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Anotace 

Disertační práce vznikla za podpory projektu v rámci specifického vysokoškolského výzkumu s ev. 

č. SP/2010117 „Porovnání termických metod redukčního zpracování odpadů s tepelným obsahem“ a je 

zaměřena na ověření možnosti využití pyrolýzy a zplyňování při nakládání s vybranými druhy odpadů. Práce 

je rozdělena do několika částí. V úvodních kapitolách je vypracována literární rešerše k dané problematice 

z domácí a zahraniční literatury. V práci je uveden krátký popis některých stávajících pyrolýzních, 

zplyňovacích nebo kombinovaných jednotek, které byly do současnosti realizovány jako provozní, 

poloprovozní či alespoň pilotní. Pozornost je věnována také systému odpadového hospodářství. 

 V experimentální části disertační práce je prezentována příprava vzorků vybraných druhů odpadních 

materiálů (konkrétně ze zemědělství, z potravinářského a farmaceutického průmyslu) jak pro účely provedení 

analytické identifikace, tak se záměrem provedení série experimentů na sestavené termické jednotce, a to 

v redukčních podmínkách. Upravené vzorky byly podrobeny analytické identifikaci na vybrané 

termochemické charakteristiky ovlivňující procesy termického zpracování. Po navržení laboratorního postupu 

bylo provedeno ověření redukčních termických metod v laboratorním měřítku. Výsledné produkty pyrolýzy 

a zplyňování (plynný, tuhý a kapalný produkt) byly podrobeny dostupným analýzám.  

V závěru práce je pak provedeno vyhodnocení experimentální části a definování přínosů při možném 

využití technologií pyrolýzy a zplyňování při zpracování zemědělských, potravinářských a farmaceutických 

odpadů. Dosavadní výsledky byly publikovány na konferencích tuzemských i mezinárodních a také 

v odborných časopisech. 

 

Klíčová slova: pyrolýza, zplyňování, odpad, plynová chromatografie, adsorpční jodové číslo, 

vícekriteriální analýza 

Annotation 

Ph.D. thesis was supported by the project with no. SP/2010117 and is aimed at verifying the possibilities 

of pyrolysis and gasification dealing with certain types of waste. The work is divided into several parts. In the 

introduction chapters, the literature search was made from domestic and foreign sources. The work presents 

a brief description of some existing pyrolysis, gasification or combined units that have been implemented as 

operating or at least pilot units. The attention is paid to the waste management system. 

In the experimental part of my dissertation, the preparation of samples of selected types of waste 

materials is presented (particularly from agriculture, food and pharmaceutical industries). The samples are 

prepared either for purposes of analytical identification or for realizing the series of experiments on built-up 

thermal unit, in reducing conditions. Treated samples were subjected to analytical identification of selected 

thermochemical characteristics affecting the thermal treatment processes. After designing the laboratory 

procedure, the verification of reducing thermal methods in a laboratory scale was made. The end products of 

pyrolysis and gasification (gas, solid and liquid product) were subjected to available analyzes. 

The evaluation of experimental part and defining the benefits of possible use of pyrolysis and gasification 

technologies for processing of agricultural, food and pharmaceutical waste is described in the conclusion. The 

presented results were published in national and international conferences and in scientific journals. 

 

Keywords: pyrolysis, gasification, waste, gas chromatography, iodine adsorption number, 

multicriteria analysis
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1   ÚVOD 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost a stoupající spotřeba lidské společnosti je doprovázena rostoucí 

produkcí odpadů. Průmyslovou činností vznikají kromě požadovaných výsledných produktů a materiálů 

i vedlejší produkty, které postrádají přímé upotřebení. Z jiného úhlu pohledu lze jako odpad definovat ty 

produkty, které výrobce a společnost neumí nebo z jakýchkoliv příčin nemůže vřadit do koloběhu 

upotřebitelnosti. Nutno zdůraznit i skutečnost, že i původně vyrobené předměty se časem stávají 

nepoužitelné (opotřebení fyzické či morální) a stávají se tak odpadem. Česká republika má přes výrazné 

zlepšení stále značné rezervy při redukci energetické a materiálové náročnosti výroby v souvislosti 

s uplatňováním vědeckých a technických poznatků v rámci inovačních cyklů. Odpady jsou nejen 

průvodním jevem neefektivního nakládání s neobnovitelnými přírodními zdroji, ale rovněž jsou zdroji 

surovin a energie, jejichž význam stále roste. 

Ačkoliv minimalizace množství vznikajících odpadů je prioritou odpadového hospodářství, nelze ani 

do budoucna v celé řadě oborů lidské činnosti vznik odpadů zcela vyloučit. Otázka jejich zneškodňování 

nebo racionálního využití dnes představuje zásadní úkol nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale 

i z hlediska ekonomického 1, 2. Toto lze zajistit celou řadou procesů, zejména ukládáním odpadů na 

skládky, spalováním, biologickými procesy a procesy chemické, fyzikální a fyzikálně-chemické úpravy 

odpadů.  

Progresivní metodou je termické zpracování odpadů a především energetické využití odpadů, které 

poskytuje řadu výhod, k nimž patří zejména významné snížení objemu odpadů, rychlost procesu ve 

srovnání s dalšími metodami a především možnost využití energie v odpadu obsažené 3. Velmi zajímavou 

alternativou v oblasti surovinového využití odpadních látek je pyrolýza a zplyňování, kterým je 

momentálně věnována zvýšená pozornost v řadě zemí. Současným i budoucím úkolem této oblasti 

výzkumu je nalézt takové využití odpadů, které bude splňovat stále se zpřísňující environmentální 

požadavky, zejména na ochranu ovzduší v souladu s platnou legislativou. Vstupem ČR do EU se zásadně 

změnil přístup státu k požadavkům na zlepšení životního prostředí. Jestliže před vstupem se správný přístup 

deklaroval a částečně naplňoval, vstupem bylo nutné sjednotit platnou legislativu ČR a EU a začít se touto 

legislativou řídit. Jednou z oblastí, která byla tímto faktem významně poznamenána, je nakládání s odpady. 

Několikerá novela zákona o odpadech je důkazem toho, že tato problematika je stále velmi aktuální.  

Zvýšení podílu látkového a energetického využití odpadů bude vzhledem k jeho nynější nízké úrovni 

nutností. Česká republika stále zaostává ve využívání odpadů, a ačkoliv naše legislativa jednoznačně 

upřednostňuje materiálové a energetické využití odpadů před jejich skládkováním, je realita výrazně 

odlišná. I nadále velká část cenných surovin končí nenávratně na skládkách. Současný trend omezování 

skládkování bude ještě razantnější v příštích letech a právě tato skutečnost, ve spojení se soudobými 

problémy s dodávkami zemního plynu z politicky nestabilních oblastí světa, předznamenává fakt, že 

energetické využití odpadů čeká zajímavá budoucnost.  

Z hlediska současné právní úpravy je využívání odpadů oblastí, která podléhá řadě legislativních 

norem, kdy na jedné straně stojí snaha o maximálně možné zhodnocení odpadních materiálů, zejména pak 

využití jejich energetického obsahu a na straně druhé úsilí o minimalizaci emisí vznikajících při termickém 

zpracování odpadů.  

2   CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Vědeckovýzkumné a experimentální činnosti byly v průběhu studia zaměřeny na termické metody 

redukčního zpracování vybraných druhů odpadů, a to konkrétně odpadů ze zemědělství, z potravinářského 

a farmaceutického průmyslu. Cílem disertační práce je získání poznatků o možnostech využití redukčních 

termických procesů pro zpracování výše uvedených odpadů a ověření základních technologických 

parametrů procesů. 
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Průkaznými laboratorními zkouškami, prováděnými podle platných českých technických norem, byly 

nejprve stanoveny základní technologické jakostní znaky jednotlivých vzorků testovaných odpadů. 

Kvantitativní analýzy výsledků testování výstupních produktů z pyrolýzních a zplyňovacích zkoušek byly 

zaměřeny na získání souborů dat, které se staly základem pro komplexní vyhodnocení pyrolýzy 

a zplyňování vybraných druhů odpadů. Na základě souhrnné analýzy výsledků laboratorního zkoumání 

testovaných vzorků byly v disertační práci definovány parametry získaných výstupních produktů, které 

mají za cíl nalézt alternativu pro současné používání klasických fosilních zdrojů méně šetrných k životnímu 

prostředí. 

Podstatou byl výzkum a stanovení podmínek vzniku plynných, tuhých a kapalných produktů 

a posouzení využitelnosti jednotlivých výstupních produktů a tím i termických redukčních postupů.  

Splnění vytýčených cílů disertační práce předpokládá řešení následujících dílčích úloh: 

 Doplnění a rozšíření literárních odkazů, týkajících se zpracování odpadů redukčními termickými 

procesy a rozbor současného stavu poznání v oblasti energetického využívání odpadů. 

 Laboratorní výzkum termochemických vlastností vybraných druhů odpadů, kterému předcházel 

terénní odběr vzorků. 

 Sestavení experimentální aparatury. 

 Stanovení reakčních průběhů a charakterů výstupních produktů pro jednotlivé druhy odpadů 

a jejich směsi různého složení na podkladě experimentálních prací při aplikaci redukčních 

termických metod v laboratorním měřítku.  

 Návrh technologického postupu. 

 U jednotlivých experimentů porovnání redukčních termických metod z hlediska složení plynného 

produktu, možnosti využití tuhého a kapalného zbytku.  

 Analýza plynných produktů plynovým chromatografem Agilent 7890A spojená s výpočtem 

výhřevnosti plynu. 

 Hodnocení kapalných produktů chromatografem HP 6890, prvková analýza, obsah vody, 

výhřevnost a spalné teplo kondenzátů. 

 Stanovení sorpčních schopností (stanovení jodového adsorpčního čísla) tuhých produktů 

z pyrolýzního a zplyňovacího procesu.  

 Identifikace řídicích faktorů a tepelných režimů procesu pro optimalizaci jakosti a množství 

vznikajících produktů. 

 Posouzení využitelnosti jednotlivých výstupních produktů a termických redukčních postupů 

metodami vícekriteriálního rozhodování.  

