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Anotace 

Disertační práce se zabývá možností 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 analýzu. 

Pozornost byla věnována výzkumu 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 

množství zplyňovacího média. Uvedená data byla pro přehlednost vložena do databáze 

odpadů.  

Po výběru vhodných vzorků byla provedena série experimentů zplyňování jak při 

různých množstvích 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 kondenzátů byla 

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

bylo také stanoveno zastoupení jednotlivých organických složek pomocí plynové 

chromatografie s hmotnostním detektorem.  

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Zplyňování, laboratorní jednotka, produkty zplyňování, procesní plyn, 

kondenzát, karbonizát 
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Annotation 

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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Seznam symbolů a zkratek 

A
a
  procentuální podíl popela v původním vzorku, [hm. %] 

ABS  akrylonitril butadien styren, 

BR  polybutadienová pryž, 

C
a  

procentuální podíl uhlíku v původním vzorku, [hm. %] 

EPM  ethylenpropylenový kaučuk, 

H
a   

procentuální podíl vodíku v původním vzorku, [hm. %] 

HDPE  vysokohustotní polyethylen, 

Cl
a  

procentuální podíl chlóru v původním vzorku, [hm. %] 

LDPE  nízkohustotní polyethylen, 

n  vzduchový součinitel (množství zplyňovacího média), 

N
a  

procentuální podíl dusíku v původním vzorku, [hm. %] 

NR  přírodní pryž, 

O
a  

procentuální podíl kyslíku v původním vzorku, [hm. %] 

PC  polykarbonát, 

PET  polyethylentereftalát, 

PMMA polymethylmetakrylát, 

PP  polypropylen, 

PS  polystyren, 

PVC  polyvinylchlorid, 

PU  polyuretan, 

Qi
r  

výhřevnost vzorku v původním stavu, [kJ.kg
-1

] 

Qs
r  

spalné teplo vzorku v původním stavu, [kJ.kg
-1

]  

S
a  

procentuální podíl síry v původním vzorku, [hm. %] 

SBR  styrenbutadienová pryž, 

V
def  

procentuální podíl prchavé hořlaviny v suchém a bezvodém stavu, [hm. %] 

W
a
  procentuální podíl vody v původním vzorku. [hm. %] 
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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 polymerní odpady. Polymery jsou syntetické nebo polosyntetické polymerní 

materiály. Často obsahují další látky (změkčovadla, stabilizátory, modifikátory atd.) 

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 

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

z ekologického hlediska dokonalé. Intenzivní výzkum v oblasti hledání nových možností 

využití polymerních odpadů je proto soustředěn na vývoj nových, ekonomicky a ekologicky 

výhodných technologií, umožňujících jejich další zhodnocení (např. využitím termických 

redukčních metod). 

Při výběru optimálního postupu recyklace je potřebné důkladně zvážit výsledky 

komplexní analýzy polymerních a plastových odpadů (původ, složení, stupeň znečištění 

a množství), 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 polymerních odpadů 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.  

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, H2, H2O, N2, CH4 a další uhlovodíky. Složení 

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

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

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

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

i tyto dva produkty lze využít. Tuhý zbytek lze využít jako sorbent díky adsorpčním 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polymern%C3%AD_materi%C3%A1l
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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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]. 

2 Cíle 

Hlavním cílem disertační práce je posoudit možnost termického redukčního zpracování 

odpadních polymerů, včetně vlivu přídavku termoplastů na složení procesního plynu.  

Tyto cíle budou dosaženy těmito dílčími kroky: 

- Studium dostupné odborné literatury o dané oblasti. 

- Výzkum vlastností vybraných druhů odpadních polymerů ovlivňujících procesy 

redukčního termického zpracování. 

- Sestavení databáze vlastností odpadních polymerů (vlhkost, popel, prchavá hořlavina, 

pevný uhlík, spalné teplo, výhřevnost, obsah chlóru, uhlíku, kyslíku, dusíku, vodíku 

a síry). 

- 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 procesního 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). 

3 Polymery 

Polymery jsou makromolekulární 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 [2].  

