 

U vybraných druhů odpadů byl vzniklý kondenzát podroben řadě analýz. 

U kondenzátu bylo stanoveno prvkové složení, vlhkost, spalné teplo a výhřevnost. Obsah 

uhlíku, vodíku, dusíku a síry byl stanoven na přístroji NA 1500 (Fisons Instruments, Milano). 

Spalné teplo a výhřevnost byly vypočteny dle Dulongova pravidla, obsah kyslíku byl zjištěn 

dopočtem do 100 %. Množství vody bylo stanoveno metodou dle Karl-Fishera ČSN ISO [52].  

Dále pak, vždy u jednoho vzorku zastupujícího daný okruh odpadů, bylo stanoveno 

složení vybraného kondenzátu. U zvoleného vzorku bylo stanoveno zastoupení aromatických 

a cyklických organických látek v kondenzátu pomocí plynové chromatografie s hmotnostním 

detektorem na přístroji HP 6890 GC.  

5.7.3 Hodnocení plynných produktů 

Plyn vznikající při zplyňování byl odebírán do skleněných vzorkovnic o objemu 

1 l (procesní plyn byl obvykle odebírán při třech různých teplotách: při 450 °C, kdy se plyn 

začal uvolňovat, dále pak při 600 °C, při této teplotě plyn obsahoval nejvyšší koncentrace 

hořlavých složek a při teplotě 750 °C, to byla teplota, kdy docházelo k postupnému poklesu 

v množství uvolňovaného plynu) a bezprostředně analyzován na plynovém chromatografu 

Agilent 7890A (jak uvádí obrázek 13) v laboratořích Centra environmentálních technologií 

na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Plynový chromatograf byl použit 

pro analýzu těchto složek: methan, ethylen, propan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a vodík. 

Pro detekci jednotlivých složek byly použity dva detektory a to TCD (teplotně vodivostní 

detektor) a FID (plamenoionizační detektor).  

Teplotně vodivostní detektor byl použitý pro detekci vodíku, oxidu uhličitého a oxidu 

uhelnatého. Senzor pracuje na principu porovnání tepelné vodivosti vzorku s referenčním 

plynem (jako referenční plyn bylo použito helium).  Plamenoionizační detektor stanovil 



Kateřina Stepková: Zplyňování odpadních polymerů 

__________________________________________________________________________________________ 

2012 57 

množství methanu, ethylenu a propanu. Plamenoionizační detektor slouží k měření obsahu 

uhlovodíků v různých směsích plynů. Princip detekce spočívá v měření proudu organických 

sloučenin v plamenu vodíku. K měření byl použit kalibrační plyn o složení uvedeném 

v tabulce 13. 

Tabulka 13: Složení kalibrační směsi 

Složka plynu Certifikovaná koncentrace [obj.%] 

Methan 4,00  

Ethylen 3,02 

Propan 1,01 

H2 8,81 

CO 13,02 

CO2 16,03 

 

 

Obrázek 13: Plynový chromatograf Agilent 7890A 

Teplotní režim pece měl dva kroky, prvním krokem bylo zahřátí pece na teplotu 40 °C, 

na které se setrvalo po dobu 2 minut, při druhém kroku došlo k zahřátí pece na teplotu 200 °C, 

s rychlostí ohřevu 20 °C za minutu, na této teplotě se setrvalo opět po dobu 2 minut. Teplota 

detektoru TCD, který detekuje H2, CO a CO2 byla 260 °C, s průtokem plynu 2 ml.min
-1

 

a průtokem nosného plynu (He) 5 ml.min
-1

. Teplota detektoru FID pro analýzu CH4, C2H4, 

C3H8 byla 300 °C, s průtokem H2 30 ml.min
-1

, průtokem vzduchu 400 ml.min
-1

 a průtokem 

nosného plynu (He) 25 ml.min
-1

. Po analýze byla pec ochlazena na teplotu 40 °C. Inlet Split- 

Splitless má teplotu 200 °C, tlak 15,796 PSI a průtok plynu byl 3 ml.min
-1

 jak uvádí 

tabulka 14. 
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Tabulka 14: Nastavení plynového chromatografu Agilent 7890A 

Nastavení kolony Nastavení FID detektoru  Nastavení detektoru TCD 

Teplota[°C] 200 Teplota [°C] 300 Teplota [°C] 260 

Tlak [PSI] 15,796 

Průtok [ml.min
-1

] 3 Průtok H2 

[ml.min
-1

] 

30 Průtok H2 

[ml.min
-1

] 

 

2 

Splitovací poměr 10:1 Průtok vzduchu 

[ml.min
-1

] 

400 

Průtok He 

[ml.min
-1

] 

25 Průtok He 

[ml.min
-1

] 

5 

6 Zplyňování technickým vzduchem  

Před samotnými pokusy zplyňování v prostředí technického vzduchu byly vybrány 

vhodné druhy polymerů. Zvolené druhy odpadů bylo nutno před zplyněním upravit. 

Především se jednalo o úpravu zrnitosti vzorků, která byla provedena na laboratorním 

nožovém mlýně Testchem LMN. Pro pokusy byly použity vzorky o zrnitosti do velikosti 

1 cm, získané prosevem na prosévací jednotce Testchem PRP. Takto upravené vzorky bylo 

možno použít pro jednotlivé pokusy, popis a výsledky jsou shrnuty ve statích níže, 

rozdělených podle toho, ve kterém odvětví se daný odpad používá. 

6.1 Zplyňování odpadů z automobilového průmyslu 

Pro vhodnou vzorkovou základnu, pro pokusy zplyňování byly zvoleny různé druhy 

polymerních odpadů z automobilového průmyslu vyskytující se běžně na území ČR. Zvláštní 

pozornost byla věnování především pneumatikám a dalším částem autovraků. Pro zplyňování 

odpadů z automobilového průmyslu byly zvoleny celkem 3 vzorky.  

Vzorek 1: Pneumatiky 

Vzorek 2: Těsnění oken automobilů 

Vzorek 3: Stříbrné části světel  

6.1.1 Bilance produktů 

Vážením a měřením jednotlivých produktů zplyňování byla stanovena bilance u vzorků, 

jak uvádí tabulka 15, která popisuje bilanci vzorku 1 až 3. Navážka vzorků v retortě byla vždy 
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okolo 30 g. Množství kondenzátu a karbonizátu bylo stanoveno vážením a množství plynu 

bylo zjištěno dopočtem do 100 %.  

 

Tabulka 15: Bilance produktů zplyňování odpadů z automobilového průmyslu 

Vzorek Přebytek 

zplyňovacíh

o média 

Hmotnost 

navážky 

karbonizát kondenzát plyn+ztráty 

[g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] 

 

Vzorek 1 
n=0,2 30 100 13,7 45,67 13,8 46 2,5 8,33 

n=0,3 30 100 13,8 46 11,4 38 4,8 16 

n=0,4 30 100 15,1 50,33 9,7 32,33 5,2 17,34 

n=0,5 30 100 17,3 57,67 6,6 22 6,1 20,33 

 

Vzorek 2 
n=0,2 30 100 13,6 51,33 3,2 10,67 11,4 38,00 

n=0,3 30,7 100 14,4 46,91 4,9 15,96 11,7 37,13 

n=0,4 32 100 15,1 47,19 3,8 11,88 13,1 40,93 

n=0,5 32,9 100 15,2 46,20 4,5 13,68 13,2 40,12 

 

Vzorek 3 
n=0,2 31,4 100 2,7 8,60 7,3 23,25 21,4 68,15 

n=0,3 30,2 100 2,0 6,62 8,2 27,15 21,0 66,23 

n=0,4 30 100 1,5 5 8,4 28 20,1 67 

n=0,5 28,3 100 0,8 2,7 8,9 31,45 18,6 65,85 

 

Bilance produktů uvádí hodnoty tuhého, kapalného a plynného produkt vznikajícího 

při zplyňování jednotlivých vzorků. Z výsledků hmotnostní bilance procesu vyplývá, že 

u vzorku 1 bylo nejvyšší množství tuhého zbytku 57,7 hm. %, jehož množství s rostoucím 

přebytkem roste, opačný vliv mělo zplyňovací médiu na kapalný produkt, kde u nejnižšího 

přebytku zplyňovacího média byla nejvyšší koncentrace kondenzátu. Vysoký obsah tuhého 

zbytku byl zapříčiněn vysokým obsahem uhlíku v původním vzorku, kdy u vzorku 1 bylo 

stanoveno 87 hm. %.   

 Obdobně je tomu i u vzorku 2, kde vznikalo nejvíce tuhého zbytku, což bylo 

způsobeno vysokým obsahem popela v původním vzorku, naopak nejméně bylo kondenzátu. 

Na množství kondenzátu u vzorku 2 mělo množství média pozitivní vliv, naopak tomu bylo 

u množství karbonizátu.  

U vzorku 3 bylo množství karbonizátu velice nízké v rozmezí 3 až 8 hm. %, množství 

kondenzátu se pohybovalo od 23 do 31 hm. %, z čehož vyplývá, že působením vzrůstajícícho 

množství média, docházelo k uvolňování molekul ze struktury vzorku, a jeho přemněnu 

na plyn a kondenzát.  
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6.1.2 Výsledky hodnocení plynných produktů 

Při zplyňování vzorků 1, 2 a 3 vznikal plynný produkt, který byl vždy v určitém 

teplotním intervalu odebrán do skleněné vzorkovnice o objemu 1 l. Takto odebraný plyn byl 

ihned analyzován na plynovém chromatografu.  

Výsledky jednotlivých analýz uvádí tabulka 16, která obsahuje výsledky analýzy 

zplyňování pneumatik, barevných krytů reflektorů a těsnění oken automobilů. U jednotlivých 

vzorků byly vždy stanoveny tyto složky: methan, ethylen, propan, vodík, oxid uhličitý a oxid 

uhelnatý. Plynné složky v kalibračním plynu potřebné k detekování procentuálního 

zastoupení  složek v procesním plynu byly zvoleny na základě dostupných literárních 

pramenů.  