3   SHRNUTÍ SOUČASNÝCH POZNATKŮ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V dnešní době se jednoznačně setkáváme s problematikou související se syndromem „3E“, tedy 

provázaností ekonomiky, energetiky a ekologie. Pro zdárný rozvoj společnosti je nezbytné nalézt optimální 

rovnováhu všech uvedených oblastí [4]. Řešení procesů termického zpracování odpadů vyžaduje 

komplexní přístup. Důraz je zejména kladen na skutečnost, aby primárně bylo docíleno bezpečného využití 

odpadu při dodržení legislativních podmínek a současně se v co největší míře využila energie v odpadu 

obsažená.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           | 2012 

 

3 | V y s o k á  š k o l a  b á ň s k á  –  T e c h n i c k á  u n i v e r z i t a  O s t r a v a  

 

3.1 Odpadové hospodářství 

Množství odpadů je ovlivněno zejména následujícími faktory: nárůstem populace, zvyšováním osobní 

spotřeby a úrovní technologie společenské výroby. Odpady obsahují často množství zužitkovatelných 

složek a rozvíjí se úsilí o jejich zpětné zpracování. Aplikací vhodných technologií je možné odpady 

transformovat na suroviny vhodné pro další zpracování nebo se přímo stávají vstupními surovinami 

k výrobě nových produktů.  

Některé odpady jsou charakteristické svým energetickým potenciálem. Vhodnou úpravou 

a následným energetickým zhodnocením tak mohou být doplňkovým zdrojem energie. Tyto atributy 

odpadů mohou významně přispívat k úsporám spotřeby primárních surovinových a energetických zdrojů. 

Na základě integrované koncepce odpadového hospodářství, se zapojením celé infrastruktury společnosti 

a s aktivní účastí státu, se odpadové hospodářství stává promyšleným odvětvím s vysokou přidanou 

hodnotou [5]. 

Pro současné odpadové hospodářství v ČR platí tyto závěry: 

 stále převládá vysoký podíl skládkovaného odpadu, 

 nadále přetrvává vysoká měrná produkce odpadů na jednotku HDP ve srovnání se státy EU, 

 dominuje nedostatečnost ekonomických nástrojů vedoucích k minimalizaci vzniku odpadů na 

úrovni původců, 

 nedaří se zcela prosadit požadavek sdílené odpovědnosti výrobce za výrobek po skončení jeho 

životnosti - vázne zpětný odběr a jeho neplnění není významněji sankciováno.  

Plán odpadového hospodářství klade důraz na rozvoj progresivních ekologických opatření v souladu 

s trendy Evropské unie 6. Základním dokumentem je Směrnice 75/442/EHS, o odpadech, ve znění 

pozdějších úprav a doplňků jako je 91/156/EHS, kodifikovaná verze byla vydaná v úplném znění 

27.11.2003 jako dokument COM(2003)731 final pod značkou 2003/0283 (COD). Nová Směrnice 

č. 98/2008/ES, o odpadech byla přijata procedurou tzv. spolurozhodování Rady EU a Evropského 

parlamentu podle článku 251 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice. Směrnice zavádí pro 

všechny členské státy EU cíle pro opětovné využití odpadů, které mají být naplněny do konce roku 2020, 

určuje pravidla pro budoucí legislativu EU ve zmíněné oblasti a ukládá členským státům EU povinnost 

vypracovat programy na předcházení vzniku odpadů. Členské státy jsou povinny do pěti let po vstupu 

Směrnice v platnost vytvořit Plány pro nakládání s odpady a Programy předcházení vzniku odpadů do 

12. prosince 2013 týkající se celého území státu [7].  

Důležitým atributem je, že členské státy přijmou vhodná opatření na podporu předcházení nebo 

omezování vzniku odpadů a jejich škodlivosti prostřednictvím: 

  vývoje nových technologií, šetrnějších při využívání přírodních zdrojů, 

  technického vývoje se současným uváděním výrobků na trh navržených takovým způsobem, aby 

v průběhu vlastní výroby, používání i konečného odstranění nepřispívaly vůbec nebo přispívaly co 

nejméně ke zvyšování množství či škodlivosti odpadů a nebezpečí znečišťování životního 

prostředí, 

  vývoje požadovaných technologií konečného odstranění nebezpečných látek přítomných 

v odpadech určených k využití. 

Dále s ohledem na využití odpadů a to především prostřednictvím: 

 recyklace, opětovného použití, regenerace nebo každé další činnosti orientované na získání 

surovin, 

 používání odpadů jako zdroje energie. 

Cílem je vyšší procento materiálově a energeticky využívaných odpadů. Pro bezpečné odstranění 

odpadů, zvláště nebezpečných, a materiálové využití ostatních odpadů je nezbytné zajistit dostatek 

relevantních zařízení splňujících požadavky na BAT technologie, kterých je stálý nedostatek 8. 
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3.1.1 Produkce odpadů 

Produkce jednotlivých druhů odpadů na území ČR je uvedena v tabulce 1 9. 

Tab. 1 Produkce odpadů v ČR v roce 2010 (v t) 

Původ odpadu Označení odpadu Celkem Z toho 

nebezpečné ostatní 

Z obcí 3 700 238 12 854 3 687 384 

Z toho komunální odpad 3 334 240 5 082 3 329 212 

Z podniků CZ-NACE 20 423 322 1 357 825 19 065 497 

zemědělství, 

lesnictví a rybářství 
01-03 113 685 6 166 107 519 

dobývání a těžba 

mimo odvaly 
05-09 114 569 15 949 98 621 

zpracovatelský 

průmysl 
10-33 4 202 463 550 376 3 652 088 

energetika 35 1 540 396 37 139 1 503 257 

činnosti související 

s odp. vodami, 

odpady a sanacemi 

37-39                                                         2 507 
187 

550 690 1 956 497 

stavebnictví 41-43 9 353 672 97 918 9 255 754 

doprava a 

skladování 
49-53  178 080 16 052 162 028 

celkem 24 123 560 1 370 679 22 752 881 

Z celkového množství odpadů bylo využito 9 974 513 t odpadů. Mezi nejfrekventovanější způsoby 

nakládání s odpady v roce 2010 v ČR patří využití odpadů na terénní úpravy, ukládání v úrovni terénu 

a recyklace anorganických materiálů. Lze konstatovat, že stále převládá vysoký podíl skládkování. 

3.1.2 Metody hodnocení odpadů 

Odpady představují nejširší spektrum látek, počínaje látkami s přesně definovaným složením, přes 

nejrozmanitější směsi látek s komplikovanou anorganickou, organickou a biologickou matricí, až po 

vzorky s naprosto neznámým složením. Není výjimkou, že se jedná o směsi látek různého původu, 

charakteru i složení. Tato skutečnost se mnohdy odráží na další specifické vlastnosti většiny odpadů, a to 

vysoké chemické a fázové heterogenitě. Charakterizaci některých druhů odpadů komplikuje jejich 

fyzikální, chemická nebo biologická nestabilita. Navíc v důsledku úniku těkavých složek nebo vzájemných 

reakcí mezi složkami odpadů či složkami odpadů a okolím může docházet ke změně jejich složení.  

Nedílnou součástí odpadového hospodářství je posuzování vlastností a charakteristik odpadů 

a přisuzování vlastností jednotlivým skupinám odpadů jako základních kritérií pro nakládání s nimi. 

Poměrně jednoduchou záležitostí je zařazení odpadů do příslušné kategorie dle stávající platné legislativy 

a to z důvodu roztřídění odpadů podle původu vzniku. Navržení vhodné technologie zpracování odpadů 

pak vyžaduje více než znalost pouhého chemického složení odpadů [10]. 

3.1.3 Legislativa  

Určujícími právními dokumenty v oblasti hodnocení odpadů jsou zákony a vyhlášky. V současné 

době je odpadové hospodářství ČR vymezeno zejména Zákonem č.  185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a Zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění a jejich prováděcími předpisy. 

Zákon o odpadech prodělal po dobu jeho trvání řadu změn, kvůli kterým se jeho znění stalo téměř 

nepřehledné. V roce 2004 byl novelizován Zákonem č. 188/2004 Sb., zaměřeným na vozidla s ukončenou 

činností, v roce 2005 pak novelizován Zákonem č. 7/2005 Sb., týkajícím se odpadních elektrických 

a elektronických zařízení. Další novela - Zákon č. 314/2006 Sb., je doplněna především o biologicky 

rozložitelné odpady. V roce 2008 byl zákon o odpadech novelizován Zákonem č. 25/2008 Sb., 

o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí. Bouřlivý počet novelizací zákona o odpadech proběhl také v roce 2009, např. Zákon 

č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, Zákon č. 223/2009 Sb., o volném pohybu zboží a mnoho 

dalších. Nejnovější novela zákona o odpadech je vyhlášena pod číslem 154/2010 Sb [11].  
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3.2 Termické zpracování odpadů 

Termickými metodami zpracování odpadů lze souhrnně označit technologie, při nichž dochází 

k působení na odpadní látku teplotou přesahující mez její chemické stability 3. Teploty používané 

u jednotlivých technologií se pohybují ve velmi širokém rozmezí, nejčastěji mezi 300 C a 1500 C, 

u plasmových metod jsou aplikovány teploty několika tisíc stupňů Celsia. Výhody termického zpracování 

odpadů: 

 podstatná redukce původního objemu odpadů (snížení objemu odpadů na cca 10 -15 % původního 

objemu), 

 možnost spalování širokého spektra odpadů různého původu a všech konzistencí, 

 možnost využití tepla uvolněného při spalování odpadů nebo jeho konverze na jinou formu energie 

s využitím v průmyslové a komunální oblasti (ohřev vody, výroba páry, elektrické energie aj.), 

 značné snížení množství kontaminantů a inertizace zbytkového nespalitelného podílu, což následně 

zjednodušuje podmínky pro finální uložení zbytků po spalování na skládkách s eliminací 

ekologických rizik, 

 tepelná přeměna v porovnání se skládkováním a kompostováním probíhá ve velmi krátké době 

(spalování je nejrychlejším způsobem zpracování odpadů). 