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

reaktoplasty a termoplasty [3].  

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 

síťovou strukturu, jak uvádí obrázek 1 [4].  
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Reaktoplasty s trojrozměrnou síťovou 

strukturou nelze tavit a rozpouštět, proto 

je jejich recyklace mnohem obtížnější než 

u termoplastů. Mezi nejznámější 

reaktoplasty patří polyuretany (PU) [4]. 

 

 

Obrázek 1: Struktura termosetu [5] 

Termoplasty mají nejjednodušší molekulární strukturu. Pro termoplasty 

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

jak uvádí obrázek 2. 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 polyethylen (HDPE), 

nízkohustotní polyethylen (LDPE), 

polypropylen (PP), polystyren (PS), 

polyvinylchlorid (PVC), polyethylentereftalát 

(PET), akrylonitril butadien styren (ABS) [6]. 

 

Obrázek 2: Struktura termoplastu [5]. 

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 [7]. 

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 [8]: 

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

- kapalný produkt, který je bohatý na uhlovodíky, 

- tuhý zbytek (saze, popel). 
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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. Pokud probíhá spíše oxidační reakce, kde je přístup vzduchu, bude ve vzniklém 

plynu převažovat oxid uhelnatý. Pokud bude probíhat spíše pyrolýzní proces, budou vznikat 

plyny, které budou obsahovat velký podíl methanu a dalších uhlovodíků [9]. 

Zplyňování je technologie, která umožňuje výrobu procesního 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 [9, 10, 11]. 

5 Experimentální část 

V následujícím textu bude uveden postup přípravy a analýzy vybraných druhů 

polymerních a plastových odpadů, přičemž výsledky analýz jsou pro přehlednost uloženy 

v databázi pro snadný a přehledný přístup k potřebným údajům [12] a [13]. 

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 tuhý zbytek.  

Pro experimentální část byly vybrány 3 oblasti produkce polymerních a plastových 

odpadů. První část byla zaměřena na odpady z automobilového průmyslu. Pro druhou část 

byly zvoleny odpady z domácností 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.  

5.1 Laboratorní zplyňovací jednotka 

Pro laboratorní pokusy zplyňování byla sestavena laboratorní zplyňovací jednotka, jak 

uvádí obrázek 3. 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.  

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.   
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Do retorty byl vkládán 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. Zbytkový 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. 

 

Obrázek 3: Schéma zapojení aparatury 

5.2 Výzkum vlastností vybraných druhů odpadů 

Před zahájením samotného zplyňování odpadních polymerů a plastů 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, S, Cl a O, který byl stanoven dopočtem a stanovení spalného tepla, a dále 

byla vypočtena výhřevnost.  

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. Z výsledku analýz uvedených v tabulce 1 a 2 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. 
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Tabulka 1: Výsledky stanovení vlhkosti, popela, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku, 

spalného tepla a vypočtená výhřevnost u vybraných druhů vzorků 

Označení 

vzorku 

Charakteristika vzorku Wa 

Vlhkost  

[hm.%] 

Aa 

Popel 

[hm.%] 

Vdaf 

Prchavá 

hořlavina 

[hm.%] 

Pevný 

uhlík  

[hm.%] 

Qs
r 

Spalné teplo 

[kJ.kg-1] 

Qi
r 

Výhřevnost 

[kJ.kg-1] 

13 „Stříbrné“ části světel 

(PMMA) 

0,3 8,2 85,4 6,1 * 34260 

21 Vršky od minerální vody 

(HDPE) 

0 0,5 99,5 0 44394 41383 

22 PC komponenty (ABS) 0,2 0,5 96,4 2,9 39164 36659 

25 Plastový obal od minerální 

vody Korunní (PET) 

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

31 Barevné kryty reflektorů 

(PC) 

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 (PS) 0,0 0,1 99,9 0 41259 39282 

35 CD (PC) 0,2 0,1 81,5 18,2 30313 28829 

49 Pneumatiky „Barum“(SBR, 

BR, NR) 