Tabulka 16: Výsledky analýzy plynů 

Vzorek  n Teplota 

odběru 

CH4 

[obj.%] 

C2H4 

[obj.%] 

C3H8 

[obj.%] 

H2 

[obj.%] 

CO 

[obj.%] 

CO2 

[obj.%] 

Vzorek 1 

 

 

 

 

 

 

n=0,2 450°C 0,72 0,24 0,18  1,90 0,21 

600°C 4,80 1,11 0,42 3,37 30,85 1,36 

750°C 0,51 0,12 0,02 3,45 1,23 10,74 

n=0,3 

 

 

450°C 0,61 0,20 0,16  1,53  

600°C 2,31 0,58 0,12 4,69 17,76 0,43 

750°C 0,04 0,02 0,01   13,15 

n=0,4 450°C 0,50 0,17 0,13  1,43 0,18 

600°C 1,65 0,53 0,04 4,05 5,47 0,18 

750°C 0,02 0,01 0,01   13,10 

n=0,5 450°C 0,59 0,23 0,15  0,98 0,22 

600°C 0,41 0,10 0,02 3,98 1,11 0,04 

 

Vzorek 2 

n=0,2 600°C 0,05 0,06 0,23 0,60 * 7,90 

n=0,3 600°C 2,51 0,65 0,44 0,60 * 0,05 

n=0,4 600°C 0,10 5,42 0,39 0,80 * 5,60 

n=0,5 600°C 3,00 4,78 0,35 1,20 * 4,90 

  

 

Vzorek 3 

n=0,2 600°C 0,50 0,21 0,19 0,80 * 6,70 

n=0,3 600°C 1,60 1,89 0,29 0,80 * 7,50 

n=0,4 600°C 0,12 1,74 0,23 0,25 * 8,34 

n=0,5 600°C 1,60 2,07 0,35 3,20 * 8,49 

 Poznámka * u vzorku 2 a 3 nebyla hodnota CO měřena  

Výše uvedená tabulka přehledně uvádí výsledky analýzy složení plynu stanovené 

pomocí plynové chromatografie. Z provedených analýz vyplývá, že nejvyšší koncentraci 

hořlavých složek měl plyn odebraný při teplotě 600 °C, především proto, že se při vyšších 
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teplotách uvolňovala nejvyšší koncentrace detekovaných složek. Se vzrůstající teplotou 

se však množství uvolněného plynu snižovalo, nižší výhřevnost byla také způsobena tím, 

že docházelo k ředění stanovovaných složek zplyňovacím mediem. Nejhořlavější byl však 

plyn vznikající zplyňováním vzorku 1 (pneumatiky), což souviselo především s  prvkovým 

složením vstupního vzorku, kdy vzorek obsahoval vyšší obsah uhlíku v porovnání se vzorkem 

2 a 3. U vzorku 2 a 3 byl obsah hořlavých složek maximálně okolo 10 obj. %. Maximální 

obsah hořlavých složek dosahoval vzorek pneumatik, který měl až 41 obj. % hořlavých složek 

při zplyňování s nejnižším přebytkem zplyňovacího média. Pro přehlednost je uveden také 

graf 1, který uvádí koncentrace detekovaných hořlavých složek a CO2 v procesním plynu. 

 

Graf 1: Koncentrace detekovaných složek v procesním plynu  

Graf popisuje koncentraci hořlavých složek a CO2 při jednotlivých pokusech, 

při různých přebytcích zplyňovacího média. U zplyňování pneumatik byly při každém pokusu 

odebrány 3 vzorky plynu při teplotě 450 °C, 600 °C a 750 °C, u vzorku 2 (těsnění oken 

automobilů) a 3 (barevné části světel) byly odebrány vzorky plynu jen při teplotě 600 °C. 

Ze zplyňování pneumatik vyplývá, že maximální koncentraci hořlavých složek měl plyn 

odebraný vždy při teplotě 600 °C, při teplotě 750 °C došlo vždy k poklesu koncentrace 

hořlavých složek, což bylo způsobeno tím, že byla snížena koncentrace uvolňovaných 

hořlavých složek, a dále taky došlo k ředění procesního plynu zplyňovacím médiem. 

Množství procesního plynu přiváděného do prostoru retorty bylo v průběhu celého 

zplyňovacího procesu konstantní, při teplotě 600 °C bylo množství zplyňovacího média 

dostatečné, ale při teplotě 750 °C se začalo snižovat množství uvolněného plynu, a s tím 
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se začalo snižovat i množství spotřebovaného zplyňovacího média. U vzorku 2 a 3 měl obsah 

hořlavých složek rostoucí tendenci. Nejvyšší obsah hořlavých složek u vzorku 2 a 3 měl 

procesní plyn vznikající při zplyňování při přebytku n = 0,5, který dosahoval až 11 obj. %. 

Z provedených měření byl patrný vliv prvkového složení jednotlivých vzorků na koncentraci 

měřených složek v procesním plynu.  

 

Graf 2: Výhřevnost procesního plynu 

Pro přehlednost byla pro každý vzorek procesního plynu vypočtena výhřevnost 

(graf 2). Z grafu je patrné, že nejvyšší výhřevnost vykazoval procesní plyn ze zplyňování 

pneumatik, ve vzorku odebraném při teplotě 600 °C při přebytku n = 0,2. Výhřevnost 

procesního plynu se u vzorku 1 s přebytkem snižuje, naopak je tomu u vzorku 2 a 3. Z grafu 

vyplývá, že pro zplyňování pneumatik je nejvhodnější přebytek n = 0,2. 

6.1.3 Výsledky hodnocení kapalných produktů 

U kondenzátů ze dvou zplyňovacích pokusů, a to ze zplyňování pneumatik 

s přebytkem zplyňovacího média 0,2 a 0,3 byla provedena prvková analýza a stanovení 

spalného tepla, a také vypočtena výhřevnost. Výsledky jednotlivých analýz a výpočet 

výhřevnosti uvádí tabulka 17. 
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Tabulka 17: Výsledky analýzy kondenzátů 

Vzorek Obsah C 

[hm.%] 

Obsah H 

[hm.%] 

Obsah N 

[hm.%] 

Obsah S 

[hm.%] 

Obsah O 

[hm.%] 

Obsah 

H2O 

[hm.%] 

Spalné 

teplo 

[kJ.kg
-1

] 

Výhřevnost 

[kJ.kg
-1

] 

Vzorek 1 

n=0,2 
82,39 10,45 0,78 0,34 6,04 20,04 40108 37298 

Vzorek 1 

n=0,3 
77,99 11,21 0,25 0,27 10,28 54,33 38899 35076 

 

Výhřevnost kondenzátů vznikajících při zplyňování pneumatik byla velmi vysoká, 

a to v rozsahu 35 až 37 MJ.kg
-1

, což velice úzce souvisí i s vysokou hodnotou obsahu uhlíku 

až 82 hm. %. Kondenzát s takovouto výhřevností lze dále využít jako palivo. U vzorku 

pneumatik zplyňovaných s přebytkem n = 0,3 byl však obsah vody až 54 hm. %, což využití 

značně omezuje. Prvkové složení kondenzátu se jen nepatrně lišilo od prvkového složení 

původního vzorku. S rostoucím přebytkem média se snižovala i podobnost procentuálního 

zastoupení v původním vzorku a kondenzátu. U jednoho analyzovaného vzorku 

(vzorek 1 n = 0,2) bylo dále stanoveno složení organických sloučenin, především 

aromatických a cyklických uhlovodíků, jak uvádí tabulka 18 a 19. K přípravě vzorků byl 

použit chloroform nebo aceton, výsledky stanovení popisují níže uvedené tabulky.  

Tabulka 18: Výsledky analýzy kondenzátu (aceton)  

 

 

Vzorek 1 

n=0,2 

[rel.%] 

toluen ethylenbenzen styren 3 a 4 methylstyren  kumen propylbenzen 

3,98 4,39 4,57 1,70 1,10 1,16 
fenol bifenyl naftalen propylbenzen pyren a-

methylstyren 

0,39 0,86 0,71 1,16 0,37 3,52 
indan fluoranthen D-

limonen 

p-cymen o-xylen p+m xylen 

0,54 0,80 8,31 2,54 1,64 1,71 

 

U kondenzátu ze zplyňování  pneumatik s přebytkem n = 0,2 byla stanovena celá škála 

organických látek. Z analýzy vyplývá, že kondenzát obsahoval celou řadu aromatických 

(např: cymen, xylen, toluen a styren) a cyklických organických látek (např: limonen). 

Procentuální zastoupení detekovaných organických látek uvádí tabulky 18 a 19. 
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Tabulka 19: Výsledky analýzy kondenzátu (chloroform) 

 

Vzorek 1 

n=0,2 

[rel.%] 

 

toluen ethylenbenzen styren 3 a 4 methylstyren  kumen propylbenzen 

4,86 4,59 6,05 2,00 1,10 1,50 
alkylbe

nzen 

bifenyl naftalen propylbenzen butylben

zen 

b-

methylstyren 

0,60 1,89 2,35 1,50 1,00 2,50 
indan 1,2,3-

trimethylbenzen 

2-

methyln

aftalen 

1-methylnaftalen methylin

dan 

p+m xylen 

0,88 12,50 2,75 2,01 1,14 1,80 

 

Pro přípravu vzorků kondenzátů byly použity dva různé standardy (chloroform 

a aceton). K detekci jednotlivých organických sloučenin došlo pomocí plynové 

chromatografie. Z výsledku analýz byl patrný rozdíl v jeho složení, a také v koncentraci 

organických složek.  

6.1.4 Výsledky hodnocení tuhých produktů 

Tuhý zbytek vznikající při jednotlivých zplyňovacích pokusech byl vážen a následně 

analyzován prostřednictvím stanovení jodového adsorpčního čísla, které hodnotí sorpční 

schopnosti materiálu. Výsledky stanovení přehledně shrnuje tabulka 20.  

Tabulka 20: Výsledky stanovení jodového adsorpčního čísla 

Vzorek Přebytek zplyňovacího 

média 

Jodové číslo [mg.g
-1

] 

 

Vzorek 1 

n=0,2 247,18 

n=0,3 220,80 

n=0,4 218,29 

n=0,5 200,40 

 

Vzorek 2 

n=0,2 45,50 

n=0,3 56,63 

n=0,4 72,14 

n=0,5 155,68 

Vzorek 3 

 

n=0,2 103,71 

n=0,3 36,75 

n=0,4 124,43 

n=0,5 127,85 
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Z uvedené tabulky vyplývá, že množství použitého zplyňovacího média ovlivňuje 

sorpční schopnosti jednotlivých vzorků. U prvního vzorku (pneumatiky) zvyšující 

se množství zplyňovacího média negativně působilo na sorpční schopnosti. Sorpční schopnost 

byla však vzhledem k ostatním vzorkům poměrně vysoká a lze takovýto materiál využít 

například jako sorbent pro jedno použití. Naopak na vzorky 2 a 3 (těsnění oken automobilů 

a barevné části reflektorů) působí množství zplyňovacího média pozitivně, s rostoucím 

přebytkem rostla i sorpční schopnost materiálů. Sorpční schopnost těchto materiálů byla však 

v porovnání s pneumatikami nízká, tudíž jejich použití je značně omezené.  

6.1.5 Vliv rychlosti ohřevu na výhřevnost vznikajícího plynu u směsi pneumatik 

a barevných krytů reflektorů  

Pro posouzení vlivu rychlosti ohřevu v našich laboratorních podmínkách byl vybrán 

jeden vzorek, a to směs pneumatik a barevných části světel. Zvolená směs byla zplyňována 

při třech různých rychlostech ohřevu. První pokus byl proveden při nástupu teploty 5 °C 

za minutu, druhý pokus byl proveden při nástupu teploty 20 °C za minutu (což byla standartní 

rychlost ohřevu pro ostatní pokusy zplyňování) a poslední zvolená rychlost byla 40 °C 

za minutu. U prvních dvou pokusů bylo zplyňování provedeno při přebytcích zplyňovacího 

média od n = 0,2 až po n = 0,5. U třetího pokusu bylo z technických důvodů provedeno 

zplyňování pouze v přebytcích n = 0,2 až n = 0,4. 

Při pokusech zplyňování směsí pneumatik a barevných krytů reflektorů byla stanovena 

bilance a hodnocen plynný produkt a karbonizát, jak uvádí statě 6.1.5.1 až 6.1.5.3.  