Rozhodujícím kritériem pro hodnocení jednotlivých procesů je zejména dosažitelný stupeň rozkladu 

stabilních odpadních látek, který je ovlivněn nejen teplotou, ale především chemickými vlastnostmi, tedy 

charakterem prostředí, v němž daný proces probíhá. Na základě výše uvedeného rozlišujeme 3: 

I. Oxidační procesy 

        Procesy termického zpracování odpadů, při nichž je obsah kyslíku v reakčním prostoru 

stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu. V tomto 

případě jde o spalování odpadů, což je řízené exotermické slučování odpadních látek s kyslíkem za 

stechiometrických či nadstechiometrických podmínek.   

II. Redukční procesy 

        Procesy termického zpracování odpadů, při nichž je obsah kyslíku v reakčním prostoru 

podstechiometrický nebo nulový vzhledem k obsahu hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu.  Mezi tyto 

procesy patří pyrolýza a zplyňování. Pyrolýza je tepelný rozklad organických látek za nepřístupu 

oxidačních médií (vzduch, kyslík, vodní pára, CO2) v reakčním prostoru, při němž se výšemolekulární 

organické látky, nejčastěji v rozmezí teplot 500 - 1000 C, rozkládají na koks a jednoduché těkavé 

produkty. Zplyňování odpadů je tepelný rozklad odpadních látek při teplotách nad 800 C za 

podstechiometrického obsahu kyslíku v reakčním prostoru, které vedou k přeměně uhlíkatých materiálů na 

plynné hořlavé látky.  

3.2.1 Pyrolýza odpadů 

        Pyrolýza je tepelná degradace odpadů s obsahem organických látek v nepřítomnosti kyslíku, přičemž 

je také prvním krokem ve spalovacích a zplyňovacích procesech, kde je následována úplnou nebo 

částečnou oxidací primárních produktů [12]. Jejím produktem jsou látky bohaté na energii, konkrétně olej, 

spalitelný plyn a karbonizát. Olej, který se získá, má vyšší obsah energie na jednotku hmotnosti ve srovnání 

s původním odpadem a jeho vlastnosti se odvíjí v závislosti na složení pyrolyzovaného odpadu. Po 

přeměně obsažených uhlovodíků na vodní plyn je vhodný pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické 

energie v kogenerační jednotce a také může být využit jako topný olej. Pyrolýzní plyn může poskytovat 

energii např. pro pyrolýzní zařízení. Z tuhého zbytku lze připravit aktivní uhlí jako adsorbent, ten je možno 

použít v chemickém, farmaceutickém průmyslu a také se může uplatnit v tiskařském průmyslu na výrobu 

sazí a následně k výrobě tiskařské černě. Může být použit i jako palivo.  
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        Kvalita vznikajících produktů a tepelná účinnost závisí zejména na kvalitě vstupujících odpadů 

a podmínkách procesu. 

 Vliv vlhkosti 

S obsahem vody se zhoršuje mísitelnost organického odpadu a nekvalitní promísení má nepříznivý 

vliv na homogenizaci a tím také na jakost výsledného karbonizátu. Voda je nežádoucí složkou 

v organických odpadech také z energetického hlediska, vyžaduje totiž značnou tepelnou energii ke svému 

odpaření. S rostoucím obsahem vody v odpadu roste spotřeba tepla na proces. 

 Vliv zrnitosti 

Velikost částic prekursoru rovněž ovlivňuje výsledné vlastnosti karbonizátu. Optimální zrnitost se 

dosahuje mletím v mlýnech různých typů. Pro organický materiál s větší velikostí částic po karbonizaci je 

typická menší velikost povrchu a menší objem mikropórů. Ideální je použití menších částic prekursoru 

v rozmezí 0,5 - 12 mm 13. 

 Vliv konečné teploty a rychlosti ohřevu při karbonizaci 

Rozhodující vliv na tvorbu produktů má rychlost zahřívání a teplota. Pozvolné zahřívání, v rozmezí 

od 20 C do 100 C za minutu s maximální konečnou teplotou 600 C, dává srovnatelně stejné množství 

všech tří produktů 14. Vysoká teplota pyrolýzy spolu s rychlým zahříváním vedou ke vzniku většího 

množství plynu 15, 16. Vysoká rychlost ohřevu (260 C·min
-1

) podstatně zvětšuje střední rozměr 

pyrolyzovaného zrna ve srovnání s nízkou rychlostí ohřevu (0,5 - 3 C·min
-1

). Podle použité teploty 

rozlišujeme: 

 nízkoteplotní pyrolýzu (reakční teploty pod 500 C), 

 středněteplotní pyrolýzu (reakční teploty 500 - 800 C), 

 vysokoteplotní pyrolýzu (reakční teploty nad 800 C).  

Se zvyšující se teplotou a délkou reakční doby dochází ke vzniku stabilnějších produktů. Pyrolýzou 

při nízkých teplotách (okolo 500 C) vznikají primární produkty rozkladu, především pyrolytické oleje 

a dehet, které se částečně přeměňují na koks a plyny. Při vyšších teplotách probíhá rozklad intenzivněji 

směrem k většímu podílu stabilních primárních produktů pyrolýzy. V teplotním rozmezí 550 - 800 C 

vznikají zejména plyny s vyšší výhřevností, méně pak oleje a dehty. 

3.2.2 Zplyňování odpadů 

Zplyňování představuje významný technologický proces přeměny energetických surovin, kdy uhlíkaté 

látky (uhlí, biomasa, odpady) jsou přeměněny na hořlavý plyn, jehož složení závisí na vstupní surovině a na 

zvoleném uspořádání zplyňovacího procesu. Získaný plyn se využívá zejména pro energetické účely a pro 

chemickou syntézu. Tato technologie ilustruje obrovský potenciál a nachází použití ve více než dvou 

desítkách průmyslových zemí s rozmanitostí použitelnosti výsledných produktů (výroba elektrické energie, 

chemických látek, vodíku, pohonných hmot, substituce zemního plynu aj.). Zplyňování uhlí bylo ve světě 

značně rozšířeno přibližně od poloviny 60. let 20. století. Cílem byla výroba syntézního plynu a různých 

topných plynů, u nás především svítiplynu pro dálkový rozvod a topných plynů pro technologické ohřevy, 

vyráběných ve vlastních závodních nízkotlakých generátorových stanicích. V 60. letech nastal odklon od 

zplyňování uhlí a přechod k jednoduššímu a cenově dostupnějšímu používání ropných produktů. Ropné 

produkty později doplnil a v celé řadě případů nahradil zemní plyn.  

K postupnému výraznému rozšíření zplyňování ve světě vedlo uplatňování ekologických, 

ekonomických a strategických faktorů. Zplyňováním je možné přeměnit na plyn téměř jakékoliv uhlíkaté 

suroviny při současném vyloučení řady rizik spojených s jejich spalováním, např. vznik dioxinů při 

spalování komunálního odpadu. Proto je zpracování a využití odpadů jejich zplyňováním v posledních 

letech předmětem intenzivnějšího zájmu výzkumu a vývoje.    
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Samostatnou oblast představuje zplyňování biomasy. Využití takto získaného plynu je v řadě aplikací 

výhodnější než použití samotné biomasy, např. vytápění vápenek plynem získaným právě zplyňováním 

biomasy. Vzhledem k obtížnosti samostatného zplyňování biomasy se zkouší společné zplyňování biomasy 

s uhlím v provozovaných generátorech (co-gasification). V současné době převládá využití zplyňování 

k výrobě syntézního plynu pro chemické účely (amoniak, methanol, močovina a produkty oxochemie), pro 

výrobu kapalných paliv Fischer-Tropschovou syntézou a dále pro získávání vodíku. Zplyňování nachází 

také uplatnění pro energetické účely. Od počátku 70. let bylo v rámci výzkumu a vývoje navrženo značné 

množství rozdílných variant a modifikací zplyňování uhlí, biomasy, odpadů a různých uhlíkatých 

materiálů. Některé projekty byly pouze teoretické, mnoho desítek variant bylo testováno v laboratorních 

podmínkách, řada technologií postoupila až do stádia poloprovozního ověřování, ale realizace 

v průmyslovém měřítku v moderních zplyňovacích generátorech se dočkalo pouze několik málo 

technologií [17].  

Obecně se zplyňování provádí v generátorech, které lze rozdělit z několika hledisek: 

 podle směru proudění zplyňovacího média (souproudé, protiproudé, křížové), 

 podle tlaku v reakční komoře (atmosférické, tlakové), 

 podle typu reakční komory (s pevným ložem, s fluidním ložem). 

 

Obr. 1 Schéma zplyňovačů - zleva protiproudý, souproudý a s křížovým tokem 18 

Z vytěžených a zpracovaných literárních odkazů můžeme konstatovat následující skutečnosti: 

Objem odpadů se celosvětově zvyšuje, současně rostou i požadavky na jeho zneškodňování. Hlavní 

snahou a dispozicí moderního odpadového hospodářství, vedle předcházení vzniku odpadů a snížení 

množství odpadů ukládaných na skládky, je využití surovin a energie z odpadů. Kromě spalování, které je 

nejvíce rozšířeným tepelným procesem, se ve větší míře uplatňují ještě dva postupy energetického využití 

odpadů - pyrolýza a zplyňování. Obě technologie jsou pravděpodobně perspektivní, nicméně stále 

nestandardní, na klíč dodávaná zařízení.  

Vývoj jednoznačně ukazuje, že energetické využívání odpadů má svůj význam jak v energetice, tak 

z hlediska ochrany životního prostředí a vlivu nakládání s odpady na zdraví obyvatel, a to z těchto hlavních 

důvodů: 

 vyráběné teplo může nahradit lokální topeniště, která jsou charakteristickým zdrojem emisí včetně 

dioxinů, 

 odpady nejsou skládkovány, z uvedeného důvodu nevzniká skládkový plyn a obtížně využitelné 

prostory po ukončení skládkování, 

 využijí se jinak nevyužitelné odpady bez potřeby dalších úprav, a to v technologickém procesu, 

který cíleně zachycuje škodliviny a kontroluje všechny emise. 