0,8 3,9 66,9 28,4 39368 37718 

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

* Poznámka: spalné teplo vzorku 13 nebylo stanoveno 

Tabulka 2: Výsledky stanovení prvkové analýzy a chlóru u vybraných druhů vzorků 

Označení 

vzorku 

Charakteristika vzorku Ca 

[hm.%] 

Ha  

[hm.%] 

Na 

[hm.%] 

Sa  

[hm.%] 

Oa  

[hm.%] 

Cla 

[hm.%] 

13 „Stříbrné“ části světel (PMMA) 75,3 7,8 3,4 0,3 12,57 0,63 

21 Vršky od minerální vody  

(HDPE) 

85,0 14,2 0,2 0,0 0,55 0,05 

22 PC komponenty (ABS) 83,8 11,8 2,5 0,0 1,82 0,08 

25 Plastový obal od minerální vody 

Korunní (PET) 

73,3 12,0 0,1 0,0 14,53 0,07 

31 Barevné kryty reflektorů (PC) 83,3 8,1 5,2 0,0 3,37 0,03 

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

34 Obaly od CD (PS) 90,1 9,6 0,1 0,0 0,16 0,04 

35 CD (PC) 66,1 7,2 0,3 0,0 26,35 0,05 

49 Pneumatiky „Barum“(SBR, BR, 

NR) 

87,1 7,7 0,5 0,7 3,9 0,1 

50 Těsnění oken (EPM) 63,5 5,0 0,2 1,7 21,1 8,5 

Poznámka: Obsah kyslíku byl stanoven dopočtem. 

Vybrané druhy odpadů měly vysoké hodnoty výhřevnosti, která dosahovala 

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 odpadů.   

Z prvkové analýzy bylo dále vypočteno množství zplyňovacího média potřebného 

pro zplyňování vybraných druhů odpadů. 
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5.3 Zplyňování vybraných druhů odpadů technickým vzduchem 

Zplyňování jednotlivých vzorků probíhalo na laboratorní zplyňovací jednotce 

za atmosférického tlaku, která je uvedena na obrázku 3. 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. Zplyňování 

jednotlivých vzorků probíhalo při různém množství zplyňovacího média od n = 0,2 až po 

n = 0,5. Pro posouzení vlivu rychlosti ohřevu v našich laboratorních podmínkách byl vybrán 

jeden vzorek, který byl zplyňován 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. Výsledky vlivu rychlosti ohřevu jsou 

v celém znění v disertační práci. 

V průběhu pokusu byl odebírán plyn do skleněných vzorkovnic. Celkem byly odebrány 

3 vzorky plynu, procesní plyn se začal odebírat při teplotách 450 °C, 600 °C a 750 °C. Takto 

odebrané vzorky plynu byly dále analyzovány. 

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

kapalného produktu) a množství tuhého zbytku v kovové retortě. Množství plynu bylo 

zjištěno dopočtem. U vzorku kondenzátu bylo stanoveno prvkové složení, vlhkost, spalné 

teplo a vypočtena výhřevnost a u tuhého zbytku bylo stanoveno jodové adsorpční číslo. 

Vzorková základna 

 Pro pokusy zplyňování odpadů bylo použito celkem 8 různých druhů polymerů a plastů 

rozdělených do 3 skupin, a to na odpady z automobilového průmyslu (vzorky 1 až 3), 

potravinářského průmyslu (vzorky 4 až 6) a elektrotechnického průmyslu (vzorky 7 a 8). 

Vzorky odpadů z automobilového průmyslu  

  Vzorek 1: Jsou pneumatiky osobních automobilů značky „Barum“ (obrázek 4), které 

se skládají z 55 % styrenbutadienové pryže (SBR), 30 % polybutadienové pryže (BR) a 15 % 

přírodní pryže NR. 

Vzorek 2: Těsnění oken automobilů (obrázek 4), tento vzorek je složen z ethylenpropylenové 

pryže (EPM). 