6.1.5.1 Bilance produktů zplyňování směsi pneumatik a barevných krytů reflektorů 

U každého zplyňovacího pokusu byla stanovena bilance. Kdy došlo k vážení 

karbonizátu a kondenzátu. Množství vznikajícího plynu bylo stanoveno dopočtem. Bilanci 

produktů všech zplyňovacích zkoušek směsi pneumatik a barevných části světel uvádí 

tabulka 21. Jednotlivé pokusy byly provedeny vždy u stejné navážky vzorku celkem 30 g, 

z toho bylo přesně 27 g pneumatik a 3 g barevných části světel. Směs pneumatik a barevných 

části světel byla zplyňována vždy v různých přebytcích zplyňovacího média při třech různých 

nástupech teplot. Rychlost ohřevu kovové retorty byla nejprve 5 °C za minutu, následně 20 °C 

a poslední série měření v této kapitole byla zaměřena na rychlost ohřevu 40 °C za minutu. 
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Tabulka 21: Bilance produktů zplyňování směsi pneumatik a barevných části světel 

Vzorek Přebyt

ek 

zplyňo

vacího 

média 

Hmotnost 

navážky 

pneumatik 

Hmotnost 

navážky 

barevných 

krytů 

reflektorů 

karbonizát kondenzát plyn+ ztráty 

[g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%

] 

 

 

Vzorek  

5 °C 

n=0,2 27 90 3 10 7,4 24,7 1,2 4 21,4 71,3 

n=0,3 27 90 3 10 8,2 27,3 1,8 6 20 67,7 

n=0,4 27 90 3 10 9,1 30,3 2,2 7,3 18,7 62,4 

n=0,5 27 90 3 10 9,7 32,3 2,4 8 17,9 59,7 

 

Vzorek  

20 °C 

n=0,2 27 89 3,5 11 8,7 28,6 4,8 15,7 17 55,7 

n=0,3 27 90 3 10 9,5 31,7 5,9 19,7 14,6 48,6 

n=0,4 27 90 3 10 9,7 32,3 6,8 22,7 13,5 45 

n=0,5 27 90 3 10 10 33,3 7,2 24 12,8 42,7 

 

Vzorek 

40 °C  

n=0,2 27 90 3 10 9,4 31,3 0,2 0,7 20,4 68 

n=0,3 27 90 3 10 9,8 32,7 0,7 2,3 19,5 65 

n=0,4 27 90 3 10 10,4 34,7 1,4 4,7 18,2 60,6 

 

Z tabulky vyplývá, že výtěžek karbonizátů s rostoucím přebytkem zplyňovacího média 

stoupá, a to platí pro všechny nástupy teplot, z čehož vyplývá, že nižší obsah zplyňovacího 

média ovlivňuje vnitřní strukturu vzorku více, a dochází tak k uvolňování sloučenin, které 

vlivem teploty a média tvoří řadu aromatických uhlovodík, které byly zachytávány jako 

kondenzát ve skleněné baňce k tomu určené. Při vyšších přebytcích dochází k transformaci 

molekul vázaných ve struktuře vzorku na kondenzát, kde dochází k uvolňování především 

molekul uhlíku a vodíku za vzniku aromatických sloučenin. Nejvyšší množství karbonizátu 

vzniká při přebytku zplyňovacího média n = 0,4 pro třetí pokus, kde byla rychlost ohřevu 

40 °C za minutu. U kondenzátu se množství zvyšuje s rostoucím přebytkem. Naopak tomu 

bylo u množství plynu, které s rostoucím přebytkem klesá. Nejvyšší množství plynu vznikalo 

při zplyňování směsi a přebytkem n = 0,2 a rychlostí ohřevu 5 °C za minutu. 

6.1.5.2 Hodnocení plynných produktů zplyňování směsi pneumatik a barevných krytů 

reflektorů 

Plyn vznikající při zplyňování směsi pneumatik a barevných krytů reflektorů byl opět 

odebírán vždy při teplotách 450 °C a 600 °C pro rychlost ohřevu 5 °C a 20 °C za minutu a pro 

zplyňování rychlostí 40 °C za minutu byl plyn odebírán při teplotách 600 °C a 750 °C, 
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především proto, že plyn odebraný při teplotě 450 °C obsahoval jen stopové množství 

sledovaných složek. Nízká koncentrace souvisí především s tím, že při této rychlosti ohřevu 

byla rychlost tak vysoká, že byl plyn detekován až při vyšších teplotách odběru. Plyn byl 

jímán do skleněných vzorkovnic o objemu 1 l. V procesním plynu byly stanoveny 

složky: methan, ethylen, propan, CO, CO2 a H2.  

 

 

Graf 3: Celkové složení hořlaviny 

Celkovou koncentraci hořlaviny a CO2 uvádí graf 3. Tento graf přehledně shrnuje 

celkové koncentrace měřených hořlavých složek odebraných při výše uvedených teplotách, 

vyvíjejících se při všech třech nárůstech teplot, a to 5 °C, 20 °C a 40 °C za minutu. Jak uvádí 

graf, s rostoucí rychlosti ohřevu se zvyšovala i koncentrace hořlavých složek, což souvisí 

s působením rychlosti ohřevu na vnitřní strukturu vzorků. Čím byla vyšší rychlost ohřevu, tím 

se uvolňovalo i vyšší množství hořlavých plynných složek. Vysokou koncentraci hořlavých 

složek obsahoval plyn vznikající při ohřevu 40 °C za minutu, a to ve vzorkovnicích 

odebraných jak při teplotě 600 °C, tak i u vzorkovnic odebraných při teplotě 750 °C. 

Při nejrychlejším ohřevu retorty vznikala nejvyšší koncentrace hořlavin při nejnižším 

přebytku zplyňovacího média (n = 0,2) ve vzorku odebraném při 750 °C. Koncentrace 

hořlavých složek s rostoucí rychlostí ohřevu rostla.  
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6.1.5.3 Hodnocení tuhých produktů zplyňování směsi pneumatik a barevných krytů 

reflektorů 

Vzniklý karbonizát byl podroben stanovení jodového čísla, které nám slouží 

k posouzení sorpčních schopností. Výsledky stanoveného jodového absorpčního čísla uvádí 

tabulka 22. 

Tabulka 22: Výsledky stanovení jodového adsorpčního čísla 

Vzorek Přebytek zplyňovacího 

média 

Jodové číslo [mg.g
-1

] 

Vzorek  

(5 °C za minutu) 

 

 

n=0,2 201,78 

n=0,3 155,70 

n=0,4 131,63 

n=0,5 125,86 

Vzorek 

(20 °C za minutu) 

n=0,2 216,67 

n=0,3 205,69 

n=0,4 193,65 

n=0,5 209,54 

Vzorek  

(40 °C za minutu) 

n=0,2 134,94 

n=0,3 109,41 

n=0,4 108,22 

 

Uvedená tabulka shrnuje výsledky a vliv množství zplyňovacího média na sorpční 

schopnosti vzniklého karbonizátu. Tato tabulka popisuje nejen vliv zplyňovacího média, 

ale také vliv rychlosti ohřevu. Z tabulky vyplývá, že nejlepší sorpční schopnosti měl 

karbonizát vznikající při zplyňování s rychlostí ohřevu 20 °C za minutu, a to při nejnižším 

přebytku zplyňovacího média. Sorpční schopnosti se s rostoucím přebytkem média snižovaly. 

Vzrůstající rychlost ohřevu negativně ovlivňovala vnitřní strukturu vzorku a docházelo 

tak ke snižování pórovitosti, s čímž souvisí výsledná schopnost sorbovat jiné látky.  

6.2 Zplyňování odpadů z potravinářského průmyslu 

Pro tuto sérii experimentů byly zvoleny různé směsi, zejména kvůli chování 

vybraných termoplastů (PET, HDPE) při zvyšující se teplotě. Při zahřívání se PET a HDPE 

začnou tavit a jejich odplynění je mnohem náročnější než při zplyňování jejích směsí 

s porézními materiály. Jako porézní materiál byly zvoleny pneumatiky.  
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 Vždy se jednalo o směs pneumatik a dalšího termoplastu z potravinářského průmyslu. 

Celkem byly vytvořeny dvě různé směsi: směs pneumatik a polyethylentereftalátu (PET) 

a směs pneumatik a vysokohustotního polyethylenu (HDPE). U směsí pneumatik a HDPE 

byly vytvořeny dva různé poměry 7:3 a 9:1.   

Vzorek 4: Směs Pneumatiky + HDPE  7:3 

Vzorek 5: Směs Pneumatiky + HDPE  9:1 

Vzorek 6: Směs Pneumatiky + PET 9:1 

6.2.1 Bilance produktů 

Bilance uvádí hodnoty tuhého a kapalného produktu vznikajícího při zplyňování 

jednotlivých vzorků stanovené vážením, a množství plynu, které bylo stanoveno dopočtem. 

Navážka jednotlivých vzorků v retortě byla vždy 30 g. 

 

Tabulka 23: Bilance produktů zplyňování 

Vzorek Přebytek 

zplyňovac

ího média 

Hmotnost 

navážky 

karbonizát kondenzát plyn+ztráty 

[g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] 

Vzorek 4 n=0,2 30 100 11,6 38,7 12,6 42 5,8 19,3 

n=0,3 30 100 10,6 35,3 12,4 41,3 7 23,4 

n=0,4 30 100 8,6 28,7 11,1 37 10,3 34 

n=0,5 30 100 7,2 24 11 36,7 11,8 39,3 

Vzorek 5 n=0,2 30 100 10,6 35,3 2,4 8 17 56,7 

n=0,3 30 100 10,8 36 2,8 9,3 16,4 54,7 

n=0,4 30 100 11,2 37,3 3,5 11,7 15,3 51 

n=0,5 30 100 11,3 37,7 4,2 14 14,5 48,3 

Vzorek 6 n=0,2 30 100 11,9 39,7 5,8 19,3 12,3 41 

n=0,3 30 100 12,8 42,7 6,2 20,7 11 36,6 

n=0,4 30 100 12,9 43 7,6 25,3 9,5 31,7 

n=0,5 30 100 13,0 43,3 8,7 29 8,3 27,7 

 

Na bilanci vznikajících produktů mělo opět vliv množství zplyňovacího média. 

U vzorku 5 a 6 (pneumatiky + HDPE a pneumatiky + PET obojí v poměru 9:1) měl rostoucí 

přebytek pozitivní vliv na množství karbonizátů a kondenzátů. Se zvyšujícím se přebytkem 

rostlo i množství kapalného produktu, docházelo tak k uvolňování molekul z vnitřní struktury 



Kateřina Stepková: Zplyňování odpadních polymerů 

__________________________________________________________________________________________ 

2012 70 

vzorků, a jejich přeměna na uhlovodíky, které byly jímány a dále analyzovány. Naopak 

množství plynu úměrně klesalo, z čehož vyplývá, že vznikající uhlovodíky se uvolňovaly 

především v kapalné formě.  U vzorku 4, což byla směs pneumatik a HDPE 7:3 množství 

kondenzátu a karbonizátu klesalo s rostoucím přebytkem. Naopak množství plynu s rostoucím 

přebytkem stoupalo. Nejvyšší množství karbonizátu vznikalo při zplyňování vzorku číslo 6, 

a to při nejvyšším přebytku, kde n = 0,5. Nejvyšší množství plynu vznikalo při zplyňování 

směsi pneumatik a HDPE 9:1 pro n = 0,2.  