Je nezbytné začít chápat energetické využívání odpadů v ČR jako výhodu, protože spoří 

neobnovitelná paliva a jejich zdroj je trvalý. Jde jenom o to, jaké podmínky vytvoříme pro to, aby se u nás, 

tak jako ve všech „environmentálně“ vyspělých zemích, výše uvedené výhody začaly prosazovat. 
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4   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část je zaměřena na ověření možnosti využití pyrolýzy a zplyňování při nakládání 

s vybranými druhy odpadů. V laboratorních podmínkách bylo testováno celkem 17 vzorků odpadů. Obecné 

schéma postupu laboratorních experimentů je uvedeno prostřednictvím obr. 2. Jednotlivé postupy 

experimentů jsou popsány v následujících statích. Kompletní popis experimentálního programu 

s detailnější charakteristikou v každém procesním kroku je uveden v disertační práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Návrh experimentálního programu „Možnosti zpracování vybraných druhů odpadů termickými 

redukčními metodami“. 

4.1 Výběr vzorků odpadů  

Cílem zmíněných experimentů bylo získat základní výsledky, které by mohly vytvořit konkrétnější 

představu o perspektivě aplikace termických redukčních metod na vybrané druhy odpadů a porovnání 

účinnosti termických redukčních metod na jednotlivé druhy odpadů. Pro pyrolýzní a zplyňovací 

experimenty byly vybrány odpady ze tří specifických oblastí, konkrétně odpady ze 

zemědělství, z potravinářského průmyslu a třetí řešenou oblastí byly odpady z průmyslu farmaceutického. 

Odebrané vzorky odpadů byly uloženy do vzorkovnic a převezeny do laboratoří Centra environmentálních 

technologií, kde byly po nezbytné předúpravě analyzovány.  
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Ze zemědělství byly vybrány následující vzorky odpadů: 

 

V poslední době je stále více diskutována otázka znečišťování prostředí ze zemědělské výroby. 

V rostlinné výrobě se setkáváme s objemově významným množstvím biomasy, kterou je nezbytné po 

získání produktů dále zpracovat nebo odstranit. V živočišné výrobě je typickým jevem velká koncentrace 

zvířat v jednotlivých závodech. V těchto závodech došlo ke změně u nás tradičního stelivového ustájení na 

provozy bezstelivové. Z bezstelivových provozů vzniká nový substrát tzv. kejda. Přímé použití kejdy jako 

hnojiva se ukázalo natolik problematické, že se hledají cesty jejího alternativního zpracování, kterým by se 

omezily nebo vyloučily tyto faktory (malý obsah sušiny, zaplevelení, značné pachové zátěže aj.). Jednou 

z možností je anaerobní fermentace či kofermentace kejdy za vzniku bioplynu a digestátu. Bioplyn je 

obvykle spalován v kogeneračních jednotkách a digestát využit jako hnojivo. Ekonomické výnosy se 

pohybují v závislosti na výnosu bioplynu a ten je dán složením substrátu [19]. 

Provedené experimenty byly zaměřeny zejména na pyrolýzu a zplyňování vysušených separátů 

digestátů, které především z důvodu přísných legislativních podmínek (splnění procesních hygienizačních 

parametrů, splnění limitních hodnot rizikových prvků a indikátorových organismů) není možné využít 

k hnojení.  

Potravinářský průmysl zpracovává více než dvě pětiny zemědělské produkce, výroba potravinářských 

výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím na zemědělství. Hlavním úkolem potravinářského průmyslu je 

zajištění potravin v dostatečném sortimentu a množství. Významným opatřením, které by mělo podstatným 

způsobem ovlivnit charakter této výroby ve smyslu zvýšení její konkurenceschopnosti, bylo přijetí 

„Koncepce potravinářství ČR pro období po vstupu do EU (2004 - 2013)“ 20. Tato koncepce je úzce 

spojena s převzetím potravinové politiky EU, pro kterou je bezpečnost potravin prioritou číslo jedna, 

současně řeší i perspektivy odvětví z pohledu národních cílů. Koncepční záměry také počítají s ochranou 

životního prostředí při výrobě potravin. 
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Z potravinářského průmyslu byly vybrány následující vzorky odpadů:  

 

Z farmaceutického průmyslu byly vybrány následující vzorky odpadů: 

 

4.2 Úprava vzorků 

Vlastní analýza odebraných vzorků si vyžádala splnit poměrně přísné požadavky na granulometrii 

a homogenizaci vzorků pro analýzu, proto bylo nutné před vlastním výzkumem termochemických 

vlastností připravit vzorky jednotlivých spalitelných odpadních materiálů. Na separované odebrané vzorky 

byly připraveny vzorkovnice, které byly opatřeny příslušným popisem pro následnou identifikaci vzorku. 

Každý vzorek byl upraven na laboratorním nožovém mlýnu LMN firmy TESTCHEM, který slouží k mletí 

průmyslových a zemědělských materiálů. Dále byly homogenizovány kvartací a prosety na automatickém 

prosévacím zařízení Testchem PRP na požadovanou zrnitost. Rozemletý a prosetý vzorek byl přesypán do 

vzorkovnice. Dále bylo nutné odpad vysušit.  
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U spalitelných odpadů byly stanoveny jejich termochemické vlastnosti, které byly vyhodnoceny 

s ohledem na možnosti energetického využití. Pro tyto účely byl použit termogravimetrický analyzátor 

firmy LECO TGA 601, kalorimetr LECO AC 350 a elementární analyzátor EURO EA.  

Termochemickými charakteristikami odpadů se rozumí stanovení vlastností spalitelných odpadů 

z různých průmyslových odvětví. Zjišťují se hodnoty parametrů, které ovlivňují průběh a způsob 

zpracování. Jedná se o termochemické vlastnosti, jako je obsah vlhkosti, hořlaviny a popela, spalné teplo, 

výhřevnost, zápalná teplota a obsah vybraných základních prvků (C, H, N, S, O). V tabulce 2 jsou uvedeny 

termochemické vlastnosti všech testovaných druhů odpadů. 

Tab. 2 Tepelně-technická a prvková analýza u vzorků 1 - 17 

VZOREK Wa 

(%hm.) 

Aa 

(%hm.) 

*C
a
 

(%hm.) 

Ca 

(%) 

Ha 

(%) 

Na 

(%) 

Sa 

(%) 

Oa 

(%) 

Qs
r  

 (kJ·kg-1) 

Qi
r 

(kJ·kg-1) 

1 12,4 16,2 71,4 34,2 7,3 1,8 0 28,1 12 794 10 926 

2 14,4 20,7 64,9 30,3 6,1 1,8 0 26,7 11 590 9 926 

3 14,8 12,3 72,9 34,5 6,8 1,8 0 29,8 13 548 11 578 

4 13,6 9,4 77,0 35,2 5,1 1,8 0 34,9 13 313 11 865 

5 10,2 1,5 88,3 40,7 5,7 0,4 0 41,5 15 406 13 912 

6 11,0 3,2 85,8 39,5 5,6 0,7 0 40,0 14 941 13 457 

7 13,4 6,4 80,2 35,3 5,2 1,9 0 37,8 16 295 14 916 

8 1,8 2,3 95,9 46,8 7,5  1,6 0 40,0 23 045 21 460 

9 9,7 0,2 90,1 31,7 5,2 0,2 0 53,0 8 448 7 157 

10 8,5 6,3 85,2 46,2 6,3 2,7 0 30,0 19 334 18 560 

11 10,8 2,9 86,3 36,8 6,0 1,7 0 41,8 14 441 12 947 

12 6,3 10,3 83,4 44,4 7,1 1,7 0 30,2 19 840 18 964 

13 5,7 25,3 69,0 42,9 4,4 3,8 0 17,9 17 657 17 067 

14 5,1 0,1 94,8 45,8 6,5 0,2 0 42,3 24 232 22 772 

15 0,4 28,7 70,9 28,3 3,5 0,2 0 38,9 45 802 45 076 

16 0,2 0,6 99,2 84,7 14,3 0 0 0,2 45 639 42 689 

17 0 0,5 95,5 85,0 14,2 0,2 0 0,1 44 394 41 383 

Wa obsah vody; Aa obsah popela; *C
a obsah hořlaviny; Ca obsah uhlíku; Ha obsah vodíku; Na obsah dusíku; Sa obsah síry; 

Oa obsah kyslíku (indexa analytický vzorek); Qs
r spalné teplo vzorku; Qi

r výhřevnost vzorku. 

Z tepelně-technických analýz vyplývá, že při řízeném ohřevu vybraných vzorků 

v termogravimetrickém analyzátoru byl obsah hořlaviny stanoven v rozmezí 65 až 99 % hm. U vzorků ze 

zemědělství je patrný vyšší obsah vlhkosti (cca 12 % hm.), u vzorků z farmaceutického průmyslu obsah 

vlhkosti nepřesáhl 1 % hm. 

4.3 Popis aparatury pro pyrolýzní a zplyňovací experimenty 

        Laboratorní aparatura byla složena z elektrické trubkové pece (délka vytápěné zóny 30 cm, vnitřní 

průměr topné zóny 5 cm) s regulovanou rychlostí ohřevu, ve které byla umístěna retorta, umožňující 

pyrolyzovat a zplyňovat vsázky o hmotnosti cca 100 g. Kovová retorta se snímatelným víkem a těsněním 

(žáruvzdorná šňůra namočená ve vodním skle) byla propojena s ostatními částmi aparatury tak, aby došlo 

k zachycení kondenzátu a změření produkce plynu z pyrolýzních i zplyňovacích experimentů. Na retortu 

byla napojena baňka, která byla chlazena ledem promíchaným s kuchyňskou solí pro docílení nižších 

chladicích teplot, ve které docházelo ke kondenzaci kapalné frakce. Následujícím stupněm chlazení byl 

skleněný chladič, vertikálně napojený na baňku, ve kterém docházelo ke kondenzaci zbytkových dehtových 

podílů z uvolňujícího se plynu. Odvod plynu byl uzpůsoben tak, aby bylo možno v kterémkoliv okamžiku 

odebrat vzorek plynu k analýze, jak uvádí obr. 3. Plyn z pyrolýzních a zplyňovacích experimentů byl 

zachycován diskontinuálně za různých procesních teplot do skleněných vzorkovnic o objemu 1l a metodou 

plynové chromatografie bezprostředně analyzován.  