Vzorek 3: Stříbrné části světel (obrázek 4). Vzorek 3 je složen z částí předních světlometů 

osobních automobilů, tento vzorek obsahuje polymethylmetakrylát (PMMA). 
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Obrázek 4: Vzorky 1, 2 a 3 

Vzorky 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. Vzorky termoplastů byly odebrány 

na třídící lince v OZO Ostrava, a.s. 

Vzorek 4: Směs pneumatik a HDPE (7:3), tento vzorek byl tvořen 70 % pneumatik (SBR, BR, 

NR) a 30 % vysokohustotního polyethylenu (HDPE). 

Vzorek 5: Směs pneumatik a HDPE (9:1), tato směs obsahovala 90 % pneumatik (SBR, BR, 

NR) a 10 % vysokohustotního polyethylenu (HDPE). 

Vzorek 6: Směs pneumatik a PET (9:1), směs byla tvořena 90 % pneumatik (SBR, BR, NR) 

a 10 % polyethylentereftalátu (PET).  

 

Obrázek 5: Vzorky HDPE a PET použity ve směsi vzorků 4, 5 a 6 

Vzorky odpadů z potravinářského průmyslu  

Jako vzorky reprezentující tuto oblast odpadů byly zvoleny PC komponenty (PC 

klávesnice a podstavce pod monitory) a CD nosiče, jak uvádí obrázek 6. Oba tyto vzorky byly 

odebrány v OZO Ostrava, s.r.o. 

Vzorek 7: CD nosiče, jsou tvořeny především polykarbonátem (PC).  

Vzorek 8: PC komponenty, tento vzorek odpadů byl tvořen z částí PC klávesnic a podstavců 

PC monitorů. Vzorek 8 byl složen z akrylonitril butadien styrénu (ABS).  
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Obrázek 6: Vzorky 7 a 8 

Jednotlivé vzorky odpadů byly zplyňovány při různých procesních podmínkách 

v kovové retortě zahřáté na teplotu 900 °C s rychlostí ohřevu 20 °C za minutu a dobou 

zdržení na teplotě 900 °C po dobu 10 minut. Zplyňování probíhalo při různém množství 

zplyňovacího média pro n = 0,2 až n = 0,5 a při různých rychlostech ohřevu kovové retorty 

(5 °C za minutu, 20 °C za minutu a 40 °C za minutu). Výsledky jednotlivých měření v celém 

měřítku shrnuje disertační práce. 

Bilance produktů zplyňování 

Vážením jednotlivých produktů zplyňování byla sestavena bilance u jednotlivých 

vzorků, jak uvádí graf 1, který popisuje bilanci vzorků 1 až 8. Navážka vzorků v retortě byla 

vždy 30 g. Množství kondenzátu a tuhého zbytku bylo stanoveno vážením a množství plynu 

bylo zjištěno dopočtem do 100 %. 

 

Graf 1: Bilance produktů zplyňování 

Bilance produktů zplyňování uvádí hodnoty tuhého, kapalného a plynného produktu 

vznikajícího při zplyňování jednotlivých vzorků. Z výsledků hmotnostní bilance procesu 

vyplývá, že množství zplyňovacího média mělo pozitivní vliv na hmotnost tuhého produktu 

u vzorků 1, 5, 6 a 7. Naopak tomu bylo u vzorků 2, 3, 4 a 8, kde hmotnost tuhého zbytku 

klesala s rostoucím množstvím zplyňovacího média. Nejvyšší množství tuhého produktu 

vznikalo u vzorku 1(až 58 hm. %). Množství plynu s rostoucím množství zplyňovacího média 

klesalo, výjimkou byly jen vzorky 7 a 8. Nejvyšší množství plynu vznikalo při zplyňování 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

n
=0

,2
n

=0
,3

n
=0

,4
n

=0
,5

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vzorek 6 Vzorek 7 Vzorek 8

Bilance produktů zplyňování 

tuhý zbytek kpalný zbytek plyn+ztráty



14 

 

vzorku 3 a to až 68 hm. %., jehož výhřevnost však byla jen 2,5 MJ.kg
-1

. Na množství 

kondenzátu u vzorku 1, 2, 4, 6, 7 a 8 mělo množství zplyňovacího média pozitivní vliv, kdy 

s rostoucím množstvím média rostlo i množství kondenzátu. U vzorku 8 tvořil kondenzát 

až 72 hm. %, který měl výhřevnost až 39 MJ.kg
-1

. 