6.2.2 Výsledky hodnocení plynných produktů 

Při zplyňování vybraných druhů odpadů vždy s kondenzátem a karbonizátem vznikal 

i procesní plyn, který byl odebírán do skleněných vzorkovnic. Při každém pokusu byly 

odebrány vždy 3 vzorky plynu při třech různých teplotách (450 °C, 600 °C a 750 °C). Vzorky 

procesních plynů byly bezprostředně analyzovány. U jednotlivých vzorků byly stanoveny tyto 

hořlavé složky CH4, C2H4, C3H8, CO, H2 a také  CO2. Množství měřených hořlavých složek 

a CO2 uvádí tabulka 24. 

Tabulka 24: Výsledky analýzy plynů 

Vzorek  n Teplota 

odběru 

CH4 

[obj.%] 

C2H4 

[obj.%] 

C3H8 

[obj.%] 

H2 

[obj.%] 

CO 

[obj.%] 

CO2 

[obj.%] 

Vzorek 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=0,2 

450°C 0,44 0,16 0,13  5,62 0,14 

600°C 4,05 2,71 0,55 4,65 29,01 1,69 

750°C 4,03 1,77 0,24 6,12 14,78 0,89 

 

n=0,3 

450°C 0,59 0,27 0,19  7,66 0,23 

600°C 2,82 2,14 0,21 5,26 22,38 0,72 

750°C 0,04 0,04 0,00   14,44 

 

n=0,4 

450°C 0,47 0,25 0,13  0,77 0,15 

600°C 1,98 1,53 0,11 4,14 6,42 0,37 

750°C 0,05 0,05 0,01   11,85 

 

n=0,5 

 

450°C 0,44 0,25 0,11  4,40 0,15 

600°C 1,08 0,80 0,08 4,30 8,90 0,22 

750°C 0,02 0,02 0,01   13,39 

Vzorek 5 

 

 

 

 

 

 

 

n=0,2 

450°C 2,01 1,51 0,03  5,51 0,25 

600°C 3,29 1,39 0,01 4,47 10,62 0,05 

750°C 0,32 0,15 0,01  3,47 11,88 

 

n=0,3 

450°C 1,26 0,92 0,02  2,85 6,75 

600°C 4,06 1,52 0,01 3,79 22,05 6,09 

750°C 0,14 0,07 0,04   0,05 

 450°C 2,83 1,22 0,20 4,26 26,52 0,79 
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n=0,4 

Teplota 

odběru 

CH4 

[obj.%] 

C2H4 

[obj.%] 

C3H8 

[obj.%] 

H2 

[obj.%] 

CO 

[obj.%] 

CO2 

[obj.%] 

600°C 0,64 0,05 0,01 9,90 1,04 5,66 

750°C 0,34 0,12 0,10  0,39 0,12 

 

n=0,5 

450°C 2,13 1,01 0,10 3,70 5,00 0,41 

600°C 0,43 0,06 0,01 6,12 3,67 6,56 

Vzorek 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=0,2 

450°C 0,46 0,69 0,11  5,86 0,17 

600°C 4,06   9,40 24,05 16,25 

750°C 0,43 0,08 0,01 4,54 6,10 9,89 

 

n=0,3 

450°C 0,45 1,09 0,11  1,28 0,19 

600°C 4,41 1,18 0,34 4,23 16,74 1,38 

750°C 0,40 0,11 0,01 4,56 5,08 10,59 

 

n=0,4 

450°C 0,41 0,91 0,09  0,81 0,16 

600°C 1,08 0,27 0,05 4,23 3,64 0,16 

750°C 0,02 0,01 0,02   14,01 

 

n=0,5 

450°C 0,32 0,85 0,07  1,69 0,11 

600°C 0,44 0,14 0,01 4,58 1,31 8,86 

750°C 0,01 0,01 0,01   14,83 

 

V tabulce 24 jsou přehledně znázorněny výsledky jednotlivých analýz. Pro vzorek 

4 odebraný při teplotě 450 °C při různých přebytcích zplyňovacího média platí, že množství 

hořlavých složek bylo nejnižší. Nejhořlavější plyn se vyvíjel okolo teploty 600 °C, obdobně 

tomu tak bylo u vzorku 6. Výjimkou byl jen procesní plyn u vzorku 5, vznikající zplyňováním 

vzorku, s přebytkem n = 0,4, kde byl nejhořlavější plyn, odebraný při teplotě 450 °C. 

Celkové množství hořlavých složek přehledně znázorňuje graf 4, který popisuje sumu 

hořlavin (methan, ethylen, propan, CO a H2) při různých přebytcích zplyňovacího média, a při 

různých teplotách odběru. Z grafu vyplývá, že nejhořlavější byl téměř u všech vzorků plyn 

odebraný okolo 600 °C, při této teplotě se uvolňovalo nejvyšší množství molekul, hořlavých 

plynných sloučenin. Vlivem teploty docházelo ke změně vnitřní struktury vzorků, kdy se část 

vázaných molekul uvolňovala ve formě plynných a část ve formě kapalných sloučenin.  
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Graf 4: Koncentrace detekovaných složek v procesním plynu 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že množství zplyňovacího média nemělo striktně 

pozitivní nebo negativní vliv na koncentraci hořlavých složek. I u pokusů provedených v této 

sérii měření bylo patrné, že nejhořlavější byl procesní plyn odebraný při teplotě 600 °C, 

což potvrzují i četné literární rešerše [27], [32] a [33]. 

 

Graf 5: Výhřevnost procesního plynu 

Složení vstupní směsi ovlivňuje výhřevnost produkovaného procesního plynu. 

Změnou poměru HDPE a pneumatik ze 7:3 na 9:1 došlo k výraznému snížení výhřevnosti 

vyvíjejícího se plynu. Nejvyšší výhřevnost měl plyn při zplyňování pneumatik s HDPE 
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v poměru 7:3, z čehož vyplývá, že přídavek termoplastů zvyšuje výhřevnost procesního 

plynu. 

6.2.3 Výsledky hodnocení kapalných produktů 

U kondenzátů vzorku číslo 6 (směs pneumatik a HDPE v poměru 9:1) při různých 

přebytcích zplyňovacího média byly provedeny analýzy, kde došlo ke stanovení spalného 

tepla a prvkové analýzy, a také výpočtu výhřevnosti, výsledky uvádí tabulka 25. 

Tabulka 25: Výsledky analýzy kondenzátů 

Vzorek Obsah C 

[hm.%] 

Obsah H 

[hm.%] 

Obsah N 

[hm.%] 

Obsah S 

[hm.%] 

Obsah O 

[hm.%] 

Obsah 

H2O 

[hm.%] 

Spalné 

teplo 

[kJ.kg
-1

] 

Výhřevnost 

[kJ.kg
-1

) 

Vzorek 6 

n=0,2 
85,00 10,30 0,45 0,60 3,65 10,43 41206 38670 

Vzorek 6 

n=0,3 
86,40 10,33 0,30 0,43 2,54 33,67 41874 38755 

 

Vzorek 6 

n=0,4 
79,77 10,49 0,48 0,37 8,89 58,99 38827 35050 

 

Z výsledku vyplývá, že vzniklý kondenzát po zplyňování směsí pneumatik a HDPE 

měl vysoký obsah uhlíku, a to v rozmezí 86 až 80 hm. % v závislosti na přebytku 

zplyňovacího média. Obsah uhlíku také souvisel s vysokou výhřevností, která se pohybovala 

od 35 do 39 MJ.kg
-1

. Vzniklý kondenzát lze díky vysoké výhřevnosti dále použít jako palivo, 

nebo do směsí s jinými palivy. Obsah vlhkosti v jednotlivých vzorcích kondenzátu byl 

v širokém rozmezí od 10 do 59 hm. %. Vysoký obsah vlhkosti negativně působí na možnost 

využít kondenzát, který měl jinak vysokou výhřevnost.  

U vzorku 6 s přebytkem zplyňovacího média n = 0,3 byly dále stanoveny hlavní 

organické složky vyskytující se v kondenzátu. Tabulky 26 a 27 udávají množství jednotlivých 

organických sloučenin v analyzovaném vzorku, kdy k přípravě vzorků byl použit chloroform 

nebo aceton.  

Tabulka 26: Výsledky analýzy kondenzátu (chloroform) 

Vzorek 6 

n=0,3 

toluen ethylenbenzen styren 3 a 4 methylstyren  kumen propylbenzen 

2,43 2,54 2,46 0,57 1,03 0,72 
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Vzorek 6 

n=0,3 

[rel.%] 

fenol benzonitril naftalen dimethylfenanthreny pyren fluoren 

0,21 0,41 2,74 1,61 0,41 1,06 

pentad

ekan 

acenaftalen pentadec

en 

kyselina benzová o-xylen trimethylben

zen 

1,18 0,42 0,70 4,93 0,80 2,54 

 

Z výsledků plynové chromatografie vyplývá, že byly nejvíce zastoupeny aromatické 

organické sloučeniny, především toluen, styren, naftalen a další organické sloučeniny benzenu 

a naftalenu. Obsah organických látek také souvisel s vysokou výhřevností analyzovaných 

vzorků.  

Tabulka 27: Výsledky analýzy kondenzátu (aceton) 

 

 

Vzorek 6 

n=0,3 

[rel.%] 

 

toluen ethylenbenzen styren trimethylnaftalen  kumen propylbenzen 

1,34 1,66 1,68 3,21 0,80 1,16 

fenol benzonitril dekan 2,7-dimethylnaftalen pyren fluoren 

0,20 0,34 0,84 2,15 1,43 0,79 

pentad

ekan 

acenaftylen pentadec

en 

kyselina tereftalová o-xylen 1,2,4-

trimethylben

zen 

0,58 0,25 0,58 0,39 0,79 2,54 

 

6.2.4 Výsledky hodnocení tuhých produktů 

Vzniklý tuhý zbytek lze dále využít, například jako sorbent. Pro posouzení jeho 

sorpčních vlastností bylo u každého vzorku karbonizátu stanoveno jodové adsorpční číslo, 

jehož hodnoty v mg.g
-1

 uvádí tabulka 28. 

Tabulka 28: Výsledky jodového adsorpčního čísla 

Vzorek Přebytek zplyňovacího 

média 

Jodové číslo [mg.g
-1

] 

Vzorek 4 n=0,2 206,5 
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Přebytek zplyňovacího 

média 

Jodové číslo [mg.g
-1

] 

n=0,3 224,25 

n=0,4 188,48 

n=0,5 233,38 

Vzorek 5 n=0,2 102,11 

n=0,3 106,91 

n=0,4 97,35 

n=0,5 144,24 

Vzorek 6 

 

n=0,2 183,90 

n=0,3 95,13 

n=0,4 228,32 

n=0,5 250,07 

 

Tato tabulka uvádí sorpční schopnosti vyjádřené stanovením jodového čísla. Ze všech 

stanovení vyplývá, že množství zplyňovacího média mělo pozitivní vliv na sorpční 

schopnosti. U všech tří uvedených vzorků s rostoucím přebytkem média rostla i sorpční 

schopnost. Maximální sorpční schopnost měl vzorek 6 s přebytkem n = 0,5. Vzorek s touto 

sorpční schopností lze dále využít, např: jako sorbent pro jedno použití.  