Teplotní podmínky experimentů byly, z důvodu možného srovnání výsledných produktů zplyňování 

s produkty pyrolýzy, vedeny za stejných procesních podmínek, tzn. ohřev na teplotu 800 °C se zdržením na 

této teplotě po dobu 7 minut a teplotním gradientem 15 °C·min
-1

. 
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Obr. 3 Pyrolýzní a zplyňovací aparatura a retorta pro zplyňování 

Pro účel zplyňování bylo použito shodné laboratorní aparatury jako v případě pyrolýzních 

experimentů s tím rozdílem, že bylo nutno vyřešit přívod zplyňovacího média (vzduchu) do retorty. Na 

spodní stranu víka retorty byla navařena dutá ocelová trubka o vnitřním průměru cca 7 mm, která po 

uzavření retorty víkem dosahovala až na dno retorty. Z opačné strany víka na ni navazovala stejná 50 mm 

dlouhá trubka k napojení hadičky pro přívod vzduchu.  Na konec trubky (pro přívod vzduchu na dno 

retorty) byly v úseku cca 35 mm po jejím obvodu vyvrtány otvory, které měly zaručit přívod zplyňovacího 

média ke vzorku odpadu. Při pokusném experimentu docházelo k ucpávání otvorů a vzduch nebylo možno 

do retorty přivést. Bylo proto nutno otvory rozšířit na průměr cca 3 mm a zvýšit jejich počet (cca 10 

otvorů). Po této úpravě již k ucpávání otvorů nedocházelo a vzduch mohl být přiveden ke dnu retorty se 

vzorkem odpadu. Víko bylo s retortou spojeno stahovacími šrouby tak, aby dokonale těsnilo. Technický 

vzduch byl do prostoru pece přiveden přes průtokoměr, který sloužil ke kontrole průtoku zplyňovacího 

média. Ostatní zařízení napojená na retortu, tzn. baňka na kondenzát, chlazení, odvod plynu apod., bylo 

realizováno totožně jako v případě pyrolýzních experimentů.  

        Zplyňovací experimenty byly u všech vybraných vzorků provedeny s hodnotou vzduchového 

součinitele λ = 0,5. Množství přiváděného vzduchu, odpovídající vzduchovému součiniteli, bylo spočteno 

dle údajů elementární analýzy pomocí stechiometrických rovnic 3: 

                                                                                               

                                                                                     
                                                                                                     

  

  

Omin  - teoretické množství přivedeného kyslíku (mN
3
·kg

-1
), 

Lskut  - skutečné množství přivedeného vzduchu (mN
3
·kg

-1
), 

λ  - vzduchový součinitel 0,5.        

4.4 Hmotnostní bilance procesu 

Každý experiment byl sledován a vyhodnocen z hlediska hmotnostní bilance výsledných produktů 

jejich vážením (kondenzát v baňce a tuhý zbytek v retortě). Množství vzniklého plynu a případných ztrát 

bylo stanoveno dopočtem do 100 %. 

 

 

ODNÍMATELNÉ VÍKO 

RETORTY 

 RETORTA 

     (1) 

   (2) 
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4.5 Hodnocení plynného produktu 

Analýza pyrolýzního plynu a plynu ze zplyňování probíhala na plynovém chromatografu Agilent 

7890A. K detekci methanu, ethenu a propanu byl použit FID detektor, ostatní vybrané složky (vodík, oxid 

uhelnatý a oxid uhličitý) byly detekovány TCD detektorem, k dělení směsi docházelo v koloně GasPro 

(délka 60 m, vnitřní průměr 0,320 mm). Jako nosný plyn bylo použito helium. K dávkování plynného 

vzorku sloužila dávkovací smyčka a výstupní signál byl zaznamenáván počítačem a zpracováván 

softwarem HP ChemStation. Plynné složky v kalibračním plynu nezbytné k detekci procentuálního 

zastoupení složek v procesním plynu byly vybrány na bázi dostupných literárních zdrojů. 

4.6 Hodnocení kondenzátu 

Vzniklé kondenzáty byly podrobeny analýzám v laboratořích DEZA a.s., Valašské Meziříčí. 

V kondenzátech byl stanoven podíl organické a vodné fáze, prvková analýza, výhřevnost a spalné teplo. 

Obsah uhlíku, vodíku, dusíku a síry byl stanoven na přístroji NA 1500 provozovaném v CHNS módu. 

Spalné teplo bylo vypočteno dle Dulongova - Petitova pravidla, obsah kyslíku byl zjištěn dopočtem do 

100 %. Obsah vody byl stanoven metodou dle Karl-Fishera [21]. 

4.7 Hodnocení tuhého zbytku z hlediska adsorpčních vlastností 

Karbonizáty pyrolyzovaných vzorků a tuhé podíly ze zplyňovacích experimentů byly 

podrobeny určení jejich sorpčních schopností (jodové adsorpční číslo). Metoda stanovení jodového 

adsorpčního čísla vyhodnocuje vnitřní povrch uhlíkatých adsorbentů. Je jednoduchá, rychlá a ekonomicky 

výhodná. Principem metody je přidání roztoku jodu o známé koncentraci k určitému množství adsorbentu 

až do doby dosažení zbytkové koncentrace jodu v roztoku 0,02 mol·dm
-3

 v rovnovážném stavu. Jodové 

číslo je pak udáváno jako množství jodu v miligramech, které se adsorbuje na 1 g tuhé fáze. Pro stanovení 

jodového adsorpčního čísla I, které poskytuje informace o mikropórovité struktuře tuhého produktu, bylo 

použito normy DIN 53 582 [22].  

Podle vztahu [23] bylo vypočteno jodové číslo (mg·g-1
): 

 

 

 

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 sodného spotřebovaného při slepém pokusu (ml), 

cI               - látková koncentrace roztoku jodu (mol·l
-1

), 

mE             - navážka suchého vzorku (g), 

253,8088   - relativní atomová hmotnost jodu. 

4.8 Vícekriteriální hodnocení 

V rámci rozhodování je často nezbytné posuzovat možné varianty řešení z hlediska většího počtu 

aspektů, tj. kritérií rozhodování. V těchto případech je možné pro hledání kvalitního řešení použít některou 

z metod vícekriteriálního rozhodování. Základní předností metod vícekriteriálního hodnocení variant je, že 

činí celý proces transparentním, reprodukovatelným a jasným i pro jiné subjekty, kterých se volba varianty 

více či méně dotýká [24, 25].  

 

 

          (3) 
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4.8.1 Metoda párového porovnání  

Při párovém porovnávání se párově srovnávají jednotlivé dvojice, takový postup umožňuje určit 

kolikrát je každé kritérium upřednostňováno před všemi ostatními. Kritérium s největším počtem preferencí 

je pak kritérium s nejvyšší váhou.  

Preference jsou nenormované váhové koeficienty (jejich suma není rovna 1); jejich přepočet na 

normované vi je dle vztahu: 

 

vi         - normovaná váha i-tého kritéria, 

vni      - nenormovaná váha i-tého kritéria, 

n        - celkový počet variant. 

        Určité kritérium může získat nulové preference, tento nedostatek lze odstranit výpočtem 

prostřednictvím nenormovaných koeficientů dle vztahu: 

 

pi        - pořadí i-tého kritéria dle získaných preferencí. 

4.8.2 Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

        Principem metody stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty je nalezení vzdáleností jednotlivých 

variant od tzv. fiktivní varianty, za kterou se zpravidla uvažuje varianta  složená z nejlepších hodnot všech 

kritérií. Optimální variantou je pak varianta s nejmenší vzdáleností od fiktivní (ideální) varianty. 

Doporučený postup nalezení optimální varianty metodou vzdálenosti od fiktivní varianty: 

1. Určení souboru nejlepších hodnot z hlediska jednotlivých kritérií (xi*), tj. fiktivní varianty. 

2. Určení nejhorších hodnot jednotlivých kritérií (xi0). 

3. Výpočet vzdálenosti každé z variant od fiktivní varianty (Dj) na základě vztahu: 

 

vi        - váhy jednotlivých kritérií, 

n         - celkový počet kritérií, 

xi*        - nejlepší důsledek vzhledem k i-tému kritériu, 

xij        - hodnota každého z kritérií z hlediska jednotlivých variant, 

xi0        - nejhorší důsledek vzhledem k i-tému kritériu. 

4. Stanovení pořadí variant, přičemž nejlepší variantou je varianta s nejmenší hodnotou Dj. 

4.8.3 Metody stanovení hodnoty variant 

        Tyto metody jsou charakteristické snahou nalézt celkovou hodnotu jednotlivých variant. Vycházejí 

z váženého průměru dílčích ohodnocení variant podle jednotlivých kritérií: 

 

Hj             - celková hodnota j-té varianty, 

vi                    - normovaná váha i-tého kritéria, 

hij             - dílčí hodnota j-té varianty podle i-tého kritéria, 

n              - celkový počet kritérií rozhodování. 

 

                 (4) 

             (5) 

                 (6) 

        (7) 
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5   VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

Všechny vybrané vzorky odpadů (vzorky 1 - 17, jejichž podrobný popis je uveden v kapitole 4.1) byly 

podrobeny výše uvedeným experimentům s cílem optimalizace energetického využití těchto odpadů. 

5.1 Hmotnostní bilance 

U každého pyrolýzního a zplyňovacího experimentu, provedeného za stanovených podmínek, byly 

sledovány hmotnostní bilance procesu, množství a kvalita výstupních produktů a možnosti jejich využití. 

Obrázek 4 prezentuje hmotnostní bilanci výsledných produktů pyrolýzních a zpyňovacích experimentů 

vzorků 1 - 17. 

 

Distribuce výsledných produktů se 

odvíjela jednak od klíčových 

parametrů, kterými jsou konečná 

teplota, teplotní gradient, velikost 

částic a doba zdržení. Zásadním 

faktorem je také prvkové složení 

a struktura vstupního materiálu. 

V případě zplyňovacích experimentů 

je patrný nárůst plynné produkce 

oproti pyrolýze. Z obrázku 4 je 

zřejmý vyšší výtěžek karbonizátů 

u vzorků 1 - 3, 13 a 15, který byl 

pravděpodobně způsoben vysokým 

obsahem popela ve vstupních 

materiálech zmíněných vzorků 

odpadů. Na základě hmotnostní 

bilance po provedených pyrolýzních 

a zplyňovacích experimentech je 

možno sledovat u vzorků 9, 11 a 14 

nárůst kondenzátu. U těchto vzorků 

byl analyzován vysoký obsah kyslíku 

v původních materiálech. Látky 

s vysokým obsahem kyslíku tvoří při 

pyrolýze snadněji kyslíkaté produkty 

(především vodu, oxid uhelnatý 

a oxid uhličitý).  