Hodnocení plynných produktů 

Plyn vznikající při zplyňování byl odebírán do skleněných vzorkovnic o objemu 

1 l (procesní plyn byl 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 množství uvolňovaného plynu) a bezprostředně analyzován na plynovém 

chromatografu Agilent 7890A 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. 

Z koncentrací sledovaných složek byla vypočtena výhřevnost, výsledky uvádí graf 2. 

Výsledky koncentrací sledovaných složek všech analyzovaných vzorků byly v celém rozsahu 

uvedeny v disertační práci.  

 

Graf 2: Výhřevnost plynných produktů 

Výše uvedený graf přehledně uvádí výhřevnost procesního plynu vzorků 1 až 8 (v grafu 

jsou pro každý vzorek a každé n, uvedeny vzorky procesního plynu s nejvyšší výhřevností). 

Téměř u všech vzorků byla nejvyšší koncentrace sledovaných složek ve vzorku procesního 

plynu odebraného při teplotě 600 °C, výjimkou byl jen vzorek 6, který měl nejvyšší 

koncentraci sledovaných složek u procesního plynu odebraného při teplotě 450 °C. 

Z koncentrací sledovaných složek byla vypočtena výhřevnost, která dosahovala až 8 MJ.m
-3

, 

a to u vzorku 4. Hodnota výhřevnosti vzorku 4 (což je směs pneumatik a HDPE) byla vyšší 

než výhřevnost plynu vzorku 1 (pneumatiky), z čehož vyplývá, že přídavek termoplastů 

má pozitivní vliv na výhřevnost procesního plynu.  
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Koncentrace sledovaných složek se s rostoucím množstvím zplyňovacího média 

snižovala, výjimkou byly jen vzorky 2 a 3, kdy s rostoucím množstvím zplyňovacího média 

rostla i koncentrace sledovaných složek. 

Hodnocení kapalných produktů 

U vybraných kondenzátu bylo stanoveno prvkové složení, vlhkost, spalné teplo 

a výhřevnost. Obsah uhlíku, vodíku, dusíku a síry byl stanoven pomocí přístroje NA 1500 

(Fisons Instruments, Milano). Spalné teplo a výhřevnost byly vypočteny dle Dulongova-

Petitova pravidla, obsah kyslíku byl zjištěn dopočtem do 100 %. Množství vody bylo 

stanoveno metodou dle Karl-Fishera ČSN ISO [14]. Dále pak, vždy u jednoho vzorku 

zastupujícího daný okruh odpadů, bylo stanoveno složení vybraného kondenzátu. 

U zvoleného vzorku bylo stanoveno zastoupení organických látek v kondenzátu pomocí 

plynové chromatografie s hmotnostním detektorem na přístroji HP 6890 GC. 

Tabulka 3: 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 

Vzorek 6 n=0,2 85 10,3 0,45 0,6 3,65 10,43 41206 38670 

Vzorek 6 n=0,3 86,4 10,33 0,3 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 

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 8,3 0,2 0,2 0 0,48 41472 39633 

 

Výhřevnost kondenzátů byla vysoká a to v rozmezí 35 až 39,6 MJ.kg
-1

. Takto vysoká 

výhřevnost souvisí s vysokým obsahem uhlíku v kondenzátech, čím vyšší byl obsah uhlíku 

v kondenzátu, tím vyšší byla i jeho výhřevnost. Kondenzát s takto vysokou výhřevností lze 

dále využít např. jako palivo nebo do směsí s jinými palivy. Využití kondenzátu však omezuje 

obsah vody, který u vzorku 6 (n = 0,4) dosahuje 54 hm. %.  