6.3 Zplyňování odpadů z elektrotechnického průmyslu 

V této sekci byly hodnoceny jak tuhé, tak kapalné a plynné produkty zplyňování 

odpadů z elektrotechnického průmyslu. Jako vzorky reprezentující tuto sekci byly zvoleny 

PC komponenty (což jsou PC klávesnice a podstavce pod monitory) a CD nosiče. Oba tyto 

vzorky byly odebrány v OZO Ostrava s.r.o. 

Vzorek 7: CD nosiče 

Vzorek 8 : PC komponenty  

6.3.1 Bilance produktů 

Vážením a měřením jednotlivých produktů zplyňování byla určena bilance u jednotlivých 

vzorků, jak uvádí tabulka 29. Navážka jednotlivých vzorků v retortě byla vždy 30 g. Tabulka 

uvádí jak hmotnost, tak procentuální zastoupená kondenzátu, karbonizátu a procesního plynu.  
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Tabulka 29: Bilance produktů zplyňování odpadů z elektrotechnického průmyslu 

Vzorek Přebytek 

zplyňova

cího 

média 

Hmotnost 

navážky 

karbonizát kondenzát plyn+ztráty 

[g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] [g] [hm.%] 

Vzorek 7 n=0,2 30 100 5,7 19,0 19,8 66,0 4,5 15,0 

n=0,3 30 100 6,4 21,3 18,2 60,7 5,4 18,0 

n=0,4 30 100 6,9 23,0 16,1 53,7 7 23,3 

n=0,5 30 100 7,1 23,7 15,8 52,7 7,1 23,7 

Vzorek 8 n=0,2 30 100 5,7 19,0 21,8 72,7 2,5 8,3 

n=0,3 30 100 3,7 12,3 20,1 67,0 6,2 20,7 

n=0,4 30 100 1,9 6,3 18,6 62,0 9,5 31,7 

n=0,5 30 100 1,1 3,7 17,5 58,3 11,4 38,0 

 

Bilance uvádí hodnoty tuhého produktu, kapalného produktu vznikajícího při 

zplyňování jednotlivých vzorků stanovené vážením, a množství plynu, které bylo stanoveno 

dopočtem do 100 %. Z výsledků hmotnostní bilance procesu vyplývá, že v této sekci vznikalo 

nejvyšší množství kondenzátu, a to platí jak pro PC komponenty, tak pro CD nosiče. Nejvyšší 

množství kondenzátu vznikalo při zplyňování PC komponentu při n = 0,2. Zplyňováním 

vzorku 7 a 8 vzniklo až 38 hm. % plynu, a až 23 hm. % tuhého zbytku.  

U vzorku 7 a 8 mělo zplyňovací médium pozitivní vliv na uvolňování plynu 

ze struktury původního vzorku. Při nižší koncentraci média docházelo k uvolňování sloučenin 

především ve formě kapalných uhlovodíků. Složení kondenzátu u vzorku 8 přesněji popisuje 

tabulka níže. 

6.3.2 Výsledky hodnocení plynných produktů 

Plyn vznikající při jednotlivých pokusech byl odebírán do skleněných vzorkovnic 

o objemu 1 l a byl bezprostředně po odběru analyzován na plynovém chromatografu. 

Výsledky jednotlivých analýz uvádí tabulka 30, která obsahuje data o teplotě odběru, a dále 

pak koncentrace měřených hořlavých složek a CO2. U obou vzorků byly provedeny pokusy 

při přebytku zplyňovacího média měnícího se od n = 0,2 až po n = 0,5. 
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Tabulka 30: Výsledky analýzy plynů 

Vzorek  n Teplota 

odběru 

CH4 

[obj.%] 

C2H4 

[obj.%] 

C3H8 

[obj.%] 

H2 

[obj.%] 

CO 

[obj.%] 

CO2 

[obj.%] 

Vzorek 7  

n=0,2 

450°C 0,07 0,03 0,01   6,85 

600°C 4,78 0,31 0,07 3,94 30,86 7,28 

750°C 3,34 0,20 0,01 7,05 20,50 6,88 

 

n=0,3 

450°C 0,18 0,03 0,01   8,53 

600°C 3,71 0,11 0,02 5,36 21,22 0,18 

750°C 0,48 0,01 0,01  4,72 9,11 

 

n=0,4 

450°C 0,08 0,02 0,01   8,36 

600°C 1,95 0,05 0,01 4,73 5,12 8,58 

750°C 0,03 0,01 0,01   11,96 

 

n=0,5 

 

450°C 0,07 0,02 0,01   7,69 

600°C 1,77 0,05 0,01 4,33 4,95 8,32 

750°C 0,03 0,01 0,01   10,88 

Vzorek 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=0,2 

450°C 0,16 0,13 0,03   0,06 

600°C 0,64 0,19 0,01 3,73 1,61 0,07 

750°C 0,06 0,02 0,01   8,07 

 

n=0,3 

450°C 0,09 0,05 0,02   2,51 

600°C 1,23 0,41 0,03 5,47 3,90 6,38 

750°C 0,07 0,03 0,01   14,11 

 

n=0,4 

450°C 0,04 0,04 0,01   0,65 

600°C 0,15 0,05 0,01 4,81 0,99 9,13 

750°C 0,01 0,01 0,01   10,09 

 

n=0,5 

450°C 0,02 0,03 0,01   0,42 

600°C 0,13 0,05 0,01 4,22 0,88 12,23 

750°C 0,01 0,01 0,01   9,87 

 

Výše uvedená tabulka udává celkové koncentrace jednotlivých sledovaných složek 

v procesním plynu. Vzorek 8 (PC komponenty) vykazoval daleko nižší koncentraci všech 

sledovaných složek, než procesní plyn vznikající při zplyňování CD nosičů. Vysokou 

koncentraci měl především procesní plyn při nízkém přebytku zplyňovacího média. Rostoucí 

přebytek média měl tedy negativní vliv na množství hořlavých složek.   
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Graf 6: Koncentrace detekovaných složek v procesním plynu  

Výše uvedený graf znázorňuje množství hořlavých složek (methan, ethylen, propan, 

vodík, oxid uhelnatý) a CO2 odebraných při teplotách 450 °C, 600 °C a 750 °C při různých 

přebytcích technického vzduchu. Nejvyšší množství hořlavých složek vznikalo u vzorku 7 při 

přebytku zplyňovacího média n = 0,2, s rostoucím přebytkem se snižovala koncentrace 

měřených složek.  Naopak u vzorku 8 nemělo množství zplyňovacího média zásadní vliv 

na koncentraci měřených složek, množství měřených plynů se měnilo jen zvolna, což bylo 

způsobeno strukturou vzorku, kde ani přídavek média neovlivnil uvolňování molekul z vnitřní 

struktury vzorku. Plyn s nejvyšší výhřevností se vyvíjel při teplotě okolo 600 °C, což platí pro 

všechny zplyňovací pokusy.  

 

Graf 7: Výhřevnost procesního plynu 
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Výše uvedený graf přehledně shrnuje vypočtenou výhřevnost. Z grafu je patrné, 

že z výše vybraných vzorků, se pro zpracování prostřednictvím termických redukčních metod 

nejvíce hodí vzorek číslo 7, což jsou CD nosiče. Nejvyšší výhřevnost měl procesní plyn při 

zplyňování s n = 0,2 odebraný při teplotě 600 °C. 

Z vypočtené výhřevnosti je patrné, že nejvyšší výhřevnost má procesní plyn odebraný 

při teplotě 600 °C, kdy dochází k nejvyššímu uvolňování plynů ze zplyňovaného vzorku. 

6.3.3 Výsledky hodnocení kapalných produktů 

Vybrané vzorky kondenzátů vznikající při jednotlivých zplyňovacích pokusech byly 

podrobeny různým analýzám. U vybraných vzorků bylo stanoveno prvkové složení, spalné 

teplo a výhřevnost. Tyto analýzy (uvedené v tabulce 31) byly provedeny u vzorku 8 

(PC komponenty), a to u kondenzátu vzniklých při zplyňování s přebytkem technického 

vzduchu n = 0,2, n = 0,3 a n = 0,4. Množství hodnoceného kondenzátu bylo v rozsahu 

62 až 73 hm. %. 

Tabulka 31: Výsledky analýzy kondenzátů 

Vzorek Obsah C 

[hm.%] 

Obsah H 

[hm.%] 

Obsah N 

[hm.%] 

Obsah 

S 

[hm.%] 

Obsah O 

[hm.%] 

Obsah 

H2O 

[hm.%] 

Spalné 

teplo 

[kJ.kg
-1

] 

Výhřevnost 

[kJ.kg
-1

] 

Vzorek 8 

n=0,2 
89,05 8,36 0,2 0,2 2,19 0,87 40247 38394 

Vzorek 8 

n=0,3 
91,15 8,51 0,2 0,2 0 3,79 41500 39613 

Vzorek 8 

n=0,4 
91,69 8,30 0,2 0,2 0 0,48 41472 39633 

 

 

Uvedené kondenzáty obsahovaly malé množství vody od 0,5 do 3,8 hm %, vysoký byl 

však obsah uhlíku od 89 do 91,7 hm. %. Což souvisí i s vysokou výhřevností kondezátů, která 

se pohybovala od 38 do 39 MJ.kg
-1

. Díky vysoké výhřevnosti lze kondenzát využít jako 

palivo.  

Zplyňováním vzorku 8 vzniklo až 73 hm. % kondenzátu, který měl vysokou 

výhřevnost, i proto je možnost termického redukčního zpracování odpadů perspektivní. 
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U vzorku 8 n = 0,2 bylo provedeno stanovení stopových množství organických látek. 

Složení kondenzátu bylo stanoveno pomocí plynové chromatografie na přístroji HP 6890GC. 

K přípravě vzorků byl použit chloroform a aceton. Výsledky analýzy uvádí tabulka 32 a 33. 

Tabulka 32:  Výsledky analýzy kondenzátu (aceton) 

 

Vzorek 8 

n=0,2 

[rel.%] 

 

toluen ethylenbenzen styren 3 a 4 methylstyren  kumen propylbenzen 

4,3 3,7 34,65 4,75 0,21 0,10 

fenol benzonitril naftalen 1,3 difenylpropan pyren 2 fenylnaftalen 

0,14 0,11 0,14 2,67 0,12 0,29 

 

Použitím dvou různých standardů pro přípravu vzorků kondenzátů k analýze pomocí 

plynové chromatografie nedošlo k výrazné změně v koncentraci detekovaných organických 

sloučenin. Celkové koncentrace uvádí tabulky 32 a 33. 

Tabulka 33: Výsledky analýzy kondenzátu (chloroform) 

 

Vzorek 8 

n=0,2 

[rel.%] 

 

toluen ethylenbenzen styren 3 a 4- methylstyren  kumen propylbenzen 

4,01 3,54 41,00 4,45 0,20 0,10 

fenol 1-mothylfluoren naftalen 1,3- difenylpropan fenant

hren 

2- 

fenylnaftalen 

0,15 5,25 0,25 2,61 0,47 0,20 

 

Kondenzát vznikající zplyňováním PC komponentů s přebytkem n = 0,2 obsahoval 

řadu organických látek, především styren 34,65 % a toluen 4,3 % a celou řadu dalších 

aromatických sloučenin, jako: kumen, pyren, naftalen, fenylnaftalen a další. Vysoký obsah 

těchto aromatických sloučenin činí kondenzát vysoce výhřevný.   
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6.3.4 Výsledky hodnocení tuhých produktů 

Vzniklý karbonizát lze dále využít například jako sorpční materiál, pro posouzení 

sorpčních schopností bylo stanoveno jodové absorpční číslo u vzorku 7 a 8. Výsledky 

jodového čísla uvádí tabulka 34. 