 

 

 

 

Obr. 4 Hmotnostní bilance pyrolýzních a zplyňovacích procesů vzorků 1 - 17 

5.2 Analýza plynného produktu 

Odběry pyrolýzního plynu a plynu ze zplyňování probíhaly diskontinuálně při teplotách, kdy se začal 

vyvíjet plyn, v okamžiku a po ukončení nejintenzivnějšího vývinu plynu a v závěru procesu. Intenzita 

vyvíjeného plynu byla vizuálně sledována v promývací nádobě procesního plynu. Pyrolýzní plyn odebraný 

při nižší teplotě obsahoval jen stopové množství sledovaných hořlavých složek, které bylo pravděpodobně 

způsobeno vyšším teplotním gradientem. Koncentrace všech plynných hořlavých složek byla silně 

ovlivněna teplotou.  
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Obrázek 5 ilustruje maximální a průměrné koncentrace všech hořlavých složek po pyrolýzních 

experimentech u jednotlivých vzorků odpadů. 

 
Obr. 5 Maximální a průměrné koncentrace plynných hořlavých složek po pyrolýze u vzorků 1 - 17 

U testovaných odpadů docházelo při pyrolýze s rostoucí teplotou k nárůstu koncentrací jednotlivých 

hořlavých složek. Nejvyšších koncentrací směsi uhlovodíků, vodíku a oxidu uhelnatého bylo dosaženo ve 

čtvrtém (posledním) odběru vzorku pyrolýzního plynu v rozmezí teplot 700 - 800C s výjimkou vzorku 14, 

kdy byl v posledním odběru analyzován znatelný pokles koncentrace oxidu uhelnatého. Nepatrný pokles 

koncentrací sumy měřených uhlovodíků a oxidu uhelnatého byl pozorován také u vzorků 4 až 7 ze 

zemědělství. 

Významným parametrem využitelnosti plynného produktu je produkce vodíku [26, 27]. Pozornost jí 

věnuje řada publikací s ohledem na procesní podmínky. Pro teploty do 550 ºC byla tvorba vodíku ve 

vznikajícím plynu zanedbatelná. V případě pyrolýzních experimentů zemědělských a potravinářských 

odpadů bylo dosaženo velmi pozitivních výsledků. Nejvyšší koncentrace vodíku se pohybovaly v rozmezí 

20 - 40 % obj. s výjimkou vzorků 4, 9 a 12. Nejvýznamnější nárůst vodíku byl zaznamenán v posledním 

odběru plynu u vzorku 5, což bylo patrně způsobeno složením vzorku, který obsahoval 90 % dřevních pilin 

a také u vzorku 14. Maximální koncentrace oxidu uhelnatého byly analyzovány v rozmezí 30 - 60 % obj. 

a koncentrace měřených uhlovodíků se pohybovaly od 8 do 34 % obj. Vysoký obsah uhlovodíků (zejména 

ethenu) byl analyzován u vzorků 16 a 17 z farmaceutického průmyslu. 

Dle hmotnostní bilance jednotlivých procesů se při pyrolýze vzorků 3 a 5 ve srovnání s ostatními 

zemědělskými vzorky vyvíjelo sice nejnižší množství plynu, ale s nejvyššími koncentracemi hořlavých 

složek v plynu. Z tohoto pohledu je možno nejlépe hodnotit vzorky 8 (odpad z výroby bramborových 

lupínků), 14 (odpadní celulóza) a 17 (odpadní stojany), pro které jsou také charakteristické vysoké 

koncentrace hořlavých složek v pyrolýzním plynu, navíc dle hmotnostní bilance dosahují optimálnějších 

hodnot z hlediska produkce pyrolýzního plynu (až 28 % hm.). 

V případě procesu zplyňování jednotlivých vzorků odpadů, který byl veden ve stejném teplotním 

režimu jako pyrolýza, bylo dosaženo mnohem horších výsledků. Vzorky odebraných procesních plynů po 

zplyňování byly ovšem ředěny dusíkem obsaženým ve zplyňovacím médiu (vzduchu). Tak jako v případě 

pyrolýzy, lze i proces zplyňování různě modifikovat, např. úpravou konstrukce zplyňovacího zařízení, 

přívodu vzduchu, vzduchového součinitele, teplotního režimu procesu apod. U většiny testovaných odpadů 

bylo nejvyšších koncentrací směsi uhlovodíků, vodíku a oxidu uhelnatého dosaženo při teplotě cca 600 C, 

což koresponduje s dostupnými literárními prameny [28].  
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Naměřené hodnoty hořlavých složek v plynu (zejména vodíku a uhlovodíků) byly během procesu 

zplyňování nízké. Naměřený obsah methanu v odebraných vzorcích plynu dosahoval max. 9 % obj. 

V případě vodíku se hodnoty pohybovaly obvykle pod 10 % obj., což jsou hodnoty zanedbatelné (zejména 

pro vodík).  

Nejvyšší koncentrace oxidu uhelnatého v procesním plynu (cca 30 % obj.) byly naměřeny 

u vzorku 6 ze zemědělství a u vzorků 10 - 12 z potravinářského průmyslu. Maximální a průměrné 

koncentrace všech hořlavých složek po zplyňovacích experimentech u jednotlivých vzorků odpadů jsou 

patrné z obrázku 6. 

 

Obr. 6 Maximální a průměrné koncentrace plynných hořlavých složek po zplyňování u vzorků 1 - 17 

Nejvyšší koncentrace všech hořlavých složek v procesním plynu po zplyňovacích experimentech byly 

naměřeny u vzorků 10 (odpadní kakaové slupky), 11 (odpadní těsto), 12 (odpad z výroby instantních 

polévek) a 14 (odpadní celulóza) z potravinářského průmyslu. Dle hmotnostní bilance je možno sledovat 

vyšší podíl plynné fáze těchto vzorků ve srovnání s pyrolýzními experimenty. Kompletní analýzy 

odebraných plynů všech testovaných odpadů včetně teplot odběrů jsou uvedeny v plném znění disertační 

práce. 

Na základě znalosti koncentrací měřených plynných hořlavých složek byla vypočtena výhřevnost 

plynu pro jednotlivé vzorky a konkrétní teploty odběrů.  

Pro výpočet výhřevnosti bylo použito vzorce [3]:  

 

Qi                            - celková výhřevnost plynu (kJ·m
-3

), 

Qi,1.. Qi,n       - výhřevnost jednotlivých složek plynu (kJ·m
-3

), 

V1 …Vn        - objem jednotlivých plynů na m
-3

 paliva (m
3
·m

-3
). 

Výhřevnost plynů odebraných při prvním odběru, který probíhal při teplotě cca 400 ºC, lze zanedbat. 

S rostoucí teplotou docházelo k nárůstu výhřevností pyrolýzních plynů všech vzorků odpadů s výjimkou 

vzorku 6 a 14. Nepatrný pokles výhřevnosti plynu odebraného ve čtvrtém odběru je možné sledovat také 

u vzorku 4. Odlišnost vývoje výhřevnosti v závislosti na teplotě odběru plynu lze pozorovat také u vzorků 

16 a 17 z farmaceutického průmyslu, jak je zřejmé z obrázku 7. 

 

              (8) 
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Obr. 7 Výhřevnost procesních plynů vzorků 1 - 17 po pyrolýzních a zplyňovacích experimentech  

Nejvyšší výhřevnost pyrolýzního plynu (16 257 kJ·m
-3

) testovaných zemědělských odpadů byla 

vypočtena u vzorku 5 při teplotě 800 ºC. V případě zplyňovacích experimentů se nejvýhřevnější plyn 

(6 139 kJ·m
-3

) vyvíjel u vzorku 6 při teplotě 600 ºC. Také v případě pyrolýzy potravinářských vzorků 

docházelo k nárůstu výhřevností odebraných procesních plynů s rostoucí teplotou. Pouze u vzorku 14 se 

nejvýhřevnější pyrolýzní plyn (18 850 kJ·m
-3

) vyvíjel v průběhu třetího odběru při teplotě 680 ºC. 

V případě zplyňovacích experimentů je možné nejlépe hodnotit vzorek 11, kdy výhřevnost plynu 

uvolněného při zplyňování tohoto vzorku dosahovala 9 306 kJ·m
-3

 při teplotě 610 ºC. Z farmaceutických 

odpadů je možné s ohledem na výhřevnost plynu nejlépe hodnotit vzorek 17 (pyrolýza - 24 640 kJ·m
-3

 při 

teplotě cca 775 ºC; zplyňování – 2 922 kJ·m
-3

 při teplotě 610 °C. 

5.3 Analýza kondenzátu 

        Analýze kondenzátů byly podrobeny pouze vybrané vzorky, u kterých byla stanovena prvková 

analýza, obsah vody, spalné teplo a výhřevnost. U vzorků 8, 14, 15 a 17 bylo provedeno stanovení obsahu 

organických složek stanovených pomocí GC - MS prostřednictvím plynovém chromatografu HP 6890 

(detektor HP 5973 MSD). Využitelnost kondenzátu vzniklého pyrolýzou a zplyňováním zemědělského 

vzorku 4 je velmi nejistá, protože obsahuje nepatrný podíl organické fáze, která je současně relativně 

obtížně dělitelná od vodné fáze. Hodnoty spalných tepel a výhřevností kondenzátů vzorku 17 po 

pyrolýzních a zplyňovacích experimentech a kondenzátů výše uvedených potravinářských vzorků po 

pyrolýzních experimentech vypovídají o potenciální možnosti jejich dalšího energetického využití. 

Stanovené parametry kondenzátů potravinářských odpadů jsou zobrazeny v tabulce 3. Kompletní 

hodnocení využitelnosti analyzovaných kondenzátů je představeno v disertační práci. 

Tab. 3 Tepelně-technická a prvková analýza kondenzátů vzorků 8 a 14 po pyrolýzních experimentech 

 C  

(% hm.) 