Zastoupení jednotlivých prvků v kondenzátech se jen nepatrně lišilo od prvkového 

složení vstupních vzorků. Rozdíly v prvkovém složení kondenzátů se zvyšovaly se zvyšujícím 

se množstvím zplyňovacího média použitého pro zplyňování vzorků. Množství zplyňovacího 

média mělo pozitivní vliv na výhřevnost kondenzátů vzorků 1 a 8, naopak tomu bylo 

u vzorku 6. 

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. 

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 [15]. K charakterizaci sorpčních schopností tuhých zbytků 

po zplyňování byla použita metoda stanovení jodového adsorpčního čísla, výsledky měření 

shrnuje graf 3. 

 

Graf 3: Výsledky stanovení jodového adsorpčního čísla  

Výše uvedený graf shrnuje výsledky stanovení jodového adsorpčního čísla a vliv 

množství zplyňovacího média na sorpční schopnosti tuhých zbytků z jednotlivých měření, 

kdy se měnilo množství zplyňovacího média od n = 0,2 až po n = 0,5. Množství zplyňovacího 

média mělo u většiny vzorků pozitivní vliv na sorpční schopnosti, výjimkou byly 

jen vzorky 1, 7 a 8. Nejvyšší sorpční schopnosti podle stanovení jodového adsorpčního čísla 

měly vzorky 1, 4 a 6, kdy jodové číslo dosahuje až 250 mg.g
-1

, tyto vzorky lze dále využít 

např. jako sorbenty pro jedno použití. 
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6 Závěr 

Disertační práce byla zaměřena především na zplyňování vybraných druhů odpadních 

polymerních a plastových materiálů. Samotné zplyňování probíhalo v prostředí technického 

vzduchu, při různých množstvích 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 popis 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 

plastových 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 

materiálů byl proveden výzkum vlastností těchto odpadů, a to takových, které tento proces 

ovlivňují. Jedná se zejména o prvkové složení výchozích materiálů, termogravimetrickou 

analýzu, spalné teplo a výhřevnost, jelikož tyto, kromě procesních podmínek, významně 

ovlivňují složení vzniklé hořlavé plynné fáze. Získané údaje o 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 vzorky odpadů. 

• Vypočtená výhřevnost odpadů byla velice vysoká, dosahovala až 41 MJ.kg
-1

. 

• Koncentrace obsahu chlóru byla nízká, což souvisí také s možnou tvorbou 

cyklických a aromatických uhlovodíků v procesním plynu. 

 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 materiálů, jako jsou pneumatiky, barevné části světel atd., 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 s různým 
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množstvím zplyňovacího média (n = 0,2 až 0,5). 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 původních vzorků. Množství zplyňovacího média bylo vypočteno vždy pro 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 množstvích 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, tuhý zbytek a kondenzát. Množství kondenzátu a tuhého zbytku bylo zjištěno vážením 

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 zplyňovacího média, ale také rychlosti ohřevu byl zvolen 

vzorek (směs pneumatik a stříbrných části světel), který se zplyňoval nejen při různých 

množstvích zplyňovacího média, ale také při různých rychlostech ohřevu 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 procesním 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 

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 

kondenzátů 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, které činily kondenzát vysoce výhřevným.  

Množství tuhého produktu se pohybovalo od 2 do 57 hm. %, v závislosti na druhu 

zplyňovaném vzorku a množství zplyňovacího média. Vzniklý tuhý produkt 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 např. jako sorbenty na jedno použití díky svým porézním vlastnostem. 

Především u pneumatik a směsí pneumatik a HDPE, případně směsi s PET, kde jodové číslo 
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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 

odpadních polymerů a plastů.  

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 atd.) do vzorku pneumatik se zvýší 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. 

• Vybrané tuhé zbytky, které vznikaly při pokusech zplyňování lze použít jako sorbent 

na jedno použití, především ty, jejichž hodnota jodového adsorpčního čísla přesahovala 

200 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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 Summary 

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 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. 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. The resulting solid product of carbonization was also evaluated, especially 

for its sorption capacities by determination of iodine adsorption number. 

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 plymers and plastics treatment. 
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