Tabulka 34: Výsledky stanovení jodového adsorpčního čísla 

Vzorek Přebytek zplyňovacího 

média 

Jodové číslo [mg.g
-1

] 

Vzorek 7 n=0,2 84,58 

n=0,3 86,20 

n=0,4 40,40 

n=0,5 38,70 

Vzorek 8  n=0,2 115,91 

n=0,3 65,50 

n=0,4 77,90 

n=0,5 86,70 

 

Z tabulky uvedené výše je patrný negativní vliv množství zplyňovacího média 

na sorpční schopnosti, s rostoucím přebytkem klesaly sorpční schopnosti. Hodnota jodového 

čísla byla velice nízká, hodnoty se pohybovaly v rozsahu od 38 do 115 mg.g
-1

. Proto lze říci, 

že vznikající karbonizát měl nízké sorpční schopnosti. Karbonizát vznikající zpracováním CD 

nosičů a PC komponentů nelze využít jako sorbent. Prostorová struktura původního vzorku 

negativně ovlivňovala sorpční schopnosti vzniklého karbonizátu, kdy ani použité médium 

znatelně neovlivnilo schopnost zachycovat látky. 
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7 Závěr 

Tato disertační práce byla zaměřena především na zplyňování odpadních materiálů, 

jako jsou polymery a elastomery. Samotné zplyňování probíhalo v prostředí technického 

vzduchu, při různých přebytcích zplyňovacího média v rozsahu od n = 0,2 až po n = 0,5. 

Disertační práce je celkem rozdělena do 8 kapitol, které jsou zaměřeny na zplyňování, 

na popsání problematiky, dále pak na sestavení laboratorní zplyňovací jednotky 

a na provedení samotného laboratorního měření, dále pak shrnuje dosažené výsledky 

a hodnotí je.  

Pro tuto disertační práci bylo předem odebráno 42 různých druhů polymerních 

a elastomerních odpadů na třídící lince OZO Ostrava a.s. a na autovrakovišti Lycona s.r.o. 

Vzorky byly odebrány do plastových vzorkovnic a v laboratořích Centra environmentálních 

technologií upraveny pro analýzy. U jednotlivých vzorků bylo nutno upravit především 

zrnitost, a vzorky potřebné k prvkové analýze byly ještě vysušeny při teplotě 105 °C 

do konstantní hmotnosti.  

V rámci výzkumu procesů redukčních termických metod zpracování odpadních 

polymerů byl proveden výzkum termochemických vlastností těchto odpadů, a to takových, 

které tento proces ovlivňují. Jedná se zejména o prvkové složení výchozích materiálů, jelikož 

tyto, kromě procesních podmínek, významně ovlivňují složení vzniklé hořlavé plynné fáze. 

Získané údaje o termochemických vlastnostech polymerních odpadů byly pro snadný přístup 

vloženy do vytvořeného programového prostředí, a byla tak vytvořena „Databáze odpadů“. 

Z technických analýz vyplývá, že: 

• Po řízeném ohřevu vybraných vzorků v termogravimetrickém analyzátoru byl obsah 

hořlaviny stanoven v rozmezí 55 až 99 hm. %.  

• Vybrané vzorky polymerních odpadů obsahovaly jen velice malé množství vlhkosti, 

které nepřesáhlo 1 hm. %, což souvisí i s tím, že byly použity neznečištěné vzorku plastů. 

• Vypočtená výhřevnost odpadů byla velice vysoká, dosahovala až 41 MJ.kg
-1

. 

• Koncentrace obsahu chlóru byla nízká, což souvisí, také s možnou tvorbou 

cyklických aromatických uhlovodíků v procesním plynu. 
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  Před samotnými pokusy bylo nutno navrhnout a sestavit laboratorní zplyňovací 

jednotku. Tato aparatura byla sestavena v laboratořích Centra environmentálních technologii. 

Před zplyňováním vybraných druhů odpadů byla provedena série pyrolýzních pokusů 

u materiálu, jako jsou pneumatiky, barevné části světel ad., které sloužily k ověření funkčnosti 

sestavené laboratorní jednotky. Pyrolýza polymerních odpadů byla provedena v inertní 

atmosféře, jako inertní plyn byl použit dusík.  

Po provedení zkušebních pokusů byla provedena série pokusů zplyňování vybraných 

druhů polymerních odpadů, a jejich směsí, při různých procesních podmínkách (n = 0,2 

až 0,5) s různým přebytkem zplyňovacího média. Pokusy byly provedeny při nástupu teploty 

20 °C za minutu, až na teplotu 900 °C, a zdržení na této teplotě po dobu 10 minut. 

Pro samotné zplyňování bylo nutno nejprve vypočítat množství zplyňovacího média 

potřebného pro zplynění vybraných druhů vzorků, k výpočtu byly využity hodnoty z prvkové 

analýzy. Množství zplyňovacího média byla vypočtena vždy pro přebytky n = 0,2 až n = 0,5. 

U jedné vybrané směsi (směs pneumatik a ABS, což jsou stříbrné části světel) byly pokusy 

prováděny nejen v různých přebytcích zplyňovacího média, ale také při různých teplotních 

režimech, kdy došlo k ohřevu retorty rychlostí 5 °C, 20 °C a 40 °C za minutu.  

Při každém pokusu byla stanovena bilance vznikajících produktů, vždy vznikl 

procesní plyn, karbonizát a kondenzát. Množství kondenzátu a karbonizátu  bylo zjištěno 

vážení, a množství plynu bylo stanoveno dopočtem do 100 hm.%.  

Procesní plyn byl analyzován na plynovém chromatografu, a bylo v něm detekováno 

množství methanu, ethylenu, propanu, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a vodíku, dále byl 

sledován vliv procesních podmínek na množství jednotlivých sledovaných hořlavých složek. 

Aby se hodnotil nejen vliv množství přebytku zplyňovacího média, ale také rychlosti ohřevu 

byl zvolen vzorek (směs pneumatik a stříbrných části světel), který se zplyňoval nejen při 

různých přebytcích zplyňovacího média, ale docházelo k různým nástupům teplot, a to 5 °C, 

20 °C a 40 °C za minutu. Z této série experimentů se potvrdilo, že rostoucí rychlost ohřevu 

má pozitivní vliv na množství hořlavých složek v syntézním plynu.  

Plyn vyvíjející se při zplyňování byl odebírán při určitých teplotách, a to při teplotě 

450 °C, 600 °C a 750 °C. Vždy byl odebrán cca 1 l plynu, který byl analyzován na plynovém 

chromatografu Agilent 7890A v laboratořích Centra environmentálních technologií. U plynu 
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se stanovilo množství methanu, ethylenu, propanu, vodíku, oxidu uhličitého a oxidu 

uhelnatého. Z koncentrací sledovaných složek v procesním plynu byla vypočtena výhřevnost. 

Z vypočtených výhřevností je patrné, že přídavek termoplastů značně zvyšoval výhřevnost 

procesního plynu, který dosahoval výhřevnost až 8 MJ.m
-3

. 

Množství kondenzátu se měnilo v rozsahu od 1 do 67 hm. %. U vybraných vzorků 

kondenzátu se stanovila prvková analýza, spalné teplo a obsah vlhkosti, a z uvedených hodnot 

analýz byla vypočtena výhřevnost pro daný vzorek. Dále pak bylo pomocí chromatografie 

stanoveno zastoupení jednotlivých organických sloučenin v kondenzátu. Všechny vzorky, 

které byly podrobeny analýze, dosahovaly velice vysoké výhřevnosti v rozmezí 35 až 

39 MJ.kg
-1

. Kondenzáty obsahovaly celou řadu organických látek, především však fenol, 

styren a různé organické sloučeniny benzenu a naftalenu, které činily kondenzát vysoce 

výhřevným.  

Množství karbonizátu se pohybovalo od 2 do 57 hm. %, v závislosti na druhu 

zplyňovaném vzorku a množství zplyňovacího média. Vzniklý karbonizát byl také hodnocen, 

a to především pro své sorpční schopnosti prostřednictvím stanovení jodového adsorpčního 

čísla. Z výsledku stanovení sorpčních schopností vyplývá, že lze některé karbonizáty využít 

jako sorbenty, díky svým porézním vlastnostem. Především u pneumatik a směsí pneumatik 

a HDPE, případně směsi s PET, kde jodové číslo dosahovalo hodnoty až 250 mg.g
-1

. Tyto 

materiály s vysokou sorpční schopností lze využít např: při čištění odpadních vod, nebo 

odpadních plynů.  

Z dosud provedených pokusů zplyňování odpadních polymerů vyplývá, že termické 

redukční zpracování odpadních polymerů může být progresivní metodou zpracování odpadní 

pryže a plastů.  
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Zásadní výsledky disertační práce: 

• Nejvíce sledovanou složkou byl vznikající procesní plyn, který nelze využít 

samostatně, především protože má nízkou hodnotu výhřevnosti, výhřevnost však lze zvýšit 

použitím jiného zplyňovacího média (CO2, nebo vodní páry), protože použité médium 

(technický vzduch) obsahuje 78,09 obj. % inertního plynu N2 a dochází tak k ředění 

vznikajícího procesního plynu.  

Výhřevnost procesního plynu lze také zvýšit tvorbou směsí odpadních plastů. 

Přídavkem termoplastů (jako jsou PET, HDPE ad.) do vzorku pneumatik se zvýšit výhřevnost 

procesního plynu až na 8 MJ.m
-3

. 

• Kondenzát vznikající při zplyňování jednotlivých vzorků plastů vykazuje u všech 

analýz vysokou hodnotu výhřevnosti, která dosahuje až 39 MJ.kg
-1

. Takto výhřevný 

kondenzát lze dále využít, jako přísadu do různých paliv. 

• Karbonizát, který vzniká při všech pokusech zplyňování lze použít jako sorbent, 

některé tuhé zbytky, především karbonizáty vznikající zpracováním odpadů z automobilového 

průmyslu vykazují vysokou sorpční schopnost, vyjádřenou v mg.g
-1

.  

Podle mého názoru by bylo vhodné se dále zabývat možností zplyňování v jiných 

redukčních atmosférách, především, v již zmíněném prostředí CO2, nebo v prostředí vodní 

páry, které by bylo daleko výhodnější především s ohledem na výhřevnost procesního plynu. 

Protože výhřevnost procesního plynu vznikajícího při zplyňování v prostředí technického 

vzduchu negativně ovlivňuje dusík, který tvoří 78,09 obj. % z celkového objemu použitého 

média.  
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Conclusion 

This Ph.D. thesis was focused on the gasification of waste materials such as polymers 

and elastomers. The gasification itself was carried out in the technical air at various surpluses 

of gasification medium in the range from n = 0.2 to n = 0.5. The dissertation is divided into 

eight chapters that are focused on gasification, on description of issue, on setting 

the laboratory gasification unit and on performing the laboratory measurements and then 

on summarizing the obtained results and their evaluation. 