H  

(% hm.) 

N  

(% hm.) 

S 

(% hm.) 

H2O  

(% hm.) 

Spalné teplo 

(kJ·kg-1) 

Výhřevnost 

(kJ·kg-1) 

Vzorek 8 86,05 11,10 2,75 <0,2 65,18 43 075 39 009 

Vzorek 14 74,18 10,94 0,76 <0,2 43,61 36 639 33 140 
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5.4 Analýza tuhého produktu 

Tuhé zbytky byly podrobeny základnímu stanovení k určení sorpčních schopností (viz obrázek 8). 

Výsledná jodová čísla karbonizovaných vzorků odpadů dosahují hodnot, které naznačují určitou možnost 

použití odpadů k výrobě tzv. „sorbentů na jedno použití“ při čištění odpadních vod. Adsorbenty mají při 

čištění odpadních vod dvě základní funkce. První z nich je odstraňování organických látek pomocí 

adsorbentu a po vyčerpání adsorpční schopnosti je možno jej regenerovat a druhou z nich je využití 

filtračního účinku adsorbentů [29]. Z uvedeného obrázku je možno v případě zemědělských a částečně 

potravinářských odpadů sledovat zlepšení adsorpčních vlastností karbonizátů po zplyňování oproti 

pyrolýze s výjimkou vzorků 2 a 3, kde bylo naopak při pyrolýze dosaženo lepších hodnot. Výsledný tuhý 

produkt (karbonizát) po zplyňování 

měl na první pohled mnohem 

jemnější strukturu než karbonizáty 

připravené pyrolýzou. Z uvedených 

výsledků je zřejmé, že přivedený 

zplyňovací vzduch působil v procesu 

jako aktivační látka, která příznivě 

ovlivnila reakce s uhlíkem a následné 

sorpční schopnosti tuhých zbytků 

30. V případě farmaceutických 

odpadů je situace odlišná. Vyšších 

hodnot jodových adsorpčních čísel 

bylo naopak dosaženo po pyrolýzním 

procesu. Hodnoty jodových 

adsorpčních čísel nevypovídají 

(zejména u vzorků 16 a 17) 

o vhodnosti k případnému využití 

uvedených druhů odpadů jako 

sorbentu. Prostorová struktura 

původních materiálů pravděpodobně 

negativně působí na sorpční 

schopnosti vzniklého karbonizátu, 

kdy ani použité médium znatelně 

neovlivňuje schopnost zachycovat 

látky. 

 

Obr. 8 Adsorpční jodová čísla po provedených pyrolýzních  

          a zplyňovacích experimentech u vzorků 1 - 17 

5.5 Vícekriteriální analýza 

Jednotlivé skupiny odpadů byly analyzovány separátně. Celkem bylo vybráno 5 kritérií, které do 

značné míry ovlivňují vhodnost jednotlivých druhů odpadů pro pyrolýzní nebo zplyňovací proces: 

K1……maximální koncentrace hořlavých složek v pyrolýzním/syntézním plynu (% obj.), 

K2……množství vznikajícího plynu dle hmotnostní bilance procesu (% hm.), 

K3……náročnost vzorku na přípravu pro termický proces (subjektivní bodová stupnice 1-10), 

K4……hodnota jodového adsorpčního čísla (mg·g
-1

), 

K5……množství karbonizátu dle hmotnostní bilance (% hm.). 

 

 



                                                                                                                                                           | 2012 

 

20 | V y s o k á  š k o l a  b á ň s k á  –  T e c h n i c k á  u n i v e r z i t a  O s t r a v a  

 

        Metodou párového porovnání byla určena váženost jednotlivých kritérií a stanoveny jejich váhové 

koeficienty. Tato metoda byla zvolena z důvodu její algoritmické, výpočetní i časové nenáročnosti. 

Výpočet je uveden v tabulce 4. 

Tab. 4 Stanovení vah jednotlivých kritérií  

 K1 K2 K3 K4 K5 počet 

preferencí 

pi vni vi 

K1 X 1 1 1 1 4 1 5 0,33 

K2 0 X 1 1 1 3 2 4 0,27 

K3 0 0 X 0 0 0 5 1 0,07 

K4 0 0 1 X 1 2 3 3 0,20 

K5 0 0 1 0 X 1 4 2 0,13 

 ∑15 1 

 

K určení optimální varianty byla zvolena metoda vzdálenosti od fiktivní varianty a metoda váženého 

pořadí. Jednotlivé výsledky a výsledná pořadí jsou tabelovány a slovně komentovány v disertační práci. 

Se zohledněním všech kritérií, tedy zejména výnosu a kvality plynné fáze a tuhého produktu, se jako 

nejvýhodnější v případě pyrolýzních experimentů zemědělských odpadů jeví vzorek 1 (separát digestátu 

z modelového laboratorního fermentoru, který vznikl fermentací pouze hovězí kejdy) a v případě 

zplyňovacích experimentů vzorek 7 (prachové silo). Z hlediska hodnocení druhé skupiny odpadů je možné 

konstatovat, že odpadní kakaové slupky jsou nejvhodnějším potravinářským odpadním materiálem pro 

zpracování termickými redukčními metodami, konkrétně pyrolýzou a zplyňováním. Na druhou stranu, 

nejméně optimálním se ukázal v případě pyrolýzních i zplyňovacích experimentů odpadní škrob. Ve třetí 

skupině (farmaceutické odpady) byl nejlépe hodnocen vzorek 17 (odpadní stojany na zkumavky). Nejméně 

příznivou variantou, podloženou výpočtem obou metod, lze považovat vzorek 16 (odpadní lékovky).   
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6   ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo získat základní výsledky, které by mohly vytvořit konkrétnější představu 

o perspektivě aplikace termických redukčních metod na vybrané druhy odpadů a zejména směr, kterým by 

se měly ubírat případné další experimenty. V úvodních kapitolách je podán přehled historických 

a současných poznatků o použití technologie pyrolýzy a zplyňování při zpracování odpadů. V práci je 

uveden krátký popis některých stávajících pyrolýzních, zplyňovacích nebo kombinovaných jednotek, které 

byly do současnosti realizovány jako provozní, poloprovozní či alespoň pilotní. Nastíněna je také 

problematika odpadového hospodářství se zaměřením zejména na legislativu a množství vyprodukovaných 

odpadů.  

V experimentální části disertační práce jsou prezentovány výsledky laboratorních testů pyrolýzy 

a zplyňování vybraných druhů odpadů. Celkem bylo testováno 17 vzorků odpadů, konkrétně ze 

zemědělství, z potravinářského a farmaceutického průmyslu. Před zahájením vlastních testů pyrolýzy 

a zplyňování bylo nutné u všech vzorků provést nezbytné analýzy, které umožnily předvídat chování 

daných materiálů za redukčních podmínek. Po sestavení experimentální aparatury a navržení laboratorního 

postupu bylo realizováno ověření redukčních termických metod v laboratorním měřítku. Výsledné 

produkty pyrolýzy a zplyňování (plynný, tuhý a kapalný produkt) byly podrobeny dostupným analýzám.  

Termické redukční procesy jsou nejen u nás zatím pouze ve stádiu výzkumu a vývoje. Kvalita 

a množství produktů pyrolýzy a zplyňování, kterými jsou karbonizát (tuhý zbytek), kondenzát a plyn, je 

závislá na složení zpracovávaného odpadu a podmínkách procesu. Procesní podmínky lze různě 

modifikovat s ohledem na množství a kvalitu jednotlivých produktů, které chceme prioritně získat.  

Pyrolýza a zplyňování jsou  termické redukční procesy, které by mohly být eventuelně aplikovány za 

účelem energetického a materiálového využití odpadů z potravinářského a farmaceutického průmyslu 

a digestátů, které není možno především z legislativních důvodů použít na zemědělských či 

nezemědělských půdách. V případě příznivých výsledků termického redukčního zpracování digestátů by se 

mohl tento způsob energetického a materiálového využití stát do jisté míry alternativou současného 

způsobu využití digestátů. Provedené experimenty odhalily případné výhody a nevýhody aplikovaných 

procesů na využití těchto odpadů. Základním problémem při zpracování uvedených druhů odpadů 

pyrolýzou a zplyňováním je nutnost dodání značné energie do procesu. V případě separátů digestátů nejen 

na samotný proces pyrolýzy a zplyňování (procesy endotermické).  

Nevýhodou digestátů je také nutnost jejich odvodnění (vysušení) před samotným pyrolýzním 

a zplyňovacím procesem, což představuje další nemalé energetické nároky (sušina v digestátu se pohybuje 

v rozmezí 4 - 8 % hm.). Tento problém však může být řešen přímo na BPS pomocí separátorů digestátu 

s následným dosušením ještě značně vlhkého separátu (až 70 % hm. vlhkosti) teplem vznikajícím při 

kogeneračním spalování bioplynu. V případě potravinářských a farmaceutických odpadů tyto dodatečné 

energetické nároky, související s odvodněním konkrétních vzorků odpadů, můžeme zanedbat. Vzhledem 

k tomu, že proces pyrolýzy a zplyňování je značně energeticky a ekonomicky náročný, měl by být 

technologický proces veden tak, aby výsledné produkty odpovídaly svým množstvím a kvalitou energii, 

která byla do procesů vložena.  

Blíže lze uvést tyto konkrétní skutečnosti. Všechny provedené pyrolýzní a zplyňovací zkoušky byly 

hodnoceny z hlediska hmotnostní bilance procesů, množství a kvality výstupních produktů a možnosti 

využití těchto produktů. V případě zplyňovacích experimentů byl pozorován vyšší výnos plynu ve srovnání 

s pyrolýzou. U vzorku 13 (odpad z výroby ochucovadel) výrazně převažoval koksový výnos (pyrolýza - 

57,2 % hm.; zplyňování - 47,7 % hm.), což bylo patrně způsobeno vysokým obsahem popela v původním 

materiálu. Z hlediska hodnocení tuhého zbytku uvedeného vzorku stanovením jodového adsorpčního čísla 

(pyrolýza - 220,7 mg·g
-1

; zplyňování - 145,5 mg·g
-1

) lze předpokládat i určitou možnost jeho využití 

k přípravě sorbentu. U vzorku 14 (odpadní celulóza) byl patrný významný podíl kondenzátu (pyrolýza - 

61,3 % hm.; zplyňování - 55,0 % hm.). Hodnota spalného tepla (36 639 kJ·kg
-1

) a výhřevnosti 

(33 140 kJ·kg
-1

) kondenzátu vzorku 14 po pyrolýzním experimentu naznačuje oprávněný předpoklad k jeho 

dalšímu energetickému využití.  



                                                                                                                                                           | 2012 

 

22 | V y s o k á  š k o l a  b á ň s k á  –  T e c h n i c k á  u n i v e r z i t a  O s t r a v a  

 

Předností termických redukčních procesů je vznik procesního plynu s obsahem hořlavých složek 

(methan, vodík a oxid uhelnatý), který je možno energeticky využít. Z pohledu kvality plynného produktu 

k jeho dalšímu energetickému využití bylo při procesech zplyňování, které byly vedeny ve stejném 

teplotním režimu jako pyrolýza (tzn. ohřev na teplotu 800 ºC se zdržením na této teplotě po dobu 7 minut 

a gradientem ohřevu 15 ºC·min
-1

) dosaženo výrazně horších výsledků. Vzorky odebraných syntézních 

plynů byly ovšem zředěny dusíkem obsaženém ve zplyňovacím médiu (technickém vzduchu). Velmi 

pozitivních výsledků v případě pyrolýzy i zplyňování bylo dosaženo s výjimkou vzorku 9 (odpadní škrob) 

u všech odpadů z potravinářského průmyslu. Významných koncentrací všech měřených hořlavých složek 

v plynu dosahovaly také vybrané vzorky ze zemědělství, konkrétně vzorek 5 (separát digestátu vepřové 

kejdy s kukuřičnou siláží 10 % + dřevní piliny 90 %), dále vzorek 3 (separát digestátu směsi: biskvitová 

moučka 40 % + hovězí kejda 60 %) a vzorek 1 (separát digestátu hovězí kejdy).  

Podstatným parametrem procesů pyrolýzy a zplyňování je produkce vodíku. Slibných koncentrací 

vodíku dosahoval při teplotě 790 ºC vzorek 5 (40,78 % obj.) a při teplotě 765 ºC vzorek 14 (40,58 % obj.). 

Paradoxně vzorky s nejvyšší výhřevností v původních materiálech, jmenovitě vzorky z farmaceutického 

průmyslu (blistry od léků a odpadní lékovky), dosahovaly nižších koncentrací hořlavých složek v plynu 

(zejména vodíku) ve srovnání s ostatními testovanými odpady. Optimální teplota pro odběr vzorků byla 

v případě pyrolýzních experimentů teplota v rozmezí 700 - 800 ºC a v případě zplyňovacích experimentů 

cca 600 ºC. Výhřevnost pyrolýzních plynů uvolňujících se při výše uvedených teplotách se pohybuje 

v rozmezí 9 505 - 16 257 kJ·m
-3

 pro vzorky ze zemědělství, od 6 672 do 18 850 kJ·m
-3

 pro potravinářské 

vzorky a v rozmezí 9 942 -24 640 kJ·m
-3

 pro farmaceutické vzorky. 

Nepochybnou výhodou je, že při těchto procesech je možno zpracovávat odpad bez nutnosti dalších 

příměsí se slušnými výsledky z hlediska materiálového využití tuhých zbytků jako adsorbentu, což 

dokládají výsledky v podkapitole 5.4 „Analýza tuhého produktu“. Nejlepších hodnot jodového čísla 

dosahoval vzorek 1 (pyrolýza - 255,8 mg·g
-1

; zplyňování - 334,8 mg·g
-1

), pozitivně lze hodnotit také 

ostatní odpady ze zemědělství, a to zejména po provedených zplyňovacích experimentech. Významných 

hodnot adsorpčních jodových čísel dosahoval rovněž vzorek z oblasti potravinářských odpadů, konkrétně 

odpad z výroby ochucovadel. Nabízí se také potenciální energetické využití kondenzátů vzorků 

z potravinářského a farmaceutického průmyslu zejména po provedených pyrolýzních experimentech. 

Využitelnost kondenzátů vzorků ze zemědělství je málo pravděpodobná z důvodu nepatrného podílu 

organické fáze, která je současně relativně obtížně dělitelná od vodné fáze.  

Se zohledněním všech kritérií a s použitím metod vícekriteriálního hodnocení variant, přesněji metody 

vzdálenosti od fiktivní varianty a metody váženého průměru, byly porovnány všechny vzorky vybraných 

druhů odpadů. Základní předností těchto metod je transparentnost a reprodukovatelnost celého procesu 

rozhodování. Jednotlivé výsledky jsou komentovány v disertační práci. 

Dle názoru disertanta byla v rámci této práce získána řada poznatků pro praktické využití. Popsané 

experimenty dokazují, že pyrolýza a zplyňování umožňují nejen uspokojivě zredukovat množství 

odpadních materiálů, ale umožňují také získávat produkty o poměrně vysoké výhřevnosti. Výsledky 

disertační práce vedou k závěru, že některé z vybraných odpadů lze racionálně převést na materiály s vyšší 

užitnou hodnotou, čímž se zvyšuje celkový ekonomický pohled na jejich energetické a materiálové využití.  

Přínos disertační práce spočívá v získání nových poznatků a výsledků v oblasti aplikace termických 

redukčních metod při zpracování odpadních materiálů, které se mohou stát základem pro další experimenty, 

prováděné v této oblasti a přispět tak k rozvoji studijního oboru. Je třeba dodat, že uvedená problematika je 

velmi rozsáhlá a nabízí celou řadu modifikací procesu pyrolýzy a zplyňování odpadů, které především 

z časových důvodů nebylo možno zatím ověřit. Výzkumné práce je možné rozšířit do dalších směrů: 

 zpracování odpadních materiálů z jiných průmyslových odvětví,  

 provedení experimentů při různých procesních podmínkách (úprava aparatury, změna teploty, 

teplotního gradientu, doby zdržení aj.), 

 zajímavou alternativou s ohledem na výhřevnost syntézního plynu by patrně bylo zplyňování 

v jiných redukčních atmosférách, např. v prostředí CO2 nebo v prostředí vodní páry.  
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Summary 

The aim of this study was to obtain basic results which could create more concrete idea of the 

perspective applications of thermal reduction methods on selected types of waste and in particular, the 

direction that further experiments should take. The introduction part gives an overview of historical and 

current knowledge about the use of pyrolysis and gasification technologies for waste processing. The 

dissertation presents a brief description of some existing pyrolysis, gasification or combined units that have 

been implemented as operating or at least pilot units. The topic of waste management with a particular 

focus on legislation and the amount of produced waste is described. 

In the experimental part of my thesis, the results of laboratory tests of pyrolysis and gasification of 

selected types of waste are presented. Totally 17 samples of waste were tested, particularly from 

agriculture, food and pharmaceutical industries. Before starting your own tests of pyrolysis and 

gasification, the necessary analyses were required for all samples which allowed to predict the behavior of 

materials under reducing conditions. After assembling the experimental apparatus and laboratory procedure 

was carried out to verify the thermal reduction methods in laboratory scale. The end products of pyrolysis 

and gasification (gas, solid and liquid product) were subjected to available analyzes. 

        The advantage of thermal reduction processes is the emergence of process gas containing combustible 

components such as methane, hydrogen, carbon monoxide, which can be energetically used. In terms of 

quality of product gas to its further energy recovery, for the gasification process significantly worse results 

were achieved. The gasification was kept in the same temperature regime as pyrolysis (ie, heating to the 

temperature of 800 ° C, residence time 7 minutes, heating rate 15 ° C per minute). Samples taken from 

synthesis gas, however, were diluted with nitrogen contained in the gasification medium (technical air). 

Very positive results in the case of pyrolysis and gasification were achieved with the exception of sample 9 

(waste starch) for all waste from food industry. The significant concentrations of flammable components 

measured in the gas reached also the selected samples from agriculture, namely sample 5 (separate of 

digeste from pig manure with corn silage 10 % + sawdust 90 %), followed by sample 3 (separate digestate 

of biscuit meal 40 % + beef manure 60 %) and sample 1 (separate digeste of beef manure). The significant 

parameter of pyrolysis and gasification processes is the production of hydrogen. The promising hydrogen 

concentration was reached at the temperature of 790 ° C for sample 5 (40.78 vol %) and at the temperature 

of 765 ° C for sample 14. The samples with the highest calorific value in the original samples, namely 

samples from pharmaceutical industry (blister packs and waste vials) reached lower concentrations of 

flammable components in the gas (particularly hydrogen) in comparison with other tested waste. The 

optimum temperature for the sampling was in the case of pyrolysis experiments in the range from 700 to 

800 º C and in the case of gasification experiments about 600 ° C. Calorific values of process gases 

released during the temperatures mentioned above are in the ranges 9505 - 16257 kJ·m
-3

 for samples from 

agriculture, in the ranges 6672 - 18850 kJ·m
-3

 for samples from food industry and in the ranges 9942 - 

24640 kJ·m
-3

 for samples from pharmaceutical industry. 

Undoubted benefit is that during these processes it is possible to treat waste without other additives 

with good results in terms of material use of solid residues as adsorbents. There is also the potential energy 

use of samples of condensate from food and pharmaceutical industry, especially after performed pyrolysis 

experiments. Considering all the criteria and the methods of multicriteria evaluation of options, namely the 

distance from the fictive variant and the method of weighted average, all samples of selected types of waste 

were compared. 

According to author, a number of knowledge was obtained suitable for practical use. Described 

experiments prove that the pyrolysis and the gasification allow not only satisfactorily reduce the amount of 

waste materials, but also allow us to acquire the products of relatively high calorific values. The results of 

the dissertation lead to the conclusion that some of the selected waste can be converted to materials with 

higher utility value, thereby increasing the overall economic view on their energy and material use. The 

presented issue is very extensive and offers a wide range of pyrolysis and gasification process 

modifications for waste which has not be verified yet. An interesting alternative with regard to the calorific 

value of synthesis gas may be the gasification in other reducing atmospheres, such as in the environment of 

CO2 or water vapor. The obtained results can be taken as a decent base for further research. 
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