For this dissertation, 42 different types of polymeric and elastomeric waste were 

collected on a sorting line of OZO Ostrava Ltd and on scrapyards Lycon Ltd. Samples were 

collected in plastic sample containers and prepared for analysis in laboratories of Centre 

for Environmental Technology. For each sample especially grain size had to be adjusted 

and samples needed for elemental analysis were further dried at 105 °C to constant weight. 

In terms of the research process of reduction thermal treatment of waste polymers, the 

research of thermochemical properties of these types of waste was conducted. In particular, 

the elemental composition of the initial materials, except process conditions, significantly 

affects the composition of the resulting combustible gas phase. The obtained data 

of thermochemical properties of polymer waste were placed for easy access to the created 

program and "Waste Database” was thus created. 

Technical analyses show that: 

• After the controlled heating of selected samples in thermogravimetric analyzer, 

the combustibles content was ranging from 55 to 99 wt %. 

• Selected samples of polymeric wastes contained only very small amounts of moisture 

to less than 1 wt %, which agrees with the fact that the uncontaminated plastic samples were 

used. 

• The calculated calorific value of wastes was very high, reaching up to 41 MJ.kg
-1

. 

• The concentration of chlorine was low, which can be connected with the possible 

formation of cyclic aromatic hydrocarbons in the process gas. 
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Before the experiments, it was necessary to design and build a laboratory gasification 

unit. The apparatus was prepared in the laboratories of the Centre for Environmental 

Technology. Before gasification of selected types of waste, the sets of pyrolysis experiments 

with materials such as tires, colored part of lights etc. were made. They were used to verify 

the functionality of built-up laboratory unit. Pyrolysis of polymeric wastes was carried out 

in an inert atmosphere such as in nitrogen atmosphere. 

After realizing the test experiments, series of gasification experiments of selected 

polymeric wastes and their mixtures were carried out at different process conditions (n = 0.2 

to 0.5) with the various surpluses of gasification media. Experiments were performed at the 

starting temperature 20 °C per minute to the temperature 900 °C and residence time at this 

temperature for 10 minutes. 

For the gasification itself, first it was necessary to calculate the amount of media 

required for gasification of selected types of samples, the values from elemental analysis were 

used for the calculation. The amount of gasification media was calculated, each for excess 

from n = 0.2 to n = 0.5. For the selected mixture (mixture of tires and ABS, which are the 

silver parts of lights), the experiments were carried out not only in different surpluses 

of gasification media, but also in different temperature regimes when the retort was heated 

with the rate of 5 °C, 20 °C and 40 °C per minute. 

For each experiment, the balance of emerging products was established; process gas, 

condensate and solid product of carbonization always appeared. The amount of condensate 

and solid product of carbonization was found by weighing, the amount of gas was determined 

by calculation to 100 wt %. 

Process gas was analyzed by gas chromatography, and the amounts of methane, 

ethylene, propane, carbon dioxide, carbon monoxide and hydrogen were detected. Further the 

influence of process conditions on the amount of combustible components was monitored. In 

order to evaluate not only the effect of surplus of gasification medium but also the heating 

rate, the sample was chosen (combination of tire and silver parts of lights), which was gasified 

not only in surpluses of gasification media but different onset of temperatures appeared, 

namely 5 °C, 20 °C and 40 °C per minute. From these sets of experiments, it was confirmed 
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that the increasing heating rate has a positive effect on the amount of combustible components 

in the synthesis gas. 

Gas evolving during gasification was collected at certain temperatures 450 °C, 600 °C 

and 750 °C. Always about 1 l of gas was taken and analyzed by the gas chromatograph 

Agilent 7890 in the laboratories of Centre for Environmental Technology. The amount 

of methane, ethylene, propane, hydrogen, carbon dioxide and carbon monoxide was 

determined. The calorific value was calculated from the concentrations of monitored 

components in the process gas. From the calculated calorific values, it is evident that the 

addition of thermoplastics significantly increased the calorific value of process gas reaching 

up to 8 MJ.m
-3

. 

The amount of condensate was changing in the range from 1 to 67 wt %. For selected 

samples of condensate, elemental analysis, heat of combustion and moisture content were 

determined, and further calorific value was calculated for the samples. Then the presence of 

individual organic compounds in the condensate was determined using chromatography. All 

samples, which were analyzed, reached very high calorific values ranging from 35 

to 39 MJ.kg
-1

. Condensates contained a variety of organic substances, especially phenol, 

styrene, and various organic compounds of benzene and naphthalene which caused very high 

caloric values of condensate. 

Amounts of solid products of carbonization ranged from 2 to 57 wt %, depending on 

the type of sample and the quantity of gasification medium. The resulting solid product 

of carbonization was also evaluated, especially for its sorption capacities by determination 

of iodine adsorption number. From the determination of sorption capacities, it is clear that 

some solid products of carbonization can be used as sorbents, due to their porous properties. 

Especially tires, tire compounds and HDPE or mixtures with PET had the iodine numbers 

equaled to about 250 mg.g
-1

. These materials with high sorption capacities can be used as for 

waste water or waste gases treatment. 

From the experiments of gasification of waste polymers which were already 

conducted, it implies that thermal reducing treatment of waste polymers may be a progressive 

method of waste rubber and plastics treatment. 
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The essential results of the dissertation: 

• The most monitored component was emerging process gas which cannot be used 

independently, especially because it has a low calorific value, however the calorific value can 

be increased by using different gasification medium (CO2 or water vapor), because the used 

media (technical air) contains 78.09 vol % of N2 as the inert gas and this leads to dilution 

of emerging process gas. 

The calorific value of process gas can also be increased by production of a mixture of 

waste plastics. By addition of thermoplastic materials (such as PET, HDPE, etc.) to the 

samples of tires, the calorific value of process gas increased even to 8 MJ.m
-3

. 

• The condensate generated during gasification of plastic samples showed a high 

calorific value for all analyzes which reached up to 39 MJ.kg
-1

. Thus calorific condensate can 

also be used as an ingredient to various fuels. 

• The solid product of carbonization appearing in all gasification experiments can be 

used as a sorbent. Some solid residues, especially solid products of carbonization which are 

created by processing the waste from automotive industry show high sorption capacity, 

expressed in mg.g
-1

. 

In my opinion, it would be appropriate to further investigate the possible gasification 

in other reducing atmospheres, especially in earlier mentioned CO2 or water vapor 

environment. This should be far more advantageous especially with regard to the calorific 

values of process gas. Since the calorific value of process gas produced during the gasification 

in the technical air is negatively affected by the technical nitrogen which constitutes 

78.09 vol % of the total volume of applied medium. 
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Přílohy 

Příloha 1: Výsledky stanovení vlhkosti, popela, prchavé hořlaviny, spalného tepla a 

výhřevnosti. 

Označení 

vzorku 
Charakteristika vzorku 

Vlhkost  

[hm. %] 

Popel 

[hm. 

%] 

Prchavá 

hořlavi

na 

[hm. %] 

Pevný 

uhlík  

[hm. %] 

Spalné 

teplo 

[kJ/kg] 

Výhřevnost 

[kJ/kg] 

1 
Plastový obal Adidas (PP) 

1 0,8 98 0,2 59607 57209 

2 
Víčko od kávy Nescafé 

0 0,3 99,7 0 45629 42449 

3 
Spokar-zubní kartáček 

0,2 0,3 99 0,5 39894 36987 

5 
Taška Kaufland (LDPE) 

0,1 2,5 97,3 0,1 42697 39454 

6 
Plast z nárazníku auta Škoda 

0 5,6 94,2 0,2 39903 36808 

9 
Plastová část vysavače 

0,1 8,4 85,9 5,6 38404 35477 

10 
Plastový obal potažený 

kovovou folií –Lay’s chipsy 

(PP) 

0,6 3,9 94,3 1,2 33599 31067 

11 
Plastový obal Avon (PP) 

0 1,4 98,6 0 41973 38960 

12 Plastový obal od těstovin 

(PP) 

0 1,6 98,2 0,2 37265 34104 

13 
Stříbrné světlo 

0,3 8,2 85,4 6,1 - 34260* 

15 
Plastová hračka 

0,3 0,5 99 0,2 43542 40280 

16 Plastová forma od 

bonboniery (PS) 

0 0,2 99,8 0 40772 38991 

17 Plastový obal od Jaru 

(HDPE) 

0,8 5,1 92,5 1,6 39350 36717 

18 
Plastový koš na prádlo (PP) 

0 0,4 99,6 0 44390 41124 

19 Plastový obal od kečupu 

Spak (PP) 

0,2 0,8 98,8 0,2 38827 35706 

21 
Vršky od minerální vody 

0 0,5 99,5 0 44394 41383 

22 
PC komponenty 

0,2 0,5 96,4 2,9 39164 36659 

23 
Plastová cukřenka (PS) 

0 0,2 99,8 0 41469 39370 

24 Plastový obal od jogurtu 

Pilus 

0 2,1 97,9 0 42332 39110 

25 Plastový obal od minerální 

vody Korunní (PET) 

0,4 0,6 87,8 11,2 31965 29473 

27 
Podstavec pod květináč (PP) 

0,1 0,5 99,4 0 43516 40241 

28 Podstavec pod monitor 

(ABS) 

0,1 1,1 98,2 0,6 39794 37384 

31 
Barevné kryty reflektorů 

0,3 0,1 97,8 1,8 38592 36922 
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Označení 

vzorku 
Charakteristika vzorku 

Vlhkost  

[hm. %] 

Popel 

[hm. 

%] 

Prchavá 

hořlavi

na 

[hm. %] 

Pevný 

uhlík  

[hm. %] 

Spalné 

teplo 

[kJ/kg] 

Výhřevnost 

[kJ/kg] 

32 
Molitan 

1,1 0,3 92,6 6,0 28779 26716 

33 
Vnitřní část blinkru (ABS) 

0,3 0,2 96,8 2,7 39673 37591 

34 
Obaly od CD 

0,0 0,1 99,9 0 41259 39282 

35 
CD 

0,2 0,1 81,5 18,2 30313 28829 

36 Nazouvák – lžička na 

nazouvání bot 

0,0 0,3 99,6 0,1 40385 38510 

37 
Pryžová červená hadice 

0,2 2,4 84,8 12,6 20190 18735 

38 
Plastová lišta el.vedení 

0,1 11,9 70,3 17,7 17239 16213 

39 
Zahradní zelená hadice 

0,3 6,5 82,1 11,1 24405 22840 

40 
Plastový cedník 

0,0 0,5 99,4 0,1 45438 42966 

41 
Plastová bílá mísa 

0,0 1,3 98,8 0,0 47597 44466 

42 Plastový obal od Cherry 

rajčat 

0,6 1,8 83,2 14,4 30685 28672 

43 
Dětská stavebnice 

0,0 1,3 98,6 0,1 43991 43198 

44 
Plastová část kávovaru 

0,1 6,8 93,1 0,0 42161 39603 

45 
Plastová hřbitovní váza 

0,0 0,8 99,2 0,0 39740 37993 

46 
Čajové síto 

0,0 0,2 99,8 0,0 43100 42351 

47 
Linoleum 

0,0 41,8 40,2 18,0 10918 9831 

48 
Plastové prostírání 

0,0 6,1 90,6 3,3 36178 33372 

49 
Pneumatiky 

0,8 3,9 66,9 28,4 39368 37718 

50 
Těsnění oken 

0,5 27,2 55,3 17,0 28903 27822 

 

Příloha 2: Výsledky stanovení C, H, N, S, O a Cl 

Označení 

vzorku Charakteristika vzorku 

C
a
 

[hm. %] 

H
a
  

[hm. 

%] 

N
a
 

[hm. %] 

S
a
  

[hm. 

%] 

O
a
  

[hm. 

%] 

Cl
a
 

[hm. 

%] 

1 
Plastový obal Adidas (PP) 

85,0 11,2 0,1 0,0 1,9 0,02 

2 
Víčko od kávy Nescafé 

84,5 15,0 0,1 0,0 0,1 0,00 

3 
Spokar-zubní kartáček 

81,6 13,7 1,8 0,0 2,4 0,20 

5 
Taška Kaufland (LDPE) 

82,0 15,3 0,1 0,0 0,0 0,10 
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Označení 

vzorku Charakteristika vzorku 

C
a
 

[hm. %] 

H
a 
 

[hm. 

%] 

N
a
 

[hm. %] 

S
a 
 

[hm. 

%] 

O
a
  

[hm. 

%] 

Cl
a
 

[hm. 

%] 

6 
Plast z nárazníku auta Škoda  

79,5 14,6 0,1 0,0 0,2 0,08 

9 
Plastová část vysavače 

76,3 13,8 0,1 0,0 1,3 0,07 

10 Plastový obal potažený kovovou 

folií –Lay’s chipsy (PP) 

71,2 11,8 0,4 0,0 12,1 0,21 

11 
Plastový obal Avon (PP) 

81,3 14,2 0,2 0,0 2,9 0,06 

12 
Plastový obal od těstovin (PP) 

80,7 14,9 0,4 0,0 2,4 0,12 

13 
Stříbrné světlo 

75,3 7,8 3,4 0,3 4,8 0,63 

15 
Plastová hračka  

83,7 15,4 0,0 0,0 0,1 0,10 

16 
Plastová forma od bonboniery (PS) 

91,3 8,4 0,0 0,0 0,1 0,05 

17 
Plastový obal od Jaru (HDPE) 

74,4 12,3 0,6 0,1 6,7 0,12 

18 
Plastový koš na prádlo (PP) 

83,0 15,4 0,2 0,0 1,0 0,02 

19 
Plastový obal od kečupu Spak (PP) 

76,8 14,7 0,6 0,2 6,7 0,28 

21 
Vršky od minerální vody  

85,0 14,2 0,2 0,0 0,1 0,05 

22 
PC komponenty  

83,8 11,8 2,5 0,0 1,2 0,08 

23 
Plastová cukřenka (PS) 

89,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,03 

24 
Plastový obal od jogurtu Pilus 

82,6 15,2 0,1 0,0 0,0 0,10 

25 Plastový obal od minerální vody 

Korunní (PET) 

73,3 12,0 0,1 0,0 13,6 0,07 

27 
Podstavec pod květináč (PP) 

83,3 15,9 0,1 0,0 0,1 0,07 

28 
Podstavec pod monitor (ABS) 

77,1 10,5 1,2 0,0 0,0 0,03 

31 
Barevné kryty reflektorů 

83,3 8,1 5,2 0,0 3,0 0,03 

32 
Molitan 

53,5 8,9 3,8 0,0 22,4 0,01 

33 
Vnitřní část blinkru (ABS) 

84,4 10,1 5,1 0,0 0,0 0,00 

34 
Obaly od CD (PS) 

90,1 9,6 0,1 0,0 0,1 0,04 

35 
CD 

66,1 7,2 0,3 0,0 26,1 0,05 

36 
Nazouvák – lžička na nazouvání bot  

90,5 9,1 0,0 0,0 0,1 0,02 

37 
Pryžová červená hadice 

45,9 7,0 0,2 0,0 44,2 16,83 

38 
Plastová lišta el.vedení  

35,1 5,0 0,0 0,0 47,9 28,60 

39 
Zahradní zelená hadice 

48,3 7,6 0,7 0,0 36,7 17,99 

40 
Plastový cedník 

85,3 12,0 2,1 0,0 0,1 0,86 

41 
Plastová bílá mísa 

83,0 15,2 0,3 0,0 0,2 
0,2 
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Označení 

vzorku Charakteristika vzorku 

C
a 
 

[hm. %] 

H
a
  

[hm. 

%] 

N
a
 

[hm. %] 

S
a 
 

[hm. 

%] 

O
a
  

[hm. 

%] 

Cl
a
 

[hm. 

%] 

42 
Plastový obal od Cherry rajčat 

67,6 9,7 0,1 0,0 20,2 0,19 

43 
Dětská stavebnice 

86,6 3,9 1,3 0,0 6,9 0,09 

44 
Plastová část kávovaru 

78,3 12,3 1,5 0,0 0,1 0,32 

45 
Plastová hřbitovní váza 

88,2 8,5 1,4 0,0 1,1 0,03 

46 
Čajové síto 

89,8 3,6 0,2 0,0 6,2 0,07 

47 
Linoleum 

32,9 5,3 0,0 0,0 20,0 2,33 

48 
Plastové prostírání 

68,7 13,6 0,3 0,0 11,3 1,23 

49 
Pneumatiky 

87,1 7,7 0,5 0,7 0,7 0,1 

50 
Těsnění oken 

63,5 5,0 0,2 1,7 22,0 8,5 

Poznámka: Obsah kyslíku byl stanoven dopočtem. 
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Příloha 3: Protokol o odběru vzorku 

Označení vzorku:   35 

 

 

Důvod odběru:   Disertační práce 

 

 

Původ odpadu:   Směsný komunální odpad města Ostravy 

 

 

Popis odpadu:   CD    

                           16 01 19    Plasty 

 

Popis vzorkovnice:    PE sáčky 

 

 

Identifikace původce odpadu/materiálu:   OZO Ostrava s.r.o. 

                                                                        Ostrava , Frýdecká 680/444 

 

 

Údaje o odběru vzorku:   Vzorek byl odebrán ve firmě OZO Ostrava s.r.o. ze třídící linky          

                                            metodou náhodného výběru. 

   

                                             

 

Počasí při odběru vzorku:   Polojasno, 6 °C 

 

Odběr provedla:   Kateřina Stepková 

 

 

Vzorek odebrán dne:   27.2.2008 

 

 

Identifikace laboratoří: - Laboratoř katedry ochrany životního prostředí v průmyslu,  

                                           VŠB-TU Ostrava 

                                         - Institut enviromentálního inženýrství  

                                         - Institutut geologického inženýrství 

 

Požadavky na provedení zkoušek:  Stanovení výhřevnosti odpadu, obsah popela, vlhkosti, 

zastoupení hořlaviny, zápalné teploty, elementární složení. 

 

 

Protokol vypracovala: Kateřina Stepková 
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Příloha 4: Vypočtená výhřevnost procesního plynu vzniklého při zplyňování odpadů 

z automobilového průmyslu 

Vzorek n Teplota odběru Výhřevnost [kJ.m
-3

] 

 

 

 

 

Vzorek 1 

 

n=0,2 

450°C 822 

600°C 7108 

750°C 806 

 

n=0,3 

450°C 691 

600°C 4073 

750°C 37 

 

n=0,4 

450°C 592 

600°C 2100 

750°C 23 

 

n=0,5 

450°C 624 

600°C 799 

 

Vzorek 2 

n=0,2 600°C 336 

n=0,3 600°C 1794 

n=0,4 600°C 3972 

n=0,5 600°C 4606 

 

Vzorek 3 

n=0,2 600°C 578 

n=0,3 600°C 2146 

n=0,4 600°C 1404 

n=0,5 600°C 2576 

 

Příloha 5: Vypočtená výhřevnost procesního plynu vzniklého při zplyňování směsí pneumatik 

a barevných krytů reflektorů  

Vzorek n Teplota odběru Výhřevnost [kJ.m
-3

] 

 

 

Vzorek 5 °C 

n=0,2 450°C 331 

n=0,2 600°C 2 

n=0,3 450°C 209 

n=0,3 600°C 7 

n=0,4 450°C 49 

n=0,4 600°C 3 

n=0,5 450°C 495 

 

 

Vzorek 20 °C 

n=0,2 600°C 1122 

n=0,3 450°C 10 

n=0,3 600°C 4092 

n=0,4 450°C 28 

n=0,4 600°C 3130 

n=0,5 450°C 31 

n=0,5 600°C 3511 

 

 

Vzorek 40 °C 

 

n=0,2 600°C 2284 

n=0,2 750°C 2034 

n=0,3 600°C 2050 

n=0,3 750°C 2879 
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Vzorek 40 °C n Teplota odběru Výhřevnost [kJ.m
-3

] 

n=0,4 600°C 1575 

n=0,4 750°C 3758 

 

Příloha 6: Vypočtená výhřevnost procesního plynu vzniklého při zplyňování odpadů 

z potravinářského průmyslu 

Vzorek n Teplota odběru Výhřevnost [kJ.m
-3

] 

 

 

 

 

Vzorek 4 

 

n=0,2 

450°C 1096 

600°C 7894 

750°C 5343 

 

n=0,3 

450°C 1536 

600°C 5992 

750°C 40 

 

n=0,4 

450°C 549 

600°C 3057 

750°C 59 

 

n=0,5 

450°C 980 

600°C 2569 

750°C 29 

 

 

 

 

 

Vzorek 5 

 

n=0,2 

450°C 2420 

600°C 3912 

750°C 661 

 

n=0,3 

450°C 1424 

600°C 5650 

750°C 133 

 

n=0,4 

450°C 5813 

600°C 1467 

750°C 342 

 

n=0,5 

450°C 2540 

600°C 1326 

750°C 1456 

 

 

 

Vzorek 6 

 

n=0,2 

450°C 5521 

600°C 1478 

750°C 1128 

 

n=0,3 

450°C 5239 

600°C 1359 

750°C 919 

 

n=0,4 

450°C 1525 

600°C 32 

750°C 941 

 

n=0,5 

450°C 916 

600°C 19 

750°C 1096 
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Příloha 7: Vypočtená výhřevnost procesního plynu vzniklého při zplyňování odpadů 

z elektrotechnického průmyslu 

Vzorek n Teplota odběru Výhřevnost [kJ.m
-3

] 

 

 

 

 

Vzorek 7 

 

n=0,2 

450°C 54 

600°C 6321 

750°C 4697 

 

n=0,3 

450°C 93 

600°C 4691 

750°C 787 

 

n=0,4 

450°C 51 

600°C 1899 

750°C 27 

 

n=0,5 

450°C 47 

600°C 1770 

750°C 27 

 

 

 

 

Vzorek 8 

 

n=0,2 

450°C 169 

600°C 967 

750°C 44 

 

n=0,3 

450°C 83 

600°C 1816 

750°C 54 

 

n=0,4 

450°C 49 

600°C 738 

750°C 19 

 

n=0,5 

450°C 36 

600°C 654 

750°C 19 

 

 


